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Abstract 

This doctoral thesis studies intergovernmental relations in Brazil during 

redemocratization. Its objective is to understand cooperative and competitive actions of 

states, Union and local government. The case studies that are analyzed here are fiscal 

wars, state reforms, fiscal adjustment, and social policies decentralization. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é explicar o funcionamento da coordenação 

intergovernamental no federalismo brasileiro recente, procurando entender 

as razões que têm levado ao reforço ou ao afrouxamento de nossos laços 

federativos. 

Para tanto, busca-se, em primeiro lugar, constituir um arcabouço 

teórico sobre o tema da coordenação, competição e cooperação entre os 

níveis de governo, utilizando-se de literatura baseada na experiência 

internacional. Em segundo lugar, faz-se um diagnóstico da situação 

federativa brasileira na redemocratização, marcada pelo estadualismo e 

pelo· modelo predatório de relações intergovernamentais, para depois 

analisar as razões de seu ocaso e quanto há, ainda, de continuidade deste 

padrão de relacionamento entre os níveis de governo. Mais adiante, 

procura-se explicar a estratégia de coordenação federativa adotada pelo 

primeiro governo Fernando Henrique Cardoso na área de reforma do 

Estado. Aqui, destaca-se o estudo do ajuste fiscal dos governos 

subnacionais e sua• privatização, bem como o processo de reformulação 

da máquina administrativa estadual, em termos gerenciais e de políticas 

sociais. 

Analisa-se, também, os casos extremados de competição 

intergovernamental, mais especificamente as de natureza horizontal, como 

a multiplicação dos municípios e a guerra fiscal. Os modelos inovadores de 

cooperação federativa são igualmente estudados, a partir das experiência 

da Câmara Regional do ABC e dos consórcios de saúde. 

Na conclusão, ressalta-se o impacto das atuais relações 

intergovernamentais na reformulação do sisrema político e na criação ou 

enfraquecimento do pacto nacional. 
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INTRODUÇÃO 

"Todo sistema federal, para ser bem\'8ucedido, deve desenvolver um 

equilíbrio adequado entre cooperação e competição [entre os níveis de 

governo], e entre o governo nacional e seus componentes" 

Daniel ElazarI 

~organização político-territorial do poder é uma das questões mais 

importantes da ciência política. Uma de suas formas, a federativa, é a 

adotada pelo Brasil e constitui-se no tema geral desta tese. Mais 

especificamente, o presente trabalho procura entender a situação 

brasileira atual em um aspecto central de todas as federações: o problema 

da coordenação entre os níveis de governo. 

O federalismo é caracterizado, basicamente, como um sistema 

marcado· por uma dupla soberania: a d_os_&QYernQs ª\lbnacionais, co_µi 

PQder d~_autogovemo e responsáveis perante o eleitorado local, e a do 
- - - - --~-- -·- -- - - - --- . -- ----- - -

Poder nacion8.l (ou federal), representante de toda a população do país. 

Assim, diferentemente do Estado unitário, que é constituído por uma linha , 

hierárquica clara e piramidal de poder, a estrutura federal tem múltiplos 

centros de poder. ~~d~~-d3--f~~f.~S~?- .!!~º _se_~~!!!~~~~ª 

~--!º!l~m!~:J~~os~~~-feder~gy~s~~ c~E!E!~ - ~~!_8:~~~«?~, 

~~~/~~8: .. ~~~-~ê~~,-~c_<?~j~llt~ <!e ~~~~~, ~rte~~_ Í!l!i~p~n~ell_!«;_S.__! 
~~--~~~· A opção pelo federalismo é norteada pelo desejo 

das partes constituintes se juntarem, e dessa união obterem vantagens, 

em termos políticos,. econômicos, culturais e de segurança. Foi assim que 

i ELAZAR, 1993: 193. 
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as treze ex-colônias inglesas deixaram de ser uma confederação e 

escolheram a via federativa, a primeira do mundo moderno, 

transformando-se nos Estados Unidos da América. 

Portanto, a fórmula que melhor descreve a experiência federativa é a 

proposta por Elazar: self-rule plus shared rule (ELAZAR, 1987: 12). O 

federalismo, em outras palavras, deve procurar compatibilizar a autonomia 
~----------------- -- --·---- ---- -- ------ ----

dos níveis de governo CO!ll a interdependência entre eles. Politicamente, 

"numa federação democrática os cidadãos deveriam ter identidade políticas 

duplas, mas complementares" (STEPAN, 1997: 202). 

Entretanto, a coordenação intergovernamental requerida pela 

concepção normativa do federalismo não é algo que ocorre naturalmente; 

ao contrário, o conflito é intrínseco aos sistemas federais. Por isso, tal 

questão é sempre reposta historicamente, e para a qual os países 

federativos apresentam soluções diversas. Exatamente por isso que a 

coordenação federativa, ou o dilema do shared deci.sion-making, nos 

termos de Paul Pierson (PIERSON, 1995), constitui uma das questões mais 

estratégicas no debate sobre o federalismo. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar os rumos da 

coordenação federativa no Brasil desde a redemocratização, à luz de um 

arcabouço teórico e da experiência internacional. Justifica-se esta escolha, 

primeiro, porque nosso país tem historicamente uma ·série de problemas 

de coordenação intergovernamental, alguns agravados nos últimos tempos, 
-

mas há também inovações recentes neste terreno que apontam para a 

transformação dos modelos de relacionamento entre os níveis de governo, 

tanto em termos verticais como horizontais. Estudar como convivem e o 

que causa dois padrões distintos no jogo entre os entes federativos é 

fundamental na atual realidade brasileira. Justifica-se também o trabalho 

por conta do impacto do federalismo no sistema político brasileiro. O 

processo decisório e suas instituições, a reformulação do Estado, o 
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desenho e a eficácia das políticas públicas,. a distribuição de recursos 

entre as regiões, entre as principais questões, são fortemente influenciadas 

por nossa estrutura federativa, como será mostrado neste trabalho. 

A importância do tema federativo, por fim, tem crescido na produção 

da ciência política mundial. A despeito de estar crescendo a inclusão do 

caso brasileiro em análises comparadas - destacando-se os valiosos 

trabalhos de MAIWARING & SAMUELS, 1999 e STEPAN, 1999 -, o nosso 

federalismo ainda não recebeu a atenção merecida. Contribui para isso a 

pequena produção acadêmica brasileira dedicada a esta área. É por estas 

razões que se procura aqui, modestamente, não somente iluminar um 

aspecto pouco estudado e extremamente relevante - o problema da 

coordenação federativa - como também situar a experiência da Federação 

no Brasil sob uma perspectiva comparada. 

O intuito da tese é compreender porque em algumas situações não 

são constituídos mecanismos mais fortes de coordenação no Brasil, ao 

~sso que há novas experiências intergovernamentais com grau crescente 

de coopera@o_. Que tipo _d~ inf~~tivos institucionais, recursos políticos e 

_econômicos ou políticas públicas favorecem a produção de cada uma 

destas formas de relacionamento federativo? Qtirus ruferaçoes recentes no 

sistema político e/ ou na esfera social e econômica estão reforçando os 

laços federativos, quais os tornam frouxamente amarrados e quais 

impedem ou dificultam a ação dos atores na criação de "nós", 

transformando, metaforicamente, a "corda" dos laços num instrumento de 

"cabo de _guerra"? 

Num segundo plano, o trabalho analisa os efeitos do desenho 

federativo e das alterações no plano intergovernamental no sistema 

político, especialmente no que tange ao aspecto da coordenação. Com isso, 

busca-se mostrar que o federalismo tem uma grande influência em outros 

terrenos, como na distribuição do poder estatal e nos seus processos de 
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mudança, nas políticas públicas, nos modelos de desenvolvimento 

econômico e na definição de projetos nacionais. Ao adotar esta linha, 

assumimos uma posição contrária à defendida por William Riker, pioneiro 

nos estudos sobre o federalismo (RIKER, 1964; 1987). Embora este autor 

tenha sido precursor em colocar a temática federativa na agenda principal 

da ciência política - antes mais estudada por juristas, administradores e 

economistas -, na verdade ele afirma que as instituições políticas pouco ou 

quase nada são afetadas pelo desenho federativo. Seguimos um raciocínio 

inverso: a Fede!'8-çã_.9 ~e~ foJ!eII_!ente __ ª_vi~política. 

--....... Como argumenta Paul Pierson (1995: 450), as instituições 

federativas têm, basicamente, três efeitos: 

""'- a) afeta a formação das preferências e das estratégias e modifica o 

peso dos atores sociais no processo político; 

·"- b)cria novos agentes políticos vinculados aos governos subnacionais; 

"'- c) resulta numa série de dilemas conectados à distribuição de poder 

entre múltiplas jurisdições, o que leva, em primeiro lugar, ao 

estabelecimento de canais institucionais de participação dos entes 

federativos. Assim, o problema da coordenação federativa vai permear 

grande parte do sistema decisório - o judicial reuiew da Suprema Corte 

norte-americana em grande medida lida com os impasses federativos, bem 

como o Conselho Federal alemão (Bundesra~, cada vez mais importante 

neste país, tem a importante tarefa de redistribuir recursos entre as 

regiões do país. Ademais, os dilemas vinculados a repartição de poderes i 

intergovernamentais têm impacto na organização administrativa do Estado1 

e no desenho das políticas públicas. 

A estrutura explicativa da tese, portanto, derivará, de um lado, dos 

efeitos dos fatores institucionais, socioeconômicos e de distribuição de 

poder político entre os grupos no problema da coordenação 
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intergovernamental, e, menor medida, procurará demonstrar o impacto 

dessa questão federativa no sistema político, em suas dimensões de polity, 

politics e policies2 , isto é, nas regras institucionais, no jogo político e nas 

políticas públicas. Como veremos, os estudos de caso abarcam estes três 

níveis do plano político. 

É importante marcar a posição metodológica e teórica que orienta 

este estudo. O enfoque escolhido advém de uma visão neo-institucionalista 

de cunho histórico, nos termos de Kathleen Thelen e Sven Steinmo ( 1992). 

Em linhas gerais, argumenta-se que as instituições têm uma papel 

estratégico no comportamento humano, não apenas como constraints 

estáticos às interações sociais - como admitem os institucionalistas 

provindos da escolha racional ou da nova economia institucional. As 

instituições são históricas e dinâmicas, afetando a formação das 

preferências dos atores e sendo modificadas por eles de acordo com a 

distribuição dos recursos materiais e com as disputas ideológicas na 

sociedade. Além disso, uma concepção histórica do neo-institucionalismo 

deve acreditar que os grupos políticos não agem sempre da mesma forma 

às regras. Pode haver um aprendizado, .- uma vez que os atores mudam 

suas intenções ao longo de diversas disputas e "aprendem" a utilizar o 

arcabouço institucional segundo as circunstâncias. Finalmente, o 

conteúdo das questões afeta a forma do jogo. Mudanças na disputa 

ideológica, o sucesso de determinadas políticas ou o impacto negativo da 

aprovação de uma delas para um setor relevante da sociedade, tornam 

dinâmico o universo das regras e instituições. 

A opção por esta abordagem para estudar o fenômeno federativo tem 

como propósito evitar uma concepção a-histórica que tem predominado em 

grande parte da ciência política, inclusive na brasileira. Certas escolhas 

institucionais têm sido analisadas como "camisas de ferro", de maneira 

2 Para uma discussão mais aprofundada sobre estes três níveis do sistema político, ver 
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que adoção de determinado sistema de governo ou os resultados de uma 

correlação de forças momentânea ganham um sentido explicativo geral e 

estático, praticamente imune às transformações históricas. Adiciona-se a 

isto a tendência a concentrar a análise em uma das partes do sistema e no 

conjunto de suas regras, praticamente ignorando o restante das variáveis. 

Cria-se uma situação em que as diversas arenas políticas são isoladas 

entre si. Ao invés dessa visão, nossa perspectiva é entender a interconexão 

de arenas e agendas - no caso, do problema federativo em relação aos i 

outros aspectos do sistema político. 

Ainda em termos metodológicos, uma perspectiva comparada é 

adotada neste estudo. Não se trata de uma análise estatística que procura 

numa amostra grande de países encontrar correlações entre variáveis 

explicativas para um mesmo fenômeno; tampouco é uma comparação 

exaustiva entre o Brasil e outro(s) país(es). Procura-se aqui utilizar o 

referencial de experiências internacionais de federalismo para ressaltar e 
entender melhor a singularidade do nosso. Como bem argumenta Seymour 

Lipset, 

"Sem um exame de diferentes países é impossível saber em que 

medida um dado fator possui um efeito que pode ser atribuído a apenas e 

tão-somente um país" (Apud SARTORI, 1994: 44). 

A partir deste argumento, e seguindo a linha de Giovanni Sartori 

(1994), o método comparado será instrumentalizado neste trabalho como 

se fora um espelho para o caso brasileiro, colocando em relevo suas 

peculiaridades no universo de países federativos. A comparação serve 

também para mostrar que, se de um lado há outras respostas político- , 

institucionais para a questão da coordenação intergovernamental - com as 

quais sem dúvida podemos aprender, mas nunca reproduzir literalmente -, 

de outro, todos os sistemas federais tem dificuldades para resolver este 

COUTO & ABRUCIO, 1999. 
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problema - algumas das quais se repetem aqui. Assim, evita-se a 

concepção segundo a qual o Brasil é diferente de tudo que há, um outro 

mundo incomparável aos demais. Este particularismo historicista, no mais 

das vezes, resulta numa visão evolucionista, na qual estaríamos num 

terreno inferior ao das nações desenvolvidas, lugar em que "tudo ocorre 

perfeitamente". No caso em questão, do problema da coordenação . 

federativa, não há uma solução única e definitiva para o assunto, em 

nenhuma parte, nem na "melhor das Federações". Ademais, nossa 

singularidade vai obrigar os modelos institucionais a, de algum modo, 

adaptarem-se à nossa realidade. 

Feitas estas considerações de ordem teórica e metodológica, 

passemos a definir a estrutura da tese. No primeiro capítulo, discute-se o 

problema da coordenação intergovernamental em termos teóricos e 

segundo elementos da experiência internacional, remetendo-se, ao final 

deste capítulo, ao caso brasileiro em geral. 

Procura-se, em primeiro lugar, mostrar a importância do conflito 

intergovernamental no mundo contemporâneo. Depois, discute-se em 

termos teóricos e históricos as bases gerais do pacto federativo e suas 

condições de sucesso. Neste ponto, a discussão é iniciada tomando como 

ponto de partida o modelo proposto por Alfred Stepan (1999), segundo o 

qual há duas vias para constituir uma federação: aquela cuja proposta 

inicial é "unir" partes distintas (come togetherj, como é o caso norte

americano, e a que objetiva "manter a união"(hold togetherj, em um 

território onde a federalização parte de um país previamente marcado pela 

centralização do poder. 

A seguir, busca-se entender quais são as motivações básicas que 

levam os atores a optar pelo sistema federal, tendo como parãmetro a 

experiência norte-americana, em razão de seu destaque em termos 

comparados e de seu caráter precursor. Terminando esta parte da 
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discussão, são apresentadas as sete características gerais presentes, de 

um modo ou de outro, em todas as federações. 

Na outra parte teórica do primeiro capítulo, são analisadas duas 

formas típico-ideais de relacionamento intergovernamental: a competitiva e 

a cooperativa. A contraposição nos extremos é propositalmente concebida 

para revelar a necessidade de compatibilizar as duas visões. Por fim, um 

panorama histórico do federalismo brasileiro é feito para, mais adiante, 

mostrar como nossa Federação relaciona-se com as características básicas 

dos sistemas federais. 

No segundo capítulo caracteriza-se o tipo de federalismo construído 

no Brasil redemocratizado. Antes, analisa-se o modelo unionista

autoritário presente no_ regime militar (ABRUCIO, 1998). Mas o centro 

desta discussão está na definição do federalismo estadualista e predatório 

predominante desde a década de 80, com o ocaso do autoritarismo, 

mostrando suas causas, aspectos mais marcantes e, por fim, os elementos 

que levaram à sua crise, na metade da década de 90. Conclui-se que a 

atual situação é bastante complexa, apresentando elementos de ruptura 

como o modelo predatório, outros de continuidade, e mesmo nas 

transformações ocorridas, nem sempre há um rumo mais claro para tomar 

mais adequadas e democráticas as relações intergovernamentais. 

Os capítulos seguintes são compostos de estudos de caso sobre 

relações governamentais verticais e horizontais. As relações 

intergovernamentais verticais são tratadas no terceiro capítulo, que 

analisa a reforma do Estado e o ajuste fiscal sob o ângulo federativo. Em . 

primeiro lugar, o conceito de reforma do Estado é definido, procurando 

mostrar como a descentralização e o federalismo são variáveis-chave para 

esse processo. Adiante, discute-se a introdução de mecanismos de 

.remodelação do aparato estatal destinados a destruir o antigo! modelo 

predatório desenvolvido pelos estados em seu sentido financeiro. Aqui, as 
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questões dos Bancos estaduais, das privatizações, da renegociação das 

dívidas subnacionais e, como cume do processo, a aprovação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, são os aspectos essenciais. 

Ainda no terceiro capítulo, é analisado o processo de reforma nos 

estados induzido pelo Governo Federal. A avaliação dos resultados é 

importante em dois pontos: primeiro, medindo o quanto de fato a União 

ajudou a ajustar as contas públicas estaduais; e segundo, ~onferindo se 

houve a criação - ou não - de capacidade administrativa e de mecanismos 
-------- -----,--------··· .. -----~-~~ ·-- - - --- --- ~-- ------

de accountability intergovernamental capazes de evitar a construção de um ___________ ,. ---· -· ·-·------
novo modelo predatório. É esta a questão estratégica desta parte da tese: o 

- ·-- · -~---· _______ .,, _ _ -----

quanto houve de modificação na relação União/estados no sentido de 

compatibilizar autonomia e interdependência do entes federativos, ou 

então só ocorreu uma nova centralização de poder e, sobretudo, financeira, 

incapaz de imprimir uma verdadeira coordenação federativa? 

Os mecanismos horizontais são estudad_OL.!LOS capítulos 4 e 5. 

Primeiro, trato da competição predatória estabelecida horizontalmente 
,-----·-~------- ------ ---- · -· ··---·--- -------· --· ----------e---·--- -·- - - - .. 

entre os níveis de governo. A Guerra Fiscal é o paradigma deste modelo, 

embora possamos percebê-lo em outras situações, como na multiplicação 
------------- - ---

dos municípios.- O crescimento perigoso de uma competição predatória 

coloca em risco o próprio pacto federativo mínimo entre as Regiões do país. 

Além de descrever exaustivamente este processo, comparando com outras 

experiências internacionais para dar a medida da competição selvagem 

que se trava hoje no país, procura-se, fundamentalmente, entender as 

razões que justificam a permanência deste processo. Tal resposta será 

buscada nos papel dos fóruns federativos responsáveis por esta questão -

Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), Senado e Supremo 

Tribunal Federal -, na ausência ou fracasso das políticas regionais de 

desenvolvimento empreendidas pelo Governo Federal, pela fragilidade do 

sistema partidário em termos nacionais - estadualizando as disputas - e 



10 

na ausência de mecanismos de controle dos governos estaduais, uma vez 

que ·a guerra fiscal, na maioria das vezes, é praticada de forma 

intransparente, envolvendo muitos interesses públicos e privados. 

No capítulo 5, analiso a principal forma de cooperação entre os 

níveis de govern_Q_ existente em _ nossa Federação: os consórcios 

jntermunicipais. Esse mecanismo de __ ~~~~enação _!~-!~rgovername11t~ -~ 

fundamental tanto para otimizar os resultados das políticas públicas como 

12ara diminuir a competição QOlítico-administrativa entre eles. No primeiro 

estudo de caso, a área estudada é a dos consórcios de saúde. A escolha 

justifica-se, primeiramente, em razão da importância estratégica desse 

setor no campo das políticas sociais brasileiras - na verdade, é aquele que 

recebe mais recursos governamentais. 

A segunda justificativa, a mais importante das duas, refere-se à 

relevância e à abrangênc~a do processo de descentralização brasileiro, 

cujas interpretações são baseadas ou no apoio irrestrito - para este grupo, 

descentralização é igual à democratização - ou na crítica à ineficiência e à 

irresponsabilidade intrínsecas a esse processo. Focando nos consórcios 

intermunicipais de.saúde, procuramos sair desta dicotomia mostrando que 

existem várias maneiras de descentralizar políticas públicas, e é preciso 

encontrar aquela que mais se adequa à realidade federativa brasileira. 

Tanto o municipalismo autárquico como o centralismo tecnocrático não: 

dão conta desta questão, exatamente porque não incorporam a temática 

da coordenação federativa. 

Será realizado um balanço geral dos consórcios intermuncipais de 

saúde pelo Brasil, e depois são comparados tais consórcios em dois 

estados, São Paulo e Minas Gerais. O sucesso e mesmo o número de 

experiências paulistas é bem menor. O seu caso paradigmático de êxito - o 

consórcio da região de Penapólis - dependeu de uma série de condições 

políticas e econômicas locais, nem sempre - ou muito pouco -
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reproduzíveis. No que se refere à expenencia mineira, a articulação 

governo estadual-municípios é a grande chave para explicar a expansão 

desse tipo de pacto intergovernamental. O que dificultou o crescimento no 

contingente de consórcios em São Paulo? Por que o Estado de Minas 

Gerais se interessou e atuou firmemente nesta forma de coordenação 

intergovernamental? Quais os resultados dos consórcios para as políticas 

públicas e, vice-versa, o que o desenho da política de saúde favorece - ou 

não - à implementação desses mecanismos federativos? 

A Cãmara ou Consórcio do Grande ABC é a segunda forma de 

cooperação vertical aqui estudada. Trata-se de um "casamento federativo" 

com propósitos de Desenvolvimento Regional. O interesse geral deste 
1 

\ 

estudo de caso está em analisar uma política articulada numa Região ) 

Metropolitana, figura imprecisa de nosso federalismo e que normalmente ~ 

mais atrapalha do que favorece o conjunto das políticas públicas. Uma 

outra razão mais específica incentivou a escolha desse objeto: o relativo 

sucesso alcançado em um lugar marcado pela crise de projeto econômico 

teve como principal variável a adoção de um mecanismo de cooperação 

intergovernamental. O que explica este êxito de coordenação federativa? 

Há condições de reproduzi-lo em outras áreas metropolitanas, ou são 

razões muito particulares que explicam a sua consolidação institucional? 

Na conclusão, faz-se um balanço geral do trabalho, refletindo sobre 

como os atuais laços federativos brasileiros - por vezes mais amarrados, 

por outras, completamente soltos, ou ainda, transformando-se em corda 

para o "cabo de guerra" intergovernamental":-- afetam a idéia de nação no 

Brasil. 

( 
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"O sucesso do sistema federativo não é medido em termos de 

eliminação dos conflitos sociais mas em sua capacidade de regular e 

administrar estes mesmos conflitos" 

Alain Gagnon3 

A análise do problema da coordenação intergovernamental exige 

entender, primeiro, a~ases que sustentam o pacto federativo, sejam as 

necessárias à qualquer sistema federal seJam as que se reterem a 
especificidade dos países. São os pilares institucionais e socioculturais, 

que denominaremos aqui de aspecto constitucional do ----reàeralismo, 

abarcando o que a ciência política norte-americana chama de polity - isto 

é, o arcabouço básico das regras -, mas também incluindo, em menor 

medida, características sociológicas mais amplas. 

Em segundo lugar, é preciso discutir /{)mecanismos que atuam na 

dinãmica intergovernamental, fazendo a engrenagem das Federações -- --- ---- - - - - ---

funcionar ou emperrar. Tal aspeéto reforça e repõe a todo momento as 

bases constitucionais do federalismo. Seu mau funcionamento leva a 

crises na estrutura do pacto federativo, podendo inclusive levá-lo a sofrer 

alterações, ou, no extremo, a situações de tug of war (cabo de guerra) 

prejudiciais ao sistema político como um todo. Agora, se há um bom 

desempenho, o resultado é o reforço dos laços federativos. 

a GAGNON, 1993: 15. 
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A coordenação federativa depende, ao mesmo tempo, destes dois 
~--~-----

<...elementos. Mas o fundamental é compreender como ocorre o arranjo entre 

eles. Trataremos aqui de dois modelos que propõem soluçoes opostas -à 

questão da coordenação federativas, e com impactos diferenciados sobre a 

estrutura constitucional do federalismo e sua engrenagem. Um é o modelo 

competitivo strictu sensu, e o outro é intitulado de cooperativo. Na 
-=---

contraposição destes dois tipos de concepção de relações 

intergovernamentais é que poderemos encontrar a forma mais propícia de 

construir a coordenação federativa. 

Ao longo de toda esta discussão teórica, daremos exemplos de outros 

países, mas principalmente situaremos o caso brasileiro dentro dos 

modelos federativos. 

1- As bases constitucionais do Federalismo 

A distribuição territorial de poder é uma das questões mais 

importantes da política contemporânea, tanto em termos práticos como 

teóricos. Analisando a questão pelo ângulo estritamente empírico, vários 

estudos recentes revelam que na maioria dos países do mundo ocidental 

houve um substancial aumento dos conflitos entre o Governo Central e as 

unidades su bnacionais em relação à distribuição de recursos, de poder e 

de competências sobre as políticas públicas. 

Neste linha inclui-se o trabalho de B.C. Smith (Decentralization: 

the dimsnsion territorial of the state), de 1985, que mostrava o 

crescimento do peso das disputas intergovernamentais e, especialmente, 

da descentralização do poder no mundo desenvolvido. Mais recentemente, 

o Relatório do Banco Mundial de 1997, O Estado num mundo em 
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transformação, constatou que há atualmente um impulso enorme à 

descen~ção também nas regiões em desenvolvimento. Segundo este 

trabalho, hoje aproximadamente 13 mil governos locais da América Latina 

elegem seus governantes, contra menos de 3 mil no final dos anos 70 

(BANCO MUNDIAL, 1997: 112). 

O avanço da descentralização está aguçando o conflito 

intergovernamental, principalmente nas regiões com forte tradição 

centralizadora, quer seja porque há resistências ainda muito fortes a este 

processo na elite política nacional, quer seja porque a ausência de uma 

experiência anterior de verdadeiro autogoverno pode em alguns casos levar 

a irresponsabilidade fiscal das unidades subnacionais. No primeiro caso 

inclui-se, por exemplo, a Grã-Bretanha; no segundo, o Brasil e a 

Argentina4 • Na descentralização fiscal, o que está em jogo é o problema do 

moral hazard (risco moral), isto é, o repasse dos recursos e da capacidade 
---------- ----·-· -~· 

_MJ'ecadadora traz incentivos para os entes políticos locais aumentarem 
. ·--·- ·- ·- ·· ··---- -··-----·--------

seus gastos, sem que na mesma medida aumentem preocupação com os 
. ~-·-··~· ~~--...,_.... - -----·------ ------ ~------· · -~-------~ .. 

efeitos dessas despesas nas variáveis macroeconômicas nacionais, como 
·~ · ----·---~,._ --·•·•• ~----~ ~-.~~• · • .• ·'-""''"· ----~---~ ... ~·•• •• ·-- •.• _.. n, .-~ _. -__ • ., ..... ----- ---
salienta Richard Bird (1999). 
r"'·-- ...... 

Alguns processos recentes de descentralização, ademais, não 

levaram em conta adequadamente o problema da desigualdade regional. 

Sem mecanismos de coordenação e políticas compensatórias advindas do 

Governo Central, a descentralização pode se transformar, na definição 

precisa de Remy Prud'Homme, "na mãe da segregação" (PRUD'HOMME, 

1995). Para países marcados pela desigualdade regional, como o Brasil, a 

Índia e a Itália, este é o maior perigo da descentralização. 

A descentralização sem dúvida pode trazer problemas, mas é 

igualmente capaz de melhorar o sistema político e de tomar mais eficaz a 
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ação do Estado. O mesmo Relatório do Banco Mundial que aponta 

problemas de moral hazard na descentralização fiscal, ressalta as 

qualidades do "governo próximo do povo", que facilita o aumento da 
. ----~-- ------------- ---·-- . 

participação dos cidadãos na esfera pública. Desse modo, os governantes 

terão de responder mais às demandas da população, reforçando a 

accountability do sistema e, por tabela, elevando as exigências quanto à 

eficácia e à eficiência da intervenção estatal (BANCO MUNDIAL, 1997: 

120). 

Ressalte-se também que as transfQf.!I!ªÇ~~~--~~-- -~enfu.:i~ _p~_~tico ~
econômico mundial estão enfraquecendo os Governo Centrais. A 
-.-- ----------- -·4" ~--- .. _ .......... ___ ~·-- - -- • ••·- ........... _... -~---· - -- - M - -- - ·- • - • 

_g!obalização produtiva, a crise fiscal do Estado nacional e mesmo sua --- ----..---- ~-- ....... - -· ---·-------- - - - - - - - ~ . - -

--~~-. l~~midade nu~--~-1:1~~~ marcado pelo fortalecimento tanto -~-~~ -
- -··- .... ---- -- ----- - ·-- -- - - -

_for~~_ ~~~~~~q_l!~ª-. __ C.Q~<! __ Q9_~ __ p_ª'1".t!ç~1ª1:!ª--~ºs_ 19cajst_Qb.~g~~n_? __ ~ _ 

_ repartir poder (CAST~~~-L}998)5• A questão é como fazê-lo sem levar ao 

comportamento irresponsável dos governos subnacionais nem aumentar a 

desigualdade nacional. 

Entretanto, a despeito de haver uma crise real de poder no âmbito 

do Estado nacional, sua intervenção é fundamental no equacionamento de 

determinados problemas. A inserção internacional por meio de blocos 

regionais ou alianças estratégicas, por exemplo, é tarefa que somente o 

Poder Central tem condições de realizar. Na verdade, a falta de estratégias 

nacionais tende a inviabilizar o sucesso das administrações locais, em 

particular nos países não desenvolvidos (FIORI, 1995). 

A opção, portanto, não é entre centralização ou descentralização. Em 

exaustivo trabalho que envolveu o estudo das relações 

" Para uma visão geral do processo de descentralização, tratando sobretudo das 
resistências a este processo e de comportamentos fiscais irresponsáveis por parte dos 
governos subnacionais, ver BURIQ, PERRY & DILLINGER, 1999. 
s Como bem argumenta Ronald Watts, hoje •o Estado nação é simultaneamente muito 
pequeno e muito grande para responder a todos os desejos de seus cidadãos" (W ATIS, 
1999: 1). 
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intergovernamentais de todos os países da OCDE, concluiu-se que, nas 

palavras de sua então presidente Alice Rivlin, 

"Há tempos ocorrem debates sobre centralização ou 

descentralização. Nós precisamos agora estar dispostos a mover em ambas 

as direções - descentralizando algumas funções e ao mesmo tempo 

centralizando outras responsabilidades cruciais na formulação de 

políticas. Tais mudanças estão a caminho em todos os países" (OCDE, 

1997: 13). 

Neste sentido, o documento da OCDE (Managing across leveis of 

govemment) propôs cinco objetivos a serem alcançados no campo das 

relações intergovernamentais: 

-...,J a) Facilitar a obtenção de objetivos nacionais, levando em conta a 

questão fiscal; L K :: 

1 
\ 

---.J b) Remover duplicações e sobreposições desnecessárias nas 

competências governamentais; 

~c) Gastar da melhor mane~ possível o dinheiro dos contribuintes; 
\ 

·"-.J d) Tomar os setviços mais ligados às necessidades locais; e 

~ e) Possibilitar maior participação dos cidadãos no processo decisóriQ 

(OCDE, 1997: 13). 

A obtenção deste objetivos deve corresponder a um novo equilíbrio 

il}tergovemamental. Uma solução nes~ linha é proposta por Manuel 

Castells, que aponta uma saída ao dilema centralização versus 

descentralização~ Para ele, é preciso criar redes entre os níveis de governo, 
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de modo que os entes federativos possam coIJ!p~ar autoridade, isto é, 

capacidade institucional de ação /(CASTELLS, 199B:nr.---i 

Diante da constatação da relevância cada vez ·maior do dilema 

centralização versus descentralização, e da apresentação de algumas 

propostas para resolvê-lo, é preciso analisar tal questão do ponto de vista 

teórico. O objetivo passa a ser entender quais são as formas mais 

adequadas para solucionar os embates entre os níveis de governo, 

sobretudo no que se refere à implantação de mecanismos democráticos de 

resolução dos conflitos, e quais caminhos ou obstáculos aparecem 

historicamente neste processo. Esta preocupação filia-se, em termos 

gerais, à teoria democrática - não por acaso alguns de seus principais 

-autores têm escrito sobre a relação entre distribuição territorial de poder e 
-----·· -- --

democracia (LIJPHART, 1989; DAHL, 1986; STEPAN & LINZ, 1996, entre 

os principais). 

Dentre as formas de resolver os dilemas das relações 

intergovernamentais, o federalismo constitui-se naquela com maior 

sofisticação institucional e cuja base de preocupações é nitidamente 

republicana e democrática. Obviamente, há momentos nos quais países 

ditos federativos apresentam formas autoritárias - como a antiga União 

Soviética, o regime militar brasileiro e a experiência recente da China. No 

entanto, a Federação é um desenho institucional que procura equacionar 

democraticamente aquilo que Michel Burgess _( 1993) denomina dilema 

federalista. Em poucas palavras, trata-se de heterogeneidades territoriais -

grande extensão e/ou enorme desigualdades regionais -, lingüísticas, 

étnicas e socioeconônticas que marcam a . vida de algumas nações. A 

adoção de m~canismos a~toritârios · que abafem, qualquer aspecto deste 

dilema pode fazer com que o ~istema fundone por algum tempo: muito no 

caso da ex-União · So~ética, men~s no caso argentino ou brasileiro. 

Contudo, a questão federalist~ permanece, e tende a reaparecer com mais 



18 

força nos momentos de crise dos governos ditatoriais - vide, novamente, o 

que ocorreu com os autoritarismos dos três países citados acima. 

A fórmula democrática é a única que a rigor garante, confiavelmente, 

as prerrogativas dos entes governamentais em uma situação marcada por 

fortes heterogeneidades, para que todos mostrem-se dispostos a pactuar 

ou continuar em união. Cabe lembrar que somente um bom 

equacionamento do dilema federalista pode evitar o maior perigo vinculado 

a ele: a secessão. 

Em suma, toda federação contém o dilema federalista, mas nem 

todos os lugares que enfrentam tal dilema optam por uma forma 

verdadeiramente federativa. E a escolha por uma forma verdadeiramente 

federativa pressupõe, como argumentado acima, a constituição de 

mecanismos democráticos de convivência social. Burgess assim resume a 

qualidade do federalismo como resposta a nações marcadas pelo dilema 

federalista: 

"O gênio da Federação está em sua infinita capacidade de acomodar 

a competição e o conflito em tomo de diversidades que têm relevância 

política dentro de um Estado. Tolerância, respeito, compromisso, barganha 

e reconhecimento mútuo são suas palavras-chave e 'união" combinada 

com 'autonomia' é sua marca autêntica" (BURGESS, 1993: 7)6 • 

Com este intuito, vinte e duas nações escolheram formalmente o 

sistema federativo e pelo menos duas - Espanha e África do Sul -, embora 

não o façam constitucionalmente, na prática funcionam enquanto tais 

(WATTS, 1999: 3). Além disso, .cresce o número de países no mundo que 

utilizam instrumentos federativos para resolver os seus problemas 

intergovernamentais. O caso italiano é paradigmático neste sentido, e o 

estudo clássico de Robert Putnam (.M'aking democracg works: civic 

6 Sobre o papel do dilema federalista nas Federações, ver SOARES, 1997. 
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tradftions in madern Italy) analisou este processo, demonstrando a 

importância do processo de descentralização do poder, iniciado na década 

de 70, na transformação do sistema político, inclusive em suas áreas mais 

tradicionais7. 

A importância do experimento federativo moderno em termos 

geopolíticos e, sobretudo, para a questão democrática, é assim ressaltada 

por Alfred Stepan, em passagem longa, mas que vale a pena citá-la 

integralmente. 

"Se tomarmos como unidade de análise os países em separado, 

talvez não mais do que lOo/o dos Estados que integram as Nações Unidas 

são federativos. Mas se a unidade de análise for o total da população que 

vive em democracias duradouras no mundo moderno, então a maioria 

desses indivíduos está em sistemas federativos. É claro que isso depende 

do tamanho das democracias federativas - a mais populosa da América do 

norte, os Estados unidos é uma federação; a democracia de maior 

população na Europa Ocidental, a República Federal da Alemanha, 

também é; a democracia mais populosa da Ásia, a Índia, é federativa. 

Além disso, muitas outras democracias de longa existência, como o 

Canadá, a Austrália, a Suíça e a Áustria são federativas [ ... ] se a análise 

focaliza países em que não são democracias duradouras, mas nos quais 

pelo menos está em discussão se o país deverá se tomar uma democracia 

no futuro próximo, e a natureza do federalismo é um fator decisivo no 

debate sobre as perspectivas democráticas, então, por razões 

comparativas, o Brasil e a Rússia devem ser adicionados à nossa lista de 

1 A relevância da obra de Putnam não invalida a obseivação de que sua obra é marcada 
por um grande paradoxo: ao mesmo tempo que mostra o reforço institucional dos 
governos regionais e da função democratiza.dora que isto teve em todo o país, ele conclui 
que o gap político democrático entre o Norte desenvolvido e o Sul atrasado se deve mais a 
razões histórico-culturais - que remontam a séculos - do que a caracteristicas 
institucionais (PUTNAM, 1993). Neste sentido, o trabalho de Marchetti (1984) tem a 
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importantes sistemas federativos. É bem possível que o país de maior 

população da África Negra, a Nigéria, intermitentemente federativa e 

democrática, venha a se juntar a essa categoria em algum futuro próximo. 

Se estivermos pensando em um forma de pólis democrática sujeita à 

intensa discussão, objeto de aspiração de alguns e temor de muitos na 

Europa, então é quase certo que temos em mente o federalismo na União 

Européia 

Finalmente, se estivermos procurando identificar um importante 

grupo de países que não foram uma democracia nem por um dia em sua 

história, mas que se alguma vez vierem a sê-lo provavelmente adotarão o 

federalismo, deveremos acrescentar o México, a Indonésia e a China à lista 

das nações nas quais a consideração do federalismo é fundamental para a 

análise de possíveis padrões de transição democrática" (STEPAN, 1999: 

207:-208). 

Desde a promulgação da Constituição norte-americana até os dias 

atuais, as formas federativas têm variado bastante. Mas é possível 

descobrir, em linhas gerais, quais são as motivações básicas e as 

caraterísticas gerais do experimento federativo. As variações nas respostas 

ao dilema federalista dependem da situação política, socioeconômica e 

cultural de cada país, porém, podemos utilizar conceitos e modelos 

capazes de instrumentalizar à compreensão de todos os casos. É o que 

faremos a seguir. 

Conforme classificação de Alfred Stepan (1999: 198), as federações 

são fundadas, grosso modo, por duas vias. A primeira tem como propósito 

juntar unidades antes soberanas. Este modelo é denominado de come 

~' e_tem como paradigma a experiência norte-americana, na qual o 

objetivo era .criar um outro nível de governo, a União, responsável pela 

qualidade de ressaltar melhor o papel positivo da "federalização" no sistema político 
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garantia nacional das condições mínimas de existência das treze ex

colônias inglesas, contanto que também fosse restringido o poder do novo 

ente centralizado, em nome da liberdade e dos direitos originários dos 

pactuantes. Ressalte-se que os estados ficaram com o que veio se chamar 

"poderes residuais", uma invenção no sentido jurídico da soberania, o que 

significava uma ampla capacidade de ação independente do Governo 

Federal. 

A segunda via é a chamada de hold together, e seu objetivo 

principal é manter a união em situações nas quais há um governo 

centralizado que precisa descentralizar poder a entes subnacionais para, 

desse modo, assegurar a própria existência do país. Stepan assim resumiu 

esse modelo, citando a experiência de outros países: 

"Algumas das mais importantes federações do mundo se originaram 

de uma lógica política e histórica completamente diversa [da que existiu 

nos EUA). A Índia no final de 1948, a Bélgica em 1969 e a Espanha em 

1975 eram sistemas políticos de fortes traços unitários. Contudo, nessas 

três sociedades multiculturais os líderes políticos chegaram à decisão 

constitucional de que a melhor maneira de "manter a união" em uma 

democracia era transferir poder e transformar seus Estados unitários 

ameaçados em federações" (STEPAN, 1999: 199). 

As duas vias ressaltam o peso que as forças centrífugas e centrípetas 

têm nestes países. Às vezes, é preciso acentuar proteções às tendências 

centrípetas para garantir um pacto de união, como é o caso norte

americano; às vezes, o contrário é necessário, ou seja, o fortalecimento das 

características centrípetas é a única maneira de estabelecer, a um só 

tempo, a descentralização do poder e a unidade político-territorial. É claro 

que este modelo estruturado aqui como uma dicotomia tem, na verdade, 

mais um caráter heurístico. Muitas das federações existentes são 

italiano. 
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constituídas por combinações de características destas duas vias. O 

Brasil, como mostraremos nesta tese, tem tanto aspectos do come together 

como do lwld together, tendo como resultado final uma mistura sui generis 

de ambos, que redunda num novo modelo. 

Apesar de haver duas vias e outras que combinam as características 

destas, podemos encontrar na experiência norte-americana, a primeira 

Federação moderna, algumas motivações básicas que levam os atores a 

optar pelo sistema federal. É claro que muitos destes sentimentos sofreram 

alterações históricas, em razoável compasso com as mudanças de 

estrutura política, mas, mesmo assim, houve mais uma modulação do que 

a transformação radical das motivações profundas do federalismo. 

Exemplificando, mudanças como as ocorridas após a Guerra de Secessão 

ou com o New Deal de Franklin Roosevelt decorreram de alterações no 

plano político e socioeconômico, contudo não foram contra a Federação, e 

sim reforçaram-na de acordo com a nova situação histórica. 

Mas por que escolher o caso norte-americano? Primeiro em razão do 

impacto desse modelo nos demais. As federações que nasceram na 

América Latina no século XIX, como a Venezuela, o México, a Argentina e rJ 
Brasil se inspiraram naquele modelo, embora os resultados tenham sido 

diferentes por conta das especificidades locais. A experiências federativas 

originadas no âmbito do Império Britânico, o Canadá e a Austrália, 

também 1tiveram nos Estados Unidos o seu paradigma. Os casos europeus 

modernos, notadamente o alemão, e os surgidos na África e na Ásia, como 

a Nigéria e a Índia, sofreram menor influência, todavia ainda foi o exemplo 

bem sucedido dos EUA um dos fatores que os animou a construir um 

sistema federal. 

A outra explicação para a escolha está no fato de que a Federação 

norte-americana é a mais consolidada do mundo. Obviamente que ela 

apresenta problemas e que seu modelo não se adequaria perfeitamente em 
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qualquer situação. Entretanto, conhecer as suas raízes profundas, bem 

. como seus percalços e soluções, constitui parâmetro comparativo 

fundamental para os demais casos federativos. 

As motivações básicas presentes na formação da Federação norte

americana podem ser classificadas em três: hobbeaiana, madisoniana e 

h•miltoniana. Cada uma delas respondia a um dilema: a primeira, ao da 

ordem; a segunda, ao da liberdade democrática; e a terceira, ao da nação. 

Pode-se dizer que estas motivações continuaram ao longo da história dos 

Estados Unidos, por vezes convivendo de forma tensa, e apesar de 

assumirem uma nova feição histórica, estão vivas ainda na realidade 

atual. Todos os países, em graus e formas diferentes, também contêm 

estas motivações. O grande desafio é como conseguir compatibilizá-las. 

A fundação da Federação norte-americana foi marcada pela presença 

de um grande dilema para os atores políticos. Tratava-se de sair de uma 

situação confederativa, em que não havia laços mais fortes de 

subordinação entre as treze ex-colônias inglesas, para dar origem a um 

novo poder (a União), capaz de garantir tanto a unidade frente às 

potências externas como o exercício da autoridade sobre um território em 

expansão (ARENDT, 1990: l23"f.-A-primeira motivação à adoção do modelo 

federativo foi, portanto~i~~ todos estariam desprotegidos diante 

do ataque de outros países ou mesmo em um eventual conflito 

generalizado entre os próprios estados. Permanecer como uma 

confederação poderia significar, em tese, um jogo de soma negativa para 

todos - ou nos termos hobbesianos, ficar na incerteza do estado de 

natureza -, enquanto a abdicação de uma parcela de poder poderia 

corresponder à paz e, no limite, à manutenção da integridade - em suma, 

fazer o pacto hobbesiano. 

É interessante notar que os founding fathers norte-americanos 

tinham sua inspiração intelectual mais em John Locke. Mas como Hobbes, 
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Locke tinha na questão da ordem fundada pelo contrato um ponto central 

de seu pensamento. Os federalistas e figuras fundamentais da 

independência, como George Washington, adotaram uma postura realista 

em torno do princípio hobbesiano que redundaria na passagem da 

Confederação à Federação. Mesmo os anti-federalistas, mais preocupados 

em manter o máximo de autonomia para os estados, lutando até o fim da 

Convenção para obter isso, não ignoraram por completo o argumento 

chamado aqui de hobbesiano8 • 

Apenas a motivação hobbesiana não seria suficiente para estabelecer 

uma estrutura federativa nos Estados Unidos. Isto porque os founding 

fathers temiam que o novo poder federal estabelecesse uma relação 

tirânica com os estados. O dilema institucional da passagem da 

confederação à Federação era como criar mais poder e ao mesmo tempo 

limitá-lo. 

A transição institucional só foi feita porque houve a certeza de que 

as recompensas da nova ordem mantinham parte significativa dos antigos 

direitos - nos termos da teoria dos jogos, houve uma barganha bem 

sucedida. Para garantir tal adequação, a resposta madsoniana foi 

fundamental, pois_apontava para a...qu.cstão da liberdade. O célebre artigo 
- . 

10 escrito pot Madiso~a O Federalista/ centrava o foco no problema do 
. . ',._ ,,,. ./ 

controle dos govern.-antes, tema este qúé/ fez a ponte entre as preocupações 

dos pactuantes - leia-se: as elites dos estados - e uma nova forma de 

governar, tanto em termos de sistema de governo (presidencialismo) como 

de organização político-territorial (federalismo). 

O modelo madisoniano propunha um sistema que presetvava a 

liberdade e constituía mecanismos de controle do governo, mas sem que 

s Em texto já tomado clássico, Isaac Kramnick (1993) demonstra como os federalistas e 
seus aliados foram construindo o argumento em favor da ordem federativa no sentido que 
denomino aqui de hobbesiano. Para um excelente comentário sobre a argumentação dos 
anti-federalistas, ver KENYON, 1985. 
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isso resultasse num enfraquecimento da capacidade de governar, para 

evitar que se caísse no rousseaunianismo dos anti-federalistas9. 

Influenciado por Locke, Montesquieu e mesmo Maquiavel, Madison 

inaugurou uma visão institucional da democracia. A concepção de 

república que ele abraçou, tomada como um governo representativo -

portanto alicerçada em instituições-, em contraposição à democracia dos 

clássicos, em que o povo governa diretamente, já apontava para essa 

revolução no pensamento político. A pergunta que movia Madison era a 

seguinte: como garantir a liberdade original das treze ex-colônias, 

limitando o poder federal, mas também criando espaço para que um 

governo central existisse e funcionasse de fato? 

Como resposta, duas foram as soluções encontradas, ambas 

institucionais. Em primeiro lugar, a montagem da engenharia institucional 

dos checks and balances, que realizava, a um só tempo, o controle 

mútuo entre os Poderes e o mesmo processo na relação entre a União e os 

governos estaduais. No caso da Federação, o controle do Governo Federal 

pelos estados ocorre tanto pela via do Legislativo, já que as unidades 

estaduais são representadas na Cãmara e no Senado, como também pela 

via do Judiciário, uma vez que cabe a Suprema Corte zelar pelos direitos 

originários dos estados, inscritos na Constituição. 

Os freios e contrapesos entre os ramos de Poder, e entre os níveis de 

governo, visavam a controlar os governantes não pela restrição ao exercício 

do poder mas por meio da disputa entre eles. É este o achado de Madison 

9 É bom recordar que além de defender um governo central fraco - ou quase inexistente -
os anti-federalistas queriam seguir ao artigos da Confederação, o qual concentrava quase 
todo o poder nacional no Congresso e não estabelecia nenhum ramo executivo. Como bem 
mostra Kramnick, no momento posterior à independência "o governo central era 
administrado por um comitê do Congresso. Quando o Congresso não estava reunido, um 
comitê representativo dos Estados exercia o poder em seu lugar. Um deputado - chamado 
]>residente', palavra que iria adquirir uma importância surpreendente nova em 1787 -
presidia este comitê, mas por não mais de um ano em cada período de três anos. Na 
Confederação, toda a política externa, inclusive o poder de declarar guerra, era a 
atribuição do Congresso (KRAMNICK, 1993: 10). 
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que permitiu, em nome da liberdade, assegurar autoridade ao Executivo 

Federal, embora ainda com menor força em relação aos estados, porém 

estabelecendo um sistema de fato federal e não, como antes, de cunho 
1 

confederativo. Na verdade, este modelo madsoniano de controle mútuo foi, 

inicialmente, mais uma idéia reguladora do que efetivamente praticado. 

Até o final do século XIX e começo do século XX, ocorria a hegemonia do 

Congresso Nacional, no que se refere aos três Poderes, e a vigência de um 

federalismo dual com predomínio dos estados, no plano das relações 

intergovernamentais. Foram mudanças ocorridas entre 1890 e 1930 e, 

mais precisamente, na presidência de Franklin Roosevelt que puderam 

aproximar o federalismo norte-americano de uma situação mais 

equilibrada. 

A proteção dos direitos dos estados, portanto, tinha de caminhar 

juntamente com a criação de um Governo Federal, e não a despeito dele. 

Todavia, esta concepção ainda embrionária em Madison dependia, sempre, 

da garantia da liberdade originária do estados e, sobretudo, dos direitos da 

minoria. Aqui está mais uma invenção madisoniana: a democracia não é 

só o reino da regra da maioria, pois isso poderia levar a um novo tipo de 

tirania; precisa também e essencialmente preservar os direitos da 

minoria 10. Essa visão fundou _JJ!ruL_concepção presente em todas as 

federações, a d~~~ning. ($1-EPAN, 199: 203). Tal conceito 
"'- --- - ··- _,. 

refere-se à necessidãâeâe-8e ~rlar in~trumentos pelos quais, de um lado, 

limita-se o poder do demos - vontade da maioria - nacional, e de outro, 

garante-se uma representação desigual aos estados, para evitar que os 

mais populosos ou mais fortes usurpem os direitos básicos dos demais. 

Os checks and balances são importantes para garantir os direitos da 

minoria, mas são insuficientes. Aqui entra a segunda solução, novamente 

institucional, que deriva da preocupação madsoniana: a Constituição, que 
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talvez seja a solução mais importante para o dilema inicial. Os atores 

somente aceitaram criar uma Federação porque esta seria regida por um 

contrato escrito - no caso, uma Constituição-, no qual haveria a garantia 

da proteção dos direitos de cada estado - em suma, estabelecia-se um 

demos constraining. O caráter pactuai do federalismo é definido assim por 

Daniel Elazar: 

"O termo 'federal' é derivado do latim foedus, o qual ( ... ) significa 

pacto. Em essência, um arranjo federal é uma parceria, estabelecida e 

regulada por um pacto, cujas conexões internas refletem um tipo especial 

de divisão de poder entre os parceiros, baseada no reconhecimento mútuo 

da integridade de cada um e no esforço de favorecer uma unidade especial 

entre eles" (ELAZAR, 1987: 5). 

A Constituição escrita é o verdadeiro ponto de partida para o jogo 

federativo. Primeiro porque toma vinculantes normas aceitas por todos os 

jogadores para que se comece o próprio jogo. E aqui é preciso entender o 

início do ·jogo como umf problema de ação coletiva, ou mais 

especificamente, analisá-lo como um dilema do prisioneiro, no qual os 

estados, individualmente, não possuem a certeza de que todos aceitarão a 

solução adotada, podendo existir algum (ou alguns) free rider entre os 

participantes. Assim, a Constituição, que é o contrato federativo por 

excelência, procura garantir a participação equãnime de todos e leva-los à 

cooperação, a fim de que permaneçam com o valor mais prezado entre 

eles, qual seja, o de ter o maior grau possível de autogoverno. 

Além disso, a Constituição efetiva uma nova situação: a criação de 

mais um jogador, o Governo Federal. Por isso, a Constituição escrita tem 

também a função de garantir a divisão dos poderes entre os estados e a 

10 Sobre a idéia de democracia m.adsoniana como ligada à defesa dos direitos da minoria 
em contraposição à democracia populista, ver DAHL, 1989. 
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União, pois ambos almejam uma proteção às prerrogativas que lhes 

cabem. Neste sentido, Lijphart observa: 

" ( ... ) o requisito de uma Constituição escrita deriva logicamente do 

princípio essencial do federalismo, a divisão do poder, que tem de ser 

especificada, pois tanto o governo central como os regionais precisam de 

uma firme garantia de que os poderes que lhes foram atribuídos não lhes 

podem ser retirados" (LIJPHART, 1989: 225). 

Com o pacto federativo surge uma nova situação, tendo os estados e 

a União como jogadores. Essa é a situação típica do jogo federativo, para a 

qual é preciso encontrar uma solução de equilíbrio a fim de garantir a 

própria existência da Federação. Neste sentido, as contribuições 
/' -- - -----------... 
~adsoniana_~)foram, em primeiro lugar, pensar esta questão por uma 

te~ocrática renovada, baseada na liberdade, no governo 

representativo e, especialmente, na defesa dos direitos da minoria. Em 

segundo lugar, o ãngulo institucional é que delimita o embate 

intergovernamental e suas formas de resolução. Desta contribuições 

conclui-se que Madison tomou a questão federativa intrinsecamente 

vinculada à democracia, e ambas, à engenharia institucional do poder . 

. 
O pacto federativo norte-americano buscou conciliar a preocupação 

hobbesiana de ordem com a madisoniana de liberdade. Para o seu 

funcionamento pleno, no entanto, todos os jo~ores-federativos devem 
. -· .. ------, \ 

partir e continuar em uma situação tendendo '~ sime~ou seja, em que 

haja a maior igualdade de condições quantQ-po§Sível. O sucesso do 

sistema federal, portanto, dependerá da manutenção de determinado grau 

de esperança quanto à simetria entre os jogadores, para que se evite o 

estabelecimento de um jogo de competição não-cooperativa, ou, em outras 

palavras, para que não ocorra a quebra do pacto. 
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É interessante notar que a idéia de simetria pouco aparece na 

literatura norte-americana atual. Uma homogeneidade social grande 

comparada a outras Federações e o maior apreço pela liberdade do que 

pela igualdade aparentemente retiraram a idéia da simetria do federalismo 

estadunidense. Mas isso é falso e faz parte mais dos pressupostos de 

modelos em alta hoje, como o competitivo, analisado na próxima seção. A 

simetria continuou sendo uma peça-chave na história dos Estados Unidos, 

com fundamental importãncia nos momentos de expansão territorial do 

país, na construção de uma estrutura política nacional e, principalmente, 

quando das grandes crises federativas de sua história, como a Guerra de 

Secessão, o New Deal e a luta pelos direitos civis dos negros nos anos '60. 

O impressionante boom econômico da década de 90 contribui para esse 

esquecimento, mas o crescimento da população de origem hispânica e a 

persistência ou senão a elevação da desigualdade social, como mostra 

Lester Thurow (1996), colocarão novamente, e num tempo mais curto do 

que pensa o establishment norte-americano, o problema da simetria. 

O equacionamento do problema da simetria nos leva à última 

motivação presente na fundação da Federação norte-americana. Trata-se 

da preocupação hamiltoniana de estabelecer um suporte nacional ao 

federalismo. É nesta linha que Samuel Beer ( 1979) ressalta que o projeto 

de federação dos Estados Unidos foi, antes de tudo, um projeto de nação. 

A história norte americana após a Guerra de Sucessão, que para alguns 

autores é o marco principal da construção nacional nos Estados l!nidos, 

foi pouco a pouco reforçando a motivação hamiltoniana. A partir da 

segunda metade do século XIX, mais especificamente na década de 80, a 

burocracia e~;~ partidos foram se nacionalizandoll, mesmo que ainda num 

contexto de predomínio dos interesses centrífugos. Mas com Franklin 

Roosevelt o processo de nacionalização do sistema político-administrativo 

11 Sobre a nacionalização do sistema político, ver SKOWRONEK, 1982 e JOHNSON & 
LIBECAP, 1994. 
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se acentua, mudando a feição da intetvenção do Estado norte-americano 

neste século. 

Ao longo de todas estas transformações e mais recentemente, 

proliferaram críticos contra aquilo que acreditam ser o sepultamento do 

federalismo estadunidense. Tais críticas não se sustentam ante a qualquer 

análise histórica mais acurada. O balanço de todo este processo é que a 

nacionalização do sistema político foi a responsável pelo maior equilíbrio 

intergovernamental, pela transformação democratizante dos sistemas 

políticos estaduais - antes marcados pela corrupção, como demonstraram 

os estudos clássicos de V.O. Key Jr. (1949) - e pela criação de um grau de 

simetria entre os pactuantes que permite hoje o avanço do discurso "todo o 

poder aos estados". Ademais, foi a consolidação nacional do federalismo 

nos EUA uma das razões principais para o seu fortalecimento no plano 

internacional. 

A preocupação(hamiltOrtl~~\:om o suporte nacional ao federalismo 

casava-se com sua defesa -de um governo eficaz, uma visão sob a ótica do 

Estado, sem que isso resultasse na perda da liberdade, no seu sentido 

madsoniano. O objetivo de Hamilton era como garantir a prosperidade da 

nação e torná-la poderosa. Seguem esta linha de raciocínio Woodrow 

Wilson e os pensadores da era progressista, que realizaram uma série de 

reformas entre 1880 e 1930, como a criação de um serviço público 

meritocrático (com o Pendleton Act, de 1883), a lei anti-trust, o imposto de 

renda federal, a eleição direta para o Senado, em suma, mudanças que 

fortaleceram o Estado e apontaram para o aumento da igualdade política e 

social norte-americana. Portanto, a preocupação nacional presente em 

Hamilton e seus "seguidores" teve outros efeitos, criando, pouco a pouco, 

um federalismo que foi além da questão da liberdade. 

A ~rin~~1 __ ª --~~E~R~c_tj!_ª--hª1TiiltQ~!~-~--~t~----º~--- ~~~!1:!~--C.~~ __ -~ 
elaborada por Madison, como apontam vários autores, como Thomas Dye 
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(1990). Entretanto, o desafio norte-americano e de todas as federações 

democráticas é conciliar tais preocupações, tendo como pano de fundo, é 

claro, a motivação primeira, a hobbesiana. Não é uma tarefa fácil e hoje, 

com a prosperidade e poder advindos da situação de ser o país vencedor 

da Guerra Fria, fica mais dificil conciliar tais visões nos Estados Unidos. 

Na verdade, a combinação destas preocupações madisonianas e 

hamiltonianas redunda naquilo que Stepan coloca como os três ideais que 

devem estar presentes numa federação democrática: a liberdade, a 

igualdade e a eficácia 12• Segundo este autor, a insuficiência de um destes 

ideais traz problemas à vigência de uma determinada federação 

democrática (STEPAN, 1999: 206). 

As motivações norte-americanas repetem-se, em graus e 

combinações diferenciadas, nas outras federações, bem como a 

necessidade de compatibilizá-las é um problema recorrente a todas. Não 

há como fugir da preocupação hobbesiana na Federação Russa, embora 

haja dificuldades para conjugá-la com o modelo madsoniano. Este, por sua 

vez, está no âmago de qualquer federalismo, afinal a defesa dos direitos 

originários e o de11Ws constraining têm sido as normas que garantem a 

forma mais eficaz e democrática de equacionar o dilema federalista, 

consubstanciados na engenharia institucional proposta por James 

Madison. E a questão nacional é chave em qualquer sistema federativo, 

sobretudo nos casos multinacionais, como a Índia, a Bélgica e, de certa 

forma, o Canadá. 

Não que haja uma única combinação destas motivações. Em cada 

Federação isto é feito de modo variado. Os Estados Unidos dão mais 

importância as duas primeiras preocupações, ao passo que a Alemanha 

ressalta mais a terceira. Como mostraremos no final deste capítulo, o 

federalismo brasileiro também tem de responder a estas três motivações e 

12 A respeito da importância da eficácia do processo decisório para a Teoria Democrática, 
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o faz de uma maneira peculiar. Procuraremos, ao longo da tese, entender o 

que constitui nossa singularidade. 

A resposta às três motivações que fundamentam a escolha do 

sistema federal pode ser sintetizada num modelo institucional mínimo 

comum a todas as federações, embora haja diversidades na forma como 

tais características são desenvolvidas em cada país. Adaptando a estrutura 

proposta por Arendt Lipjhart (1989: 225), encontramos sete características 

básicas no federalismo em geral: 1) soberania dual; 2) princípio da 

autonomia e governo descentralizado; 3) Equilíbrio entre autonomia e 

interdependência; 4) Constituição escrita; 5) Poder diferenciado dos 

governos subnacionais no processo de reformulação constitucional; 6) 

Bicameralismo e Segunda Câmara representando os interesses regionais; e 

7) Sobre-representação dos estados menos populosos na Câmara baixa, 

que representa o eleitorado nacional. 

1) Soberania dual, ou seja, o compartilhamento de autoridade entre 

um Governo nacional (União) e os governos regionais (estados, províncias, 

cantões e, no caso sui generis brasileiro, municípios). Nos termos de Maria 

Hermínia Tavares de Almeida, "o federalismo se caracteriza pela não

centralização, isto é, pela difusão de poderes de governo entre muitos 

centros, cuja autoridade não resulta da delegação de um poder central, 

mas é conferida por sufrágio popular" (TAVARES DE ALMEIDA, 1996: 14 -

grifo meu) Cabe frisar que o grau de dualidade é diferenciado de país a 

país - nos Estados Unidos ele é maior, sendo menor, por exemplo, nas 

federações venezuelana e argentina, onde há maior poderio do nível 

central. 

A noção de soberania dual é essencial ao federalismo pois se reporta 

à necessidade de controle mútuo entre os níveis de governo. Trata-se de 

um dos mecanismos do modelo de checks and balances proposto pelos 

ver SARTORI, 1994, capítulo 8. 
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escritos de O Federalista, cujo objetivo era garantir o governo republicano 

limitando o poder dos governantes. Normalmente visto como um 

instrumento válido apenas para a relação entre os Poderes, os checks and 

balances também existem no relacionamento intergovernamental. A 

respeito desse duplo papel dos checks and balances na engenharia 

institucional norte-americana, Madison escreveu: 

"( ... ) o poder outorgado pelo povo é inicialmente repartido entre dois 

governos distintos e depois a porção de cada um é subdividida entre ramos 

distintos e separados. Assim, resulta uma dupla segurança para os 

direitos do povo. Os dois governos se controlam mutuamente e, ao mesmo 

tempo, cada um é controlado por si mesmo" (HAMILTON, MADISON & 

JAY, 1984: 419). 

Nos casos da Alemanha e do Canadá, embora de modo diferenciado, 

é também prezada esta idéia de competição política entre os entes 

federativos. O resultado da dupla soberania para o plano geral das 

federações é a necessidade não apenas de garantir a igualdade e liberdade 

de ambos os governos, mas constituir um sistema que a todo momento 

evite conflitos mais drásticos entre a União e os estados ou correlatos. 

É importante frisar que a soberania dual só pode existir caso cada 

ente federativo tenha real capacidade de governo: · No próximo tópico 

trataremos da autonomia dos governos subnacionais. Neste momento, 

ressaltamos a necessidade de o Governo Central ter competências e 

instrumentos político-administrativos suficientes para exercer sua função 

federativa e contrabalançar o poderio das unidades estaduais, quando 

houver comportamentos individuais que afetem negativamente o todo. A 

preocupação hamiltoniana se faz presente aqui, já que nenhuma federação 

pode obter êxito sem um grau satisfatório de nacionalização da política. 

Podemos exemplificar com o papel dos partidos nacionais na Índia, 

garantindo a unidade diante das forças centrífugas ou mesmo de 
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determinadas políticas de desenvolvimento empreendidas pelo Estado 

nacional brasileiro, as quais, mesmo com alguns equívocos, aumentaram a 
integração econômica entre as Regiões, tomando mais multipolar esta 

Federação. 

2) Dada a existência de uma soberania dual, boa parte da estrutura 

1ovem.amental é descentralizada e autônoma. Em virtude disso, as 

políticas públicas serão compartilhadas, criando uma situação chamada 

por Paul Pierson ( 1995) de shared decision making. A montagem dos 

Welfare States nos países federativos, por essa razão, é bem mais 

complexa, envolvendo um jogo de cooperação, competição, acordos, vetos e 

decisões compartilhadas entre os entes federativos. Novamente, em razão 

dos vários modos pelos quais a soberania dual expressa-se, o shrared 

decision making não ocorre na mesma intensidade.· Assim, na Alemanha, 

graças aos fortes mecanismos cooperativos, ou na Austrália, país em que o 

Governo Federal tem grande capacidade de aglutinar os outros entes, a 

política de bem estar social pode ser mais compartilhada e voltada a 

objetivos mais congruentes - embora isso seja mais problemático no que 

num país unitário -, enquanto que nos EUA, muito mais competitivo e 

dividido, o Welf are é mais heterogêneo ao longo do território nacional 13 • A 

maior integração entre as políticas nem sempre é um dado positivo, porém. 

Determinados "programas conjuntos" realizados pelos Governos Federais 

do México, do Brasil e da Argentina setviram, na verdade, como 

instrumentos de submissão das elites locais às autoridades centrais. Isto 

petverte e enfraquece os princípios federativos 

13 O interessante estudo de Susan Giamo e Pbiplip Manow ( 1999) sobre os sistemas de 
saúde da Grã-Bretanha. Alemanha e Estados Unidos, mostrou como a organização 
territorial do poder é fundamental para as políticas de Welfare. Além da óbvia 
contraposição do modelo majoritário e centralizador inglês com os demais, os autores 
anali8AJ:D as diferenças do governo descentralizado no EUA, país com maior competição e 
dualidade entre os entes federativos, com a adm;n;stração pública alemã, marcada pela 
maior cooperação entre os níveis de governo. 
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A descentralização do governo leva em muitos casos a uma nova 

subdivisão de poder: o reforço do poder local. Preston King afirma que uma 

características básicas da Federação é ter ao menos dois níveis 

subnacionais de poder, um regional e outro local (KING, 1993: 94). O 

modelo alemão acentua ainda mais este aspecto ao adotar o chamado 

princípio da subsidiaridade, o qual propõe ·que o máior número de 

competências seja repassado aos governos municipais, pois estão mais 

próximos da comunidade, e portanto podem ser mais cobrados e 
1 

fiscalizados (BOTHE, 1995: 9). Embora este conceito não seja utilizado 

pela literatura norte-americana, existe lá igualmente uma enorme 

expansão dos níveis locais de governo. Nos Estados Unidos há mais de 80 

mil governos subnacionais, divididos em diversos tipos, além de a 

população local eleger 504.404 autoridades, uma para cada 182 eleitores 

(OSBORNE & GAEBLER, 1994: 77). Mas é o caso brasileiro o mais 

extremado: com a nova Constituição, os municípios tornaram-se entes 

federativos, partes integrantes do pacto. É o único país federativo onde isto 

ocorre (ABRUCIO, 1998). 

O reforço do poder local nos EUA tem um significado que vai além do 

princípio da subsidiaridade. O conceito de self govemment também é 

fundamental. Para o federalismo estadunidense, a democracia e a 

república estão alicerçadas na maneira como a comunidade local se 

autogoverna. A imagem que Alexis de Tocqueville colheu dos Estados 

Unidos do século XIX, em seu A Democracia na América, permanece 

ainda hoje como idéia regulàdora para o plano local. O trecho a seguir 

define bem este modo de governar derivado do ideal de self govemment do 

federalismo norte-americano: 

"Há países onde um poder, de certo modo exterior ao corpo social, 

age sobre ele e o força a marchar em certa direção. Outros há em que a 

força é dividida, estando ao mesmo tempo situada na sociedade e fora 
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dela. Nada de semelhante se vê nos Estados Unidos; ali, a sociedade age 

sozinha e sobre ela própria. Não existe poder a não ser no seio dela; quase 

nem mesmo se encontram pessoas que ousem conceber e, sobretudo, 

exprimir a idéia de procurá-la noutra parte. O povo participa da 

composição das leis, pela escolha dos legisladores, da sua aplicação pela 

eleição dos agentes do poder executivo; pode-se dizer que ele mesmo 

governa, tão frágil e restrita é a parte deixada à administração, tanto se 

ressente esta da sua origem popular e obedece ao poder de que emana. O 

povo reina sobre o mundo político americano como Deus sobre o universo. 

É ele a causa e o fim de todas as coisas; tudo sai do seu seio, e tudo se 

absorve nele" (TOCQUEVILLE, 1977: 52). 

Não obstante essa concepção seja um pouco romantizada e a 

complexificação do mundo moderno tenha de alguma forma modificado a 

relação entre o Estado e sociedade, é essa visão que dá base a idéia, ainda 

presente como paradigma, de autonomia republicana. Além do controle 

social, a autonomia depende de boas instituições locais e de um 

comportamento fiscal responsável por parte dessas autoridades - em 

termos normativos, o federalismo exige que o governo local tenha alta 

capacidade tributária própria. Neste sentido, tanto o patrimonialismo ou o 

mandonismo local como a dependência financeira ou o repasse de custos a 

outros níveis de governo são rejeitados pelo princípio da autonomia. 

Muitos países federativos não realizam por completo o princípio da 

autonomia. Em uns porque há uma grande centralização tributária - como 

a Venezuela e o Méxicol4 -, em outros por repassarem seus custos ao 

Governo Federal, como fizeram recentemente Brasil e Argentina15• Só é 

14 Sobre o grau de descentralir.ação tributária nestes países, ver WILLIS, GARMAN & 
HAGGARD, 1999. 
15 Em relação ao caso brasileiro, ver ABRUCIO, 1998 e MARQUES, GARMAN & 
KERCHES, 1998; no que se refere à experiência argentina, consultar HALDENWANG, 
1997 e CAO & RUBBINS, 1997. 
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possível um verdadeiro governo descentralizado, portanto, com o reforço 

da autonomia republicana local. 

3) As federação precisam buscar o equilíbrio entre autonomia e 

interdependência dos entes federativos - ou seja, a fórmula de Elazar 

exposta anteriormente: self role plus shared role. Obviamente que, de uma 

federação a outra, há diversos modos de balancear o equilíbrio 

intergovernamental. A questão é como evitar jogos de cabo de guerra que 

acabem ou por enfraquecer a unidade nacional ou mesmo rompê-la. 

Federações com grande conflito étnico, lingüístico ou territorial, como a 

Índia, tem neste equilíbrio a base de seu projeto nacional, ou melhor 

dizendo, de sua própria existência como país. 

O equilíbrio entre autonomia e interdependência é, com certeza, o 

aspecto mais importante de qualquer federação. Isto porque o federalismo 

é intrinsecamente conflitivo e, por isso, várias instituições e modelos de 

relações intergovernamentais são criados e desenvolvidos para, de um 

lado, evitar competições selvagens que levem a jogos de soma-zero ou até 

de soma-negativa, e, de outro, incentivar a maior cooperação dentro de um 

ambiente pluraiista. Algumas das características gerais do federalismo, 

como a Con~tituição escrita, os Tribunais federativos e o modelo regional 

de representação, deseritas a seguir, são, em grande medida, r~spostas 
institucionais a esse problema, às quais se somam outros mecanismos 

formais e informais. 

O sucesso do equilíbrio federativo depende da combinação ótima 

entre os checks and balances e a cooperação/ parceria entre os níveis de 

governo. Aí está a essência do problema da coordenação 

intergovernamental, tema desta tese. Embora normativamente possamos 

definir assim esta questão, os dados empíricos mostram uma grande 

variação na resposta a ela e uma dificuldade enorme de alcançá-la. 
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4) Toda federação tem uma Constituição escrita, que deve em 

grande medida representar a garantia do pacto de convivência e respeito 

aos direitos dos entes federativos. Mais precisamente, segundo a tradição 

da democracia madsoniana (DAHL, 1989), a Constituição deve garantir os 

direitos da minoria. Este é um ponto fundamental para assegurar a adoção 

efetiva do federalismo. 

Para garantir os direitos da minoria, primeiro a Constituição tem de 

definir alguns aspectos (issue-areas) os quais não podem sofrer alteração 

ou cujo processo de mudança tenha de conseguir uma "super-maioria" 

(STEPAN, 1999: 212). No caso brasileiro, por exemplo, o federalismo, junto 

com os direitos fundamentais e a separação dos Poderes, é considerado 

uma cláusula pétrea, isto é, não pode ser objeto de revisão constitudonal. 

Na Alemanha, a Federação é considerada princípio constitucional 

inatingível e inalterável16• Em outros federalismos, como o norte

americano, é possível em tese acabar com a União resultante do pacto 

federativo ou mesmo um estado em particular tentar a secessão, mas as 

regras dificultam tanto esta alteração que se torna improvável o processo 

decisório caminhar neste sentido. 

Aléni disso, · os países federativos têm Cortes Constitucionais cujo 

papel fundamental é garantir os "direitos originários" dos pactuantes e, 

quando necessário, reinterpretar o federalismo a partir das transformações 

históricas, a fim de assegurar a própria existência da Federação. A 

Suprema Corte norte-americana, como se sabe, tem sido, a um só tempo, 

guardiã dos direitos e instituição chave na reformulação do federalismo 

quando há resistências à mudança. Segundo Bernard Schwartz, um dos 

maiores juristas da história dos Estados Unidos, "é a mais alta corte 

americana que assegura que a autoridade nacional não seja frustrada por 

16 O artigo 79, alínea 3, da Constituição alemã diz que ªé inadmissível uma alteração 
desta Constituição através da qual a divisão da União em estados, a participação 
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uma "colcha de retalhos" de leis locais conflitantes. E, ao mesmo tempo, é 

aquele corpo que garante que os estados não acabem tragados pelo 

Governo de Washington" (SCHWARTZ, 1984: 22). 

Por fim, a garantia constitucional federativa tem o propósito de 

presetvar o pluralismo e a diversidade social, princípios da "constituição 

profunda" do fedfralismo (BURGESS, 1993: 7). Em países como o Canadá 

ou a Bélgica, cortados por diferenças culturais fundamentais, a estrutura 

ft derativa tem um papel importante face à globalização. Para o teórico 

cradense Edward Macwhinney, "o federalismo oferece possibilidades 

e~timulantes e compensadoras de satisfazer a demanda por diversidade 

c~ltural e pela experimentação intelectual e de incentivá-las num 

lljlomento em que, através da pressão generalizada dos meios de 
1 . 

cpmunicação de massa, há o risco de surgir uma uniformidade e uma 

~onotonia culturais" (apud LAUFER, 1995: 38). 

5) Como conseqüência da argumentação anterior, nos sistemas 

federativos os entes subnacionais normalmente têm um poder 

especial em processos de emenda à Constituição federal que os 

atinjam, seja por meio da necessidade de as mudanças serem aprovadas 

também nas Assembléias Legislativas, seja por conta do poder da Câmara 

regional (o Senado) no plano político nacional, ou ainda na capacidade de 

recorrer à Corte Suprema caso haja a presunção de rompimento de 

qualquer aspecto do pacto federativo. Os governos subnacionais, por sua 

vez, podem reformar suas Constituições sem a interferência do Poder 

Central, à exceção de haver um choque entre competências legais. 

6) Os países federativos adotam o bicameraHsmo, . sendo a 

Segunda Câmara representante dos interesses regionais. Há várias 

formas de composição dessa instituição legislativa: nos Estados Unidos e 

fundamental dos estados no legislativo ou os princípios estabelecidos nos artigos 1 e 20 
[cláusulaS federativas] sejam afetados" (apud LAUFER, 1995: 42). 
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Brasil, por meio do voto dos eleitores dos estados; na Alemanha, como 

representantes dos governos estaduais; e no Canadá, por intermédio de 

votação indireta nas Assembléias Legislativas. Também lhe são conferidas 

funções diferenciadas ao longo das nações. No caso norte-americano, o 

Senado ganhou historicamente papéis fundamentais na política externa, 

embora ambas as casas tenham em tese quase a mesma capacidade de 

produzir políticas- situação semelhante ocorre no Brasil. 

Já na experiência alemã, o Conselho Federal tem como função 

essencial redistribuir recursos para as regiões mais pobres, a fim de 

garantir uma maior homogeneidade socioeconômica ao país. O mais 

interessante neste mecanismo é que sua base não provém apenas de uma 

compensação financeira vertical, segundo a qual a União repassa suas 

verbas a determinados estados, mas deriva fortemente de uma 

compensação financeira horizontal, isto é, os são representantes de cada 

Lãnder que decidem, com recursos provindos de suas receitas, para onde 

alocar o dinheiro. Assim Klaus Frey (1993) descreve esse mecanismo: 

"Por causa da chamada 'compensação financeira horizontal', os 

estados financeiramente mais fracos, como Niedersachsen, Saarland, 

Schleswig-:Holstein ou Breman, recebem recursos financeiros dos estados 

fortes ~m receita fiscal, como Baden-Wurttemburg, Hamburg ou Hessen. 

Esta compensação realiza-se, em parte, mediante uma distribuição 

diferenciada do imposto sobre faturamento entre os estados, e em parte 

mediante transferências compensatórias dos estados financeiramente 

fortes aos financeiramente fracos. Apesar disso, existem subvenções 

complementares, que a Federação concede, dos seus próprios recursos, 

aos estados de capacidade financeira reduzida para cobertura 

complementar das suas necessidades financeiras gerais" (FREY, 1993; 

212). 
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Diferenças à parte, a Segunda .Câmara deve exercer o papel de "Casa 

dos Estados". A concepção dual de representação que norteia o 

federalismo democrático é o pressuposto para a existência do 

bicameralismo. Segundo essa concepção, há duas formas de representação 

política: a que se vincula à expressão dos voto dos indivíduos, cuja soma 

resulta na vontade da maioria em termos nacionais; e a que corresponde à 

expressão do pluralismo territorial, protegendo os direitos dos pactuantes 

originais, os estados. O princípio majoritário convive com o consociativo, 

nos termos de Lipjhart (1989), ou, em outras palavras, o princípio da 

maioria convive com a idéia do demos constraining conforme critérios 

territoriais. Preston King assim define o princípio de representação vigente 

nas federações democráticas: 

"O que é distintivo das federações não é o fato de que 'o povo' é visto 

como soberano, mas que a expressão desta soberania é ancorada na 

existência e autonomia de entidades territoriais regionais. Nas federações, 

'o povo' é tomado como uma entidade única, em um sentido, mas também 

como uma pluralidade de entidades, em outro. O povo é representado 

como um todo (nação) e como partes (as diferentes regiões que compõe a 

nação). O povo, desse modo, é tomado tanto como unidade quanto como 

diversidade. Esta dualidade, para a vida da federação, é implicitamente 

inexpugnável" (KING, 1993: 96). 

A convivência entre estes dois princípios de representação é 

conflituosa. Como bem argumenta Márcia Soares, o federalismo expressa 

um conflito em relação a tomar as regiões politicamente mais iguais ou 

tomar todos os cidadãos mais iguais (SOARES, 1997: 59). A resolução a 

este dilema passa pelo estabelecimento, ainda segundo Soares, 

"[de) um equilíbrio entre igualdade regional e igualdade dos cidadãos 

de forma que os beneficias da união sejam tidos como maiores do que os 

custos impostos pela representação desproporcional dos cidadãos (no 
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sentido da relação população ou eleitor/voto), ou seja, os benefícios 

advindos da união em uma coletividade mais ampla sejam considerados 

maiores do que os custos da representação política das regiões mais 

populosas" (SOARES, 1997: 60). 

A escolha por esta característica do federalismo envolve, em última 

análise, o quanto de demos constraining há no sistema político. E é bom 

ressaltar que a forma como são formados os Senados nem sempre deriva 

da ação autônoma das regiões. Em muitos casos, estados ou províncias 

são criados de forma artificial, sem que haja um verdadeiro movimento 

autonomista um sentimento nativista mais duradouro. O proponente desta 

medida normalmente é Governo Central, que propõe uma fórmula de 

demos constraining basicamente para responder aos seus interesses, 

obtendo votos de regiões mais dependentes de seus recursos. 

Outro problema acontece quando não são claramente definidas as 

funções da Segunda Câmara em relação à Câmara baixa - Brasil e Estados 

Unidos representam países com esta característica. Isto porque tal 

indefinição pode enfraquecer a atuação do Senado para sua atividade-fim, 

qual seja, as questões federativas, uma vez que a agenda da "Casa dos 

estados" pode estar . lotada, resultando em menor capacidade pode lidar 

com seu tema específico. Deste modo, o argumento em prol do princípio do 

demos constraining enfraquece-se, e o efeito do bicameralismo é apenas 

tomar o processo decisório mais demorado, com mais vetos e negociações, 

sem que haja a contrapartida da garantia dos direitos da minoria 

Empiricamente já se comprovou que, nos seus diversos formatos, o 

bicameralismo resulta sempre no aumento da complexidade do processo 

decisório (TSEBELIS, 1995), e portanto isso não é restrito aos Senados mal 

definidos institucionalmente, embora estes realmente criem mais pontos 

de veto. O problema, repito, é que os seus prováveis benefícios não são 



43 

obtidos, ao passo que seus custos manifestam-se. Neste caso, o ideal de 

federalismo democrático não é alcançado. 

7) Os territórios menos populosos são sobre-representados na 

Câmara baixa, que representa o eleitorado geral da nação. O que 

diferencia as federações, neste ponto, é o grau de desproporcionalidade 

vigente em cada sistema. Como na questão da Segunda Cãmara, é preciso 

encontrar um ponto ótimo entre a representação nacional e a 

representação regional. 

A desproporcionalidade muito alta, além do ponto ótimo, ocorre em 

federações como a argentina e a brasileira. Gibson, Calvo e Falleti ( 1999) 

compara tais federações no seu maior grau de sobre-representação com 

outra também considerada uma mais desproporcionais do mundo, os 

Estados Unidos. 

"Na Argentina, um voto na Terra de Fogo é igual a 180 votos de 

Buenos Aires. No Brasil, um voto em Roraima vale o mesmo que 144 votos 

em São Paulo, e nos Estados Unidos, um voto em Wyoming corresponde a 

67 votos na Califórnia" (GIBSON, CALVO & FALLETI, 1999: 19-20). 

Utilizando-se o índice de Gini, que mensura desigualdades, o- Brasil 

e a Argentina têm as maiores desproporcionalidades entre os países 

federativos. Soma-se a isso a forte sobre-representação que há no Senado 

destas duas nações, configurando uma situação de dupla sobre

representação. Mais grave ainda é o fato desta distorção estar menos - ou 

quase nada - vinculada à garantia dos direitos da minoria e mais ligada ao 

fortalecimento ·de oligarquias regionais parceiras do Poder Central. Na 

Argentina, por exemplo, a desproporcionalidade foi acentuada pelos 

governos peronistas e dos militares, a fim de conseguir o apoio das regiões 

mais pobres e conservadoras. De 1949 a 1983, o número minimo de 

deputados por Província subia de dois (2) para cinco (5), mais do que 
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dobrando, sem que isto tenha igualmente ocorrido em termos 

populacionais. O objetivo desta engenharia institucional é muito bem 

captado por Gibson, Calvo e Falleti (1999). 

"Esta sobre-representação institucional significou a impossibilidade 

de armar uma coalizão eleitoral ou legislativa ganhadora em escala 

nacional sem o apoio de estruturas regionais de poder da periferia. Dado 

que nas regiões mais desenvolvidas e urbanizadas os contextos eleitorais 

são altamente competitivos, o partido nacional que ganhará as eleições 

será o que possuir vínculos institucionais com as redes de agentes 

regionais de poder capazes de oferecer os votos do interior do país" 

(GIBSON, CALVO & FALLETI, 1999: 28). 

A situação descrita é semelhante à vivida no Brasil, com uma 

agravante: a fraqueza dos partidos nacionais brasileiros. Aqui se coloca 

uma questão fundamental para a teoria democrática do federalismo: um 

alto índice de demos constraining - resultado ainda de instrumentos 

artificiais e não da luta pela autonomia - convivendo com partidos 

nacionais fracos pode trazer problemas de eficácia decisória para o Estado 

nacional. O potencial de obstrução das regiões menos desenvolvidas pode 

aumentar o custo do processo decisório, de modo que ou há um 

atravancamento e, consequentemente, um distanciamento do Congresso 

em relação à opinião pública, ou então as negociações para aprovação ou a 

subserviência das elites mais pobres ao poder do Governo Federal têm 

efeitos negativos sobre a democracia. 

Por isso, os mecanismos institucionais de defesa dos direitos da 

minoria presentes no bicameralismo e na sobre-representação na Câmara 

baixa não são, por si sós, garantias para construir uma federação 

democrática. Por vezes, porque pervertem o ideal madsoniano, ao criarem 

situações artificiais de proteção à liberdade das unidades estaduais; por 
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vezes, porque não respeitam minirdamente as preocupações hamiltonianas 

de construção nacional e de eficácia estatal. 

As preocupações fundantes do federalismo, bem como suas sete 

características básicas, fazem parte do aspecto constitucional ou 

estrutural presente em toda federação. Mas para que qualquer sistema 

federal funcione a contento, são necessários mecanismos, formais e 

informais, que proporcionem a dinâmica intergovernamental, sua 

engrenagem. Retomando a metáfora clássica de Malinowski, o primeiro 

aspecto refere-se, basicamente, ao esqueleto da Federação; já o segundo, à 

carne e ao sangue. 

Porém, ·a interpretação sobre a forma bem sucedida de dinâmica 

intergovernamental é controversa. Há uma visão, ·muito genérica e 

normativa, de que se deve aproximá-la do ideal de equilíbrio entre 

autonomia e interdependência, tal como o definimos anteriormente. Só que 

há valores em conflito quanto a como chegar a isso e, mais, a como 

interpretar este equilíbrio. Este ponto é fundamental porque atua 

diretamente na questão da coordenação federativa, já que as estruturas 

constitucionais não conseguem sozinhas assegurá-la. 

• 
2) Os jogos competitivos e cooperativos na dinâmica 

intergovernamental: o problema da coordenação federativa 

O funcionamento de uma federação depende de algo mais do que 

suas instituições básicas. O aspecto constitucional do federalismo é 

reposto pela dinâmica das relações intergovernamentais, que dependem 

não só de mecanismos formais mas sobretudo de como os atores 

federativos montam suas estratégias de atuação. 
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Por isso, é preciso compreender a dinâmica intergovernamental 

segundo os fatores históricos que circunscrevem o embate político em cada 

nação. Como tem defendido Paul Pierson, mesmo levando em conta a 

existência de características gerais de todas as federações, o fato é que o 

federalismo é bastante elástico, ao contrário dos Estados unitários. Neste 

sentido, não basta olhar para as regras do jogo; é necessário também 

analisar a interação entre as identidades, interesses e recursos dos atores 

com o arcabouço institucional existente (PIERSON, 1995: 463). 

Mas é possível, como fizemos em relação ao aspecto constitucional 

do federalismo, pensar em modelos que balizem nossa discussão. Estes 

modelos são parâmetros para analisar o problema da coordenação 

federativa e nos serão muito úteis no estudo do caso brasileiro sob uma 

perspectiva histórica e comparada. 

Em termos típico ideais, temos dois modelos de relacionamento 

intergovernamental: o competitivo e o cooperativo17 • O primeiro é hoje 

fortemente presente nos Estados Unidos, em especial nos cientistas 

políticos e economistas vinculados à corrente do Public Clwice; e o segundo 

é proposto mais nas federações alemã, canadense e australiana - e 

recentemente também pelos principais dirigentes e burocratas da União 

Européia-, como também por economistas de organismos internacionais, 

com forte ênfase jurídica e administrativa ou segundo a teoria do 

federalismo fiscal, no caso dos economistas. É bem verdade que uma 

variante do modelo cooperativo vem sendo cada vez mais defendido por 

intelectuais norte-americanos mais voltados ao neo-institucionalismo 

histórico, colocando a problemática essencialmente política em primeiro 

plano. 

11 Como parâmetro geral para a discussão destes dois modelos, ver PIERSON, 1995; 
AMARAL FILHO, 1999; ABRUCIO & FERREIRA COSTA, 1998; e DONAHUE, 1997. 
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Comecemos pelo modelo competitivo. Sua origem está na economia 

política da década de 50, nos Estados Unidos. O autor que inaugura esta 

corrente é Charles Tiebout (1956), com sua teoria sobre os gastos públicos 

locais. Este modelo utilizava a imagem do mercado como paralelo à vida 

política. Assim, os governos subnacionais devem, por um lado, buscar 

oferecer o melhor serviço público como se o eleitor fosse também um 

consumidor, e por outro, competir entre si não só para ampliar o leque de 

escolhas dos cidadãos, como para aumentar a eficiência do setor público -

como veremos no capítulo 4, tal argumentação tem servido para justificar 

a guerra fiscal no Brasil e em outros países federativos, especialmente nos 

Estados Unidos. 

Mas tal concepção só ganhou de fato mais força à medida que os 

autores do Publíc Choíce foram ocupando grande espaço no debate 

intelectual e, sobretudo, com a ascensão de Ronald Reagan. O defensor 

mais articulado do modelo competitivo, e com uma visão intrinsecamente 

política, é Thomas Dye (1990), com seu livro American Federalism: 

competition among govemments. Embora parta também de uma visão 

econômica da política, o pressuposto de Dye é que a competição entre os 

entes federativos (dos estados com a União e deles entre si) tem como 

preocupação primeira o aumento do controle sobre o poder, uma típica 

preocupação madsoniana, e, como conseqüência, melhora a prestação dos 

serviços públicos, sobretudo nas esferas subnacionais, onde os efeitos do 

ambiente competitivo são o incentivo à inovação nas políticas e, 

conseqüentemente, a ampliação da responsividade do sistema. 

O pano de fundo desta concepção teórica é a valorização dos estados 

e dos governos locais como eixos centrais da estrutura federaJ:Na somada a 

uma visão extremamente negativa da União, que deveria, segundo o autor, 

ter um raio de ação o mais reduzido possível. O contexto que informou 

essa visão foi o de crítica ao chamado Estado Rooseveltiano, que 
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aumentara o poder do Governo Federal, num processo que durou da 

década de 30 até a eleição de Ronald Reagan, em 1980. 

De fato, pelo menos desde a década de 30, com a eleição de Franklin 

Roosevelt para seu primeiro mandato, o federalismo nos E. U .A. foi pouco a 

pouco ganhando feições mais centralizadas. Ao longo do século XIX e 

ainda com predomínio - embora mais tênue - até a década de 30, a 

experiência americana era caracterizada como um federalismo dual, ou 

seja, uma estrutura em que 1 havia uma rígida separação entre as 

atribuições legais e materiais dos estados e as da União. A Suprema Corte, 

guardiã do contrato federativo presente na Constituição, proferia 

sentenças contrárias a qualquer aumento da interferência do Governo 

Federal em esferas até então consideradas de competência estadual. 

Na época de apogeu do federalismo dual, uma das controvérsias 

federativas mais importantes era a da regulamentação da prática do 

comércio. Nesta questão, a Suprema Corte deu ganho de causa aos 

estados toda vez que a União ou o Congresso Nacional procuravam atuar 

contra a "soberania estadual". Mostrando a rígida separação entre os 

níveis de governo naquele momento, Schwartz cita uma célebre decisão da 

Suprema Corte, de 1847. 

"Está claro que o poder do Congresso sobre este tema 

[regulamentação do comércio interno] não se estende além da 

regulamentação do comércio com nações estrangeiras e entre os vários 

estados; e, que, além destes limites, os estados nunca cederam seu poder 

sobre o comércio e ainda podem exercê-lo, livres de qualquer poder 

controlador da parte do Governo geral. Todos os estados, portanto, podem 

regulamentar seu próprio tráfego interno, segundo seu próprio critério e 

suas próprias visões do interesse e do bem-estar de seus cidadãos" 

(SCHWARTZ, 1984: 27). 
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O pêndulo federativo começou a mudar de sentido entre o final do 

século XIX e começo do século XX. Com a montagem de um sistema de 

mérito, em 1883, que brecou a patronagem realizada pelo Congresso 

Nacional junto às suas bases locais, e com a criação do Imposto de Renda 

Federal (décima-sexta emenda à Constituição), em 1913, o Governo 

Federal iniciou um processo de expansão de suas atribuições (RIVLIN, 

1992: 85). Foi também naquele ano que foram mudadas as regras para a 

eleição dos senadores, antes escolhidos pelos Legislativos estaduais e que 

a , partir daquele momento seriam eleitos diretamente pelo povo. Tal 

modificação resultou num enfraquecimento das elites estaduais, e por 

tabela, o fortalecimento de grupos que defendiam a nacionalização da 

política, os reformadores sociais do progressivismo norte-americano. 

Foi com a Grande Depressão que este processo ganhou um 

empurrão decisivo. A dramaticidade da crise dos anos 30 criou 

dificuldades econômicas que os estados não poderiam resolver por si sós. 

A intervenção do · Estado nacional se ampliou para diversas áreas, foram 

reforçadas a estruturas administrativas e houve ainda a multiplicação das 

subvenções financeiras federais - os chamados grants - destinadas aos 

estados e municípios. A União assumiu a responsabilidade de diminuir as 

düerenças nos padrões de vida entre os estados. Na célebre frase d~ 

Roosevelt, em 1938, em relatório sobre a situação dos estados do sul, "a 

desigualdade econômica é um problema nacional, não meramente ~o Sul" 

(apud DONAHUE, 1997: 26). 

Do New Deal até pelo menos o governo Reagan houve um 

fortalecimento do Governo Federal, cujo maior símbolo era a grande 

quantidade de subvenções transferidas aos governos subnacionais. O 

período em que ocorreu o maior crescimento dos grants foi o do mandato 

do presidente Lyndon Johnson. O seu principal programa, "the great 

soci.etg', incrementou o poder nacional em várias políticas públicas, tendo 
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como objetivo uniformizar a prestação de serviços públicos e, desta 

maneira, corrigir possíveis distorções alocativas existentes no país. 

Segundo Ann Bowman e Richard Kearney, naquele período foram criados 

290 novos grants (BOWMAN & KEARNEY, 1986: 5). E mais: entre 1962 e 

1973, auge do modelo rooseveltiano, os fundos para os programas de 

repasse de recursos aos governos subnacionais aumentaram de 7, 7 

bilhões de dólares para 41, 7 bilhões de dólares (DONAHUE, 1997: 27). 

O modelo proposto por· Dye contrapõe-se à proposta rooseveltiana e 

se insere no contexto de mudanças federativas iniciadas desde o governo 

do republicano Richard Nixon (cf. CONLAN, 1988), mas que · ganharam 

força na gestão de Ronald Reagan, quando houve significativos cortes nos 

recursos . federais repassados aos estados e aos governos locais. O discurso 

de Reagan era claro: os governos subnacionais deveriam assumir, em 

termos políticos, financeiros e administrativos, a maior parcela das 

políticas públicas. Como conseqüência natural disto, o Governo Federal 

não deveria centralizar a elaboração e o financiamento dos programas. Ao 

inscrever-se nesta linha de preocupação, Dye não propõe a volta ao 

federalismo dual do século XIX. Isto porque aquele modelo era baseado, 

em grande medida, no isolacionismo dos governos su bnacionais, e Dye 

propõe a competição entre eles. 

Dye é contrário ao modelo rooseveltiano não apenas por conta da 

centralização do poder. A crítica de Dye direciona-se também ao modelo de 

relações intergovernamentais mais cooperativo formado naquele período. 

Chamado originalmente por Morton Grodzins ( 1996) de marble cake 

federalism, isto é, uma federação estruturada tal qual um "bolo de 

mármore", em que as funções dos níveis de governo se misturam, essa 

forma de relacionamento intergovernamental resulta, segundo Dye, mais 

numa dependência dos estados e de uma irresponsabilização perante as 

políticas públicas (DYE, 1990: 7). 
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Em substituição a esta visão do marble cake federalism, Dye advoga 

a competição entre os entes federativos, capaz de otimizar tanto o controle 

do poder como os resultados das políticas públicas. Com relação ao 

controle do poder, ele recupera uma das principais temáticas presentes em 

O Federalista, a da contraposição dos interesses rivais, isto é, assim como 

Poderes controlam Poderes, as esferas de governo também se controlam 

mutuamente quando competem entre si. Essa argumentação tem um 

pressuposto claro: sem a contraposição dos interesses rivais presentes na 

rela&ão entre os entes federativos, os governantes se tornam tiranos. Nesta 

linha, Dye conclui: 

"Somente um federalismo verdadeiramente competitivo pode oferecer 

proteção contra os abusos do governo" (DYE, 1990: 6). 

A grande invenção do federalismo, na opinião de Thomas Dye, é criar 

um antidoto para o monopólio do poder político, do qual resulta a tirania, 

especialmente a do Governo Central. Dai que a centralização e a falta de 

competição são vistas como obstáculos ao· controle do poder, preocupação 

madsoniana que Dye acredita constituir o espírito do federalismo 

americano 18• 

A competição entre os entes federativos tem ainda um outro objetivo. 

Trata-se de aumentar a responsividade dos governos no sentido de 

satisfazer os cidadãos com políticas públicas de melhor qualidade. A lógica 

desse raciocínio é a do modelo de mercado transposto à realidade da 

prestação dos serviços públicos. Assim, seguindo as premissas do modelo, 

os indivíduos têm muito mais chance de alcançar satisfação quando há 

um sistema de múltiplos governos competindo entre si do que em uma 

situação de monopólio governamental na oferta de serviços públicos, 

mesmo que isso ocorra num contexto democrático (DYE, 1990: 14). Em 
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resumo, os cidadãos, enquanto consumidores dos serviços do governo, têm 

maior leque de alternativas quando há competição entre os entes 

federativos. 

Esta competição não deve acontecer apenas entre os estados e a 

União; deve igualmente estar presente na relação dos estados entre si, 

como também se estender à relação entre os mais 80 mil governos locais 

(DYE, 1990: 3). Neste ponto, é bom ressaltar o contexto norte-americano 

da relação da União com poder local, na verdade não muito diferente de 

outros países federativos, como o próprio Brasil. Nos EUA, o Governo 

Federal procura estabelecer relações diretas co~ os municípios, 

ultrapassando o âmbito estadual (DONAHUE, 1997: 163). Isso pode 

enfraquecer a capacidade competitiva no plano local, adverte Dye. 

Para que o modelo funcione a contento, é necessário que os governos 

subnacionais não sejam dependentes da União, politicamente ou em 

termos financeiros. Aqui Thomas Dye toca num problema que será 

fundamental para entender o federalismo brasileiro. é preciso evitar o 

estabelecimento de relações predatórias entre os níveis de governo, ou 

seja, quando os governos subnacionais atuam de forma independente às 

custas do repasse de seus problemas ao Governo Federal. É uma espécie 

de "parasitismo", que pode ser. do tipo mais cooperativo, com os governos 

subnacionais recebendo recursos e votando de acordo com os interesses 

da União, mas sem que se responsabilizem pelo pagamento de suas 

contas; ou então de cunho mais competitivo, quando os estados e/ou 

municípios competem entre si transferindo os custos desta disputa para o 

Governo Central - a "Viúva", para usar uma expressão popular brasileira. 

Ambas as situações são incompatíveis com o modelo de competição entre 

os entes federativos proposto por Dye. 

18,0utro importante cientista político norte-americano que segue o raciocínio madsoniano 
de Dye é Vicent Ostrom, em seu TM •eaning o/ American Fedsniu.tn: con..tttlding a 
aefT-goNl'fttng soctety ( 1991). · 
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"Os estados e os 1overnos locals aio podem ser verdadeiramente 

competitivos se os custos de suas decls6es podem ser externalizados -

t:raDaferidos para o governo nacional e para os contribuintes [através 

dos impostos]" (DYE, 1990: 5 - grifo meu). 

Há mais dois pressupostos no modelo competitivo: a mobilidade 

econômica, tanto de capital como de pessoas, e a transmissão da maior 

quantidade possível de informações aos cidadãos. A mobilidade é 

fundamental porque possibilita que a rejeição a um padrão de políticas 

prestadas por um governo se transforme na capacidade de as pessoas 

poderem de fato escolher outro serviço público. Sem isso, a competição 

não trará beneficios ao cidadão-consumidor. 

A questão da informação, por sua vez, é chave na definição das 

preferências. Por isso, é preciso fortalecer os sistemas de accountability 

para que se efetive o modelo competitivo. Ademais, argumenta Dye, o 

aspecto informacional deve levar em conta a dupla dimensão dos atores: 

por um lado, eles respondem às sinalizações de mercado, àquilo que Albert 

Hirschman chamava de exit (1970), de modo que, casos insatisfeitos, os 

empresários, os trabalhadores e os consumidores de serviço público 

podem mudar de estado; mas por outro, eles são fundamentalmente 

eleitores, e a distribuição da informação sobre os serviços públicos num 

ambiente competitivo traz a possibilidade de utilizar o exemplo bem 

sucedido de outra localidade para pressionar mudanças no 

comportamento do seu próprio governo - trata-se do poder de voice do 

cidadão, novamente usando a linguagem de Hirschman. 

Conclui Dye que a distribuição bem sucedida da informação num 

ambiente competitivo leva à "( ... ) combinação entre exit [vocaliração 

econômica do cidadão-consumidor] e voice [vocalização política do cidadão

eleitor], reforçando o poder dos cidadãos em relação aos seus governos" 

(DYE, 1990: 17). 
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Além do aumento do controle dos governos e do reforço da 

capacidade dos cidadãos escolherem o melhor serviço público, Thomas 

Dye acentua mais uma qualidade do modelo competitivo: o incentivo à 

inovação no terreno das políticas públicas. Nesta linha, está o influente 

trabalho de David Osborne e Ted Gaebler, Reinventando o Governo 

(1994), que mostrou como os governos locais norte-americanos têm 

recentemente se transformado em "Laboratórios de democracia", 

produzindo um amplo leque de soluções criativas para os problemas 

sociais e econômicos. É interessante notar que o livro de Osborne e Gabler 

foi o principal panfleto da campanha vitoriosa dos democratas em 1992, 

elegendo Bill Clinton presidente da República. Logo, o discurso da 

"devolução dos poderes aos governos subnacionais", no primeiro momento 

utilizado pelos republicanos, foi apropriado pelos seus opositores 

democratas. Mas Dye adverte: não basta descentralizar funções; é 

necessário incentivar a competição entre os governos· para haver um 

processo de inovação nas políticas públicas. 

Podemos dizer, por fim, que o único momento em que há cooperação 

no modelo de Dye é quando o pacto federativo se constitui, pois sem isso 

não haveria o jogo federativo em si. 

Expostas as características do modelo de Dye, podemos formalizá-lo, 

de forma simplificada, a partir dos vetores que fazem parte das relações 

intergovernamentais. 
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FIGURA 1 

MODELO COMPETITIVO DE FEDERALISMO 
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Fonte: ABRUCIO & FERREIRA COSTA, 1998: 31. 

Qual é a estratégia dos jogadores nesta situação? Se todos 

incorporarem a motivação competitiva como um valor único, a competição 

se alastrará sem que haja a possibilidade de cooperação. A . primeira 

pergunta é: a partir de que ponto a competição se transforma em um cabo 

de guerra que pode desestruturar os laços federativos mínimos?º Da 

maneira que Dye se utiliza do pensamento de Madson - e que não é a 

única forma - o resultado pode ser não levar em conta a preocupação 

hobbesiana intrínseca a todo pacto federativo. Isto é tanto mais verdadeiro 

em federações como a Índia, a Rússia ou mesmo a Espanha, onde o dilema 

federalista resolve-se mantendo um compromisso mais forte entre a 

autonomia e a coletividade. 

No modelo competitivo de Dye a incerteza quanto à estrutura dos 

pay-offs é muito grande. É razoável supor que aconteça um aumento das 

desigualdades na alocação de recursos dentro da Federação. Desta forma, 
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um dos principais problemas deste modelo, se todos adotarem a estratégia 

da competição integralmente como valor, é que ele não garante a eqüidade. 

Dye admite que o modelo tem esse problema. O autor está mais 

preocupado com que o jogo federativo dê condições ao aumento da 

eficiência do q\,le à busca da eqüidade. Segundo o autor, o modelo 

federativo norte-americano deve pressupor a igualdade de oportunidades e 

não a igualdade de resultados. Em conseqüência, possíveis problemas 

trazidos pela competição na alocação de recursos em todo o território 

nacional não decorrem de falhas do federalismo americano; trata-se de 

uma escolha sociocultural. Portanto, o que está em jogo hoje no debate 

sobre o futuro da federação nos E.U.A., é "( ... ) a expressão de valores 

sociais contrastantes: hierarquia, coletivismo, redistribuição e igualdade 

de resultados versus individualismo, competição, eficiência e igualdade de 

oportunidades;' (DYE, 1990: 199). De acordo com este raciocínio, deve-se 

optar por um desses conjuntos de valores, e Dye fez a sua escolha. 

O fato é que este tipo de competição está sendo proposta num país 

mais homogêneo. Se neste jogo participarem entes federativos com grande 

disparidade de recursos entre si, de duas, uma: ou parte dos jogadores 

abandona e cria-se uma grande tensão intergovernamental, ou então 

estabelece-se uma situação de permanente desigualdade regional, o que 

sempre vai colocar o problema da simetria. A despeito de ter se elevado a 

desigualdade nos Estados Unidos nos últimos anos - concomitantemente 

com o crescimento da riqueza-, o federalismo norte-americano não sofre 

deste problema em termos tão drásticos, mas a Federação brasileira com 

certeza sim. Portanto, o modelo competitivo tal qual elaborado por Dye é 

inadequado à situação brasileira. 

O modelo competitivo puro não resolve o problema da redistribuição 

dos recursos gerados por uma nação. Se a distribuição eficiente dos 

recursos é bem resolvida pela teoria do federalismo competitivo, sobretudo 
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para o lado do capital, a questão nacional, a motivação hamiltoniana em 

suma, é simplesmente negligenciada. O problema é que políticas sociais 

compensatórias precisam, de uma forma ou de outra, de uma ação coletiva 

mais ampla, particularmente quando há disparidades locaJiradas 

espacialmente. Em The Price o/ Fedsralism (1995), Paul Peterson mostra 

que a competição por inovação entre os governos - para usar os termos de 

Dye - gera uma situação negativa no campo de políticas de Welfare. Dada 

a grande mobilidade de pessoas e capital nos EUA, os governadores 

procuram constituir uma estrutura mínima de prestação de serviços 

sociais, para evitar a afluência dos mais pobres àquela região - é o que 

Peterson denomina race to the bottom. Ademais, agrada-se mais a classe 

média reduzindo impostos e gastos. Por fim, as isenções fiscais atraem 

capital e, presumivelmente, empregos, exatamente a principal política dos 

estados e aceita enquanto tal pela opinião pública na maioria dos governos 

su bnacionais. 

O federalismo puramente competitivo tem resultado na guerra fiscal 

que, como se sabe, ultrapassa a fronteira da mera isenção fiscal - por isso, 

chama-se guerra. Em diversos paises federativos, entre os quais se 

destacam os Estados Unidos e o Brasil, está havendo uma ampliação deste 

processo, embora haja diferenças - nos estados norte-americanos ·a 

política de atração de empresas tem se concentrado mais em gastos em 

infra-estrutura, isenções e treinamento de mão de obra, enquanto no caso 

brasileiro, além das altas isenções, recursos públicos são emprestados e os 

governos chegam a virar sócios do capital privado. Mas analisaremos este 

problema mais adiante, no capítulo 4. Por ora, é interessante notar que o 

próprio Dye é cético quanto à capacidade de os governos estaduais 
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realizarem políticas industriais ativas com isenção fiscal, apostando mais 

na competição pela eficiência dos governos (DYE, 1990: 152) 19. 

Os principais estudos sobre a guerra fiscal mostram, na verdade> 

que facilmente ela pode ir da competição à predação, tomada aqui em dois 

sentidos. Primeiro, seguindo conclusão de John Donahue, "nos Estados 

Unidos o principal efeito da competição interestadual por recursos é 

perverter as prioridades estaduais, sem ganhos nacionais"2º. Em outras 

palavras, os gastos prioritários dos governos estaduais em educação, 

saúde e outras áreas são prejudicados e aumenta o problema social da 

nação como um todo. Trata-se da chamada "tragédia dos comuns": em 

busca de ganhos individuais de curto prazo, os atores agem sem levar em 

conta a coletividade e, ao final, eles próprios são prejudicados. 

A relação predatória nasce também na guerra fiscal quando os seus 

custos são repassados para outros, sobretudo para o Governo Federal. Isso 

é o que Dye pretende evitar em seu modelo, mas em casos nos quais há 

maior desigualdade entre os entes federativos e baixa capacidade de 

coordenação federativa, a tendência é a competição pura levar ao 

comportamento predatório. 

Outra forma de repassar custos no modelo competitivo é o 

comportamento free rider, caso um ou mais jogadores não assumam, de 

fato, os valores da competição. Isto porque um ente federativo (X) pode se 

aproveitar de outro (Y), que é aquele que oferece um serviço público 

melhor, dando incentivos para que os cidadãos de X utilizem-se dos 

equipamentos sociais de Y. Essa situação é mais comum no caso dos 

governos locais. Desta maneira, X pode instrumentalmente dizer que 

19 Thomas Dye cita o estudo de Margareth Ambrosius (1986) cuja conclusão mostra que 
os efeitos das políticas industriais nos estados norte-americanos têm sido uniformemente 
negativos. 
20 DONAHUE, 1997: 167. O senador Charles Horm, de Ohio, definiu bem a guerra fiscal: 
ªé um jogo de soma-7.ero sem nenhuma criação de riqueza• (DONAHUE, 1997: 106). 



59 

participa do jogo federativo competitivo, mas, predatoriamente, tirar 

proveito de algo realizado por outro ente federativo. Em vários municípios 

brasileiros, isto acontece, como veremos no capítulo 5. 

Uma última questão mal equacionada por Dye é a sua visão 

mercadológica da política. A transposição automática do modelo de 

mercado à prestação dos serviços públicos, por exemplo, já recebeu muitas 

críticas na literatura sobre administração pública. Christopher Pollitt, por 

exemplo, argumenta que é muito mais complexa a relação do prestador de 

serviços públicos com o cidadão se comparada ao puro modelo de decisão 

de compra vigente no mercado. A população não se utiliza de determinado 

equipamento social da mesma forma que compra produtos no 

supermercado. Aliás, há determinados serviços públicos cujo caráter é 

compulsório, isto é, não existe a possibilidade de escolha, como ocorre 

quando em determinados momentos as pessoas recorrem aos hospitais ou 

aos serviços policiais (POLLITT, 1990: 125). 

Além disso, a idéia da mobilidade irrestrita é válida, no máximo, 

para os Estados Unidos, que representam 40o/o do mercado mundial. 

Mesmo assim, nem mesmo lá tal concepção é completamente possível. Os 

pobres de um lugar, é bom lembrar, normalmente vão para outro lugar 

pobre dos EUA. Essa situação é ainda mais complicada de ·ser transposta 

às federações mais desiguais e/ ou marcadas por divisões territoriais ·que 

separam grupos étnicos diferentes. Para o caso brasileiro, o conceito de 

mobilidade também é prejudicado pela grande diferença educacional 

existente no país. Logo, a ida de uma empresa para outro lugar menos 

desenvolvido pode trazer, ao invés de empregos para os seus habitantes, os 

empregados mais habilitados dos estados mais ricos, especialmente no 

topo da pirâmide. 

Os principais problemas não respondidos pelo modelo competitivo, 

como a questão da eqüidade e a possível criação de jogos predatórios, 
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demonstram que nesta visão os laços de união entre os jogadores, bem 

como a confiança recíproca, são muito frágeis. Como já salientamos 

anteriormente, o federalismo só se institui enquanto tal se existem 

recompensas que justifiquem a perda de parte do poder de autogoverno e a 

união entre os estados. Para tanto, é preciso cooperação entre os atores, 

no sentido definido por Jon Elster: 

"Cooperar é agir contra o próprio auto-interesse de um modo quç 

beneficie a todos se alguns, ou possivelmente todos, agirem daquela forma" 

(ELSTER, 1994: 151). 

Em vez da cooperação, o modelo elaborado por Dye propõe que cada 

estado procure satisfazer seu próprio interesse como forma de se chegar a 

uma situação de equilíbrio. Mas esse cenário tende a não ocorrer, 

principalmente em países com fortes desigualdades. O resultado é o oposto 

do desejado: diminui-se o grau de esperança na simetria do sistema 

federativo, podendo tomar o jogo uma competição não-cooperativa que, no 

limite, põe em risco a própria continuidade do jogo. 

Cabe ao final desta discussão ressaltar as qualidades do modelo 

competitivo desenvolvido por Dye. A primeira refere-se à importância do 

controle mútuo entre os níveis de governo. Determinado tipo de 

cooperação pode mascarar o domínio de um ente federativo - normalmente 

o Governo Federal - sobre os demais. A competição enquanto controle é · 

igualmente fundamental para aprender com os erros num sistema federal, 

incentivando a adoção de novas soluções. Além disso, a diversidade típica 
' 

da situação federalista só se mantém com algum grau de competição - d 

direito das minorias, em termos madisonianos, precisa de mecanismos 

competitivos para existir. 

Ademais, o princípio da autonomia depende de certa liberdade e 

competição entre os níveis de governo. Se um ente federativo precisar a 



61 

todo momento da ajuda do Governo Central, provavelmente ele não deveria 

se constituir enquanto tal. Uma coisa é a necessária política nacional de 

redistribuição de recursos; outra, o parasitismo. É a este que o modelo 

competitivo pode servir como antidoto. 

Ao enfatizar a necessidade de haver múltiplos centros de produção 

de informação para ajudar na escolha dos cidadãos, o modelo competitivo 

também contribui para a discussão do federalismo democrático. 

Concentração de informação significa, no contexto federativo, assimetria 

de poder entre os níveis de governo e na esfera local, cuja idéia básica de 

república depende da contraposição de interesses rivais, no sentido 

madisoniano. No entanto, a proposta de Dye ressalta os parâmetros de exit 

e voice à disposição dos cidadãos, ambos importantes, mas esquece-se do 

terceiro parâmetro definido por Hirschman: a criação de laços de lealdade 

entre as pessoas de uma mesma comunidade (loyalty). Aqui está a 

fragilidade de Dye, pois, com este ponto de vista, ao fim e ao cabo ele 

ignora as preocupações hobbesianas e hamiltonianas, fundamentais para 

o sucesso de qualquer federação . 

. Uma resposta alternativa é a proposta por aqueles que advogam a 

importância dos mecanismos cooperativos do federalismo. Dentro deste 

grupo estão juristas, administradores públicos, economistas da escola do 

federalismo fiscal e cientistas políticos, sobretudo os vinculados a 

correntes que criticam a escolha racional. 

Da perspectiva da administração pública, os principais formuladores 

advém de outras experiências que não a dos Estados Unidos. Boa parte da 

literatura recente na Austrália e Alemanha critica o desenvolvimento da 

visão cooperativa nestes países por terem vinculado cooperação à 

centralização (cf. SONMERMANN, 1999). Afinal, a cooperação vista apenas 

do ângulo vertical resulta mais em subordinação do que em parceria. Além 

disso, estes novos autores estão retomando o referencial madsoniano, a 
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fim de pensar o federalismo também como um jogo de controle mútuo 

entre os governos, mas com o cuidado para não perder a concepção 

hamiltoniana. Verdade seja dita, os avanços teóricos neste quadrante 

federativo são menores que as novas e fecundas experiências que pipocam 

nestas nações - os casos australiano, alemão e canadense são, 

atualmente, com certeza os mais criativos em termos de desenho 

federativo. 

A escola do federalismo fiscal, cujos autores fundadores são Richard 

Musgrave (1969) e Wallace Oates (1972), propõe uma concepção de 

cooperação baseada em dois princípios. Primeiro, as competências dos 

entes federativos devem ser muito bem definidas. Neste caso, cooperação 

significa "cada fazer a sua parte", o que aproxima esta escola de uma visão 

organicista do federalismo - mal comparando, é como se o Governo Federal 

fosse o cérebro, os estados, o coração e o aparelho digestivo, e os poderes 

locais, os braços e as pernas da engrenagem intergovernamental. Em tal 

modelo de cooperação, os entes estão completamente separados. Ficam as 

perguntas: e quando surgirem problemas que atingem vários níveis de 

governo, como se organiza a ação coletiva? E quando houver um 

contencioso, como decidir em termos de coordenação federativa? 

O segundo princ1p10 defendido por essa escola é o da 

responsabilidade fiscal. Este ponto é extremamente importante porque tem 

como preocupação evitar tanto o comportamento predatório como o 

parasitário - ambos, na verdade, são "primo-irmãos". Porém, pode-se cair 

em um monopólio da visão do Governo Central, de sua perspectiva de 

controle das contas públicas. Pergunta madisonina: e se a União estiver 

errada, quem a controla? Neste ponto, cabe a observação de Dye de que o 

federalismo fiscal ignora a competição como um aspecto essencial em uma 

federação democrática (DYE, 1990: 12). 
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Outro importante defensor de um modelo cooperativo de relações 

intergovernamentais é Bernard Schwartz, eminente jurista e profundo 

conhecedor do federalismo amencano. l\ anerença fundamental frente ao 

modelo de Dye refere-se ao reconhecimento do papel positivo do Governo 

Federal. Enquanto Dye tem uma visão extremamente negativa do União, 

Schwartz valoriza a sua importância dentro do sistema federativo. Não que 

ele seja um centralizador; pelo contrário, sua reflexão caminha no sentido 

de pensar como compatibilizar as diferentes tarefas dos níveis de governo. 

Neste sentido, Schwartz argumenta: 

"A difusão do poder entre a autoridade federal e a autoridade 

estadual é uma salvaguarda essencial contra concentrações indevidas de 

poder político" (SCHWARTZ, 1984: 76). 

Ademais, Schwartz acredita que os estados são vitais para o 

federalismo (op.cit.:77), e por isso continuam ainda a exercer um 

importante papel no campo das políticas públicas. 

"Mesmo com a constante expansão da autoridade federal que 

ocorreu nas últimas décadas, ainda são os estados que desempenham 

muitas das funções mais essenciais no sistema americano" (SCHW ARTZ, 

1984: 18). 

O problema da discussão travada por Schwartz encontra-se na 

excessiva concentração dos argumentos em tomo da importância apenas 

dos mecanismos cooperativos. Como bem lembra Deil Wright (1997), um 

dos maiores especialistas em relações intergovernamentais norte

americanas, o conflito não pode ser visto como um estágio patológico do 

federalismo. Além disso, continua Wright, a presença da cooperação não 

significa a ausência da competição, e vice-versa (WRIGHT, 1997: 624). 
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Na interação entre os níveis de governo, o importante é evitar o jogo 

de soma zero, e não contrapor radicalmente a competição e a cooperação. 

Adotando esta linha raciocínio, Pierson argumenta: 

"Mais do que ser um simples cabo de guerra, as relações 

intergovernamentais requerem uma complexa mistura de competição, 

cooperação e acomodação" (PIERSON, 1995: 458). 

A perspectiva mais interessante de analisar o federalismo é a 

adotada por Daniel Elazar, que propõe um modelo capaz de compatibilizar 

a competição e a cooperação. Nos termos de Elazar, já citados na epígrafe 

deste trabalho: 

"( ... ) todo sistema federal, para ser bem sucedido, deve desenvolver 

um equilibrio adequado entre cooperação e competição, e entre o 

governo central e seus componentes" (ELAZAR, 1993: 193 -grifo meu). 

A busca da adequação entre a competição e a cooperação dentro da 

estrutura federativa resulta, em última instância, do papel central que o 

pluralismo tem nesta perspectiva. Pluralismo visto por dois ângulos: o da 

defesa do autogoverno, valorizando as potencialidades criativas dos 

governos subnacionais; e o da função positiva da parceria, enfatizando 

conceitos como tolerância, compromisso, barganha e reconhecimento 

mútuo entre os entes federativos (BURGESS, 1993: 7). É interessante 

notar que o pluralismo também está presente no modelo competitivo, 

embora apenas sob o ângulo da autonomia. Já Daniel Elazar procura 

demonstrar a necessidade de existir algo mais do que a garantia da 

autonomia para que os jogadores permaneçam unidos em uma Federação. 

Sem os valores vinculados à cooperação, acredita Elazar, a Federação e o 

próprio pluralismo não sobrevivem enquanto tais, pois restará uma 

situação composta por estados isolados, o que já não configura mais um 

jogo federativo. 
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O grande acerto do modelo de Elazar é procurar responder aos 

dilemas colocados pelos atores desde o momento em que o pacto foi 

firmado. Ou seja, procura potencializar o sentimento de autogoverno e a 

esperança de simetria entre os participantes, assim como ressaltar o 

caráter benéfico, para cada jogador, da parceria e da existência de um 

Governo Federal, o que pode ser contraposto à situação de insegurança no 

momento pré-contrato federativo. 

É para responder aos dilemas do jogo federativo que o modelo 

competitivo/cooperativo assegura ao pluralismo um duplo caráter, de 

independência e interdependência. Trata-se, em suma, do problema da 

coordenação f~derativa. Buscamos nesta tese estudar a questão da 

coordenação federativa tomando como base o caso brasileiro, em 

perspectiva histórica comparativa. 

A seguir, descrevo a lógica do modelo competitivo/cooperativo 

através da Figura 2. 

Jl'IGURA 2 

MODELO COMPETITIVO/COOPERATIVO DE Jl'EDERALISMO 
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UNIÃO 

COMPETIÇÃO/COOPERAÇÃO 

Na próxima seção, analisarei o caso brasileiro tendo como 

parâmetros a discussão teórica sobre o aspecto constitucional do 

federalismo e seus modelos de relações intergovernamentais, segundo os 

termos apresentados até agora. 
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3) As bases constitucionais do federalismo e 

os modelos de relacionamento inter1avernamental: 

notas históricas sobre o caso brasileiro 

"Tivemos União antes de ter estados, tivemos o todo antes das 

partes" 

(Rui Barbosa) 

A questão federativa teve um papel fundamental na formação do 

Estado brasileiro. Aliás, antes mesmo de o país tornar-se uma Federação, 

o conflito entre o Poder nacional e as elites regionais tinha sido um dos 

pontos cruciais na definição dos rumos do então nascente Estado 

nacional. 

A despeito de sua força, a colonização portuguesa não logrou criar 

uma centralização política-administrativa capaz de aglutinar e ordenar a 

ação dos grupos privados instalados ao longo do território brasileiro 

(CARVALHO, 1993:54). O poder público era, no mais das vezes, o domínio 

das oligarquias locais, vez por outra atingidas por medidas centralizadoras 

e autoritárias da Metrópole, mas sem que isso mudasse o modus operandi 

localista. 

Após a independência, o Brasil se constituiu como um Estado 

unitário, que vigorou por quase setenta anos. Esse arranjo institucional foi 

escolhido pela elite em razão de seu temor à repetição no país da 

fragmentação territorial ocorrida na América hispânica. Ademais, formou

se um grupo político hegemônico constituído por pessoas de mesma 
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formação e convicção a respeito da necessidade de uma efetiva autoridade 

central, a todo custo, para construir a nação brasileira. Mesmo 

enfrentando vários percalços, o Império deixou como legados a unidade 

territorial e um forte sentimento de nacionalidade (MERQUIOR, 1992: 

397). 

Com a abolição da escravatura e a perda de apoio em setores 

emergentes, como os militares, o Poder Central perdeu suas bases de 

poder. Mas além disso, as elites locais foram ficando descontentes ao longo 

do período imperial, com o excesso de centralização política e financeira. 

Os governantes das Provindas - níveis intermediários de governo - eram 

na verdade escolhidos pela cúpula do nível central, que normalmente não 

só escolhia os presidentes das Províncias como criou uma alta rotatividade 

no cargo. Por isso, em grande medida, a luta pelo fim da monarquia 

respondeu mais aos anseios por descentralização de poder do que por uma 

republicanização da vida política. 

Deste modo, a república brasileira não só nasceu colada ao ideal de 

Federação como a ele foi subordinada. Mas embora sua inspiradora tenha 

sido a Federação norte- americana, a experiência brasileira se constituiu 

como avesso do que foi implementado nos E.U.A .. Primeiro porque no 

momento de constituição do federalismo partimos de um Estado 

centralizado e unitário para um modelo descentralizador de poder. A partir 

desta característica, pode-se enquadrar o caso brasileiro mais no modelo 

do hold together, como fora a construção federativa da Índia ou 

recentemente da Espanha, do que do come together, a união entre partes 

antes separadas que distinguiu o protótipo estadunidense. 

É neste sentido que Rui Barbosa, comparando nossa realidade com 

a americana, afirmou: 
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"Não somos uma Federação de povos até ontem separados e 

reunidos de ontem para hoje. Pelo contrário, é da União que partimos. Na 

União nascemos" (apud TORRES, 1961: 22). 

A segunda diferença se refere às motivações que levaram à 

instalação de um sistema federal. No caso da Federação norte-americana, 

como descrito antes, elas são três: a hobbesiana, a madsoniana e a 

hamiltoniana Dissemos ainda mais: que o sucesso de qualquer Federação 

depende da boa combinação entre estas motivações. 

Por meio destas categorias é dificil entender as motivações do pacto 

federativo brasileiro. No que tange ao aspecto hobbesiano, ele foi realizado 

pelo Império e a República só consolidou tal tarefa pelo trabalho de Rio 

Branco em consolidar as fronteiras do pais. De resto, não havia um temor 

ou mesmo a possibilidade de dissolução da nação. Em termos 

madsonianos, a Federação brasileira foi movida sim por um sentimento de 

autogoverno, mas diferente dos EUA por duas razões: a primeira é que o 

sentimento de autogoverno não foi conjugado com o desejo de controle do 

Governo Federal ou dos outros pactuantes. Enfraqueceu-se a União para 

deixar fortes os estados ricos - São Paulo e Minas Gerais, principalmente -

e para perpetuar no poder as oligarquias regionais. É bom lembrar a lição 

de Madson: os checks and balances são uma via de mão dupla. Isso só 

aconteceu quando militares assumiram o poder, como nas salvações de 

Hermes da Fonseca e na política de seus colegas implantadas cinqüenta 

anos depois, o que resultou num distanciamento do via democrática de 

federalismo. 

Em segundo lugar, a defesa dos direitos da minoria professada por 

Madison ocorre quando os estados mais fracos têm autonomia mínima. Ao 

longo da história republicana brasileira, muitos dos entes estaduais foram 

criação da União, e disto aproveitaram-se no discurso da defesa de seus 

direitos como mais fracos dentro da Federação. 
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O modelo federativo brasileiro também se distanciou inicialmente da 

preocupação hamiltoniana. Na verdade, foi praticamente feita contra ela. É 

interessante, neste sentido, a observação de um dos maiores historiadores 

do federalismo brasileiro, João Camilo de Oliveira Torres, segundo a qual a 

palavra federalismo possui no Brasil um sentido diverso do encontrado no 

vocabulário norte-americano. 

"Afinal, federalismo entre nós quer dizer apego ao espírito de 

autonomia; nos Estados Unidos, associação de estados para defesa 

comum" (TORRES, 1961: 153). 

Decorrente disso, no Brasil o federalismo teve um sentido oposto 

também no que tange ao continum centralização-descentralização. 

Quando da criação da Federação norte-americana, havia treze ex-colônias 

soberanas, que optaram pelo sistema federativo para criar uma nova . 
unidade, representada por um Poder Central (a União), embora 

permanecesse a individualidade dos estados e se instituíssem controles ao 

Governo Federal. Houve nos E.U.A., portanto, um movimento 

centralizador. Aliás, esse movimento centralizador esteve igualmente 

presente no momento de fundação das mais importantes Federações do 

mundo como, por exemplo, a alemã e a canadense. 

Já no Brasil, o movimento foi inverso, como bem nota Dalmo de 

Abreu Dallari: 

"Partiu-se da existência de uma unidade com poder centralizado e se 

distribuiu o poder político entre várias unidades, sem eliminar o poder 

central. Cada uma dessas unidades, que era apenas uma subdivisão 

administrativa chamada Província, recebeu uma parcela de poder político e 

a afirmação formal de sua individualidade, . passando a denominar-se 
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estado. [Aqui portanto] o movimento foi descentralizador" (DALLARI, 1986: 

52)21. 

Em resumo, estas diferenças entre o caso norte-americano e o 

brasileiro acentuam o significado mais desagregador do que agregador - ou 

mais centrifugo do que centrípeto, nos termos de Oliveira Vianna -presente 

no momento de fundação da Federação brasileira. Soma-se a elas o fato de 

que a opção pelo federalismo no Brasil foi feita pelos atores em uma 

posição de baixíssima simetria. Havia uma distribuição de poder 

extremamente desigual entre os diversos estados. Politicamente, todos 

eram iguais apenas no que se refere à ordem interna dos estados, podendo 

as elites locais decidirem por si sós quem seria o governador22. 

A Primeira República Brasileira (1889-1930), sobretudo a partir do 

governo Campos Salles, constrói um federalismo baseado na grande 

autonomia dos estados e no enfraquecimento do Governo Federal. É a 

chamada política dos governadores. A partir desse momento em diante, 

mesmo em momentos de maior centralização .política, os governadores e os 

chamados "caciques regionais" - lideres de seus estados que quase sempre 

adquiriam poder na própria passagem pelo poder estadual - serão atores 

estratégicos da política brasileira neste século. 

O federalismo da Primeira República tinha outras duas 

características. Primeira, o estabelecimento de um federalismo hierárquico, 

no qual São Paulo e Minas Gerais dominavam o cenário nacional, com 

21 O caráter descentralizador presente na fundação da federação brasileira fincou raízes 
profundas no léxico político brasileiro, como percebeu Aspásia Camargo. Segundo ela, "o 
Brasil é o único país de tradição federativa em que o termo Federação, ainda hoje, se 
identifica com a descentraliração, ao invés de significar como ocorreu nos E.U.A e nos 
demais, a organizaçãD da União" (CAMARGO, 1992: 8). 
22 De acordo com João Camilo de Oliveira Torres, o interesse comum que unificava os 
diversos estados em tomo do ideal federativo era a possibilidade de eleger o governador de 
estado, uma vez que no Império era o Poder Central que escolhia os governantes das 
então províncias - os chamados presidentes de província. A federação, portanto, "era o 
nome, a figura e o rótulo ideológico para esta aspiração concreta e objetiva: a eleição dos 
presidentes de província" (TORRES, 1961: 153). 
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amplos poderes políticos mas principalmente financeiros, concentrando a 

riqueza no Sudeste e levando a uma grande desigualdade entre os estados

membros e entre as regiões do país. A segunda característica é a 

manutenção de um poder oligarquizado em todos os estados. Tal fato 

revela uma certa barganha original da Federação brasileira: o repasse d~ 

poder aos estados mais ricos só foi permitida com a não-interferência dos 

setores mais modernos no sistema político dos unidades subnacionais 

mais pobres. Essas duas características - desigualdade regional e 

oligarquização do poder estadual - embora tenham sofrido mudanças nos 

últimos trinta anos, ainda constituem aspecto essencial para entender o 

funcionamento político do país. 

Ao longo da. história federativa brasileira, essa assimetria política e 

econômica levou a formação de várias coalizões de determinados estados 

contra outros, que atrapalharam, e muito, a cooperação entre o conjunto 

dos atores. Como já havia notado na seção anterior, a falta de simetria 

oferece as condições para o estabelecimento de um jogo não cooperativo. 

No caso brasileiro, vale uma observação em particular: enquanto não for 

estabelecido um pacto que assegure, se não a drástica redução das 

desigualdades entre os jogadores, pelo menos se guie por uma "carta de 

intenções" nesse sentido, o jogo não cooperativo tende a ser um aspecto 

fundamental no âmbito das relações federativas. 

A Revolução de 30 e o domínio de Vargas por quinze anos começou a 

alterar o cenário do federalismo da Primeira República, fortalecendo o 

poder do Governo Federal. Mas nunca houve uma ruptura por completo 

com o modus operandi da política estadual e nem a diminuição do poder 

das elites regionais ou o enquadramento delas em verdadeiros partidos 

nacionais. É bem verdade que o modelo varguista conseguiu alterar vários 

aspectos, e de forma profunda, do federalismo brasileiro. A centralização 

criada por ele é que constituiu a União como ator político. Ademais, 



73 

políticas regionais, mesmo com problemas, foram colocadas em prática, 

tornando mais multipolar nossa Federação. Mas, ressalte-se, todas estas 

mudanças foram instituídas em períodos autoritários. 

No Brasil, as relações entre os estados e a União não têm sido 

pautadas pela prática democrática, tal qual estabelecem os princípios 

federativos. Como contraponto ao autoritarismo que o Governo Federal 

exerceu em determinados momentos históricos - como no Estado Novo e 

no regime militar - os estados também se valeram, nos períodos 

democráticos, de uma conduta irresponsável em termos financeiros 

alicerçada na proteção ou mesmo no parasitismo com relação ao Governo 

Federal. 

Por isso, podemos dizer que dois dilemas básicos vêm marcando as 

relações intergovernamentais brasileiras: um, é a dificuldade em 

estabelecer caminhos institucionais capazes de compatibilizar as 

demandas das elites regionais com uma visão nacional dos problemas do 

país; e o outro, o descompasso entre a modernização das estruturas 

estatais do Governo Central a permanência de padrões patrimonialistas 

em quase todas os estados e municípios. 

A tentativa de solução a estes dilemas passou pela transformação 

autoritária e centralizadora do Estado brasileiro, como fizeram o Estado 

Novo (1937-1945)e o regime militar (1964-1985), os ,dois momentos de 

maior modificação do aparelho estatal brasileiro. Em ambos, as 

características básicas da estratégia dominante basearam-se no modelo 

varguista23: fortalecimento do Executivo Federal e da Presidência, 

23 Mesmo se apresentando como a antítese do varguismo, o regime militar aprofundou - e 
aperfeiçoou - o modelo varguista. cumprindo a profecia de Tancredo Neves de que aquilo 
seria o ªEstado Novo da UDN". Como bem argumenta Aspásia Camargo, "'tivemos um Era 
de Vargas com Vargas, uma Era de Vargas sem Vargas e, finalmente, uma Era de Vargas 
contra Vargas, na medida em que a hostilidade do regime de 1964 à sua herança 
populista não os impediu de reeditar estrutura semelhante ao modelo autoritário que ele 
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acomodação corporativa dos grupos econômicos urbanos e manutenção da 

estrutura política e socioeconômica local, com o Governo Central 

negociando constantemente com as elites regionais, mesmo em períodos de 

enfraquecimento da autonomia estadual. 

O processo de centralização nunca foi acompanhado de um 

arrefecimento completo das forças centrífugas. Mesmo nos períodos de 

maior concentração de poder, o Executivo Federal sempre precisou, de 

uma maneira ou de outra, negociar com as elites estaduais. 

Símbolo disso é o poder que os governadores de estado ganharam no 

sistema político brasileiro, em um grau maior do que em outras 

Federações importantes, como o Canadá, a Alemanha ou até o próprio 

Estados Unidos. Nos períodos mais democráticos, como o da Segunda 

República (de 45 a 64), a maior parte dos principais lideres nacionais 

comandou em algum momento o governo estadual. Juscelino Kubitschek, 

Jânio Quadros, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Miguel Arraes, Adernar 

de Barros, para citar os mais relevantes, tiveram na lógica regional e na 

poderio da estrutura das máquinas estaduais um alicerce tão ou mais 

importante do que os partidos. 

No regime militar, exatamente aquele que tentou exacerbar mais o 

modelo centralizador, ainda se fez presente a importância do estadualismo 

na política brasileira, seja como obstáculo a ser vencido inicialmente seja 

como locus político que permaneceu primordial ao longo do ciclo 

autoritário. 

Não por acaso a alteração da estrutura federativa era um objetivo 

explicito e fundamental dos militares. Buscava-se aumentar a capacidade 

decisória do Executivo Federal e evitar a articulação oposicionista da elite 

civil nos estados, especialmente a que pertencesse aos quadros dos 

havia implantado, com os mesmos objetivos nacional-desenvolvimentistas" (CAMARGO, 
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partidos do período anterior ao golpe de 64. Como bem notou Brasílio 

Sallum Júnior: 

"Dentre os mecanismos que cumpriram o papel de homogeneizar a 

vontade política da camada dirigente, a nova forma de Federação, com 

estados e municípios menos autônomos em relação à União, desempenhou 

o papel mais relevante. Muito mais do que o novo sistema partidário, 

apesar da atenção muito maior que esse tem recebido da pesquisa 

acadêmica" (SALLUM JÚNIOR, 1994: 3). 

A centralização autoritária imposta pelo regime militar, no entanto, 

teve de conviver com uma série de concessões aos governos subnacionais, 

como mostraremos nos próximo capítulo. Além do mais, na segunda 

grande crise dos governos militares - a primeira foi a instalação do AI-5 - e 

certamente a que abriu o caminho da abertura e redemocratização, com a 

vitória oposicionista em 197 4 e a diminuição do ímpeto 

desenvolvimentista, os governos militares procuraram negociar mais ainda 

com as elites regionais para evitar uma ruptura radical de regime. 

Estas negociações não conseguiram evitar que os estados tenham 

sido, senão os principais artífices da transição, pelo menos os que 

iniciaram o arranque definitivo para derrubar o regime militar. Isto mostra 

o quanto o aspecto centrífugo é forte no federalismo brasileiro, capaz de 

resistir a alterações profundas advindas do Poder Central. Porém não se 

pode tirar conclusões precipitadas disso: a partir da obra varguista de 

centralização e transformação da estrutura socioeconômica do país, a 

força dos governos e elites subnacionais tem convivido com o incremento 

do poderio do Governo Federal. É a partir desta situação aparentemente 

paradoxal que devemos analisar o federalismo brasileiro. 

1992: 8-9). 
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Na década de 80, a democracia recém instaurada prometia novos 

rumos para o federalismo. Mas, ao contrário, foi montado um modelo 

predatório de relações intergovernamentais, a partir do qual nossos laços 

federativos afrouxaram-se ou tomaram o rumo do cabo de guerra. Com a 

crise desse modelo de federalismo a partir de 1994, a reforma da 

Federação ganhou destaque na agenda política e da opinião pública -

nunca se falou tanto de pacto federativo como no periodo recente. Em 

grande medida, o objetivo da tese é analisar o quanto está se realizando -

ou não - de mudança em nosso padrão federativo. 

Para finalizar a discussão deste capítulo, após ter situado 

historicamente a formação e o desenvolvimento do federalismo brasileiro, 

analisaremos brevemente a relação de nossa estrutura federativa com as 

sete caracteristicas básicas das federações e com os modelos de relações 

intergovernamentais expostos anteriormente. 

No que diz respeito à soberania dual, há dois aspectos a ressaltar. O 

primeiro é que, no momento de fundação de nossa Federação, a União foi 

criada sem ter poder para contrabalançar os estados. Nossa peculiaridade 

é que já tínhamos um Governo Central forte e, ao fazermos o pacto 

federativo, enfraquecemos tal estrutura. Este aspecto sui generis da 

Federação brasileira, que não encontra paralelo, teve como resultado a 

ausência de um projeto nacional durante mais de trinta anos, não levando 

em conta a preocupação hamiltoniana. 

Quando o Governo Federal foi reforçado, no entanto, o foi no mais 

das vezes em detrimento da soberania dual, por meio de regimes 

autoritários e centralizadores. O segundo aspecto a ressaltar, portanto, é 

que se nascemos sem o bom equacionamento do problema hamiltoniano, à 

medida que tentávamos resolvê-lo a preocupação madsoniana de 

autogoverno das unidades subnacionais ia sendo prejudicada. 
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Em relação ao princípio da autonomia e do governo descentralizado, 

o Brasil também pode ser interpretado como mistura atípica dos conceitos. 

O fato é a que a nossa Federação convive, ao mesmo tempo, com um alto 

caráter centrífugo, dada a força das elites regionais ao longo do tempo, e 

com uma baixa autonomia financeira e frágil capacidade administrativa da 

maioria dos governos subnacionais. O que explica esta singular 

combinação é, primeiro, o poder das oligarquias regionais no plano , 

nacional, por conta da fragilidade do sistema partidário. Na verdade, a 

classe política tem, em grande medida, de responder aos ditames da 

política local para sobreviver, como mostraremos nesta tese24• E os 

ditames da política local foram guiados pelo predomínio do modelo 

patrimonialista de socialização da carreira política brasileira, embora isto 

hoje esteja sofrendo pressões de processos de modernização e 

democratização da sociedade brasileira. Desse modo, historicamente não 

houve interesse de fortalecer as capacidades financeiras e administrativas 

de boa parte dos governos municipais, enquanto nos governos estaduais 

procurou-se aumentar o poder político e econômico mas dependendo 

muito do Governo Federal na produção de políticas. Atualmente, este 

modelo está em crise, e buscaremos ver o quanto está ocorrendo ou não a 

transformação da combinação do patrimonialismo local com o caciquismo 

no âmbito nacional. 

Da maneira que foram articuladas a soberania dual e a· autonomia 

local o resultado foi, e tem sido, a dificuldade de alcançar o equilíbrio entre 

independência federativa e interdependência Do centralismo autoritário ou 

tecnocrático . caminhamos facilmente para a descentralização 

irresponsável. Detecta-se uma alteração neste padrão de relações 

intergovernamentais no período recente, mas até que ponto isto está 

atingindo as raízes profundas do federalismo brasileiro? Estamos 

construindo um equilíbrio e uma simetria maiores? 

2" Sobre este aspecto do sistema político brasileiro, ver ABRUCIO & SAMUELS, 1997. 
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Além disso, em razão da grande assimetria entre os estados, no 

plano horizontal temos encontrado dificuldades para equilibrar as relações 

intergovernamentais. Processos de cabo de guerra têm se constituído com 

cada vez mais força, especialmente por conta da fragilidade dos projetos de 

desenvolvimento regional desde o ocaso do Estado Varguista, o que leva ao 

jogo do "salve-se quem puder". A guerra fiscal, um dos objetos desta tese, é 

o principal símbolo deste desequilíbrio horizontal da Federação brasileira. 

Quanto ao papel da Constituição e de sua revisão no federalismo 

brasileiro, pode-se constatar que no decorrer de nossa história as Cartas 

Magnas foram muitas vezes "rasgadas", e com isso, o contrato federativo 

também o foi. Com o Estado Novo, momento mais radical de nosso 

centralismo, a própria federação deixou de ser cláusula pétrea. Mas a 

redemocratização parece ter-nos afastado deste pesadelo. O interessante é 

verificar o papel dos governos subnacionais no recente processo de revisão 

constitucional. É o que faremos no capítulo 3, ao analisarmos a reforma do 

Estado e seu impacto federativo, especialmente nas reformas 

administrativa e tributária. 

A restrição do demos nacional realizada pela representação regional 

no Senado e pela desproporcionalidade em prol dos estados menos 

populosos ganha um caráter extremo no caso brasileiro, como já 

comentado anteriormente. Nossa dupla desproporcionalidade é, em 

primeiro lugar, a maior do mundo, em companhia da Argentina. Segundo, 

ela é fruto menos de pressões autonomistas e mais de processos 

comandados pelo nível central para angariar apoio de regiões mais 

dependentes financeiramente. No entanto, tal medida cria empecilhos para 

o próprio Governo Federal: o custo da aprovação de seus projetos fica 

maior. Por fim, o demos constraining da Federação brasileira não vem 

acompanhado da nacionalização do sistema partidário, servindo muito 

mais para defender dispersas forças centrífugas do que para proteger os 
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direitos da minoria - a qual, aliás, usa sua condição para praticar um 

comportamento parasitário e predatório junto à União. 

O demos constraining da Federação brasileira no fundo não responde 

aos anseios madsonianos de autogoverno e de checks and balances 

provindos de níveis de governo - e de sua representação parlamentar -

realmente autônomos, além de prejudicar a consecução dos objetivos 

hamiltonianos. A democratização da sociedade e da política brasileiras que 

vem acontecendo nos últimos anos está conseguindo alterar este 

panorama? É disto que depende a construção de uma federação 

verdadeiramente democrática no país, como mostraremos no decorrer da 

tese. 

Do parâmetro de modelo competitivo, tal qual exposto 

anteriormente, podemos dizer que no caso brasileiro os estados 

conseguiram muitas vezes atuar em termos de competição como controle 

político, mas a assimetria horizontal e a necessidade de afirmação do 

Governo Federal por uma centralização sem partidos também criou uma 

série de situações de dependência anti-competitiva no plano das relações 

intergovernamentais, isto é, um parasitismo de determinadas regiões em 

relação à União. Além disso, o modelo competitivo brasileiro tem nos 

levado a um jogo predatório, seja a partir do repasse dos custos da 

competição para o Executivo Federal, seja por meio de uma disputa 

fratricida entre os governos estaduais e municipais. Essa competição 

horizontal, ao contrário do esperado por Thomas Dye, tem levado menos à 

inovação e mais ao desperdício de recursos públicos. Na verdade~ boa 

parte das importantes inovações administrativas do federalismo brasileiro 

advém de experiências cooperativas, como· os consórcios de saúde e a 

Câmara regional do Grande ABC, dois casos que serão aqui analisados. O 

problema é que há poucos incentivos para cooperação dentro da estrutura 
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de relações intergovernamentais, enquanto sobram incentivos para 

competir ou então reagir contrariamente à parceria. 

A critica ao tipo de competição existente no federalismo brasileiro 

não pode resultar na defesa de um modelo totalmente cooperativo, ou 

imaginar que a adoção deste seja completamente neutra. Normalmente, 

cooperação tem sido uma forma de estabelecer relações de subordinação 

em nossa Federação. É por isso que criamos um número enorme de 

convênios, isto é, relações verticais de cooperação - mas que juridicamente 

implicam hierarquia e não igualdade - e são bem menores os consórcios, 

formas de parceria horizontal. O regime militar chegou a decretar a criação 

de um federalismo cooperativo, em nome da uniformização das políticas 

(SANTOS, 1971: 123). Antonio Carlos Medeiros sintetizou como era vista a 

cooperação pelo Governo Federal no periodo autoritário: 

"As relações entre estados e municípios com o governo central eram 

análogas a de um cliente com um banqueiro: o último está sempre numa 

posição de poder. Parceria [portanto) não é um conceito adequado para 

descrevê-las" (MEDEIROS, 1986: 175). 

O desafio atual da Federação brasileira é encontrar uma nova 

combinação entre competição e cooperação. Caso fracassemos, ou 

caminhamos para novos centralismos, autoritários ou não, ou o clima de 

cabo de guerra entre os entes federativos acirra-se. Do sucesso de um 

padrão renovado de relações intergovernamentais depende o reforço de 

nossos laços federativos e da constituição de uma Federação 

genuinamente democrática. 

Procuraremos, a seguir, analisar as atuais relações 

intergovernamentais brasileiras de acordo com o parâmetro teórico

histórico proporcionado por este capítulo. O intuito é descobrir as razões 
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que explicam as continuidades e rupturas que estão acontecendo no 

federalismo brasileiro. 
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CAPÍTULO 2: 

ASCENSÃO E CRISE DO 

FEDERALIMO ESTADUALISTA-PREDATÓRIO 

Neste capítulo analisamos a criação do modelo estadualista e 

predatório de federalismo ao longo da redemocratização brasileira, para 

depois, ao final, estudarmos os motivos que o levaram a uma grande crise, 

embora, ressalte-se, muitas características predatórias ainda persistem no 

plano das relações intergovernamentais. 

O texto é dividido em três partes. Numa primeira, mais curta, 

discute-se o modelo unionista-autoritário, criado pelos governos militares, 

e seu ocaso. Na segunda parte, analisa-se a constituição do federalismo 

estadualista e predatório, mostrando também suas conseqüências. Ao 

final, as causas da crise do modelo estadualista e predatório são 

estudadas. 

1) O modelo unionista-autoritário e seu ocaso 

A derrubada do regime militar é comumente analisada pela 

literatura sob o ãngulo da redemocratização, e portanto a partir de uma 

reflexão acerca da criação de um novo regime político. Acontece que a crise 

do regime militar não envolveu apenas uma crise de regime político; houve 
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também uma crise no antigo modelo de Estado - o Estado nacional

desenvolvimentista - e uma crise no modelo federativo vigente na época do 

regime autoritário. É essa última crise, a do modelo federativo, que me 

interessa aqui. 

No período autoritário, foi montada uma estrutura federativa que 

caracterizo como unionista-autoritário (ABRUCIO, 1998). Em linhas gerais, 

este modelo tinha, no plano político, o objetivo de cercear o poder das 

elites estaduais através da adoção da eleição indireta para o cargo de 

governador; no ãmbito financeiro, reduzia-se, com uma série de mudanças 

tributárias implementadas entre 1965 e 1968, o montante da receita 

nacional repassada aos governos subnacionais; e, por fim, no plano 

administrativo, procurava-se impor uma política nacional às 

administrações estaduais em termos de políticas públicas. Em suma, o 

modelo unionista-autoritário praticamente acabava com quase todos os 

aspectos que fazem parte de qualquer estrutura federativa. Era como se no 

jogo federativo existisse um jogador que ditasse todas as regras para os 

demais, aos quais restava "cooperar". 

A implementação do modelo unionista-autoritário, ao contrário do 

que pode parecer à primeira vista, mostra não a fraqueza do federalismo 

no Brasil, o qual seria apenas fruto do idealismo utópico de certas elites 

brasileiras, mas sim a força que o conflito intergovernamental possui em 

nosso sistema político. Pelo menos desde da Revolução de 193025, há uma 

forte tensão entre o Poder Central e os estados. Um dos principais 

ideólogos do regime militar, o General Golbery do Couto e Silva, credita ao 

federalismo praticado na democracia populista um dos principais 

problemas que levaram ao golpe de 64. 

2s Outros autores, como Golbecy do Couto e Silva em seu clássico estudo sobre a 
geopolítica no Brasil (COUTO E SILVA, 1981), argumentam que o intenso conflito entre o 
Poder central e as unidades subnacionais é uma questão presente desde o Império. 



84 

"( ... ) a Constituição de 1946 viria a consagrar os velhos ideais 

descentralizadores e autonomistas, com drástico cerceamento do poder 

executivo em face do legislativo e redução do poder central da União, o que 

acabaria, muitos outros fatores contribuindo largamente, ao mesmo 

tempo, na quase anomià de 1963-64" (COUTO E SILVA, 1981: 12). 

Portanto, o modelo unionista-autoritário foi posto em prática 

justamente para controlar as tendências centrífugas presentes na 

Federação brasileira. Cabe então a pergunta: tivemos realmente uma 

estrutura federativa durante o período autoritário? 

Para responder esta pergunta, utilizo-me instrumentalmente da 

diferenciação conceituai estabelecida por Michael Burgess entre a 

Federação e o dilema federalista, descrita no primeiro capítulo. Segundo o 

autor, a Federação é o arcabouço institucional-legal que possibilita o 

relacionamento entre os níveis de governo a partir da conjugação do 

princípio da independência dos governos subnacionais com o da 

interdependência entre todas as esferas federativas, a partir de regras e 

instrumentos democráticos. A Federação, desta forma, baseia-se num 

pacto constitucional cujas regras são distintas daquelas vigentes no 

Estado unitário. 

Já o dilema federalista representa a existência de fortes 

heterogeneidades territoriais, lingüísticas, étnicas e socioeconômicas. É 

mais um conceito sociológico do que jurídico-político. Neste sentido, o 

dilema federalista pode existir em paises sem uma estrittura formalmente 

federativa. 

Burgess conclui que os modelos federativos impostos 

autoritariamente de cima para baixo, mesmo quando há a presença do 

dilema federalista, não podem ser considerados genuínos, pois a Federação 
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é uma estrutura política caracterizada pela forma democrática de resolver 

os conflitos. A Iugoslávia e a ex-União Soviética entram nesta categoria. 

A partir desta distinção, podemos dizer que no periodo autoritário o 

Brasil perdeu muito de seu aspecto federativo, mas manteve ainda o seu 

dilema federalista, pois as elites locais lutaram com as armas que tinham 

para restaurar, a cada crise do regime, parcelas de poder que haviam sido 

usurpadas pelo governo militar. O ideal do federalismo que sobreviveu à 

estrutura autoritária vigente ganhou mais forças em virtude da 

manutenção, ainda que tutelada, de aspectos federativos, sendo o 

principal deles a continuidade de importantes pleitos municipais e 

estaduais, como as eleições para prefeito, vereador, deputado estadual, 

deputado federal e senador. As derrotas nesses pleitos significavam ao 

Governo Federal a perda de uma legitimidade considerada fundamental 

para sustentar o regime. 

Apesar do fortalecimento do Governo Federal, a negociação com as 

elites estaduais permaneceu por todo o periodo autoritário. Constata-se 

isso, primeiro, a partir da manutenção de eleições para vários cargos de 

importância fundamental para a carreira política no plano subnacional -

deputados estaduais, prefeitos da grande maioria dos municípios, 

sobretudo no interior, deputados federais e, especialmente, senadores, 

continuaram sendo escolhidos pelos eleitores. Aqui, o maior problema 

enfrentado pelo Executivo Federal foi o de conciliar os objetivos de sua 

elite nacional com os interesses das oligarquias regionais. No próprio 

partido situacionista, a Arena, tal conflito esteve fortemente presente. Por 

várias vezes, ocorreu um conflito entre o que poderiamos chamar de Arena 

1, vinculada ao Poder central e/ou aos governadores escolhidos pelo 

Planalto, e a Arena II, constituída por boa parte da elite política governista 

que se sentia alijada do poder. Quanto mais o Governo Federal 

enfraquecia-se no plano econômico e/ou tentava enfiar "goela abaixo• seus 
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candidatos aos cargos estaduais, mais a Arena II se fortalecia e reagia 

inclusive contrariamente aos interesses do regime. 

O maior exemplo disso, entre os vários que grassaram pelo país a 

partir do governo Geisel, foi o da eleição ao Senado paulista, em 197 4. 

Nesta, com a imposição à elite local do nome de Carvalho Pinto - em 

detrimento de Paulo Maluf e Adernar de Barros, os preferidos da Arena II -, 

vários grupos situacionistas, particularmente os de base interiorana, 

apoiaram o candidato do MDB, Orestes Quércia. Este foi um dos fatores 

fundamentais que levou à derrota da candidatura arenista (ABRUCIO & 

SAMUELS, 1997: 147-149). 

No decorrer do regime militar também tiveram de ser feitas várias 

transferências diretas e indiretas de recursos financeiros aos estados. A 

forte centralização tributária não resistiria politicamente se os governos 

subnacionais não fossem recompensados de algum modo. Num primeiro 

momento, os militares aumentaram as transferências voluntárias aos 

estados mais pobres e, a partir de 1975, foram afrouxados os limites de 

endividamento dos estados, favorecendo as unidades mais ricas do 

Sudeste, sobretudo São Paulo e suas estatais (ABRUCIO, 1998: 69). 

Depois, como forma de garantir o apoio dos estados médios, o II PND 

efetuou ou induziu· investimentos que desconcentraram o desenvolvimento 

econômico na Federação. Como mostram Guilherme Silva e Basilia 

Aguirre: 

"A opção concreta do II PND por uma industrialização menos 

concentrada, em termos regionais, vinha ao encontro de aspirações 

regionais antigas e atendia perfeitamente aos reclamos de alguns dos 

críticos dos processos de industrialização pelos quais o País havia passado 

até então. Ela também possibilitava um apoio político mais sólido de 

segmentos ela sociedade, que Dão possuíam compromissos com a 
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indústria instalada entre Rio de Janeiro e São Paulo" (SILVA E 

AGUIRRE, 1992: 88-grifo meu). 

E, por fim, quando o regime militar procurou aprofundar a 

liberalização sem perder o controle do processo, os governos estaduais 

foram mais agraciados, agora em prol de sua verdadeira autonomia 

financeira, com o aumento do quantum dos governos subnacionais nas 

transferências federais e com mudanças no principal imposto estadual, o 

ICM, dando mais liberdade de fixação de alíquotas aos estados. 

Do lado político-federativo, buscou-se aumentar o poder dos estados 

que eram mais dependentes do Governo Federal, mais especificamente os 

localizados no Norte e Centro-Oeste. Neste sentido, a representação deles 

na Cãmara Federal foi elevada, contribuindo ainda mais para distorcer a 

proporcional eleitoral brasileira. Ademais, alguns ex-territórios foram 

transformados em estados. 

Mesmo com estas novas coalizões que o Governo Federal tentava 

criar com algumas elites estaduais, o fato é que os estados, enquanto 

atores políticos, contribuíram, e muito, para o processo de 

redemocratização. A vitória da oposição nas eleições estaduais de 1982, a 

articulação dos governadores em prol das Diretas-já, assim como o 

importante papel das governadorias para a vitória de Tancredo Neves, 

todos estes fatores mostram que as unidades estaduais, após um longo 

periodo em que ficaram praticamente sem poder, tiveram um papel 

fundamental na derrubada do regime autoritário. 

A implantação de medidas para frear o avanço oposicionista, como o 

Pacote de Abril de 1977, a criação de um regime multipartidário e do voto 

vinculado, mostrou-se infrutífera e o Governo Federal perdeu os rumos da 

transição, especialmente a partir da eleição de 1982, quando pela primeira 

vez foram eleitos governadores oposicionistas para comandar importantes 
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máquinas estaduais, tais como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

As oposições conquistaram 10 do 22 governos estaduais, administrando 

estados que representavam 56°/o da população brasileira, 75% do PIB e 

aproximadamente 75% do principal imposto estadual, o então ICM 

(FERREIRA FILHO, 1983: 181-182). 

2) A criação do federalismo estadualista e predatório 

Em termos federativos, o fato que deu o tom de nossa 

redemocratização foi a constituição de um novo regime por meio de 

eleições estaduais e não nacionais, contando menos os partidos e mais os 

Executivos estaduais como instrumentos fundamentais da ação política. 

Os governadores constituíram-se em peças-chave da 

redemocratização, atuando decisivamente, primeiro, na campanha das 

Diretas, maior movimento de oposição ao regime militar. Neste caso, foi 

fundamental a ação do governador paulista, Franco Montoro, somada 

depois a de outros da oposição. Isto porque o controle dos recursos dos 

governos estaduais, dentre os quais estavam o uso de prédios e transporte 

públicos e o efetivo da Polícia Militar, garantiam a logística básica para o 

sucesso das manifestações (Cf. SALLUM JÚNIOR, 1996: 102; ABRUCIO & 

SAMUELS, 1997; 155). 

Outra influência decisiva dos estados foi na eleição indireta do 

governador mineiro Tancredo Neves à Presidência da República, na qual os 

governadores de oposição articularam-se com a maioria dos vinculados ao 

PDS para vencer a candidatura oficial de Paulo Maluf. É bom recordar que 

cada estado teria o direito de escolher seis delegados para o Colégio 

Eleitoral, eleitos pelas Assembléias Legislativas, todas praticamente 
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controladas pelos governadores. Por isso, o "voto" dos governadores 

situacionistas era fundamental, e a articulação de Tancredo angariou o 

apoio integral de nove desses doze governadores. 

O papel dos governadores foi também decisiva na elaboração da 

Constituição, exercendo grande influência sobre importantes regras que 

definiram o funcionamento do novo regime democrático e a organização do 

Estado, especialmente no que diz respeito à descentralização tributária e 

isenções fiscais, distribuição de competências e estruturação do poder 

político-administrativo no nível estadual26. 

O fortalecimento dos estados reflete-se claramente no grau de 

descentralização tributária e fiscal estabelecido pela Constituição de 1988. 

O Brasil é hoje, segundo Celina Souza, o país em desenvolvimento com 

maior grau de descentralização tributária, além de os estados terem 

grande liberdade na definição dos seus gastos (SOUZA, 1998: 8). Este 

movimento descentralizador redundou numa mudança significativa na 

receita total disponível: entre 1980 e 1990, enquanto a importãncia 

relativa da União caiu 17°/o, no caso dos estados e municípios houve um 

aumento de 26o/o e 70°/o, respectivamente (GIAMBIAGI, 1991: 64). As 

tabelas abaixo demonstram claramente as transformações ocorridas 

recentemente no federalismo tributário brasileiro 

26 Em relação à descentralização tributária e seus efeitos políticos na transformação do 
federalismo brasileiro, há dois excelentes trabalhos: o de Heládio Leme (1992), que mostra 
como as elites regionais atuaram na Constituinte, e o de Celina Souza (1996), que 
ressalta o fortalecimento dos estados com a mudança tributária No que diz respeito à 
questão política-administrativa, cabe lembrar dois aspectos: o papel outorgado aos 
Tribunais de Contas dos Estados (TCEs), extremamente favorável aos governadores, e a 
criação de regras convidativas à multiplicação dos municípios, outro ponto que ajudou os 
chefes dos Executivos estaduais a construir suas redes políticas. 



Tabela 1 
Receita Própria, Transferências e receita Disponível: 

.. União, Esta~os. . e ~.11nic~'~()S . 
.... . 19,t;O 1911() J988• 1997/ 

Arrecadação Própria (A) 

UNIÃO 
ESTADOS 

MUNICÍPIOS 
•• .. >. 1'0TAL •. 

· : .. Tramsferências.(B) .· 

UNIÃO 
ESTADOS 

MUNICÍPIOS 

.. 
.. 

R~~ibt_ Dillponiv..,l (C) = (A) - (B) 

UNIÃO 
ESTADOS 

MUNICÍPIOS 

. 
.. 

64,0 
31,3 

4,8 
10.0~0 

-4,5 
2,7 
1,8 

59,4 
34,0 

6,6 
TOTAL 100;0 
Fonte: AFONSO, RAIMUNDO & ARAÚJO (1998) 

Tabela 2 

.. 

75,l 70,5 66,9 
22,0 26,5 28,l 

2,9 2,9 5,0 
ioo,o 100,0 < 100,0 

. ... 

-6,0 -8,2 -10,5 
0,2 0,4 -0,6 
5,7 7 ,8 11,l 

69,2 62,3 56,4 
22,2 26,9 27,5 

8,6 10,8 16,l 
100,0 . 100,0 100,0 
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Cabe ressaltar que, apesar de os municípios terem tido uma 

elevação relativa maior em sua participação no bolo tributário, grande 

parte deles ainda depende muito dos recursos econômicos e 

administrativos das demais esferas de governo, principalmente dos 

governos estaduais - os quais contaram ainda no período da 

redemocratização com o poderoso instrumento dos Bancos estaduais. 

Essa reviravolta estadualista no federalismo brasileiro só pôde se 

efetivar porque a União e a própria Presidência da República entraram 

numa séria crise, que perdurou por pelo menos dez anos. A crise abarcava 

o modelo de financiamento estatal do desenvolvimento, o equilíbrio das 

contas públicas nacionais, a burocracia federal, enfim, os instrumentos de 

poder do Executivo Federal. Ademais, após duas décadas de autoritarismo, 

as bandeiras estruturadoras do jogo político diziam respeito às questões 

mal resolvidas do passado: acabar com o entulho autoritário e instituir as 

regras do regime democrático, além de resgatar a dívida social do país. 

Embora estes dois pontos fossem fundamentais à sociedade brasileira, o 

que a maioria da elite política não percebia era o tamanho da crise do 

Estado e a necessidade de reestruturá-lo para resolver os problemas do 

presente e preparar o caminho do futuro. 

É bem verdade que, como notou Brasílio Sallum Júnior (1996), a 

Nova República foi marcada por uma situação de ausência de hegemonia, 

n~ sentido gramsciano da palavra. Ou seja, não havia um grupo ou aliança 

capaz de estabelecer um novo projeto hegemônico. Resumo da ópera: o 

Estado estava quebrado e não havia quem pudesse - ou mesmo quisesse -

reformá-lo para enfrentar a nova realidade. 

Foi neste contexto de crise terminal de um modelo estatal, 

fragilidade do Executivo Federal e ausência de um projeto hegemônico que 

os estados e seus comandantes se fortaleceram. Além disso, as 
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características do sistema político também contribuíram para aumentar o 

poderio dos governadores. São elas: 

a) sistema ultrapresidencial que tem vigorado nos estados, o qual 

fortalece sobremaneira os governadores no processo decisório e 

praticamente elimina o controle institucional e social sobre o seu poder 

(ABRUCIO, 1998); 

b) a lógica da carreira política brasileira, cuja reprodução se dá pela 

lealdade às base locais e pela obtenção de cargos executivos no plano 

subnacional ou então aqueles no nível nacional que possam trazer 

recursos aos "distritos" dos políticos. Em ambos os casos, o Executivo 

estadual é peça fundamental, seja no monitoramento das bases para os 

deputados seja para distribuir-lhes cargos ou ajudá-los na conquista de 

fatias estratégicas da administração pública federal (ABRUCIO & 

SAMUELS, 1997); 

c) os caciques regionais têm ocupado posição destacada de liderança 

no Congresso Nacional, por vezes a despeito dos partidos, por outras, 

tomando-se grandes proprietários de parcelas dos condomínios 

partidários. E para se chegar a tal "posto", quase sempre é necessário ter 

ocupado uma govemadoria e continuar sendo influente na gestão do atual 

governador - melhor que seja o controlando, como bem mostra a 

experiência de nosso maior cacique regional, Antonio Carlos Magalhães. 

O fortalecimento dos governos estaduais resultou na configuração de 

um federalismo estadualista e predatório. Estadualista porque o pêndulo 

federativo esteve a favor das unidades estaduais em termos políticos e 

financeiros. O aspecto estadualista estava igualmente presente no 

comportamento atomizado e individualista dos governadores, cujo 

fortalecimento não resultou numa coalizão nacional em tomo de um 

projeto de hegemonia nacional, mas sim em coalizões pontuais e 
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defensivas para manter o status quo. Assim, cada "barão" estadual se 

preocupava apenas com a manutenção do poder que a estrutura federativa 

lhe proporcionava. 

O caráter predatório do federalismo brasileiro resulta do padrão de 

competição não-cooperativa que existe nas relações dos estados com a 

União e deles entre si. Desde o final do regime militar as relações 

intergovernamentais verticais são marcadas pela capacidade dos estados 

repassarem seus custos e dívidas ao Governo Federal e, ainda por cima, 

não se responsabilizarem por este processo, mesmo quando assinam 

contratos federativos. Caso clássico disso foram os Bancos Estaduais. A 

partir de 1982, as instituições financeiras estaduais foram utilizadas pelos 

governadores como instrumento de atuação política. Foram criadas 

verdadeiras máquinas de produzir moedas, com efeitos deletérios para a 

inflação e para o endividamento global. O principal efeito desta relação 

predatória era que, como aponta Sérgio Werlang, "todos os bancos 

estaduais [tinham) potencial de transferência do déficit fiscal do Estado 

para a União, não de direito mas de fato. Dessa forma, a política 

macroeconômica do Governo Federal passava a depender dos Governos 

Estaduais"27 • 

Não por acaso as dívidas vinculadas aos Bancos estaduais 

quadruplicaram no período que vai de 1983 a 1995. Pior: além de não 

controlar o uso dos Bancos estaduais, o Governo Federal regularmente 

cobria seus déficits, socorrendo os estados com bilhões de dólares que não 

seriam recuperados. 

A soma das dívidas globais dos estados também elevou-se 

sobremaneira ao longo da redemocratização. De 1983 a 1995, o montante 

passou de R$ 18 bilhões para R$ 97 bilhões, como mostra a tabela abaixo. 

Diversas negociações foram feitas e, com raras exceções (basicamente, 
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Ceará e Santa Catarina}, a grande maioria dos estados não cumpriu sua 

parte nos acordos. 

TABELA 3 
Composição e Evolução da Dívida Estadual ( 1983-1995) 

Ano 1983 
. Battcô$ .•.... 5 
•Estadurus ·•·········· 
Títulos 6 
da dívida 
Estadual 

. 
1984 

. ô 

7 

1985 1986 1987 

6 ..... . 7••··· H 

9 8 8 

. Dívida . 3 > L > 2 4 2 .. · -- · --- ·. 

flutuante ···•········· 
Dívida 4 4 4 
externa 

•Dívida ••• . • . na ... << ria• .• na ... •·· 
• reescalo~ · 
·nada . 
Total 

18 18 21 

5 6 

27 30 

1988 1989 

15 13 .. ...... 

7 5 

4 5 

33 30 

Fonte: Banco Mundial, apudABRUCIO, 1998: 197. 

1990 1991 1992 1993 

> l 4 · l4 :••17 16 

4 5 5 4 

6 7 9 15 

35 35 40 44 

À primeira vista, o "pato" foi pago integralmente pela União; 

contudo, um dos efeitos destes calotes era o aumento da taxa de juros, 

processo que afetava a todos os estados. Assim, o que parecia racional 

para cada um dos governos estaduais, era irracional para o conjunto deles, 

notando que os mais desfavorecidos seriam exatamente os que 

cumI?rissem sua parte no pagamento da dívida. A lógica predatória, 

portanto, prejudica a todos, porém faz dos estados rent-seeking, 

relativamente, os menos prejudicados. 

Fenômenos como este podem acontecer em qualquer Federação, em 

virtude da dupla soberania que caracteriza este tipo de organização 

política-administrativa. No caso argentino, por exemplo, a trajetória 

federativa de sua redemocratização foi muito parecida com a brasileira. A 

dívida das Províncias argentinas está hoje na casa dos US$ 17 ,2 bilhões28 • 

Na verdade, o fim da inflação com a política econômica adotada por Carlos 

21 Apud BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1992: 181. 
2s Gazeta Mercantil Latino-Americana, 10-16 de janeiro de 2000, p.22. 

1994 19~ 
.. 2z 2 . . . 

4 4 

22 2: 

85 9' 
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Menem - de forma semelhante ao que ocorrera com o Plano Real - colocou 

a descoberto as contas públicas subnacionais, como mostra a tabela 

abaixo: 

Tabela 4 
R t t d Cri d Pr ' i Ar i e ra o a se as OVIDC as ·2ent nas 

1< 
ProVÍJlcias 

•> \ 
Popltlação ._ .PIB- Dívida Pública .... 

em mil US$bi ···•·· em%doPIB 
Buenos Aires 13.600 72,5 3,2 
Catamarca 298 1,4 29,2 
Córdoba 2.900 22,9 5,7 
Corrientes 876 3,8 28,5 
Chaco 911 3,6 32,8 
Chubut 415 3,8 15,1 
Entre Rios 1.070 6,2 10,5 
Formosa 465 1,7 48,9 
Juiuv 569 2,5 29,2 
La.Pampa 289 2,5 3,2 
La Rioia 258 1,5 31,2 
Mendoza 1.500 11,5 9,3 
Misiones 918 3,9 20,6 
Neuquén 496 5,4 11 
RioN~ 578 4,3 23,4 
Salta 992 4,4 12,6 
San Juan 558 3,0 14.6 
San Luis 335 2,9 2,4 
Santa Cruz 189 2,6 7 
Stgo. del Estero 705 2,3 11,4 
Sam.ta Fé 2.900 22,3 4,6 
Tucumán 1.200 6,0 19,4 
Terra do Foe:o 114 2,1 14,4 
Fonte: Gaz.eta Mercantil Latino-Americana 10 a 16/01/2000: 22 

Esta aberração federativa presente na Argentina vincula-se, 

fortemente, ao descolamento entre a arrecadação própria de cada nível de 

governo e suas despesas. Lá, o Governo Federal detém a maioria das 

receitas, enquanto que cerca de 50% dos gastos públicos são feitos pelas 

Províncias, especialmente a partir da descentralização das principais 

políticas públicas (REDONDO, 1997). Porém, a assunção dessas funções 

dependeu, em boa medida, de um acerto de dívidas, o qual estabeleceu o 

repasse de onze caixas previdenciários subnacionais à União, das quais 

provinham 30°/o do déficit médio local. 
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Dois fatores têm levado à permanência dessa situação federativa na 

Argentina. O primeiro é o clientelismo que estrutura a administração 

pública provincial, sobretudo a partir do empreguismo e do aumento dos 

salários do funcionalismo nos períodos eleitorais. O segundo fator refere-se 

à falta de um accountability intergovernamental, uma vez os governos 

locais conseguem repassar seus custos para a União, além da ausência de 

uma instância que dê conta dos impasses entre os níveis de governo. 

Ambos os fatores estão igualmente presentes no caso brasileiro, com 

reflexos sobre a insustentabilidade dos níveis de endividamento, como 

demonstramos antes para a nossa experiência, e como a tabela a seguir 

retrata para a Federação argentina. 

TABELA 5 
N id d d fi . t d víncias argentinas ecess a e e nanc1amen o as pro 

Ptvrincla . ·• · .· . . Em.us• %doPIB ... 
••• mllhõea 

Formosa 202,4 12 
Catamarca 119,5 8,2 
Corrientes 229 6,2 
Chaco 219,l 6,2 
Neuquén 297,8 5,6 
Tucum.án. 322,1 5,5 
Terra do Fogo 101,1 4,8 
Jujuy 105,6 4,3 
Misiones 159,2 4,1 
Chubut 154,1 4,1 
Entre Rios 210 3,4 
Rio Negro 140,3 3,3 
Mendoza 356,9 3,2 
Salta 129,7 2 
Santa Cruz 68,7 2,6 
San Juan 74,8 2,5 
Santiago del Estero 56,2 2,4 
Buenos Aires 1.719,30 1,9 
Sam.ta Fé 324,3 1,5 
La Rioja 16,7 1,1 
Córdoba 229,7 1 
San Luis 8,6 0,3 
La.Pampa 5,4 0,2 
Fonte: Gazeta Mercantil Latino-Amencana. 10 a 16/01/2000: 23 
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A experiência federativa norte-americana mostra que é possível 

evitar que a dupla soberania resulte numa irresponsabilidade dos governos 

subnacionais. Não que os estados por lá não tenham nunca passado por 

situações graves de endividamento. Alguns ) chegaram até a pedir 

concordata. Aí está a primeira diferença: se o governo subnacional não der 

conta de seus compromissos, não terá como repassar automaticamente 

seu passivo à União. Isso o obriga a ter um comportamento mais 

responsável no terreno das finanças públicas. 

Além disso, 49 dos 50 estados norte-americanos adotam leis 

ordinárias ou cláusulas constitucionais que os proíbem de operar com 

déficit. Em 1998, por exemplo, eles registraram um superávit de 30 bilhões 

de dólares (O Estado de São Paulo, 17/02/1999: A-4). Soma-se a isso o 

grande impacto que tem o controle social e institucional sobre as 

administrações públicas estaduais. Em média, estão em jogo cerca de 500 

cargos públicos na eleições estaduais norte-americanas (BEYLE, 

1995).0utro controle importante das administrações públicas norte

americanas é o próprio mercado, já que boa parte do financiamento desses 

governos advém da compra e venda de títulos sem a interferência da 

União. 

Por fim, o accountability intergovernamental é garantido pelas 

instituições que devem zelar pelo pacto federativo, o que de forma mais 

relevante é feito pela Suprema Corte. 

De volta ao caso brasileiro, nas relações dos estados entre si vêm 

prevalecendo também um comportamento não cooperativo, resultando em 

reforço do aspecto predatório de nosso federalismo. O maior exemplo disso 

é a guerra fiscal. A selvagem batalha das isenções fiscais começa a tomar 

forma com o fim do regime militar e consolida-se após a Constituição de 

1988, quando os estados médios, favorecidos pelos investimentos em 

infra-estrutura e em outras áreas realizados primordialmente pelo II PND, 
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começam a oferecer beneficios para retirar empresas que normalmente 

iriam para as unidades mais ricas, especialmente São Paulo29. 

Na verdade, a guerra fiscal é fruto de problemas advindos dos dois 

lados do frord federativo. No caso da União, a grave crise financeira a 

impossibilitou de continuar a investir fortemente nas diversas Regiões, 

como fizera no II PND. O ponto mais importante, no entanto, é que a crise 

do Estado desenvolvimentista e da aliança que o sustentara teve como 

efeito a ausência de uma política industrial nacional, e desde a 

redemocratização nenhum governo se preocupou seriamente com este 

assunto. Esse vazio foi ocupado desordenada e irresponsavelmente pelo 

verdadeiro leilão que se transformaram os incentivos fiscais oferecidos 

pelos governos estaduais. Depois, é claro, os presidentes reclamam da 

guerra fiscal, como se o Governo Federal não tivesse nada a ver com o 

assunto - aliás, continua omisso ou, pior, em alguns casos atua acirrando 

tal situação. 

Os governos estaduais, na verdade, são os principais responsáveis 

pela guerra fiscal, embora não os únicos. O comportamento individualista 

e predatório vigente no federalismo estadualista tem reforçado as práticas 

selvagens de incentivo fiscal. O cálculo de cada estado é simples: oferecer o 

maior beneficio possível às empresas, não se importando com o resultado 

global e sequer com o custo disso para as suas contas públicas, afinal há a 

União - a famosa "Viúva" - para auxiliar os governos estaduais em 

dificuldade e perdoar ou subsidiar as dívidas. A única instituição que 

engloba o conjunto dos estados e poderia dar racionalidade global a este 

processo é o Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), mas sua 

capacidade de intervenção é quase nula, como mostraremos no capítulo 4. 

29 Segundo os próprios estados, o deflagrador da guerra fiscal foi o Espírito Santo, 
concedendo fortes incentivos a quem importasse mercadorias pelos seus portos 
(ABRUCIO & FERREIRA COSTA, 1998: 50). Desenvolvo essa discussão no quarto 
capítulo. 
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Os efeitos deste modelo estadualista e predatório são prejudiciais à 

constituição dos laços federativos. Além disso, tal modelo afeta questões 

políticas importantíssimas. Um exemplo é o da reforma do Estado, tema da 

próxima seção. Por ora, é importante mostrar o impacto do federalismo 

nas políticas e instituições, exemplificadas pela reforma do Estado. 

Em primeiro lugar, há impactos no aspecto fiscal, uma vez que os 

estados produziram - e ainda produzem - disfunções em suas contas 

públicas, repassaram-nas para o Governo Federal e contribuíram para o 

crescimento do déficit público global. Até 1995, os governos estaduais 

resistiram a mudar este quadro. O primeiro mandato de Fernando 

Henrique Cardoso conseguiu modificar um pouco esta situação, mais 

ainda há obstáculos para se fazer um ajuste estrutural das finanças 

públicas estaduais. 

A despeito deste quadro, a maior parte dos estados piorou sua 

situação ao longo da redemocratização, elevando os gastos com 

funcionalismo sem obter efeitos correspondentes em seus programas 

sociais e tampouco melhorar a qualidade gerencial de sua burocracia. 

Analisando os gastos com pessoal ativo na Federação brasileira, constata

se que a média dessas despesas na União era de 3,4°/o do PIB no período 

1970/ 1979, tendo caído para 2,9o/o nos anos 1980/ 1987 e aumentado 

novamente para 3,2%, entre 1988 e 1994. Na ausência de dados mais 

consolidados apenas para os governos estaduais, pode-se fazer a 

comparação com os dados do agregado dos estados e municípios, a partir 

dos quais se percebe uma evolução bem diferente: o crescimento foi 

contínuo em todo o período, subindo de 3,9°/o no período 1970/ 1979 para 

. 4,2 do PIB em 1980/1987, elevando-se ainda mais na média dos anos 

1988/1994, chegando a 6,5°/o (ABRUCIO, 1998: 128). 

É importante frisar que o aumento das despesas com o 

funcionalismo traz, por tabela, maior dificuldade para honrar os 
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compromissos financeiros com a União e outros credores, e assim a 

situação do déficit público global é mais uma vez afetada. No entanto, 

veremos mais adiante que o problema dos gastos com pessoal em geral e 

mais ainda no caso dos estados está na questão dos inativos, de modo que 

a dispensa de funcionários seria inócua - até porque não há excesso de 

pessoal, mas excesso de gastos com pessoal, duas questões diferentes que 

foram confundidas no debate recente. 

Deve-se notar, ainda, que a efetividade das políticas públicas vai 

além do processo de descentralização, aspecto que ganha maior relevância 

na literatura e no debate político; o seu sucesso estará vinculado à criação 

de mecanismos de cooperação e coordenação entre os níveis de governo. 

Por isso, a existência de um federalismo predatório e não-cooperativo é um 

grande obstáculo à melhoria das políticas públicas em geral, e 

destacadamente no campo dos serviços sociais. 

A existência de uma Federação desigual, em termos econômicos e 

sociais, constitui do mesmo modo questão-chave para as reformas. Isso se 

reflete na forma de financiamento e no tamanho do PIB de cada estado 

brasileiro, constituindo uma situação assimétrica, como mostra a tabela 

abaixo. Aqui, sem a efetiva atuação da União para corrigir as 

desigualdades e, ao mesmo tempo, impor padrões de responsabilidades 

aos governos subnacionais, o modelo desordenado e selvagem da guerra 

fiscal ou a dependência irresponsável dos estados permanecerão. 
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Tabela 6 
Composição da Receita Estadual e Participação 

dos Estados no Pm Brasileiro ( 1997) 
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PIB: Simonsen e Associados. Revista Amanhã: economia e negócios. Fontes primárias: Banco 
Central e IPEA. 
(*)Exclui o Distrito Federal que tem uma relação transferências - ICMS de apenas 10%, mas recebe 
recursos da União para custear as despesas de pessoal nas áreas de segurança pública e educação. 
(**) Inclui: Fundo de Participação dos Estados, IOF/Ouro, FPEX, MP 1579, LC 87 /96 de 13/09/96 
(***) Já deduzida a parcela de 25% que é transferida aos municípios 

Além da grande disparidade de participação no PIB, outra medida 

importante para mostrar a desigualdade federativa brasileira é a relação 

entre transferências recebidas e receita própria dos estados e seus 

municípios. Segundo este indicador, a maioria dos entes federativos 

brasileiros teria dificuldade de sobreviver minimamente senão fosse a 
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transferência de recursos da União. Repetimos mais uma vez: caso não 

levemos em conta esta variável, não há como realizar reformas do Estado 

bem sucedidas na esfera su bnacional. 

TABELA 7 
RELAÇÃO ENTRE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E RECEITA PRÓPRIA 

(1998 - EM º/o) 

ESTAD.O 
RELAÇA O RELAÇA O 
ESTADUAL MUNICIPAL 

REGIÃO NORTE 91,21% 633,33% 
ACRE 605,85% 849,04% 
AMAPÁ 567,20% 810,67% 
AMAZONAS 22,32% 552,01% 
PARÁ 77,77% 509,82% 
RONDONIA 74,75% 902,36% 
RORAIMA 439,01% 838,50% 
TOCANTINS 265,28% 1341,40% 
REGIÃO NORDESTE 65,75% 666,54% 
ALAGOAS 105,60% 789,55% 
BAfllA 39,22% 570,91% 
CEARÁ 55,95% 714,95% 
MARANHÃO 176,91% 868,66% 
PARAÍBA 93,59% 1332,25% 
PERNAMBUCO 41,73% 459,24% 
PIAUÍ 134,39% 1642,36% 
RIO GRANDE DO NORTE 85,68% 714,70% 
SERGIPE 108,01% 660,85% 
REGIÃO CENTRO-OESTE 16,82% 300,43% 
DISTRITO FEDERAL 6,81% 109,23% 
GOIÁS 17,30% 430,26% 
MATO GROSSO 24,43% 640,19% 
MA TO GROSSO DO SUL 19,18% 284,74% 
REGIÃO SUDESTE 4,09% 165,51% 
ESPIRITO SANTO 13,69% 425,27% 
MINAS GERAIS 11,13% 337,52% 
RIO DE JANEIRO 4,59% 100,57% 
SÃO PAULO 1,68% 150,53% 
REGIÃO SUL 12,82% 293,60% 
PARANA 14,15% 225,92% 
RIO GRANDE DO SUL 11,74% 362,84% 
SANTA CATARINA 13,09% 329,00% 
TOTAL 17,93% 241,18% 

Fonte: (LENGRUBER, 1999) 

É pelo lado político, no entanto, que a reforma do Estado no plano 

estadual vem sendo negligenciada pelos atores políticos e sociais. Em uma 



103 

das questões políticas, e apenas porque tocava imediatamente na dinâmica 

financeira, foram efetuadas mudanças no primeiro mandato do presidente 

Fernando Henrique: a privatização das empresas estatais estaduais, as 

quais eram, geralmente, veículos para a manifestação do clientelismo e 

suas conseqüências perversas. Mesmo assim, como veremos no próximo 

capítulo, a transformação foi insuficiente para mudar as relações entre o 

Estado e a sociedade no nível estadual. 

A reforma do Estado pensada como forma de democratizar o Poder 

público pouco tem avançado e encontra vários obstáculos no sistema 

político estadual. Ademais, a alteração dos padrões estadualistas da 

carreira política brasileira seria fundamental para estabelecer 

comportamento mais nacional aos parlamentares federais. Nestes pontos, 

todavia, a discussão e as ações são nulas. 

Em suma, a estrutura federativa erigida na redemocratização é, a 

um só tempo, ponto fundamental para o processo de reforma do Estado e 

muitas vezes obstáculo à sua realização. Assim como em outras questões, 

o afrouxamento dos laços federativos ou o cabo de guerra com sua corda 

têm impactos decisivos nas políticas e instituições. 

O período iniciado pelo Plano Real colocou em xeque o federalismo 

estadualista e predatório, como analisaremos daqui para diante 

3- A crise do modelo estadualista e predatório 

A "era do Real" marca o início da crise do federalismo estadualista, 

embora não conseguisse eliminar todas as características predatórias da 

estrutura federativa - uma delas, a guerra fiscal, até aumentou de 

intensidade. Entende-se aqui o Real de uma forma mais .ampla do que um 
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plano de estabilização: o contexto que o proporcionou e os seus diversos 

resultados foram fundamentais para fortalecer o Governo Federal e 

enfraquecer os governos estaduais, mudando a dinâmica 

intergovernamental. 

Neste sentido, a "era do Real" nasce antes da promulgação do plano 

de estabilização. A partir de 1993, e mais especificamente da indicação do 

ministro Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda, o 

Governo Federal fortaleceu-se, em razão dos seguintes fatores: 

a) o aumento do fluxo de capitais externos ao país, depois de quase 

uma década de escassez. É bem verdade que este fluxo já começara 

lentamente em 1992, mas é entre 1993 e 1997 que se dá o auge do 

fenômeno. Soma-se a isso a bem sucedida renegociação da dívida externa 

realizada em 1993, já no período do então ministro Fernando Henrique 

Cardoso, e chegamos a uma situação extremamente favorável ao Executivo 

Federal, antítese do que fora a década de 80; 

b) as contas públicas federais melhoraram sua condição, e aqui a 

"era do Real" recebe de bandeja algumas conquistas dos períodos 

anteriores, como a modernização orçamentária feita no governo Sarney e o 

crescimento das reservas cambiais obtido pelo ministro Marcílio Marques 

Moreira, além de atuar em outros importantes fronts, como o aumento da 

arrecadação e a aprovação do Fundo Social de Emergência (FSE), que 

reteve 20o/o dos Fundos de Participação nos cofres da União. Grandes 

melhoras no plano externo e algumas importantes mudanças para o 

equilíbrio interno das contas públicas, eis dois passos importantes para o 

fortalecimento do Governo Federal; 

e) o impeachment do presidente Collor e a possibilidade da vitória de 

Lula nas eleições presidenciais de 1994 levaram a um realinhamento do 

estabilishment, em sua dimensão política, social e econômica. Os 
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principais caciques regionais e os partidos ou frações partidárias que 

comandavam, importantes setores empresariais e a maioria dos meios de 

comunicação de massas não estavam dispostos a ter de engolir o "sapo 

barbudo" nem um novo aventureiro solitário à direita. Havia, então, os 

primeiros sinais do fortalecimento do Governo Federal, creditado à atuação 

de Fernando Henrique, que, aliás, pouco a pouco se transformava 

informalmente em "primeiro-ministro" do presidente Itamar Franco. Com 

este cacife e sua uirtú conciliatória, Fernando Henrique conseguiu formar 

uma grande aliança, a qual se reforçou com o sucesso do Real e dele se viu 

presa por quatro anos de mandato. 

d) ocorreu também a consolidação de uma mudança ideológica que 

há anos estava acontecendo na sociedade brasileira. As pesquisa~ de 

opinião em geral e as feitas junto às elites por Bolívar Lamounier e Amaury 

de Souza mostraram que um discurso favorável às reformas do Estado, 

tomadas de uma maneira genérica, ganharam força, revertendo o ideário 

que predominara na década de 80 (LAMOUNIER & SOUZA, 1991; 

LAMOUNIER & SOUZA, 1995; LAMOUNIER & SOUZA, 1995 a). A partir 

disso, o presidente abraçou - . pelo menos no discurso - o ideário das 

"reformas na Constituição" e dele obteve mais legitimidade para a tomada 

de suas decisões; 

e) Pela primeira vez desde o início da redemocratização, as eleições 

presidenciais de 1994 ocorreram concomitantemente ao pleito estadual e à 

disputa para o Congresso Nacional. Essa "eleição casada" vinculou os 

congressistas e o presidente, e mesmo os governadores, ao mesmo manto 

de legitimidade, ao contrário do que ocorrera antes, quando o presidente 

era escolhido num pleito "solteiro" ao passo que os parlamentares elegiam

se tendo como carro-chefe a eleição de governador de estado - o que 

contava a favor da atuação dos chefes dos Executivos estaduais junto às 
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bancadas de seus estados. Decorreu, daí, um dos fatores do fortalecimento 

da Presidência da República vis à vis os governos estaduais; 

fj ainda no plano eleitoral, não foi apenas o caráter concomitante da 

eleição que sinalizou positivamente à União no seu relacionamento com os 

estados. Neste aspecto, a eleição de 1994 foi marcada por uma outra 

peculiaridade: em unidades estaduais estratégicas da Federação foram 

eleitos governadores fiéis ao presidente e cujas vitórias derivaram do apoio 

ao Plano Real. Marcello Alencar (Rio de Janeiro), Eduardo Azeredo (Minas 

Gerais), Antonio Britto (Rio Grande do Sul) e, embora com maior 

independência partidária e calibre político somados a certas desavenças 

intergovernamentais ao longo do mandato, Mário Covas (São Paulo), 

governaram extremamente afinados com o Palácio do Planalto; 

g) por fim, o fortalecimento do Governo Federal completa-se e se 

estrutura no estupendo êxito do Plano Real. Sua legitimidade garantiu a 

eleição e a reeleição do presidente Fernando Henrique, bem como um 

grande apoio de importantes setores da sociedade, dos governadores e, até 

o último suspiro do Real, da comunidade internacional. Além da 

legitimidade, a arquitetura do Plano Real derrubou o aspecto inercial da 

inflação e, o que é mais interessante aos nossos propósitos, praticamente 

liqüidou os mecanismos que os estados detinham anteriormente para 

produzir, autônoma e predatoriamente, recursos financeiros. 

Ao mesmo tempo em que se fortalecia o Governo Federal, os estados 

entravam numa seríssima crise financeira. O estopim disso, sem dúvida 

alguma, foi o Plano Real. Em primeiro lugar, porque com o fim da inflação 

os governos estaduais deixaram de ganhar a receita provinda do floating, 

que permitia o adiamento dos pagamentos e o investimento do dinheiro 

arrecadado no mercado financeiro, possibilitando assim uma elevação 

artificial dos recursos e uma diminuição igualmente artificial de boa parte 

das despesas dos governadores. Ao tomarem posse, os novos governadores 
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perceberam a mudança ocorrida com o fim do jl.oating, como bem resumiu 

Mário Covas; 

"Varia de estado para estado, mas a maioria [dos governadores] se 

defronta com este fato: as despesas ainda correm em regime inflacionário e 

as receitas já atuam em regime de estabilidade" (PADRÃO & CAETANO, 

1997: 23). 

O Plano Real produziu outro grande impacto nas finanças estaduais 

com a elevação das taxas de juros, que atingiram em cheio as dívidas 

estaduais, sobretudo no que se refere aos títulos e dívidas dos Bancos 

estaduais (SOLA, GARMAN & MARQUES, 1997: 28). Depois de terem sido 

o grande instrumento financeiro dos governadores, especialmente na fase 

áurea do federalismo estadualista, os Bancos estaduais entraram em 

verdadeira bancarrota. Sofreram mais os grandes estados e seus Bancos, 

sendo os casos mais graves o do Banerj e, principalmente, o do Banespa. 

Neste último, estava em sua carteira a própria dívida do Estado de São 

Paulo, a maior dentre as unidades estaduais. A crise dos Bancos estaduais 

ocorreu também porque eram essas as instituições financeiras que mais 

retiravam seus recursos do jogo inflacionário. Com a elevação de suas 

dívidas e por vezes do passivo dos estados que estavam em suas carteiras, 

o fim da inflação e a reestruturação do sistema financeiro, aumentando a 

competitividade, o sistema bancário dos estados praticamente se 

inviabilizou. Além do mais, o presidente tinha aliados em importantes 

estados os quais não reagiram fortemente à intervenção do Banco Central 

como fariam os antigos governadores30 • 

Contou ainda para a crise financeira dos estados a adoção de 

medidas tributárias centralizadoras. Primeiro, aumentando-se a 

participação das contribuições sociais no bolo de recursos do Governo 

30 A respeito do colapso dos Bancos estaduais após o Real, ver o minucioso trabalho de 
GARMAN, LEITE & MARQUES, 1998. 
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Federal. Ora, essas contribuições sociais não entram na partilha 

constitucional de recursos, ficando somente nos cofres do Tesouro 

Nacional. Neste sentido, a criação do IPMF - depois CPMF - foi a medida 

mais relevante, mas não a única, uma vez que desde 1988 as 

contribuições sociais foram, proporcionalmente, a parte que mais 

aumentou na receita da União (ABRUCIO & COUTO, 1996). 

A centralização tributária esteve presente em outra medida 

importante, já citada, que foi o Fundo Social de Emergência (FSE), o qual 

reteve 20o/o dos recursos dos Fundos de Participação nos cofres da União. 

O FSE teria validade provisória, mas foi posteriormente prorrogado e 

alterado o seu nome para Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), mostrando 

que o Executivo Federal não precisava mais esconder o verdadeiro 

propósito desta medida. Mais do que a alocação em si dos recursos, a 

aprovação do Fundo Social de Emergência teve uma importância simbólica 

reveladora: foi a primeira vez que a União teve uma vitória tributária 

contra os estados desde o início da redemocratização. Isso abriu 

politicamente as portas para alterações federativas no plano tributário, 

como a Lei Kandir (ver tabela abaixo), que praticamente extinguiu a 

tributação estadual sobre as exportações. 



TABELA 8 
Perdas dos Estados com a Lei Kandir 
EatadO ...... .. ............ .......... %J;el'daa* 
Acre 0,98 
•Amazo.nas· ·· 1;55 
Pará 34,84 (1) 

Amapá 28,46 (2) 
Rorah:J'la · · · ·.. ·.... . • · ·• • • .. • · .. o,7'4 .. · · · 
Tocantins 0,49 

. .. . . . .. '' , 

Mair:8.nhâo ... ........ ··•••· 15,12 (4) . 
Piauí 1,12 

Rio de Grande do 4,06 
Norte 

Paiatõa • .. 0,52 
Pernambuco 1,87 
Ala2oas · 8,37 (8) 
Senrioe 0,72 
Bahia .. 4.44 

.....-~~~~~~~ .......... ~~~~ 
EStadO 
Minas Gerais 
Es · írito Santo . • · · · ··· 
Rio de Janeiro 
São PaUl<F ·. 
Paraná 
•sa11ta. ca.UU'iria ••····· 
Rio Grande do Sul 

*Perdas proporcionais em relação à arrecadação total de ICMS 
Fonte: MELO, 1998: 22. 
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O resultado final destas mudanças no plano tributário foi uma nova 

recentralização de receitas. Ainda que o Brasil seja um dos países com 

maior descentralização fiscal em comparação aos países em 

desenvolvimento e mesmo perante às federações mais consolidadas do 

mundo, o movimento recentralizador foi de fato muito forte, concentrado 

na elevação das receitas advindas das contribuições sociais e no 

represamento de parcela dos recursos para transferência aos governos 

su bnacionais. 
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UNIÃO 186.561 20,73 215.915 21,38 

Imoosto de Renda (total) 47.724 5,30 55.215 5,47 
IR das oessoas fisicas 2.826 0,31 3.048 0,30 
IR das pessoas iurídicas 12.058 1 34 12.842 1.27 
IR retido na fonte 32.840 3,65 39.325 3,98 

IPI 16.097 1,79 16.275 1,61 
IOF 3.521 0,39 4.844 O 48 
Imoosto sobre comércio exterior 6.504 0,72 7.860 0,78 
ITR 206 0,02 243 o 02 
Taxas federais 490 o.os 350 0,03 

Contribuição para Previdência 46.641 5,18 47.425 4,70 
Cofins 17.664 1,96 30.875 3,06 
CPMF 8.113 0,90 7.949 0,79 
Contribuição sobre Lucro Líquido 6.542 0,73 6.767 0,67 
PIS/Pasep 7.122 0,79 8.257 0,82 
Contribuicão de see:. dos Servidores 2.483 0,28 3.151 0,31 
Outras contribuições sociais 830 0,09 2.397 0,24 

.. 

FGTS 16.782 1,87 17.408 1,72 
Contribuições econômicas 935 0,10 1.250 0,12 
Salário educação 2.460 o 27 2.353 0,23 
Sistema "S" 2.448 0,27 3.297 0,33 

·.··· .·· 

ICMS 60.886 6,77 67.885 6,72 
IPVA 4.451 0,49 4.481 0,44 
ITCD 318 0,04 301 0,03 
Taxas 1.398 0,16 1.353 0,13 
Previdência estadual 3.633 0,40 3.662 o 36 
Outros 309 0,03 471 0,05 
MUNiê1PlO$. . ....... . .. ·. . .. ·· . · .. l1A92 .······•• 1~28/ · ····· 12~154 ..... 1~20 < .·····. 
ISS 4.522 1.28 4.847 0,48 
IPTU 3.550 0,39 3.643 0,36 
ITBI 793 0.09 858 0,08 
Taxas 2.108 0,23 2.331 0.23 
Previdência municipal 383 0,04 386 0,04 
Outros tributos 135 0,02 89 0,01 

Fonte: Jornal Valor Econômico 02/05/2000, A3 

O efeitos e o esgotamento do modelo predatório constituíram-se 

também em elementos decisivos para a crise financeira dos estados. Não 
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se pode, portanto, creditar as causas do desequilíbrios das contas públicas 

estaduais apenas às ações e ao fortalecimento do Governo Federal. Os 

juros, medidas tributárias centralizadoras, o fim da inflação e a 

intervenção nos Bancos estaduais, sem dúvida, foram fundamentais; 

porém, são os próprios governos estaduais que têm a maior parcela de 

culpa em sua atual crise. 

As dívidas estaduais e o descalabro criado pelos Bancos estaduais 

foram primeiramente obra das próprias elites estaduais - os juros, se a 

noção clássica de tempo estiver correta, vieram posteriormente. E a 

despeito do aperto financeiro e da elevação dos juros, os governos 

estaduais continuaram a optar pela obtenção de empréstimos de curto 

prazo, mesmo sabendo do maior risco dessas operações, fato devidamente 

comprovado pelo Relatório da CPI dos Precatórios (ABRUCIO & FERREIRA 

COSTA, 1998: 78). A tabela abaixo traça o perfil e o tamanho do 

endividamento dos governos subnacionais em maio de 1999. 
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Tabela 10 
Dívidas das Administrações Diretas e Indiretas de Estados e 

Principais Municípios de Ca1>itais 1R $mil) - Maio/1999 
São Paulo (Estado) 68.887.174 30,59 
RicFde Jãrieiro 'lEstadol ··. ·.·. 25)750.719 fTH44 
Minas Gerais 22.582.765 10,03 
ruo •orânfie .•tio·•••su1 < . ·•·•····.··· >•.·•·•• . •1s ~299.22s• . ;e.179• 
São Paulo (Capital) 12.965.611 5.76 
Bahia ' \ · • ? / < > ·· i.179A26 :3 ~45 
Goiás 7.473.417 3,32 
Paraná .>/+··.·:•:. <> .··· . ····•7~310A58 ?3~25 
Santa Catarina 6.166.248 2,74 
Pern~buco · < .·4.450.630 >····•.1;98 
Mato Grosso 3.923.807 1.74 
Matânhâõ ? > .. . 3;806.374 < 1.69 
Rio de Janeiro (Capital) 3.578.546 1.59 
Ceará / > . ·.·. · > 1

• 3~136. 933 .• ·1,39 
Mato Grosso do Sul 3.022.474 1.34 
AlaR:oas } ·...•.•... 2.506.062 ·•·•···. Lll 
Paraíba 2.191.113 0,97 
·E·•········ · ·· ··1······ c..;;..:,. .t .... ... .. ..... ·· ·• ···· 2· ·1•· ·1·6·. ·9·0•3·· ···········0········9· 4·•· stnn. O··.;:;au· o.:: .· ..... ·· ·· . .. · .... . · ·. ::•:::·······; .. •· 
Piauí 1.915.801 0,85 
Amazonas .. < · . l. 716.203 <0.76 
Pará 1.671.197 0,74 
Distrito. Federal \ .·· .... ·· 1.497 ;800 .:· 0,6'7 
Rondônia 1.333.375 0.59 
Serlrioe <<.·.· ·•········ 1.243.31s ··· o.ss 
Rio Grande do Norte 1.056.483 0,47 
Acre e .... ·.. . · 699~667 .. ··· 0~31 
Paraná (Curitiba} 670.698 0.30 
Bahia fSatvadorl •· 622.782 ·· · o,28 
M.Gerais (Belo Horizonte) 465.513 0,21 
Tocantiris · · ' · 372;855 · o. 11 
Roraima 337.082 0,15 
R.G. dcfSúl{Porto Alegre} .····... 187.860 · • >0~08 
Pernambuco (Recife) 180.229 0,08 
AlaiqasJMacéióJ. . ........ · ·.· 179.22s · o~os 
Amapá 119.162 0,05 
Amà.ZonasJManausL · ..•.... · < lll.442 o,os 
Goiás (Goiânia) 109.039 0,05 
DernaisMunictoios. < ... 7.737;170 · ·3A4 
Total 225.174.78 100.0 
Fonte: Boletim de Finanças Estaduais e Municipais do Banco 
Central do Brasil - Maio de 1999 
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Antes da crise, os governos estaduais não efetuaram esforços 

relevantes para aumentar suas receitas. Mesmo havendo uma elevação da 

arrecadação estadual de 36,65 °/o entre 1993 e 1996, o fator marcante 

deste período foi o recrudescimento da guerra fiscal (ABRUCIO & 

FERREIRA COSTA, 1998: 79). Como dito anteriormente, não obstante o 

Governo Federal ter parcela de culpa neste processo, são os estados os 

principais responsáveis pela perda de receitas e criação de novos 

incentivos fiscais. Sem mudar esta situação, quaisquer medidas para 

diminuir os gastos das unidades estaduais poderão ser paliativas diante 

da crise financeira. 

Outro grave problema dos governos estaduais é o do excessivo gasto 

com pessoal. Esse padrão administrativo foi reforçado pelos estados ao 

longo da redemocratização, particularmente com a promulgação das 

Constituições estaduais, como mostramos anteriormente. Caso analisemos 

mais pormenorizadamente o período mais recente, concentrando-se na 

comparação União versus estados, fica ainda mais evidente a elevação dos 

gastos dos governos estaduais com funcionalismo. Tomando como base 

somente as despesas com o pessoal ativo em relação à receita total, 

constata-se que do período 1990-1993 para o de 1994-1995 ocorreu uma 

pequena redução de 18,8°/o para 17,7°/o na União ao passo que, em média, 

os estados elevaram os seus gastos de 46°/o para 50,2o/o (BELTRÃO, 

ABRUCIO & LOUREIRO, 1997: 11). 

A aceleração do aumento dos gastos com setvidores públicos 

derivou, em grande medida, das regras estabelecidas pelas Constituições 

estaduais. Guerzoni Filho ( 1996) mostrou como vários estados criaram 

normas que flagrantemente contrariavam a Constituição Federal no que se 

refere à concessão de estabilidade. Na Bahia, Rio Grande do Norte, 

Maranhão e Ceará foram estabilizados os empregados das empresas 

públicas e sociedades de economia mista; em Santa Catarina, tomaram-se 
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estáveis servidores admitidos em caráter transitório, enquanto no Piauí 

todos aqueles admitidos até seis meses antes da promulgação da 

Constituição estadual, inclusive a título de prestação de serviços, 

ganharam estabilidade. É bem verdade que alguns governos estaduais 

posteriores conseguiram reverter estes dispositivos constitucionais, mas o 

custo deste processo já havia se instalado nos montante de dívidas dos 

estados (GUERZONI FILHO, 1996: 55). 

Além disso, determinadas categorias do funcionalismo obtiveram 

enormes privilégios, o que pode ser verificado nas folhas salariais de quase 

todos os governos estaduais, nas quais um pequeno contigente da 

burocracia representa um volume gigantesco da despesa com pessoal, 

enquanto no restante do quadro há baixíssimos salários, acompanhados 

de grande desqualificação profissional. 

O último "presente" do modelo predatório aos governadores que 

tomaram posse em 1995 foi o aumento de gastos com a folha de salários 

ao apagar das luzes dos antigos governos. Para dar um exemplo 

recorrente, no Mato Grosso o governador Dante de Oliveira constatou que 

a folha de salários do Executivo havia passado de R$ 27 milhões/mês em 

1994 para R$48 milhões/mês em 1995, levando o governo estadual a 

gastar 80°/o da receita do governo com funcionalismo (PADRÃO & 

CAETANO, 1997: 24). É bom lembrar que esta mudança ocorreu 

exatamente quando os estados perderam a capacidade de manipular o 

floating vigente no período inflacionário, o qual permitia uma certa 

margem de manobra aos governadores 

Como se vê, é muito grande a importância dos governos estaduais 

em impulsionar a sua própria crise. O resultado não foi só a derrocada 

financeira, mas também uma grande deterioração dos serviços públicos. 

As greves das Policias Militares talvez tenham sido a sinalização clara de 

que ou se fazia uma reforma do Estado ou se entraria num caos social. No 
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próximo capítulo, analisaremos o processo de reforma de Estado em seu 

aspecto federativo no período 1995-2000, comandado por uma nova 

concepção de federalismo inaugurada pelo governo Fernando Henrique 

Cardoso. Nela, as características estadualista e predatória do modelo 

federativo anterior foram os seus alvos principais. No entanto, para além 

disso, o arcabouço federativo ainda tem alguns laços frouxos. 
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CAPÍTULO 3: 

FEDERALISMO E REFORMA DO ESTADO NO PROJETO 

DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO: SUCESSOS E 

FRACASSOS DA COORDENAÇÃO INTERGOVERNAME~TAL 

Neste capítulo trataremos dos aspectos federativos do projeto de 

__reforma do_ Estad9 dº _ _preside11t~ Fem~~o H~~~que Cardoso. O período 

abarcado vai de 1995 a 2000, mais especificamente até a aprovação da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

O objetivo é verificar o quanto e de que maneira foi alterado o 

aspecto predatório do federalismo estruturado na redemocratização, e o 
-

quanto estamos caminhando para um novo pacto no terreno das relações 

intergovernamentais verticais. O projeto de reforma de Estado é central 

neste sentido. 

Analisamos ',~primeiramente o conceito de reforma do Estado, 

procurando mostrar como a descentralização e o federalismo são variáveis

chave para esse processo. Mais adiante, estudamos o aspecto financeiro do 

projeto de remodelação federativa proposto por Fernando Henrique 

Cardoso. Neste aspecto, centramos o foco nas questões dos Bancos 

estaduais, das privatizações e da renegociação das dívidas subnacionais. 

I;>epois, analisaremos mais pormenorizadamente o processo de 
--- ~·~~ 

reforma nos estados induzido pelo Governo Federal. Vamos avaliar os 

resultados em dois aspectos. O primeiro é relativo ao quanto de fato as 
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políticas propostas pela União foram incorporadas realmente pelos estados 

e, caso isso tenha ocorrido, se elas foram eficazes no ajuste das contas 

públicas estaduais. Um caso em particular será estudado, o do Estado do 

Rio Grande do Sul, onde a influência do modelo proposto pelo Executivo 

·Federal foi enorme. 

Verificaremos ainda se o projeto de reforma do Estado do presidente 

Fernando Henrique Cardoso possibilitou a criação - ou não - de 

capacidade administrativa e de mecanismos de accountability 

intergovernamental capazes de evitar o retomo ao modelo predatório. Para 

tanto, realizamos um pequeno estudo de duas novas formas de 

coordenação intergovernamental. A primeira na área social, por meio do 

Fundef - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério; a segunda, atuando na 

questão das Finanças Públicas, com a chamada Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

O que está em jogo é o tipo de relações intergovernamentais que vai 

resultar das medidas tomadas nos últimos anos. Caminhamos para uma 

compatibilização entre autonomia e interdependência do entes federativos, 

ou então para uma nova fase de centralização de poder, 

preponderantemente financeira? Dessa resposta sairá um diagnóstico mais 

preciso dos rumos da coordenação federativa no Brasil. 
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1- O conceito de reforma do Estado 

e sua adequação à situação federativa brasileira 

O forte consenso em torno da expressão "reforma do Estado" tem 

justificado a falta de discussão sobre o seu significado. Tal problema 

torna-se ainda mais grave pois a reforma do Estado não possui o mesmo 

sentido para todos os grupos que a defendem - ou até para aqueles que a 

criticam. Fica a pergunta: qual reforma do Estado brasileiro que se está 

propondo? 

A definição do conceito passa inevitavelmente pela sua 

contextualização histórica. O tema da reforma do Estado surge com força 

ao final da década de 70, quando entra em crise o modelo estatal montado 

no pós-guerra, o qual tinha sido o agente fundamental de uma era de 

gigantesca prosperidade das economias capitalistas, centrais e periféricas. 

Neste primeiro momento, o impulso para a mudança veio da crise fiscal, 

iniciada com os choques do petróleo e com efeitos por toda a década de 80. 

Diante disso, as primeiras propostas de reforma do Estado no 

mundo desenvolvido articulavam-se em torno da redução da dimensão e 

dos gastos do aparelho estatal. As vitórias dos conservadores na Grã

Bretanha e nos E.U.A. deram o pontapé inicial neste processo, que 

obviamente, adquiriu contornos particulares segundo as forças políticas de 

cada país. Passadas quase duas décadas de reformas, ao contrário do que 

muitas vezes tem se argumentado, os resultados gerais não apontaram 

para a constituição de um Estado mínimo, mas sim para a reconstrução 

da forma de intervenção e gestão do aparelho estatal, como mostrou o 

importante relatório do Banco Mundial, O Estado num mundo em 

transformação ( 1997). 
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Destacamos a seguir os principais resultados gerais comuns às 

reformas realizadas nos países desenvolvidos. 

O primeiro aspecto refere-se à redução do escopo de atuação direta 

do Estado, por meio de privatizações, concessões ou parcerias. Isto não 

significou a criação de um Estado mínimo, mas sim a redefinição do papel 

do Estado, reforçando suas funções indutoras e regulatórias, em 

detrimento do seu aspecto executor. Devemos frisar o que foi dito pelo 

relatório do Banco Mundial: 

"Sem um Estado efetivo, o desenvolvimento é impossível" (BANCO 

MUNDIAL, 1997: 25). 

Outra tendência importante é a adoção de políticas mais rígidas de 

controle orçamentário e de medidas para aumentar a eficiência da 

administração pública, revelando que a questão do equilíbrio fiscal 

transformou-se numa preocupação permanente. Cabe frisar que a 

obtenção da eficiência não significou, na maioria dos casos, a diminuição 

dos gastos em relação ao PIB, e sim a otimização dos recursos à disposição 

dos governos. Se num primeiro momento o debate esteve marcado pelo 

aspecto meramente econômico - "administração de cortes"31 - , a ênfase 

seguinte foi dada à eficiência. De acordo com Barbara Nunberg: 

"O reconhecimento das limitações implícitas na administração de 

cortes, no sentido de uma contenção de gastos sustentada e de melhorias 

de eficiência, conduziram a um approach mais amplo de reforma, ou seja, 

dando mais ênfase à utilização mais eficiente, em termos de custos, dos 

inputs utilizados na prestação de serviços públicos" (NUMBERG, 1998: 24). 

31 Esse é o nome conferido à essa fase por Barbara Numberg (1998: 18). Segundo os 
dados da autora - e como mostraremos a seguir - essa primeira fase reduziu o número de 
empregos públicos num pequeno número de países e a diminuição de gastos públicos 
totais foi ainda menor, sobretudo por conta das transferências governamentais, na qual 
se destaca a despesa previdenciária 
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Neste sentido, políticas de downsizing ou baseadas em programas 

contínuos de demissão voluntária, como assinalou Salvatore Schiavo 

Campo (1996), podem resultar em serviços públicos enxutos, mas não 

menos ineficientes, insatisfatórios aos usuários ou até corruptos. Após 

estudo comparado, Schiavo Campo afirma que 

"( ... ) a redução (de pessoal] não deve ser abordada como um fim em 

si mesma ou como reação a problemas fiscais. Sem planejamento 

cuidadoso e respeito pela "lei das . conseqüências involuntárias", os 

programas de corte acarretam grandes riscos. O risco de curto prazo é a 

redução da qualificação, caso o programa inadvertidamente estimule o 

êxodo dos melhores. ( ... ) O risco de prazo médio será a recorrência de 

excesso de pessoal se os sistemas de gestão e controle de pessoal não 

forem fortalecidos. Os riscos de longo prazo incluem a desmoralização dos 

funcionários públicos, a qualidade inferior do serviço e a perda de 

credibilidade se os cortes forem percebidos como arbitrários e opacos" 

(SCHIAVO-CAMPO, 1996: 12). 

No mundo desenvolvido, os gastos governamentais em relação ao 

PIB não foram fortemente reduzidos nem substancialmente elevados. 

Como mostram os dados da tabela abaixo, os países da OCDE, em média, 

mesmo depois da reestruturação do setor público ocorrida nas duas 

últimas décadas, não diminuíram suas despesas: o gasto público médio 

dos países desenvolvidos alcançou algo em tomo de 44,5°/o do PIB em 

1998, próximo à situação da década passada. 



Tabela 11 
Gastos Públicos em Proporção 

do PIB dos Países da OCDE 
Países 1970 1975 1985 1995 1998 
Alemariha .. > 38;3 48,4 .. 47 49.S ···•··· 48,l 
Austrália 31,4 36,5 36,9 34,7 
Canadá . . ·.·•······ ··.··· .· .•• ·. 33.S 38,5 45;3 . · 46,S · 43,7 
Franca 38,5 43,4 52,1 53,7 52,8 

41,5 .. 51,2 51~8 .. 50,6 
Japão 19,0 26,8 31,6 35,4 36,0 
Holanda > 41,6 50,4 57 .. l 52~3 <48,3 
Espanha 21,6 24,3 41,2 44,8 40,6 
Suécia> .··•· 42,8 48,4 63,3 66.0 60,8 
Reino Unido 36,7 44,4 44,0 43,3 40, 1 
EstadosUnidos 30.0 32,8 32,9 33~2 ..•• 33,3 
MÉDIA 30,5 39,12 45,65 46,67 44,45 
Fonte: OCDE, 1998. 
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Ademais, países que realizaram políticas paradigmáticas para 

aumentar a eficiência da máquina administrativa não tiveram, no geral, a 

redução drástica dos gastos públicos como norma, como demonstra a 

análise de Norman Flynn e Franz Strehl acerca de oito países europeus 

que realizaram reformas administrativas (Suécia, Grã-Bretanha, Holanda, 

França, Alemanha, Áustria e Suíça). De 1989 a 1996, em seis desses casos 

houve elevação dos gastos públicos em relação ao PIB, sendo a Grã

Bretanha e a Holanda as únicas exceções à regra (FLYNN & STREHL, 

1996: 2). 

O mesmo diagnóstico vale para a política de diminuição de 

funcionários públicos. Em vez de se adotar o receituário radical proposto 

no começo dos anos '80, a tendência dominante foi o corte de pessoal no 

Poder Central e o crescimento no número de servidores no nível local, 

especialmente para a prestação de serviços sociais básicos (saúde, 

educação e assistência social). Disto resultou que o número médio de 

funcionários públicos manteve-se em torno de 8°/o da população, número 

próximo ao da década anterior (SCHIAVO-CAMPO, 1996). Na verdade, a 

principal conclusão a respeito do funcionalismo está menos no seu 
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tamanho e mais na sua localização governamental, isto é, está havendo 

um enorme processo de descentralização em todo o mundo, refletindo-se 

na descentralização de serviços e de pessoal. Nem os países mais 

centralizados da Europa, como a França, fogem desta regra. Nesta nação, 

56,3 % dos servidores públicos trabalhavam para o Poder Central em 

1985; praticamente dez anos depois, em 1994, este número caíra para 

48, 7%, ocorrendo, concomitantemente, uma elevação dos funcionários nos 

níveis subnacionais (OCDE, 1997: 37). 

Tabela 12 
Emprego Público total e Distribuição por níveis de 

governo em Países Selecionados (OCDE) e Brasil 
Países População Total de Como%da Como%da Servidores Governo Governos 

(1997) Empregos População População p/Habitante Central Estaduais 
no Setor Total Total % Provinciais 
Público(!) EmpreQ'.ada ReWonais 

Aleinanha .· 82,061.000 5.369.143 6,5 . ·. ·• 17,9 654 . 11;1 
.. 

49,8 :···:···-'.···:::· 

Austrália 18.532.000 1.207.900 6,5 21,8 834 14,3 74 
Brasil ·. 159.636.41 6~229.439 3,9 . o:< 9,0 .. 390 ··< ic;,.s 49,6 .. ·. ·.·· · .. · ·. . . 

Canadá 30.181.000 2 .311.299 7,6 24,0 875 17,3 44,2 

Governo 
Locais 

::·<<· .3§ 
11 

.·.· '39: :··, 

38 

E . anha .·:•· .. 39 .328~000 . ·· 1:801.100 4,6 2hl . ........ .: : •••..••.•• / 546. > 47,l . 3};4 .• . 21 8P ..... · .. ·. ·•· •· :•: .. 

E.UA 266.792.00 18.358.20 6,9 17,5 688 15,9 
França 

. 

. 58.608~000 4.816.000 8,2 33,8 . 822 1···:•>: 48,7 
Holanda 15.609.000 713.443 4,6 15,7 539 72,2 
Itália . 56.868.000 3.652.000 62 

' 
. 28,3 642 

••: I · . 
63,0 

Japão 126.106.00 4.185.000 3,3 7,5 350 26,3 

México · 94.184.000 2.282.000 2,4 31,0 .·· •.. 398 .. 81~8 

Reino 59.009.000 3.936.000 6,6 19,2 739 31,4 

Suécia ·· 8.848:000 1.265.480 14,3 
·.- ... 

35~6 . 1.718.· 19;0 

Turquia 63.745.000 1.851.324 2,9 13,7 372 89,4 
Fontes: Measuring the State; Managing across Levels of Govemment, OCDE, 1997. 
( 1) Exclui empregados em empresas estatais e de economia mista 

22,7 
30.'l . 

2,3 
.23,0 
39,4 

12,1 
---

·:• .. •. 23,1 .· .. 

0,2 

A maior transformação no aparelho estatal foi a flexibilização na 

gestão pública, tomando-a mais ágil, descentralizada, eficiente e aberta às 

parcerias com a sociedade . Embora de país a país haja diferenças, a 

flexibilização da administração pública foi obtida por reformas gerenciais, 

como por exemplo a administração baseada mais no controle a posteriori 

61 
·20: 
20. 
·14, 
34, 

6, 
66, 

•: 5 
10, 
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dos resultados do que no controle estrito das normas e procedimentos, a 

horizontalização de estruturas, o fortalecimento dos mecanismos de 

avaliação de desempenho, entre as principais inovações em termos de 

gestão pública (BRESSER PEREIRA, 1998; HOLMES & SHAND, 1995). 

Por fim, a prestação dos serviços públicos está sendo cada vez mais 

orientada ao cidadão-cliente. Para tanto, não apenas medidas gerenciais 

foram propostas. O aspecto decisivo aqui é o aumento da participação dos 

usuários e da comunidade na avaliação e mesmo na co-gestão dos serviços 

públicos, fenômeno observado desde os E.U.A. (OSBORNE & GAEBLER, 

1992) até países com burocracia mais rígida, como a França (TROSA, 

1995). 

Mais do que um mero instrumento administrativo, a gestão pública 

orientada pela lógica do cidadão-cliente colocou o tema da accountability 

definitivamente na agenda de reformas. Isto foi impulsionado por dois 

fatores: o aumento das demandas por participação e/ou por controle das 

políticas públicas e, sobretudo, a necessidade do Estado se relegitimar, já 

que vem perdendo parte de seu poder, o que o obriga a aproximar a 

sociedade da gestão governamental. Neste sentido, conforme bem 

expressou Oscar Oszlak, a reforma do Estado é fundamental . 

"( ... ) não somente como uma exigência para uma gestão eficiente, 

senão também como um meio de relegitimação social e política do mesmo" 

(OSZLAK, 1998: 9). 

A reforma do Estado, portanto, deve ultrapassar a concepção 

calcada apenas tão-somente na reordenação administrativa e se enquadrar 

num contexto de refefinição do espaço público, das relações entre o Estado 

e a sociedade. Para tanto, o desafio atual é encontrar: 

"( ... )um espaço virtuoso entre o incremento dos poderes do Estado e 

o incremento do controle sobre o Estado, para permitir ao governo que 
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governe e aos governados que controlem o governo" (PRZEWORSKI, 1998a: 

36). 

Resumindo, as reformas no mundo desenvolvido têm buscado 

conciliar a atuação regulatória do governo na economia, o equilíbrio fiscal, 

a eficiência e efetividade das políticas, a democratização do Poder público e 

a redefinição de suas relações com a sociedade, tudo isso ancorado na 

mudança do perfil do Estado e não em seu desmantelamento. É bem 

verdade que a compatibilização destes objetivos por vezes é tensa, levando 

cada país a acentuar um ou outro ponto de acordo com sua peculiaridades 

históricas, o que inviabiliza a adoção de um blueprint como paradigma 

geral de reforma. Nada mais longe, portanto, do modelo neoliberal ou neo

utilitarista (EVANS, 1993) proposto pelos políticos conservadores e 

intelectuais vinculados ao Public Clwice. 

Ora, mas como a experiência de reformas nos países centrais pode 

ajudar a entender a realidade latino-americana, ou mais particularmente o 

caso brasileiro? 

Por um lado, há uma necessidade global de se reestruturar o Estado 

para enfrentar os novos desafios sociais e econômicos, e desse modo as 

lições dos que já implementaram as reformas constituem importante 

referencial. Por outro, é preciso levar em conta as especificidades das 

regiões e países. Neste sentido, o caso brasileiro deve ser pensado com um 

olho para as mudanças globais, e com o outro voltado às suas 

particularidades. 

Como no resto do mundo, foi a crise fiscal que impulsionou a 

derrocada do Estado brasileiro, no início da década de 80. No entanto, 

aqui ela foi muito mais intensa, devido à crise da dívida externa, que por 

sua vez derrubou o antigo modelo de desenvolvimento econômico, 

ancorado no financiamento estatal. Para piorar, o não equacionamento da 
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questão fiscal foi uma das principais causas - junto com o aspecto inercial 

contido na indexação - de um longo ciclo inflacionário. Portanto, ao 

equilíbrio fiscal somou-se o problema inflacionário, sendo este último 

percebido como mais agudo e tendo uma influência muito maior sobre o 

processo político. A reforma do Estado no Brasil, como veremos mais 

adiante, foi fortemente impulsionada pelo sucesso da estabilização 

monetária, embora a concentração neste aspecto tenha dado uma feição 

meramente financeira às ações reformistas, destoando do que ocorrera nos 

países desenvolvidos. 

Uma outra particularidade diferencia o processo de reforma do 

Estado no Brasil do ocorrido nas nações desenvolvidas: à grave crise 

econômica somou -se a necessidade de construir novas instituições estatais 

num país recém democratizado. A redemocratização brasileira envolvia, 

primeiramente, lidar com demandas sociais represadas durante décadas. 

Além disso, seria necessário erigir um novo sistema político, que 

garantisse a vigência plena da democracia e condições razoáveis de 

govemabilidade. 

Este processo de construção democrática é parte fundamental da 

reforma do Estado brasileiro, seja porque é preciso tomar mais 

transparente a administração pública e aumentar a participação e o 

controle da sociedade sobre o Poder Público, seja em razão da necessidade 

de realizar as reformas por meio das instituições políticas representativas, 

e portanto é preciso aperfeiçoar o funcionamento do sistema político. Tal 

aspecto da reforma do Estado tem sido considerado, no mínimo, 

secundário pelas principais forças políticas do país. 

A transformação da burocracia brasileira enfrentará também um 

desafio maior, uma vez que o modelo de administração pública weberiana 

não se estendeu a todo o aparelho estatal, ao contrário do que ocorrera na 
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Europa ocidental ou nos Estados Unidos32 • Não que os países 

desenvolvidos tenham tido um modelo único de burocracia weberiana o 

qual deveriamos seguir passo a passo33• Tampouco é possível no momento 

atual copiar todas as caracteristicas da administração burocrática, 

exatamente quando as experiências reformistas bem sucedidas adotam 

várias medidas vinculadas a um paradigma pós-burocrâtico34 • Mas dois 

aspectos presentes no mundo desenvolvido são essenciais ao sucesso da 

reforma do Estado brasileiro: 

a) Criação de um corpo profissional de servidores nas áreas 

estratégicas, com treinamento gerencial constante, para efetuar as 

mudanças necessárias à administração pública; 

b) A eliminação das características patrimoniais que ainda 

permanecem nos aparatos governamentais de grande parte dos estados e 

municípios. 

A reforma do Estado no Brasil tem ainda de responder a questão da 

desigualdade social, grave problema do país e da América Latina3s. Para 

tanto, as políticas sociais devem ser reformuladas, não apenas com a 

elevação dos recursos para estas áreas, mas especialmente buscando 

modificar sua forma de gestão. 

32 Na verdade, criamos um modelo lu1>rido, no qual uma pequena burocracia 
meritocrática insulada convivia com vários setores tomados pela distribuição clientelista 
dos cargos. Ver, entre outros, NUNES (1997) e GEDDES (1994). 
33 Estudo clássico de Bernard Silberman ( 1993) mostrou que o caminho, as motivações e 
a forma final do modelo burocrático weberiano foram diferentes em quatro países 
desen\lolvidos importantes- Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Japão. 
34 Os trabalhos de BARZELAY (1992), KEITL (1998) e BRESSER PEREIRA (1998), entre 
outros, mostram como determ;nados padrões burocráticos weberianos não respondem 
mais a determinados dilemas do Estado contemporâneo. Mesmo o importante estudo de 
Christopher Hood (1996), que constata a inexistência de um paradigma gerencial ou pós
burocrático com validade global, revela como o modelo burocrático weberiano não pode 
agora se sustentar por inteiro. 
3s Segundo relatório do BID, um em cada três cidadãos da região vive em situação de 
pobreza (LUSTIG & DEUTSCH, 1998: 20). 
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Enfim, o processo de reforma do Estado no Brasil vai ter de 

responder às questões do equilíbrio fiscal, da democratização do Poder 

Público e da modernização do sistema político, da reformulação da 

burocracia, tomando-a, ao mesmo tempo, mais profissional e mais 

gerencial, e, ainda, da reformulação das políticas sociais. A tensão para 

compatibilizar estes objetivos tem sido e continuará sendo, certamente, 

muito maior aqui. 

Para analisar a viabilidade do projeto reformista, o foco deve estar 

nas instituições e atores envoltos no processo decisório. Neste sentido, 

uma variável-chave para a reforma do Estado no Brasil é a questão 

federativa, tal como aponta Aspásia Camargo: 

"A Federação é a coluna vertebral que pode ou não dar 

consistência e viabilidade ao conjunto de reformas econômicas sociais 

e políticas que o Brasil pretende realizar" (CAMARGO, 1994: 93). 

E nesta "coluna vertebral" sob a qual vai ocorrer a reforma do 

Estado, as unidades estaduais constituem eixo fundamental. 

Então vejamos. No que se refere à questão fiscal, um dos principais 

problemas está nas contas públicas dos estados, descontroladas pelo 

endividamento, pelo uso predatório de suas instituições financeiras e 

agora em razão da elevação das despesas com pessoal - resultantes, em 

grande medida, do problema previdenciário. Toda essa conta somada, ao 

fim e ao cabo, tem recaído sobre as costas da União. Sem desatar este nó, 

o déficit público global não será consistentemente atacado, e a não 

resolução do problema financeiro do Estado impossibilita a criação de um 

novo ciclo de desenvolvimento econômico. 
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A construção de novas instituições democráticas passa igualmente 

pelo flanco estadual. Isto porque, em primeiro lugar, a socialização e 

reprodução da classe política ocorre nos níveis subnacionais, mais 

especificamente no plano estadual (ABRUCIO, 1998; ABRUCIO & 

SAMUELS, 1997). Além do mais, as grandes lideranças nacionais são, 

normalmente, os caciques regionais, os quais precisam responder 

habilmente às demandas de suas bases locais para manter seu poderio. 

Ainda, os governadores têm sido, como veremos a seguir, personagens 

estratégicos na política nacional desde a redemocratização. E, por fim, o 

sistema político estadual é marcado por padrões não republicanos com 

efeitos danosos ao exercício da cidadania e ao equilíbrio das contas 

públicas - como ilustrou o episódio dos precatórios -, dificultando a 

reforma do Estado neste nível de governo. 

A reforma da administraç~o __ p{lblica __ ~nc<:>ntra nos governos 

estaduais ~~, __ dos seus eixos mais relevantes. O fato é que as 

administrações públicas estaduais estão muito mais longe da 

modernização organizacional e da profissionalização da burocracia do que 

o Governo Federal. Os governos estaduais, em sua maioria, são frágeis em 

termos gerenciais e são permeados, a um só tempo, pelo clientelismo e 

pelo reforço recente do corporativismo de alguns grupos poderosos do 

funcionalismo. 

A precariedade administrativa e o sistema político não republicano 

abrem as portas ao clientelismo e à incompetência na prestação dos 

serviços públicos. E tal problema reflete-se fortemente nas políticas sociais 

e no ataque às desigualdades, com uma intensidade equivalente ou maior 

que a da própria ação do Governo Federal. Isto porque a grande maioria 

dos municípios depende do auxílio das máquinas públicas estaduais para 

realizar suas tarefas a contento. O pior é que em muitos casos, como na 

construção e manutenção de um grande hospital ou de uma obra viária, a 
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realização das políticas ultrapassa a capacidade de um único município e 

logo a administração pública estadual teria de se fazer presente de 

qualquer maneira. 

Acrescentam-se, ainda, como questões cruciais à reforma do Estado 

no plano subnacional, a descentralização e a cooperação 

intergovernamental. Em ambos os casos, mais interligados do que a 

literatura tem mostrado, o impacto das decisões dos governos estaduais 

tem sido impressionante, como revelou estudo recente de Marta Arretche 
··-~·- ' 

(1998). Segundo a autora, estratégias de indução eficientemente 

desenhadas e implementadas pelos governos estaduais interessados nas 

reformas podem compensar obstáculos à descentralização derivados dos 

atributos estruturais de estados e municípios ou dos atributos 

institucionais das políticas. 

"Dito de outro modo, estratégias de indução que minimizem custos 

ou tragam beneficios ao nível de governo que assumirá a gestão de uma 

dada política alteram os termos do cálculo apresentado acima, em que os 

componentes da decisão eram apenas fatores relacionados aos atributos 

dos governos locais e das políticas a serem adotadas. Assim, ao contrário 

das análises que consideram que uma reforma desta extensão pudesse 

ocorrer a partir de iniciativas espontâneas dos governos locais ou ainda, ao 

contrário das expectativas que julgavam ser suficiente descentralizar 

recursos e liberar as unidades su bnacionais de governo das "amarras" do 

governo central, este trabalho concluiu que estrat~gias de indução 
-~ -·-- ..... -._ ... 

e~~ientemente desenhadas e implementadas são decisivas para o sucesso 

de _processos de transferência de atribuições" (ARRETCHE, 1998) . ..___ ' 

Para analisar a reforma do Estado pelo seu aspecto federativo, 

estudaremos a seguir o modelo proposto e impulsionado pelo governo 

Fernando Henrique. Nele há, em primeiro lugar, medidas para atacar o 

aspecto predatório de nosso federalismo da redemocratização, 
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especialmente em termos financeiros. Faz parte deste modelo, ainda, 

propostas de ajustes das máquinas dos estados, feitas de maneira 

conjunta ou não, e neste caso observaremos o aspecto global e um caso, o 

do Rio Grande do Sul, onde o peso da estratégia do Governo Federal foi 

preponderante. 

Por fim, estudaremos dois novos modelos de gestão federativa 

vinculados à reforma do Estado. O primeiro é o Fundef - Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério-, programa nacional de educ~ção que I!rocur~ aumentar a 

participação dos gastos su bnacionais nesta área, além de redistribuir 

melhor, vertical e horizontalmente, os recursos ~n_trç o~ níveis de governo. 

O segundo modelo é, por enquanto, apenas uma lei, sem possibilidades de 

avaliação de seus resultados. Trata-se da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

cujo objetivo é reordenar as finanças públicas, especialmente a de estados 

e municípios, a fim de evitar os efeitos predatórios alcançados pela 

Federação brasileira ao longo da redemocratização. 

2- O impacto das reformas estaduais sob coordenação da União 

Ancorado nas novas condições políticas estabelecidas pela "era do 

Real", o impulso para as reformas nos governos estaduais foi financeiro. A 

nova situação intergovernamental e a quebra das finanças públicas 

estaduais levaram ao enfraquecimento do modelo estadualista-predatório e 

à tentativa de alterá-lo. Em linhas gerais, vários pontos da reforma 

avançaram, mas o custo foi alto e, principalmente, ainda permanecem 

muitas lacunas. 

A primeira característica marcante deste processo foi a realização de 

reformas comandadas pela União. Sem sua intervenção, provavelmente as 
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reformas não teriam ocorrido e a situação dos estados seria ainda pior. As 

ações iniciais voltaram-se ao problema dos Bancos estaduais, até pelo 

efeitos deletérios que sua crise poderia causar em termos 

macroeconômicos. O balanço da reestruturação do sistema financeiro 

estadual revela que o Banco Central conseguiu liqüidar, sanear, extinguir, 

privatizar ou preparar o terreno para privatização de 31 das 33 instituições 

financeiras estaduais. Esse sucesso do Governo Federal teve um custo 

alto: através do Proes (Programa de Incentivo à Redução do Setor Público 

Estadual na Atividade Bancária), foram gastos cerca de R$ 51,2 bilhões 

para o ajuste do sistema financeiro estadual. Somente no caso do 

Banespa, a União despendeu cerca de R$ 24,4 bilhões. A tabela abaixo 

reproduz os dados relativos à reestruturação dos bancos estaduais. 
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Tabela 13 
Programa de Incentivo à Redução da Participação do Setor 

Público Estadual na Atividade Bancária -PROES-
Quadro Resumo - maio/ 1999 (R$ mil) 

·• BITAPO ··.·•·•·•··>•••·•••······-•·•>.>••·· · Uf~TVICAP•.• •·oPÇA,Q.• >•••••••• .. <>•••<•<.•·······• ••l!J.J1114QA.o •>···• •>••·•·-•••·.··>·•·•·>•··••••••••·.••.•-•>··•<·•·•·•·••••-··•<·•····•••···VAl;O.R ····••·•·· 
ACRE BANACRE EXTINÇÃO Convocação AGE-Extinção 101.06 
~Gói\$ : > > PROIY0l3AN << ll:XTINÇAor •.. t > ~ µqwa8,Çã9<EXt;ajP.9iciál- y /- >427 .. 2s 
AMAPÁ BANAP EXTINÇÃO Em Liquidação Extrajudicial 26.00 
~NAS @ aeA / .• } . ) \ Ji'EDE:RAI.lZàCAó • APt;ovádo pelo Sell.ad,Q r· .• 1 /. < 3$7.00 
BAHIA BANES PRIVATIZAÇÃO Processo de Privatização 924.43 

DESENBANC AG. FOMENTO Ajustes Operacionais 428.56 

· cEARA •·•·•·••> · -.<>··<·······> •sEt<>•••·•· ················•·····•···•····· PRlvATIZl\C.1\o r <· • Feti~tàliiá.do.tríocé~ ·••> ••.A••·•·············•·······.···•· ··.··.•· .• 954 .. 22. 
DISTRITO BRB NÃ0-017I'ANTE 

ESPíR;Ito SANTO < •BANESTES >······ SANEAMEN'J'.(l) ·······> Saneado · ( .·. . ) .• .• ····>208~00 
GOIÁS BEG PRIVATIZAÇÃO Federalizado/Processo 418.86. 
MARANm\O (••·•. ·. ·· BEM·· .. · . . · P:RIVATIZAÇA,Q '\ ProvidêriciasLeg~ < > ·. < \. ··> 274~0Ql 
MATO GROSSO BEMAT EXTINÇÃO ·Em Liquidação Extrajudicial 284.63: 
·ü'M";;.dJERA•§.> M1NAscAIXA EXTtN<;Ão>· < Eml.iQ\Ua~~ >· .•/ ·•<1.420.00~ 

1 -·--_.'· ~; . 1:~ · :·,~~ -~· i t ~=;:~ .. PRIVA'ilZAÇ'.\tl > l'ri\.~ > )) !"' ' '! · i '.'\' f,56:t;OQI 
....• < . PRIVATIZAÇ:i\t) ··<• PrivatiZa<io ••••··.·. . ...•...••.•. \\ .•...... ·•··· . .· ·········•. \346~33l 

SÃO PAULO ..•.• /. BANESPA ... • . PRIVATIZAÇÃO · .... · Federalizadq/~ / ········ .... /.' 24.395.86~ 
.. ·. . .· ·.·. · Lt NGNB. ·. . .... . · SANEAMENTO .... ······ $ru.téC1.do \ .. t.. . . < . • < 5;935.Q3~ 

SERGIPE BANESE SANEAMENTO Saneado 31.50( 

> .. . · .. .. ··. > , · · · ····• · .•• •·••• < .•• .. J < .· . . •.. Sl.279•00 
Fonte: ABRUCIO& FERREIRA COSTA, 1998 

O Governo Federal, por meio principalmente do BNDES, também 

atuou fortemente no programa de privatizações dos estados. A importância 

desta medida decorre de os governos estaduais só começarem a privatizar 

suas empresas a partir de 1995, enquanto na União o processo avança a 
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partir de 1990, com a aprovação do Programa Nacional de Desestatização 

(PND). De 1995 até outubro de 1998, foram privatizadas 24 empresas 

estaduais e em mais 13 houve venda de participação acionária, 

alcançando um valor de US$ 21 bilhões, cerca de 37% dos quase US$ 70 

bilhões movimentados por todas as privatizações e concessões realizadas 

no período, excluídas as transferências de dívidas (ABRUCIO & FERREIRA 

COSTA, 1998: 101). 

Tabela 14 
Privatizações Estaduais - Primeiro a:overno FHC (em US$) 

· .. ·. ····· Resultados Acumulados em 
1996/1998 

Receita dos Dívida 
Leilões Transferida 

Empresas Prl.Yatuadas l7.Sl8 .·· 4.853 
Cerj 587 364 
Fe:ttoeste ··· 25 Nd 
Coelha 1.598 213 
Cachoeira Dourada 714 140 . 
CEEE (Norte-Nordeste) 1.486 149 
CEEE (Centro-Oeste) 1.372 64 
CEG 430 Nd 

.·. . 146 Nd 
Credireal 112 Nd 
Banerj 289 .· Nd 
CPFL 2.731 102 
Enersul 565 218 
Cia União de Seg. 45 Nd 
Cetnat 353 461 
Energi.pe 520 40 
Cosem . 606 112 
Metrô 262 Nd 
Conerj 29 ..... Nd 
Coelce 868 378 
Eletropa;ulo 1.777 1.241 
CRT 1.018 822 
Celpa . 388 .... 

Bemge 583 Nd 
E.Bandeirante .Energia 1.014 433 

Venda de ações 
Coelha 28 
Copel 87 
ICRT>··· . 1656 ·.· 
Teima 23 

Resultado 
Total 

22.371 . 
951 
25 .. ·.· 
1.811 
854 
1.635 
1.436 ·•·· 
430 

. 146 
·.· 

112 
289 
2.833 
783 
45 
814 
560 

•· 718 
262 
29 
1.246 
3.018 
1.840 
504 . 
583 
1.447 

28 
87 
656 
23 

Côpel <. 213 .•.• ·. ··•··•·· ... 213 
Coelha 126 126 

•• 



134 

CEB 74 

Sabesp 375 
:., 28>.)/:. 

Eletropaulo 427 427 
211::.· :-.. ·217 ' 

Total l~/98 20.917 25.770 . 
Fonte: BNDES 

O êxito financeiro e programático alcançado pelo Executivo Federal 

nas privatizações nos estados não respondeu a todos os problemas 

envolvidos neste tema. Primeiro porque muitos estados usaram parte das 

receitas obtidas não para o pagamento de suas dívidas com a União, mas 

para gastos correntes. É claro que houve um ganho importante em termos 

de abatimento de débito, sem no entanto levar a maioria dos estados à 

realização de um verdadeiro ajuste estrutural das contas públicas - os que 

conseguiram fazê-lo, como o Ceará, Bahia, São Paulo e Maranhão, 

precisaram fazer cortes e racionalização dos gastos, bem como aumentar a 

receita. 

Mais do que isso: a política de juros praticada pelo Governo Federal, 

em si, dificultou qualquer ajuste provindo apenas dos recursos de 

privatização. Em termos estruturais, a receita da privatização seria melhor 

utilizada como capital para criação de Fundos de Pensão ao funcionalismo 

estadual, com efeitos benéficos maiores no curto e longo prazos. 

Obviamente que as privatizações são fundamentais para diminuir 

redes clientelistas estabelecidas entre as empresas estatais, a classe 

política e as empresas privadas, constituindo-se assim num aspecto 

essencial para mudar a gramática política brasileira (NUNES, 1997). 

Ademais, sem as empresas estatais, os estados tendem a não fazer 

determinados gastos que levariam ao aumento de seu déficit. Colocados 

estes aspectos positivos à mesa, deve-se ter cuidado para não transformar 

o programa de privatizações em uma ação a partir da qual o Estado sai 

dessas esferas econômicas. 
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E aqui encontra-se o maior problema do programa de privatizações 

dos estados: a falta de um marco regulatório para as atividades recém 

privatizadas. Pouquíssimos estados criaram agências regulatórias. Os 

poucos que o fizeram não construíram um modelo adequado. Bahia e Rio 

Grande do Sul, por exemplo, montaram agências intersetoriais, isto é, que 

lidam com as diversas áreas privatizadas. Com isso, aumento o número de 

setores a controlar e concentram-se as demandas dos consumidores num 

único órgão. Complexifica-se, portanto, o processo de regulação (ABRUCIO 

& FERREIRA COSTA, 1998: 104). 

Além disso, raros foram os governos que criaram fóruns para os 

consumidores, perdendo-se a oportunidade de mudar a relação entre o 

Estado e a sociedade, o que deveria ser um objetivo básico das reformas. 

Em resumo, os governos estaduais não estão completamente preparados 

para controlar as ações da novas empresas e não abriram canais de 

participação aos cidadãos em serviços que devem ser sempre públicos, 

embora não necessariamente estatais. 

Ainda no que tange à questão financeira dos estados, a renegociação 

das dívidas foi outro evento fundamental do período. Pela primeira vez 

desde a Constituição e depois de sete negociações nos últimos dez anos, o 

Governo Federal conseguiu fazer um acordo de renegociação das dívidas 

com praticamente todos os estados (WERNECK, 1998). Tal contrato 

federativo é fundamental, em primeiro lugar, para dar credibilidade 

externa para a União e para os próprios governos estaduais. Segundo, se 

cumprido, o acordo vai estabelecer um accountability intergovernamental 

capaz de evitar novos endividamentos predatórios dos estados, cujos 

impactos no déficit público global são enormes, com efeitos para todos os 

cidadãos. Por fim, esta medida é parte integrante de qualquer reforma do 

Estado, uma vez que, como argumentado antes, o equilíbrio fiscal tem sido 

essencial em todas as experiências bem sucedidas de reforma e o será 

ainda mais no caso brasileiro. 
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Existem alguns empecilhos ao cumprimento deste acordo, contudo. 

Primeiro porque é muito alta a relação dívida versus receita dos estados 

brasileiros. Em 22 dos 27 estados, os governos devem mais do que 

arrecadam em um ano, como mostra o gráfico abaixo. 

Fonte: Folha de São Paulo, 11/01/ 1998: A-6. 

A precária situação fiscal dos estados não é um problema de curto 

prazo e este é mais um obstáculo ao sucesso da renegociação das dívidas. 

Dois fatores contribuem decisivamente para isso: o déficit estrutural da 

Previdência pública estadual e o recrudescimento da guerra fiscal. Só em 

1997, oito estados concederam beneficias fiscais no valor de R$ 9 

bilhões36• Soma-se a este problema a deterioração do nível de atividade 

econômica no curto prazo. Essa é uma equação explosiva e sua não 

resolução dificultará muito o pagamento dos débitos estaduais junto à 

União. 

36 Folha de São Paulo, 14/09/1997: A-12; reportagem de Márcio Aith e Célia Gôuvea de 
Franco. 
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O aspecto político do federalismo é, finalmente, um empecilho à 

melhora do accountability intergovernamental. Isto porque não há 

controles eficazes no plano estadual às ações dos governadores. Desse 

modo, sempre podem ser criadas novas "torneirinhas" fornecedoras de 

recursos - a dos precatórios foi a última. Além disso, os contratos 

financeiros da Federação são referendados pelo Senado, casa política em 

que as elites regionais têm um grande peso. Para dar um exemplo deste 

efeito estadualista nas contas públicas, em 1997 os senadores aprovaram 

50 operações de crédito aos estados, acrescentando mais R$ 11, 7 bilhões 

à divida de 19 governos estaduais, apesar de já terem sido aprovadas 

restrições ao endividamen to37 • 

O que as questões da privatização e . da ~enegociação das dívidas 

revelam é o predomínio do ângulo financeiro nas recentes reformas 

estaduais realizadas sob a pressão da União. Não que este ponto não seja 

fundamental. O problema é que para resolvê-lo é preciso não só ajustar 

gastos mas fundamentalmente criar novas instituições. O episódio dos 

gastos com pessoal é revelador neste sentido. 

No início de 1995, constatou-se um elevado gasto com pessoal nos 

estados. Para resolver este problema no curto prazo, o Governo Federal 

incentivou os estados a fazer programas de demissão voluntária (PDVs), 

inclusive financiando-os. Porém, esta medida não teve os resultados 

esperados. Segundo estudo feito por Beltrão, Abrucio e Loureiro, de 1995 

até 1997 foram dispensados 100 mil funcionários pelos PDVs, atingindo 

apenas 4,So/o do pessoal ativo e tendo impacto menor ainda no que se 

refere à redução da folha de pagamento. Os estados com diminuição 

proporcional mais efetiva foram exatamente os que tinham menos 

servidores - Alagoas e Piauí - e, inversamente, nos com maior contingente 

- São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro - houve um impacto menor 

destes programas (BELTRÃO, ABRUCIO & LOUREIRO, 1997: 15-16). 

37 O Estado de São Paulo, 08/03/1998: B-1. 
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Tabela 15 
Indicadores Gerais sobre o PDV nos Estados38 

~ ·.· ··· 1 _ ::, "" ·e~is · ~e~ . fC] f • (C]f :gãS1»$çó.írl: · cu$to > temPo. d~> >1'e(1uçãc 

SP 811.631 289.000 14.800 1,8 5,1 64,0 81,3 12 meses 6,57 (O,t 
•MG: < ··ti 40Q:C>PP \ 80.Hi-O .•· <7;7.69 .. ••· 
RJ 266.704 175.000 8.753 3,3 5,0 80,0-85,0 100,0 3,0 (O, ~ 

RS >< >> 155..724/ •·· >geral 2 ···• ••· 10'.267 .•.• · 6,6 · )•.·;.;;.;_.•· +de 80,0 · '= 105,t~ 24 meses ···· ·S,45 · ·· 
BA * 151.053 58.573 12.000 7,9 20,5 58,0 100,0 21 meses 

MA* 81.261 geral2 3.610* 4,4 39,l * 
R_N ~\ . 77.290 > 64.000 .. 3.000 3,9 . 4,7 77,0 . 
ES * 60.298 36.000 6.000 10,0 16,7 97,5 64,7 19 meses 2,85 (4, : 

8 .793 . 15,7 . .• . __ ;/ 80,0~83,0 60~0 ···•)<5/6 anos.<./•· 
AL * 54.094 geral 2 20.900 38,6 90,0 300,0 

Fontes: Secretarias de Administração e imprensa (dados coletados pelos autores). 
* Dados estimativas ou resultados parciais. No Maranhão a adesa.o de 3.610 refere-se apenas G 
empresas públicas; o gasto refere-se à primeira parcela liberada pelo governo federal, cf Folha de Sô 
Paulo (CEF .financia demissões nos Estados}, por Vivaldo de Souza, 16.10.95. 
(1) - No Piauí, Alagoas e Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul os dados referem-se à situaçô 
atual + desligamentos efetuados com o PDV; no Rio Grande do Sul, dados relativos a dezembro ci 

1 1994. 
(2) - Nestes casos há pequenas restrições à adesão, mas na.o foi possível obter o número exato ci 
elegíveis. 

Há dois grandes problemas nos PDVs realizados pelos estados. Um, 

quem normalmente entrava no programa de dispensa tinha uma melhor 

qualificação e deste modo tenderia a conseguir um bom emprego no 

mercado, ao passo que a administração pública ficaria com aqueles que 

têm menor capacidade gerencial, enfraquecendo-se. Ou então ficava fora 

dos PDVs outro grupo, composto pelos que se encontram em carreiras 

protegidas pelo emaranhado de leis do funcionalismo, com grandes 

privilégios e cujos salários ocupam um volume enorme da folha de 

pagamento. É bem verdade que parte deste grupo tem ótima qualificação 

profissional e papel estratégico no funcionamento do Estado; mas sem se 
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alterar a abissal diferença de salários que há entre eles e o restante do 

funcionalismo, será muito dificil modificar o perfil atual de gastos com 

pessoal. Logo, saem bons funcionários com salário razoável, ficam 

servidores com baixíssimos rendimentos e as categorias com alta 

remuneração. Descobre-se assim porque os PDVs tiveram papel irrisório 

tanto na diminuição do número de servidores como, principalmente, na 

redução dos gastos com folha de pagamento. 

O Governo Federal procurou atuar em outras frentes para ajudar no 

ajuste fiscal dos estados. Sua estratégia foi, num primeiro momento, 

induzir coletivamente, por meio do Fórum dos Secretários Estaduais de 

Administração - assim pensava o ministro Bresser Pereira, do Ministério 

da Administração e Reforma do Estado (Mare). Mas depois, e muito 

rapidamente, consagrou-se a fórmula mais individualista, defendida pela 

equipe econômica e pela Casa Civil, os dois polos mais fortes do primeiro 

governo Fernando Henrique Cardoso. Esta última estratégia foi 

incorporada pela área administrativa e resultou na visita programada em 

vários estados. 

O intuito geral desta estratégia foi fiscalista. Relata-se abaixo o 

conjunto de medidas chamadas de reforma administrativa e adotadas 

pelos estados com forte indução provinda do Governo Federal. Como se vê, 

o modelo adotado tornou reforma administrativa sinônimo de ajuste fiscal, 

e nada mais. 

as Tabela publicada originalmente em Beltrão, Abrúcio e Loureiro, 1997. 



Tabela 16 - Medidas de redução de despesas nos Estados (maio/99) 
Estiado .ReVisão de . · · • Revisãode Criação ou el~ação ·central de PDV 

. 
Auditoria na Corte Sub:;ieto .· · Controle de c~D.tr8litaçio · 

· . carg~ comiuio- contratos .. · da coritrlbulçio Compras · Folha ··· orÇamento . · · salarial • Freqitênda . • • • :Cta Fôlba • · • 
· nados · temp0rârios previdentiária • ·. d• tolha . de pessoal de . .. .. 

.. forn~doi:ei . . .. 
• •• . ......... 

Acre Sim 1/3 Extinção De 8% a 100/o Não De 95 a 98 Sim Não R$ 9.000,00 Não Não 
Alagoas Suspensão Suspensão Não Não De 95 a 98 Sim Não R$ 9.200,00 Não Não 
Amapá Sim. -82% Revisão Sim Não Não Permanente Não Não Sim Não 
Amazonas Sim Sim 11%a 20% Não Não Sim 25% R$ 8.000,00 Não Não 
Bahia Sim Sim e/regras De até 12% Sim De 95 a 98 De 95 a 98 Não Não Não Sim 
Ceará Sim Sim Não Não permanente Sim Não Não Sim Não 
Distrito Federal Sim Sim Sim= União Projeto Não Não Não Não Não Não 
Espírito Santo Não Suspensão Não Não De 95 a 98 Sim Sim R$ 8.000,00 Não Não 
Goiás Sim.-40% Sim Sim 6% Não De 95 a 98 Sim Sim Não Sim Não 
Maranhão Sim Sim Não Não De 95 a 98 De 95 a 98 Não Não Sim Não 
Mato Grosso Sim Não 12% p+ 260,00 Não Não Sim Não Não Não Não 
Mato G. do Sul Sim Extinção Não Sim De 95 a 98 De 95 a 98 Não Não Não Não 
Minas Gerais Sim Sim De 3,5% Não De 95 a 98 De 95 a 98 Sim Não Sim Não 
Pará Sim Revisão Não Não Não Sim Não R$ 4.600,00 Não Não 
Paraíba De 95 a 98 Sim Não Não Não Permanente Não Não Não Não 
Paraná Sim Sim De 14% Não Não Permanente Sim R$ 2.800,00 Não Não 
Pernambuco Sim Não De até 200/o Não Não Não -30% R$ 7.000,00 Sim Sim 
Piauí Não Revisão 10%p/+ 280 Não Não Não -32,5% R$ 6.000,00 Sim Em 
Rio de Janeiro Sim Suspensão De 11% Sim De 95 a 98 De 95 a 98 Sim R$ 9.600,00 Sim Não 
R.G. Norte Sim Não De 11 % p/+520 Não Sim Não Não Não Sim Não 
Rio G. Sul Sim.-20% Sim Não Não De 95 a 98 De 95 a 98 Sim-40% Não Não Sim 
Rondônia Suspensão Não Não Não Não Não Não R$ 6.500,00 Não Sim 
Roraima Sim Suspensão Não Não Não Sim Não Não Não Não 
Sta. Catarina Não Suspensão Não Não De 95 a 98 Permanente Sim Não Não Não 
São Paulo Sim Suspensão Não Não De 95 a 98 Não Sim Não Não Sim 
Sergipe Sim Suspensão 10% Projeto Não Sim -30% R$ 8.000,00 Sim Não 
Tocantins Sim Sim Sim 12% Não Não De 95 a 98 Não R$ 8.000,00 Sim Não 

TOTAL. 24sim 23 siin 15 sim 3 sim iJ sim 21 sim 12 sim . · .12 sim • tlsiin 5sim 
Fonte: Revista Administração Federal, maio/ junho de 99: 16-1 7. 
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Conclusão geral da estratégia de reforma adotada pelo primeiro 

governo Fernando Henrique Cardoso: houve um predomínio do ângulo 

financeiro sem se pensar em reconstruir as instituições estaduais. Deste 

modo, caminhou-se para diagnóstico equivocado e, por conseguinte, 

acreditou-se num remédio cujos efeitos revelaram-se praticamente nulos. 

Ou seja, é preciso uma boa burocracia estadual, em rede com a federal, 

para fazer a reforma do próprio aparato burocrático. É este, aliás, o 

diagnóstico geral do Relatório do Banco Mundial de 1997: para fazer as 

reformas do aparelho estatal, paradoxalmente, é preciso aumentar as 

capacidades institucionais do Estado. 

Foi também a ausência de um burocracia estadual profissional que 

ajudou o Governo Federal a cometer outro equívoco no que tange aos 

gastos com pessoal. Constatando que os estados estavam com despesas 

altíssimas com funcionalismo, o Governo Federal buscou resolver isso, no 

médio prazo, aprovando a reforma administrativa que permitiria a 

dispensa de funcionários quando um nível de governo gastasse mais do 

que 60% da receita líquida com folha de pagamento. No seu sentido geral, 

a medida é correta - embora o próprio ministro Bresser Pereira dissesse, 

com razão, que a dispensa por insuficiência de desempenho fosse mais 

importante estruturalmente para a reforma do Estado, em contraposição à 

visão da equipe econômica, enfim vencedora no jogo político. 

Há, no entanto, dois problemas neste diagnóstico. O primeiro deles 

foi depositar a responsabilidade toda na conta dos Executivos estaduais. 

Ao não discriminar os gastos entre os Poderes, a Lei Camata colocou para 

o governador de estado uma tarefa que em parte ele não pode atuar. Isto 

porque crescem, cada vez mais, os gastos com pessoal do Legislativo e, 

sobretudo, do Judiciário. E em relação a este último, só colocando 

claramente na lei quanto cada Poder pode gastar para se mudar a 

situação, uma vez que o Judiciário estadual tem resistido e vencido com 

facilidade à qualquer medida que possa limitar suas despesas. A tabela a 

seguir mostra a elevação dos gastos de pessoal dos outros Poderes. 
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Tabela 17 
Gastos com Pessoal dos Outros Poderes 

··.··-:.:·:-·· .... ·::::::::::::.····•·:.·-· . 

i!=:'' .:~;r: .~~ifü~lil.il ~";, . 
. . ...... .. :-:-:::::-::-:-····· .. ..·.·.·.·-:-.-· .. ....... .. ..· ................ . · ... · ::-:;:::-:·:-·-·::·· ....... .. ..· ....... · ....... .... · ..... ·•·•·• ························ · 

.:füAÇ ::r ., :so3;s . ::+:::::::::fü4 ::::=:: ., 3;7 :::u:::: J~9: / ,, , ., . ·. i2,1 .··· 

······.··:·: ::·:·:·:· 

· · · ·.·····.······.····.·········· ,,,.,,,.,,.,,.,,.,.,. .,,,,,,,,,,,,,, .. ,,º ... ,,,.,,.,, .,,1.6 ·,3'.7 
<AL ::: ~~§~Q~ Y!! ::u:::: &~~L ,,, ~'~~ : :• • .2~ :::: . . . . ...... . 
::APd 449;8 ::: •:: !YU!~A !! ::::UU .' 6 ,1 ··· i !ª ~$![/::HU? : 20,6 · 
•AM>: ):~?.~;g ,,, ::::: 15=~9 : ·-- ~~e:> . . ::H~! i:5= :!::/!tI: 's,s 
>j:l~fü .4,189:;fF T:/ • :::: ~~9 ::::: ··:· . ~,3 .. · _,_:,::::,: ~t,~ u:::::::t::\ < 9,2 
HD.E:t ~ '~~§;Q /::) :H 1:~$,i! :':''' ,, , (:).~ ,, :: :::::1;9 :n Y 12;7··· . .. ·· ·· ····:::.::.::_::: :::::::.: . . .... . nn1t:n 4Ao9,s .. . ~~fü >' o : o . . ..•• :: 3,6 ... · 

:,:,•.,··0._~_. :0:_· • ·•.·.•,:, ·•,•-,• x~ªª~ .. 7 · ,::,: : ~;a e ·· J~,2 ......• ,,.,.. : ~vrun: < JU,{ 
1.102,1 :Ei. ~4. :: . 6,6 ==== ==• u~~~ > : .. · .. 1s,1 

:MG • :. ª-·~~?.'! ...... :Y5~:t : :.: 6 ,6 ..... ::::::: , ~;P ' .: 1.~.& .· · :: ~rn-·r i.2ss;6. :: : +::::n~::: :: 9 ,3 :::=:::::: ~~~: :::, . .19 : · 

1•:~~1\{·· • 19°!~9~ •·. · •:1!!!i!!!! i!•!i~r:ll•l!iiiiri•:, .. :: .• : .• ~:~··:•:· , _,, , , , •1!ii!! ~~t i jljjJl,l!l!!!!• ••·•: · - l~:! ·:. • ···· 
HPB U J~~J~i~ : ::•i:iL•Hl4:~i4= U/ > ' ·4,4 : y:. ~jJ < . . p,q : . 
: PR •t 4.825,3 .. :::::: ª iQ : :: : : 4,9 . :y:::tk9/: \:} <g ,9 

:.,:,.·:,.:,_P,.p•.·•,E1· • .• ,:,-. :,.•,·.•,'., )?:~~A :::.:: :: · · :.-:·~~~-:-· .:: ::: . ~;q . . :: H•H~;p : : : .. :. i.~.9. : .. 
84&;5 .. : •::::[i3. / :::· 6;6 .. : ... :\~~9: :: • :. 16;8 ... 

: RJ : · '.7 ;318;() '::',: • : ~~~ \ ::: ···· 1 4,3 .· nu:::::. ~.: ~::,: + ·•·.'•23,2 ••-• .. ,,, 
:~.J , .. 1;1Õ9,7 :4.~t':•::\::::: : ·· :·. 4;0 ···:·· ::::::r:q~~n:r< . s ;2 . 
RS · i .. 437.;.5_ **.' .. _· : : : :i2::= /?::••:: ·. · 14 6 · ·... :: ::::::::4;0.:: { · · . 26,0 

• kb·: .S42;s> .... · ····$.:~ ::, i·:!!fü!· ··: 8.,S .. · :: H4Jl ........ .... 2t,8 .. 
URRF,· 337;7 .. ···: HW$~$ ::·:f:.:C .· · 3,7 ··· :::::::::::1;s. ::::: = · ··· u,9 ··· 

:,$Ç ,:t 2.59:3,<J . :::::; g~~:::::L: ·. -4,9 HHHHJ~T C': _9 ,2 
: se : 21.011;4 : /:1~4 ::.:::: ·· 7;4 • ::• '1 6. < ,,, ... 10,4 :sÊ· ss.s ... ::u:•·::::~~2. 0::=·•,·· · 7;0 . :1·!1:11111~:2 rn :::Hr ,._ 15,4 ·. 

TO/ . 774;6 .. :H ::: $;$ :::+·· . ·, 2,7 ::: : ~'ª : : •. 8,0 
Fonte: Secretaria de Assuntos Fiscais do BNDES e Secretarias Estaduais de Fazenda 
*Projeção para 1999; **de janeiro a maio de 1999 (O Estado de São Paulo, 25/07/1999) 

O maior erro de diagnóstico foi outro: não perceber que o maior 

problema do excesso de gastos com pessoal provinha do pagamento de 

inativos. Novamente, isto não foi detectado porque faltava um burocracia 

competente nos estados. Somente depois de dois anos e meio que os 

governadores e a União se deram conta da magnitude deste problema. Não 

só os gastos eram altos como está se acelerando o crescimento dessa 

conta. Na tabela abaixo, relacionamos a despesa com inativos dos estados. 



Tabela 18 
O Peso dos Inativos e Pensionistas dos 

Três Poderes na folha Mensal dos Estados 

Piauí 

Rio de Janeiin > •··•···•·· ·········.. .······ /ffsr ·.··· ·· · 
Rio Grande do Norte 15 
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1. Os ex-territórios de Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, o distrito Federal e o estado do 
Tocantins estão fora desta relação por terem números inexpressivos de inativos e pensionistas. · 

**Percentual apenas do Executivo 
Fonte: "O Estado de São Paulo•, 01/02/1998. 

Além de demorarem a detectar este problema, os governos estaduais 

e mesmo o Governo Federal não constituíram a resposta adequada a ele, 

que seria a constituição de Fundos Previdenciários. Poucos estados 

criaram ou estão em vias de criá-los, tais como a Bahia, o Ceará, o 

Maranhão, o Paraná e São Paulo. O que os governos estaduais fizeram foi 

criar ou elevar alíquotas previdenciárias de ativos e inativos, medida que 

pode ser um passo importante, mas que adotada isoladamente, sem a 
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constituição de Fundos verdadeiramente capitalizados e controlados pela 

sociedade, não resolverá a questão, criando apenas um "sentimento de 

confisco" e, assim, deslegitimando a reforma. A seguir, descrevemos a 

situação em termos de contribuição previdenciária de quanto os Fundos 

Previdenciários estaduais precisariam para tapar seus rombos. 

·· -· · · · ··· · · ... . . . .. . -.·.--·-·- -.-_-_-_._-_ -·.·.·.·.· 

ACRE 

ALAGOAS 

AMAPÁ 

AMAZONAS 

BAHIA 

CEARA 

DISTRITO FEDERAL 

Tabela 19 
ão Previdênciária nos Estados 

aposentados e 
pensionistas pagam 
contribuição de 4% ou 
de 5% (acima de R$ 
177). Servidores 
contribuem com 8% ou 
100/o do salário. 
somente os servidores 
em atividade pagam 
contribuição de 11 % 

só cobra dos 
funcionários em 
atividade (8%) 

alíquota de 11 % até R 
1.200 e de 20% acima 
disso para aposentados 
e pensionistas. 
Servidores também 
contribuem com 
ali uotas diferenciadas. 
aposentados e 
pensionistas 
contribuem com 5% 

ara a Previdência 
só cobra dos servidores 
em atividade, mas 
planejava cobrar as 
mesmas alíquotas da 
União. 
Servidores, inativos e 
pensionistas pagam 
alíquotas diferenciadas 
entre 11 % e 25%, esta 
última para 
vencimentos mensais 

PARANÁ 

PERNAMBUCO 

PIAUÍ 

RIO DE JANEIRO 

RIO GRANDE DO 
NORTE 

RIO GRANDE DO SUL 

..••.• .. ContdbulÇãO ............. . 

os servidores em 
atividade contribuem 
com8% 

ativos e inativos pagam 
alíquotas de 100/o (até 
R$ 1.200) e 14% (acima 
de R$1.200 
servidores ativos 
contribuem com 
alíquotas de 100/o, 12% 
ou 200/o. Inativos 
receberão de volta 
contribui ões as. 
servidores em atividade 
pagam8%à 
Previdência 
Contribuição dos 
inativos estava em 
debate. 

ativos e inativos pagam 
alíquotas de 11%, 
pensionistas 
contribuem com 2°/o 
servidores em atividade 
contribuem com 8% 

ativos e inativos pagam 
alíquotas de 7% 
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acima de R$ 2.500. 
ESPÍRITO SANTO servidores ativos e RONDÔNIA inativos pagam 8% de 

inativos pagam 8,5% à contribuição, assim 
Previdência como os ativos 

GOIÁS servidores ativos pagam RORAIMA não cobra contribuição 
alíquota de 6% 

MARANHÃO somente os servidores SANTA CATARINA ativos, inativos e 
em atividade pensionistas 
contribuem, com contribuem com 
alíquotas diferenciadas alíquotas entre 8% até 
de 9% a 12%. Governo 12% 
insistiria na cobrança 
dos inativos, contestada 
na Justiça 

MATO GROSSO DO servidores ativos SÃO PAULO ativos e inativos 
SUL contribuem com 8% contribuem com 6%. 

Governo propôs 
aumentos de alíauotas 

MATO GROSSO inativos recorreram à SERGIPE inativos pagam 10%. 
Justiça contra alíquota Servidores ativos têm 
de 8% (até R$ 260) e alíquotas de 11 % a 
12% (acima de R$260) 13,5%. Pensionistas 

não pagam. 
MINAS GERAIS servidores ativos e TOCANTINS servidores e 

inativos contribuem aposentados 
com8% contribuem com S°/o 

dos vencimentos. 
PARÁ só cobrados 

funcionários em 
atividade (S°/o) 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo 10/10/1999, p. 1-10 

Tabela 20 
Necessidade de recursos $ para os fundos (em R 1) 

.Estados ·Valores Estados Valores 
AC 1.154 RN 3.849 
AM 3.673 SE 2.590 
AP 0,480 ES 5.371 
PA 5.818 MG 34.021 
RO 1.534 RJ 31.873 
RR 0,223 SP 75.386 
TO 0,927 PR 15.991 
AL 3.634 RS 25.713 
BA 12.777 se 8.924 
CE 7.123 DF 14.502 
MA 4.786 GO 6.565 
PB 3.408 Ms 2.148 
PE 9.473 MT 4.279 
PI 2.603 Total 288,786 
Fonte: Jornal O Estado de São Paulo, 02/07 /2000: A4. 
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A Tabela abaixo mostra a situação dos estados em ao final de 1998 

em relação ao número de funcionários e à folha de pagamento .. 

Tabela 21 
Situação financeira dos governos 

estaduais ao final de 1998 
····· · ·· Estado 

Acre 
Alruz:oas 
Amapá 
Amazonas 
Bahia 
Ceará 
Espírito Santo 
Goiás 
Maranhão 
Mato Grosso 
Mato Grosso do Sul 
Minas Gerais 
Pará 
Paraiõa 
Paraná 
Pernambuco 
Piauí 
Rio de Janeiro 
Rio Grande do Norte 
Rio Grande do Sul 
Rondônia 
Roraima 

• • • · N-0 de funcionários •. 
· • • • < (em ntil) · 

33 
55 
9 
75 

214 
110 
72 
149 
100 
45 
51 

480 
114 
115 
124 
165 
72 

464 
71 

272 
24 

· Coxiiprometimento 
•·• dareceita.coma·•• 
•..••••••••. f()J.há (<>lo) ••• 

66 
78 
30 
56 
57 
59 
95 
63 
54 
58 
90 
78 
60 
62 
72 
70 
72 
78 
63 
82 
80 

Santa Catarina 120 66 
São Paulo 831 63 
Senrioe 43 63 
Tocantins 34 47 
Fonte: O Estado de São Paulo 08/ 11/98, A4 

A melhor atuação conjunta dos estados com a União talvez tenha 

sido o programa de modernização das receitas estaduais, financiado em 

boa parte por recursos de instituições internacionais. Neste caso, o ângulo 

financeiro esteve alicerçado em reformas institucionais. Sem isso, o ajuste 

fiscal continuará sendo marcado pelo curto prazo, por prováveis erros de 

diagnóstico e pela possível descontinuidade de polític~s, afinal é preciso se 
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ter uma burocracia e um aparato organizacional efetivo e eficiente nos 

governos estaduais. 

Todavia, mesmo a modernização das receitas e/ ou outras medidas 

institucionais para atacar o déficit dos estados serão improdutivas caso 

não se acabe com a guerra fiscal em seus componentes mais predatórios. 

E aqui é importante repensar a reforma, não a concebendo tão somente 

como uma política de mudanças nos estados. Ou seja, é preciso mudar 

algumas questões federais que afetam as unidades estaduais. No caso da 

guerra fiscal, além da urgência da reforma tributária, é fundamental 

estabelecer uma cooperação entre a União e os estados no que se refere à 

política industrial e aos investimentos em infra-estrutura, de modo a evitar 

a lógica do "salve-se quem puder" que tem imperado, como veremos no 

capítulo 4. 

O relato dessa experiência de reformas comprova que deve haver 

uma alteração no eixo de ação da União, com o objetivo de evitar que 

passemos de uma era na qual os problemas nacionais não importavam a 

cada estado em sua estratégia predatória, para outra em que as 

dificuldades dos estados são ignoradas em nome dos interesses gerais do 

país, sobretudo os macroeconômicos, avaliados obviamente pelos 

"burocratas iluminados" de Brasília. Em suma, os acertos e erros do 

último quadrienio mostram que não basta forçar os estados a fazer 

reformas e acertar suas contas públicas; o fundamental é reconstruir o 

pacto federativo, tornandQP __ as . relª"çq_~s .. JI.!t~_rgQye.mamentais mai~ 

cooperativas e estruturadas em_ rede e r~!orçand~- =· ou, I?ºr vezes, criando 

- as capacidades institucionais dos governos estaduais. 

Um último ponto a respeito das reformas- nõs estados. Vários 

governos estaduais implantaram medidas gerenciais para melhorar o 

desempenho da administração pública, porém sem instituir mecanismos 

para que perdurem. Explica-se isso, novamente, pela falta de uma 

burocracia profissional no alto escalão e por não ter havido a preocupação 

de se construir novas instituições. Há exceções, e são exatamente os casos 
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que melhor lidam com a questão financeira da reforma. Provavelmente 

porque, para economizar, antes de tudo é preciso ser eficiente no médio e 

longo prazos, o que só se consegue como a modernização institucional do 

Estado. 

E no que diz respeito à mudança das relações entre o Estado e a 

sociedade, são poucas as reformas que procuraram voltar a administração 

pública para o cidadão-consumidor- como exceções, é importante lembrar 

a experiência original da Bahia, com o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC) e a recente implantação do programa Poupa Tempo, em 

São Paulo. O maior empecilho encontra-se além da mera vontade política 

dos governantes. Enquanto não houver uma republicanização do sistema 

político estadual, será dificil constituir uma esfera pública capaz de 

aumentar a participação da sociedade e o controle das governadorias. 

Talvez a ausência de mudanças políticas neste sentido tenha atrapalhado, 

por exemplo, a criação de fóruns aos consumidores dos serviços públicos 

agora sob regime de concessão para a iniciativa privada. 

3- O caso do Rio Grande do Sul e o modelo de 

reforma de Estado "vindo de cima"ª9 

O Estado do Rio Grande do Sul sempre apresentou uma situação 

socioeconômica invejável dentro do Brasil, com quase 10 milhões de 

habitantes (aproximadamente 80°/o urbanos), espalhados numa área 

territorial de pouco mais de 282 mil Km.2 e com índices de mortalidade 

infantil, de alfabetização e de expectativa de vida comparáveis a países de 

primeiro mundo, o que tem dado a este estado a condição de primeiro 

lugar em Índice de Desenvolvimento Humano do país (IDH), segundo a 

Organização das Nações Unidas. 

39 Esta parte do texto baseia-se em relatório preparado por ABRUCIO & SOARES, 1999. 
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É o estado brasileiro de melhor distribuição de renda e 

desenvolvimento social. Já em desenvolvimento econômico é o quarto 

lugar, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo dados 

do IPEA de 1996, São Paulo detinha 34% do PIB brasileiro, o Rio de 

Janeiro, 11,9 %, Minas Gerais, 9,4o/o e o Rio Grande do Sul, 7,9%. 

As descentralizações fiscal e política na década de 80 tiveram 

impactos marcantes no setor público riograndense. O setor público 

aumentou de tamanho de 25,6 % do PIB em 1985 para 33,lº/o do PIB em 

1989 (pós Constituição) e alcançou 35,2% do PIB em 1990. A pressão 

tributária no estado, excluídas as contribuições sociais, cresceu de 12,3º/o 

do PIB para 17% do PIB em 1990, sendo que o nível estadual respondia a 

época por 57% desta pressão (basicamente pelo peso do ICMS). 

A expansão das receitas gaúchas a partir da década de 70, e 

principalmente com a reforma tributária na Constituição de 1988, se fez 

acompanhar de um crescimento ainda mais acentuado dos gastos, assim 

em 1990. Diante de uma receita de 20,5% do PIB estadual, os gastos 

alcançaram 22°/o do PIB, sendo 15,4%,gastos da Administração Direta, de 

onde 6,9% era para remuneração de pessoal. Mas este aumento 

significativo dos gastos em apenas um ano (de 1989 para 1990) não pode 

ser explicado apenas por maiores gastos do estado em políticas sociais40, 

pois não podemos desconsiderar os gastos com serviços da dívida e o 

resultado negativo do PIB gaúcho em 1990 que encolheu 3% (fazendo 

assim aumentar os gastos em relação a este). 

O endividamento gaúcho se explica pelo histórico das contas 

públicas do estado, o qual mostra que nas décadas de 70 e 80 somente em 

dois anos houve superávit nas contas: 1978 (devido a empréstimo tomado) 

40 Estes gastos sociais, principalmente na área de saúde e educação, significam 
contratações de funcionários públicos e maior impactos destes nas contas públicas. Mas, 
não podemos também desprezar o fato de que muitas vezes a contratação de novos 
funcionários responde tão somente a interesses políticos. 
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e 1989 (logo depois da Constituição). Assim, houve um acúmulo de déficits 

nas contas públicas que se converteram em dívida pública. 

Aumento nos gastos, principalmente com funcionalismo público, e 

crescente endividamento não é um problema específico do RS, mas 

compartilhado com a grande maioria dos outros estados e não se pode 

desconsiderar o impacto que aqueles fatores apontados anteriormente -

aleatoriedade do processo de descentralização fiscal, recentralização fiscal, 

planos de estabilização - tiveram nesta situação. 

Mas um fator complicador no caso do Rio Grande do Sul foi seu 

encolhimento econômico na década de 90. Em 1992, 1993 e 1994 teve 

crescimento do PIB abaixo da média nacional, e em 1995 e 1996 

apresentou resultados negativos na variação do PIB, ao contrário da 

economia brasileira. Desta forma, sua participação no PIB nacional caiu de 

9% nos anos 80 para 7,9% em 1996. 

Tabela 22 
Tamanho do Setor Público no RS por Nível de Govemo 

(1986/1989/1990) 
(Em º/o do PIB estadual) 

Ano ··• 1986 .1989 1990·•·· 

Nível Rec. Gasto Rec. Gasto Rec. Gasto 

·união""'·······.··. 11.1 2,1 618 . 3,7 9,6 1,2 .. 

Estado* 16,1 17,5 22,4 20,7 20,5 22,0 

Muniêíp#>~/ .. .• 3,4 5,1 ·· . sto 

Total 30,6 22,9 33,1 28,1 35,2 28,2 

Fonte: Adaptado de LAGEMANN & BORDIN, 1993:77) 

* Contabilizado Administração Direita e Indireta. 
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** A totalidade das despesas da União no Estado não estão 

consideradas em Gasto. 

O processo de Reforma do Estado no Rio Grande do Sul começou a 

se delinear já em janeiro de 1995, com a posse do novo governador 

Antonio Britto e de seu secretariado. O governo que acabava de assumir 

encontrou um estado, como vimos acima, com crescimento econômico 

inexpressivo, abaixo da média nacional, um setor público grande, com 

déficits acumulados em suas contas e uma dívida pública expressiva, 

comprometimento de mais de 80°/o dos recursos com folha de pagamento 

de pessoal e, consequentemente, congelado em sua capacidade de 

investimento. A palavra de ordem desde de o primeiro momento foi sanear 

as contas públicas e buscar novas fontes de recursos em prol do ajuste 

fiscal, seguindo em grande medida o preconizado pelo Governo Federal, 

inclusive sendo orientado por importantes agências nacionais, como o 

BNDES 

A primeira medida do governo Britto foi iniciar um processo de 

desestatização com a extinção de diversos órgãos do setor público 

estadual, dentre os quais se destacam: Companhia de Habitação do RS 

(Cohab-RS), Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras 

(CINTEA), Companhia de Desenvolvimento industrial e Comercial do RS 

(CEDIC), Companhia Riograndense de Turismo (CR-TUR). 

O movimento seguinte na Reforma do Estado seria o início do 

processo para a privatização das empresas estatais, com destaque para as 

duas maiores empresas estaduais: CRT e CEEE. 

Em janeiro de 1996, pelo Decreto-Lei de nº 36.437 foi criado o 

Programa de Reforma do Estado (PRE). A Lei nº 10.607 de dezembro de 
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1995 (vide Anexo 1), expunha com clareza as diretrizes que iriam delinear 

a reforma do estado no RS, destaca-se: 

o Ênfase na desestatização, com destaque para a alienação 

acionária (parcial ou total) de empresas. 

o A criação do Fundo de Reforma do Estado que incorporaria a 

totalidade das receitas provenientes do Programa de Reforma do 

Estado. Os recursos disponíveis deste Fundo teriam três destinos: a) 

Fundo de Promoção da Cidadania (destinado a empreendimentos nas 

áreas sociais (educação, saúde, saneamento, segurança pública e infra

estrutura básica); b) redução da dívida mobiliária do Estado: c) 

"investimentos necessários a implantação, no Estado, de 

empreendimentos estratégicos privados, cujo montante de recursos 

sejam de grande relevância e revestido de ineditismo". (LEI Nº 10.607, 

1995: 3). Ainda, era autorizado ao Poder Executivo, "abrir créditos 

especiais até os valores dos recursos obtidos com o PRE ... " (IDEM) 

o Formação do Conselho Diretor do PRE, responsável pelo 

cronograma, fiscalização e execução do Programa, também aprovaria a 

destinação dos recursos do Fundo. 

Depois, veio o Plano de Demissão Voluntária (PDV), que 

analisaremos mais adiante. De meados de 1996 e até o final do governo 

Britto, a ênfase da Reforma do Estado recaiu sobre o processo de 

privatização. 

Nos interstícios do processo de privatização houve em setembro de 

1996 a renegociação com a União da dívida mobiliária do estado e a 

criação em janeiro de 1997 da Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados (AGERGS). 
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Feita a síntese das principais ações reformistas dos governo Britto 

desde sua posse, vale destacar como a formação do seu secretariado muito 

tinha a nos dizer sobre a Reforma do Estado. 

Britto formou seu governo através de uma ampla coligação de 

partidos que teve início já no período eleitoral: PMDB, PPB, PL e PSDB. O 

seu secretariado foi montado para contemplar os interesses da aliança e 

garantir o apoio ao governo dos parlamentares destes partidos na 

Assembléia Legislativa. Tal aliança garantiu ao governador o apoio de 26 

dentre os 55 deputados eleitos. No final de 1997, o governo Britto 

conseguiu a adesão do PTB, que era independente o que levou a uma 

reforma do secretariado e o apoio de mais 10 deputados deste partido. 

O Conselho Diretor do PRE, principal órgão da Reforma do Estado, 

foi presidido por Assis Roberto de Souza, secretário de Minas, Energia e 

Comunicações e seus sete membros foram: os secretários da Fazenda 

(César Busatto); da Coordenação e Planejamento (João Carlos Brum 

Torres); das Obras Públicas, Saneamento e Habitação (Telmo José Kirst); 

dos Transportes (José Germano); o procurador geral do estado e o 

presidente do Sistema Financeiro Estadual. O que nos mostra está 

composição? Mostra que a prioridade da reforma do Estado era a 

privatização das empresas estatais (energia, água e esgoto, telefonia etc.). 

Também se formos designar as principais secretarias de estado no 

Rio Grande do Sul no governo Britto é certo que estariam entre as cinco 

mais importantes: a Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, a 

Secretaria da Fazenda e também a Secretaria do Desenvolvimento e dos 

Assuntos Internacionais, ocupada por Nélson Proença, pessoa estratégica 

do governo e diretamente vinculada ao gabinete do governador. Agora, 

apontando as secretarias que tiveram posição secundária neste governo, 

incluiríamos a Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, a 

Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente e a Secretaria da Educação. Isto 
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ratifica a prioridade dada à questão fiscal do Estado, à privatização, mas 

também ao desenvolvimento via incentivos à entrada de capitais 

industriais estrangeiros. 

A Reforma do Estado no Rio Grande do Sul, portanto, foi 

implementada a partir de um projeto claro já estruturado desde o início do 

governo Britto, o qual priorizava a privatização e a retomada do 

desenvolvimento econômico do estado através da atração de grandes 

investimentos indústrias (destaque para montadoras) via "guerra fiscal". O 

Fundo de Reforma do Estado foi crucial para este expediente, pois 

possibilitou os recursos para investimentos em infra-estrutura exigíveis 

pelas empresas vindouras e atê empréstimos a juros subsidiados. 

Analisando a criação deste Fundo lá Lei 10.607, vimos que já estava 

especificado este propósito de uso dos recursos das privatizações e nota-se 

também que o Poder Executivo buscou garantir nesta lei o controle 

exclusivo de tais recursos, excluindo completamente os outros Poderes e a 

sociedade civil. 

É também interessante para nossa tese sobre as prioridades da 

Reforma do Estado no Rio Grande do Sul verificar que no PRE não há 

menção, ao contrário do Plano Diretor da Reforma do Estado do Governo 

Federal publicado pouco antes, à reforma administrativa e previdenciária. 

Este aspecto é importante porque deixa claro que mudanças 

administrativas e previdenciárias não eram prioritárias, tanto no aspecto 

fiscal como, principalmente, no aspecto funcional (de eficiência). Assim, os 

principais projetos de mudanças administrativas e previdenciárias quando 

ocorreram foram focados no corte de gastos e mesmo assim sem 

planejamento, sem preocupação com a racionalidade deste processo. A 

própria União menos se preocupou com a indução reformista pelo ângulo 

administrativo-previdenciário, dando ênfase clara no corte simples de 

despesas e na privatização, que a interessava também por conta do déficit 
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em conta corrente e da necessidade de a todo momento mostrar por 

investidores internacionais que o Brasil estava fazendo a lição de casa. 

Na parte administrativa, o grande referencial federativo foi a Lei 

Camata, que definiu como teto o gasto de 60o/o da Receita Corrente Líquida 

com funcionalismo. As tabelas abaixo mostram a evolução do 

comprometimento de gastos com pessoal da Receita Corrente Líquida no 

Rio Grande do Sul e a evolução dos gastos com inativos. 

Tabela 23 

Despesa com Pessoal X Receita Corrente Líquida 
ANO · PERCENTUAL . 

1992 690% 

1993 64.9% 

1994 71.3% 

1995 82.8% 

1996 863% 

199741 79.5% 

Fonte: Secretaria da Fazenda do RS (BALANÇOS ANUAIS). 

Tabela 24 
Composição da Despesa com Pessoal 

ANO · ATIVOS INATIVOS . OUTROS* 
1994 52,7% 32,7% 14,6 
1995 54,2% 35,5% 10,3 
1996 51,1% 36,CP/o 13,0 
1997 49,6% 36,5% 13,7% 

Fonte: Sec. da Administração e dos Recursos Humanos /RS. 
*Transferências a autarquias e fundações, IPERGS e demais 

despesas com pessoal. 

41 A partir de 1997 os dados de gastos com pessoal passaram a ser calculados segundo 
uma nova metodologia, conforme Lei 10.844/96. A nova metodologia tendia a produzir 
números menor de comprometimento de gastos com ·pessoal em relação a Receita 
Corrente Líquida Por exemplo, se esta metodologia tivesse sido aplicada em 1995, a 
percentagem cairia para 80,8% e em 1996 cairia para 83,4%. 
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As duas tabelas acima mostram um crescimento expressivo dos 

gastos com funcionalismo que atingiram níveis exorbitantes em 1995 e 

1996, apresentado queda em 1997 e uma participação cada vez maior dos 

inativos na folha de pagamento de pessoal. 

O aumento explosivo de mais de 15% nos gastos com funcionalismo 

em dois anos (de 1994 para 1996) pode ser explicado pelo fim dos 

mecanismos de controle dos gastos com pessoal possibilitados pela 

inflação e pelos aumentos irresponsáveis concedidos ao funcionalismo 

público em final 1994, ainda no governo de Alceu Collares, além de um 

outro aumento concedido em dezembro de 1995 pelo governo Britto (Lei 

estadual nº 10.395) para determinadas categorias do funcionalismo -

segundo opositores, para honrar compromissos de alianças políticas. A 

partir de então, o governo estadual "congelou" os salários dos servidores, 

mas a folha de pagamento não deixou de crescer em termos absolutos, 

pois, segundo o secretário da Fazenda, Celso Busatto, há um crescimento 

vegetativo na folha de pagamentos de aproximadamente 3,9 ao ano, fruto 

de promoções por tempo de serviço e incorporações de vantagens. 

É notório que a Reforma Administrativa não foi prioritária para o 

governo Britto, apesar de este governar um dos estados com maior 

comprometimento das receitas com pagamento de pessoal. A forma como 

se estruturou a Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos já 

aponta este fato. A Secretaria foi ocupada por Otomar Vivian, político do 

interior gaúcho - um típico "estadista de província", na definição já 

consagrada de Joaquim Nabuco - que pertencia ao PPB, partido da 

coligação governamental. Segundo suas próprias palavras, Otomar tinha 

vindo para esta Secretaria para fazer o PDV e "foi ficando". Quando 

visitamos esta Secretaria em setembro de 1997 ~ entrevistamos lá algumas 

pessoas, percebemos o quão frágil política e tecnicamente a Secretaria, 

sendo na verdade quase um departamento pessoal subordinado à 
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Secretaria da Fazenda. Também, ao contrário do que se pode verificar em 

outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, a informatização e 

processamento de dados sobre o funcionalismo estavam muito pouco 

avançados. O jornal Zero Hora, em matéria de abril de 1997, já dava conta 

desta realidade. Constatava que tudo que o governo estadual sabia acerca 

de seus funcionários era o número de matrículas existentes: 367.433, 

sendo 210.596 de servidores ativos e 100.598 de aposentados, mas 

havendo a possibilidade de que cada servidor pudesse ter de uma a cinco 

matrículas. 

Pois foi neste contexto de precariedade de informações que o governo 

estadual adotou sua principal medida de reforma administrativa: o 

Programa de Demissão Voluntária. 

No panorama estadual brasileiro, o Rio Grande do Sul foi pioneiro na 

adoção do PDV, instituído em abril/maio de 1996. Este expediente foi 

tomado pelo governo gaúcho, assim como também o fora posteriormente 

por outros estados, como solução de fácil viabilização para cortar gastos 

com pessoal no setor público. Como vimos acima, o Rio Grande do Sul 

comprometia 86,3% da receita corrente liquida com pessoal em 1996, 

estando muito aquém da adequação à Lei Camata. Era uma solução de 

fácil viabilização porque não exigia maiores negociações políticas com o 

Poder Legislativo, não dependia de mudanças constitucionais e ainda 

contava com o incentivo e apoio do Governo Federal, que aprovou 

empréstimo de 140 milhões da Caixa Econômica Federal para financiar o 

Programa42 • 

O PDV foi feito, portanto, sem um diagnóstico preciso do quadro de 

funcionários que mostrasse o número de servidores e o perfil destes 

42 O estado se comprometeu junto a CEF, para receber este empréstimo, a cumprir 47 
cláusulas de ordens mais diversas, a maioria voltada para o saneamento das contas 
públicas do estado, inclusive a cumprir a Lei Camata, o que não se verificou. 
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servidores (idade, faixa salarial, localização). Sem este diagnóstico e sendo 

aberto a todos os servidores da administração direta, autárquica e 

fundacional, com apenas pequenas limitações à adesão, o PDV acabou por 

se revelar um instrumento bastante precário, e até distorcido, na busca de 

enxugamento da máquina pública. Isto ocorreu por diversos fatores, 

alguns resultantes da própria natureza deste expediente e outros da forma 

como ele foi implementado pelo governo gaúcho: 

1) Programas de Demissão Voluntário tende, em qualquer setor, a 

estimular a saída dos melhores quadros; 

2) 2) Os servidores que aderiram ao PDV eram, em sua maiona, 

pertencentes a setores essenciais do setor público, onde não 

havia excesso de funcionários e os salários eram baixos43 : 

Secretaria da Educação, Brigada Militar, Secretaria da Saúde e 

Polícia Civil (MENEGHETTI, 1997: 101); 3) Além da demissão 

voluntária, o Programa abrangia incentivos para aposentaria 

antecipada, o que contribuiu para o aumento dos gastos com 

inativos verificados no período subsequente. 

"No Porto do Rio Grande, por exemplo, 90°/o dos que trabalham com 

guindastes aderiram ao PDV, obrigando o governo a negociações de 

emergência com o sindicato dos portuários. O zoológico de Sapucaia ficou 

com apenas um veterinário. O Hospital Psiquiátrico São Pedro fechou 

vários setores de atendimento a doentes mentais. Os projetos de 

despoluição do rio Guaíba, que aguardam recursos do Banco Mundial, por 

enquanto estão inviabilizados por falta de servidores de controle 

ambiental. 

43 Outra informação importante com respeito ao funcionalismo no RS é a apresentada 
pela Secretaria da Fazenda do RS, mostrando que, em meados de 1997, 90% dos gastos 
com servidores públicos (ativos e inativos) consumiam 60% da folha de salários; por outro 
lado, os 10% restantes consumiam 40% da folha 
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Em muitos setores essenciais, o governo teve que contratar 

servidores para substituir os que saíram e, em outros, teve que terceirizar 

serviços, esvaziando a própria justificativa econômica do PDV ... " (Flávio 

Koutzii, deputado estadual do PT, FSP 16/ 12/96) 

O que chega a ser impressionante quando analisamos o PDV 

implantado em 1996 é que este não levou em conta a experiência do PDV 

adotada três anos antes pelo governo gaúcho anterior e repetiu os mesmos 

erros. 

Desvinculado da Secretaria da Administração, dois programas 

inovadores criados pelo governo Britto merecem referência. Em maio de 

1995 o governo lançou o Programa de Qualidade e Produtividade na 

Administração Pública (PQAP), que já contava em 1997 com a adesão de 

mais de 90o/o dos órgãos públicos da Administração Estadual (direta, 

indireta , autarquias e estatais), que passaram a manter Programas de 

Melhoria de Qualidade. 

Em 1997 o governo lançou o Programa de Valorização e Qualificação 

do Servidor Público. Mediante este programa, os servidores de todos os 

órgãos públicos da Administração Direta podiam fazer cursos de 

Informática, Gestão da Qualidade e Desenvolvimento Gerencial. 

Na área previdenciária, em novembro de 1995 a Assembléia 

Legislativa do RS aprovou projeto de cobrança de contribuição dos 

servidores públicos, ativos e inativos, de 2%. Os recursos captados iriam 

para um fundo de aposentadoria administrado pelo Instituto de 

Previdência do Estado e visava diminuir o déficit crescente neste setor. Tal 

procedimento passou a ter vigência nos anos seguintes e foi reformulado 

no final do governo Britto, quando houve uma elevação da alíquota para 

7°/o. Mesmo assim, continuou a crescer a participação dos inativos nos 



160 

gastos com pessoal, como de resto acontecera em todos os outros estados, 

mas numa proporção . muito mais alarmante. Em fevereiro de 1998, o Rio 

Grande do Sul tinha 44o/o dos seus gastos com pessoal destinados aos 

inativos, o maior índice do país. 

Nesta área, o grande erro do governo Britto foi não ter capitalizado o 

Instituto de Previdência ou criado um Fundo de Pensão para o 

funcionalismo com os recursos adquiridos com a privatização. A despeito 

de ter aumentado a contribuição dos servidores para o Instituto de 

Previdência, somente a alocação de uma grande quantia de recursos 

poderia, no curto prazo, dar conta deste problema. 

O Rio Grande do Sul acumulou déficit em suas contas públicas 

anuais durante toda a década de 80, a exceção de 1989, quando houve um 

expressivo incremento de receita gerado pela descentralização financeira 

promovida pela Constituição de 88. A década de 90 iniciou-se com déficit 

que foi se perpetuando nos anos seguintes. O primeiro ano do governo 

Britto ( 1995), segundo dados da Secretária da Fazenda, fechou com um 

déficit orçamentário de R$ 498,4 milhões. Em 1996 e 1997 os déficits 

seriam de R$ 551,7 milhões e R$ 452,3 milhões, respectivamente, não 

fossem os recursos das privatizações44 • Estes déficits se explicam porque 

os gastos cresceram expressivamente acima do aumento das receitas 

tributárias, que também tiveram aumento significativo nos três primeiros 

anos do governo Britto - em 1997, o governo arrecadou 13,5 °/o a mais de 

impostos que em 1994. O principal elemento de incremento nos gastos foi 

a folha de pagamento de pessoal que cresceu 21,7% em 1995, 9,6°/o em 

1996 e só em 1997 teve um decréscimo de 2, 7°/o. 

A partir de 1996, no entanto, apesar dos déficits operacionais, o 

estado passou a apresentar resultados positivos nas suas contas, devido à 

incorporação de uma fonte de receitas de caráter excepcional: alienação de 
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bens, em outras palavras, privatização45 • Com isto, o governo gaúcho 

fechou o ano de 1996 com saldo positivo de R$ 38, 7 milhões, em virtude, 

principalmente, dos recursos advindos da primeira grande ação 

privatizante, que foi a venda de 35% das ações ordinárias da Companhia 

Rio- Grandense de Telecomunicações (CRT) por R$ 681 milhões, 

exatamente no último mês de 1996, com o objetivo de melhorar as contas 

públicas daquele ano como preparação para a renegociação da dívida com 

a União. 

Foi também no final de 1996 que o Executivo gaúcho encaminhou a 

Assembléia Legislativa o projeto de privatização da Companhia Estadual de 

Energia Elétrica (CEEE). O projeto dividia a Companhia em 6 empresas 

(três distribuidoras: Centro-Oeste, Norte-Nordeste e Sul-Sudeste, uma 

empresa de transmissão, uma de geração térmica e outra de geração 

hídrica), sendo que três seriam privatizadas e três continuariam sob o 

controle do estado. 

O projeto foi aprovado e em outubro de 1997 foi privatizada a 

Companhia Norte-Nordeste de Distribuição de Energia Elétrica por R$ 1,63 

bilhões, que somados aos recursos oriundos de outras privatizações 

resultou em um incremento de R$ 1,84 bilhões nas receitas estaduais. Isto 

permitiu que um déficit orçamentário de R$ 452,3 milhões se convertesse 

num superávit de R$ 432,9 milhões. Mas, como bem salienta Meneguetti 

(1997: 20): 

"O problema do financiamento dos déficits operacionais com a 

receita da venda de patrimônio é que ativos privatizáveis do estado vão 

acabar e não poderão bancar infinitamente a conta negativa do Tesouro 

gaúcho". 

44 Os números apresentados aqui são do Balanço Geral do RS 1996 e 1997. 
4 s O Rio Grande do Sul, na década de 90, apresentava um dos maiores patrimônios em 
empresas públicas dentre os Estados. 
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A tabela abaixo mostra a dimensão que os recursos advindos das 

privatizações tiveram para as contas públicas em 1996 e 1997. 

Tabela 25 
Composição da Receita ReaHuda do Estado do RS (º/o) 

·ANO : .TRIBUTÁRIA ·•· PATRI1'40 TRANSFER. •·· OPERAÇÕES . ·ALIENAÇÃO OUTROS 
1 ••............. •····••••••••• :.:.NIAL ·•·· .COR.RENTES DE ·· .. ··· · . DE Bl!:l($ 

. .. ······ ........ : . ..:... . ··· . ·· : .. • •·CRÉDITO:·:..: ·· .. . 
1993 62,5 11 ,7 10,8 11 ,9 0,0 3,1 
1994 62,7 7 ,4 10,7 15,8 0,0 3,4 
1995 63,7 2 ,8 12,7 16,4 0,0 4 ,4 
1996 53,7 1,1 10,7 15,6 10,7 8 ,2 
1997 44,5 2,3 10,3 16,6 18,7 7,6 
Fonte: Adaptado de Balanço Geral 1997, Secretária da Fazenda do RS, p . 40 e 41. 

Além da CRT e CEEE, foram feitas diversas concessões do estado 

para o setor privado no setor portuário, ferroviário e rodoviário, mas um 

impacto significativo nas contas públicas só foi obtido com as privatizações 

da CRT e CEEE. 

O governo do estado pretendia no final 1997 vender o restante das 

ações da CRT sob seu controle, mas houve reações contrárias da sociedade 

civil organizada a esta empreitada, inclusive com invasão da Assembléia 

Legislativa. Isto postergou a privatização da CRT que acabou por ocorrer 

em junho de 1998, o que novamente trouxe preciosos recursos para 

equilibrar as contas públicas estaduais. 

A dívida total gaúcha (externa e interna), em 1991, era de US$ 

5.217 ,60 milhões, o que representava 24,8°/o da arrecadação estadual de 

ICMS, principal fonte de arrecadação do estado, que respondia, neste ano, 

por mais de 95% da receita tributária do estado e que em toda a década de 

90 sempre representou mais de 90% da receita tributária. Neste momento, 

era a quarta maior dívida estadual e dentre os estados do Sul e do Sudeste 

(os mais desenvolvidos), analisando a relação dívida X ICMS, o Rio Grande 
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do Sul apresentava a menor capacidade de pagamento de sua dívida 

(LAGEMANN & BORDIN, 1993), 

Tal situação de endividamento foi resultante dos constantes déficits 

acumulados nas contas públicas estaduais nas décadas de 70 e 80. Mas 

na década de 90 o problema do endividamento gaúcho só piorou, e muito. 

A política de juros altos do Plano Real, fazendo aumentar os serviços da 

dívida; o aumento nos gastos públicos, principalmente com pessoal; e a 

retração na economia gaúcha, provou um aumento vertiginoso da dívida: 

".. . O peso do serviço da dívida no ano de 1996 foi R$1,3 bilhão e 

isso representou quatro arrecadações mensais e três vezes o que se gastou 

com investimentos. Sabe-se que a dívida gaúcha chegou a mais de 10 

milhões no final de 1996 com vencimento até 2024" (MENEGUETTI, 1997: 

103). Mas, segundo Meneguetti, 81°/o da dívida pública gaúcha em 1996 

tinha vencimento nos próximos seis anos. O governo, para fazer frente a 

esta despesa teve que contratar operações de crédito no valor de R$ 1,2 

bilhão. 

O crescimento da dívida gaúcha nos últimos anos deu-se, em grande 

parte, pelo aumento da dívida mobiliária, que no começo da década de 90 

era de R$ 2 bilhões e que chegou em final de 1995 a quase R$ 6 bilhões 

(triplicou). Somando a dívida da administração direta com indireta mais 

R$ 3,4 bilhões em débitos das estatais (que ficam fora do Tesouro), a 

dívida total do estado ultrapassava os R$ 13 bilhões. 

"Se continuasse nessa trajetória, segundo informações da Secretaria 

da Fazenda, em 2008 a dívida chegaria a algo em torno de R$ 19 bilhões e, 
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nos próximos trinta, alcançaria mais de R$ 40 bilhões, mantidas as atuais 

condições de mercado." (IDEM) 

Tabela 26 
Composição da Dívida Gaúcha em Maio de 1996 

(Em R$ 1000,00) 
! .j~14 · · · · · · · · · · • • •• 1.• .t,ej íl°=i ••72.7/!.1.;t ·:::::• •••·•••••···••·••·•·• H•··••>••.: .. ·.:•• tt12SS~'l6S\ 
•Pívjêiª-.<t9m ª•'tlmªº (Ç~ 4íYiê1ª ·~~triª1 ••••· .· .. •H·• i• .... ·· ••trsJaao•••· ·•\•• / 
Dívida fundada - CEF e FINEP 266.655 1 

1 JtffiP:~~@<'=~~iJBrite •~ ·ypt9:~ ·+ •~{ •B3 . 7:97f1í69 ··• :~6() .6st•:• . ~::·:·=· 1 
i Dívida externa 166.956 ! 
i o>1~v···1·d· : · :a>m• • ··o·b:·•11·:·1··an"• :·a·····•·::••••••• •:•: :::::.:.:':::· ::::::·::::· :::::: .. :::::.::.:: ::::: ::::::·:: •••••5· ··•7· ·4 '3·• •••2::··2'·•5> .·. Hl' r• .. :...: .. : ... : ... :.:•: :.: .. : ... : ... :.: . .: . :• .... :•::::::······. . ....... ··························· ···· ······ ····· ··· ····: ..... ........ · ··• ....... :.: : ....... . 

~~dfufu1t~~amita H ii!tat .. ·· . ... . .... áf66~f31s < 1 

! Administração indireta- total 3.187.806 , 
I···· ··. .. . .. . .. . ......... · .............. ·. ........ . .. l 
!T<:itª1 gerW:••···•.•··••··•••Vi···• ··•••• ·· /··.•.:••:·•.:· .:::•.·•••• •• •••••::.·•·••••••.•n.•··: .. :•:•••·· ~ ·1 ~2sq,~3g4 H1 
Fonte: Contadoria e Auditoria Geral do Estado (CAGE) 

Em setembro de 1996 o governo gaúcho assinou protocolo de 

negociação da sua dívida mobiliária com o governo federal. Por este 

protocolo, que retroage à posição da dívida em março de 1996, em lugar 

das taxas de mercado que vinham garantido a rolagem dos papéis, a dívida 

era transferida para a União e passava a ser corrigida para o estado em 6% 

ao ano mais IGP-DI. Segundo o secretário da Fazenda, César Busatto, em 

1996 isto já teria gerado ao governo estadual um economia de 600 

milhões. 

O pagamento da dívida seria feito à União em 30 anos, sendo que em 

1997 a parcela a ser paga pelo governo gaúcho seria equivalente a 11,5°/o 

da receita líquida, passando para 12% em 1998, 12,5% em 1999 e 13°/o a 

partir do ano 2000. O percentual permaneceria estável até que o estoque 

da dívida fosse igual à receita líquida, o que era estimado para 2008. A 

partir daí e até 2036, quando se esgotaria o prazo para pagamento, o 

estado reduziria o comprometimento da receita para 7 a 8°/o ao ano. 
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Também, em 2008, o Rio Grande do Sul voltaria a ter o direito de emitir 

títulos, desde que o estoque da dívida não ultrapasse a receita líquida do 

ano. (GAZETA MERCANTIL, Julho de 1997: 21) O protocolo também exigia 

do governo estadual um amplo ajuste fiscal e o pagamento de 20°/o da 

dívida pública mediante venda de ativos públicos. 

Não há dúvida de que a negociação da dívida gaúcha com o Governo 

Federal foi extremamente benéfica ao estado, gerando grande economia no 

pagamento de serviços da dívida. Mas desde que foi assinada já havia 

clareza da dificuldade, ou mesmo impossibilidade, de cumprimento das 

metas do acordo, principalmente a- partir de 1998, quando iriam se 

esgotando os recursos das privatizações e as parcelar seriam maiores. Isto 

sem falar na falta de vontade política para cumprir o acordo, como 

veremos em relação ao uso dos recursos das privatizações. 

Como último aspecto financeiro, após a gestão de Antonio Britto a 

situação dos três principais bancos estatais gaúchos pode ser resumida da 

seguinte forma: 

- Banco do Rio Grande do Sul (Banrisul) se reestruturou e 

não foi privatizado como outros pertencentes aos governos 

estaduais. 

- Banco Meridional: O projeto é que este banco seria 

privatizado pela União até o final de 1997, o que acabou por não 

ocorrer. 

- A Caixa Econômica do Estado (CEE) foi transformada em 

Caixa Estadual S.A - Agência de Desenvolvimento, tornando-se 

exclusivamente um banco de fomento, suas agências (92) seriam 

incorporadas pelo Banrisul. 



166 

Em meados de 1997 o governo do estado negociava com a União 

financiamento no valor de R$ 1,4 bilhões através do PROES (Programa de 

Incentivo para reestruturação do sistema financeiro estadual) para 

conclusão da reestruturação do seu setor bancário. 

Em janeiro de 1997, pela Lei n º 1O.931, foi criada a Agência 

Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do 

Sul (AGERGS). Embora criada no gestão Britto, seu funcionamento foi 

precário por todo este período, contendo um reduzido corpo técnico -

advindo de outras áreas do funcionalismo - e um poder normativo e 

executivo ínfimos. 

Se por aspectos diversos, alguns expostos neste trabalho, é criticável 

a forma como se deu o processo de privatização no Estado do RS neste 

últimos anos, por outro não há dúvida quanto ao acerto da criação da 

AGERGS. É inquestionável a necessidade e importância de uma agência 

como esta quando se transfere para iniciativa privada a gestão de serviços 

públicos essenciais. 

A Agência, segundo a Lei, teria como principal função "controlar, 

fiscalizar, bem como, se for o caso, normatizar, padronizar, conceder e 

fixar tarifas dos serviços públicos delegados", todos os serviços públicos 

delegados: saneamento, energia elétrica, rodovias, telecomunicações, 

portos e hidrovias, irrigação, transportes, aeroportos, distribuição de gás 

canalizado, inspeção de segurança veicular. 

A questão incômoda que fica, apropriadamente feita por FACHIN 

(1998), e que poderia ser estendida as agências regulatórias nacionais, é: 

"Será a AGERGS agência que vai efetivamente garantir a permanente 

satisfação dos usuários e consumidores de serviços públicos de forma a 
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que sejam garantidos: tarifas justas, sobrevivência econômico-financeira 

das empresas reguladas, estimular a competição em cada setor, assegurar 

que os serviços sejam universalmente disponíveis, resistir a influências 

políticas indevidas?" 

Um último aspecto sobre o Rio Grande do Sul que deve ser analisado 

é a guerra fiscal. Isto porque a estratégia reformista-federativa do governo 

Fernando Henrique Cardoso preocupou-se tanto com o aspecto financeiro, 

procurando garantir o ajuste fiscal a todo custo, mas não atuou 

diretamente num dos problemas fundamentais do desajuste 

intergovernamental atual, que é a concessão de incentivos fiscais sem 

responsabilidade quanto aos efeitos futuros. Neste sentido, a guerra fiscal 

é componente estratégico do déficit estrutural, de longo prazo, das contas 

públicas subnacionais. 

O impulso para a guerra fiscal no Rio Grande do Sul, afora os fatores 

estruturais que veremos no capítulo 4, vinculam-se ao modelo de 

desenvolvimento brasileiro e há uma percepção de suas elites de que o 

estado foi e vem sendo marginal no fluxo de investimento industriais em 

relação aos estados do Sudeste (SP, RJ e MG). A avaliação feita pelos 

gaúchos, com destaque pelas lideranças políticas, é de que isto ocorria em 

função de dois fatores principais: 1) a precária infra-estrutura existente no 

Estado; 2) o favorecimento da União, na sua política desenvolvimentista, 

ao Centro-Sul do país, em detrimento do Sul. Seria exemplar disto a 

política de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (hoje, BNDES), que foi criado em 1952 e constituiu-se num 

importante instrumento de estímulo à industrialização: 

"( ... )Nos seus dez primeiros anos, conforme COSTA (1992: 17), 90o/o 

de todos os financiamentos com prazos e juros especiais foram concedidos 
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para projetos localizados na região Centro-Sul. Os valores destinados para 

os três Estados do Sul não passaram de 5°/o do total". 

Para reverter esta situação, a estratégia das lideranças 

governamentais gaúchas foi adotar um plano de implementação de infra

estrutura (Planos de Obras) financiado por operações de crédito. Os 

resultados não foram os esperados, visto que o Centro-Sul já havia se 

consolidado como foi pólo de investimento industrial e as operações de 

créditos só vieram a contribuir para o endividamento gaúcho, que nas 

décadas de 70 e 80 cresceram expressivamente, seguindo tendência de 

outros estados. 

O sentimento de discriminação dentro da federação brasileira no que 

se refere ao processo de desenvolvimento industrial vai perpassar várias 

momentos da história político-econômica do Rio Grande do Sul, chegando 

até o momento do governo de Antônio Britto. Este governo encontrava-se, 

desde o início, em situação econômica crítica. Os dois primeiros anos de 

mandato foram marcados por crescimento negativo do PIB estadual: -0,6 

em 1995 e - 0,1em1996. 

O governo Britto retomou o discurso da situação econômica 

marginal do Rio Grande do Sul para justificar a entrada firme na "guerra 

fiscal" entre os estados para atrair investimentos indústrias. O diagnóstico 

era de que o Brasil havia entrado em um novo surto de investimentos 

industriais, com destaque para investimentos automotivos, e de que mais 

uma vez o Rio Grande do Sul estava perdendo o bonde do 

desenvolvimento, situação que deveria ser revertida. Havia subentendido 

neste discurso a busca de mudança do perfil econômico do estado, 

centrado na agropecuária, em indústrias intermediárias (metal-mecânica, 
• 

máquinas agrícolas, petroquímica), e no setor calçadista e de bebidas. 
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A postura adotada pelo Rio Grande Sul, a partir do final de 1996, foi 

de entrar com força na briga para atrair grandes empresas, sobretudo as 

do setor automobilístico, revertendo as perdas que já havia sofrido para 

outros estados: a Mercedes-Bens, que foi para Minas Gerais, e a Renault, 

que em 1996 decidiu ficar no Paraná. A ofensiva do governo gaúcho na 

busca do desenvolvimento econômico através da guerra fiscal se viabilizou 

por três mecanismos: 

a) Oferta de isenções fiscais de tributos do Estado (ICMS) por longo 

período e outros incentivos financeiros. 

B) Recursos do BNDES: o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) teve um papel destacado na estratégia 

desenvolvimentista do Rio Grande do Sul alicerçada na Guerra Fiscal, 

fornecendo vultuosos empréstimos às empresas que optaram por se 

instalar lá, revertendo posição inferior desse estado na captação de 

recursos deste Banco até então. 

Segundo o jornal Gazeta Mercantil, de 17de maio de 1997, o BNDES 

teria desembolsado para o Estado do Rio Grande do Sul US$ 43 milhões 

em 1994, tendo este valor subido para US$ 537 milhões em 1995 e 

chegando a US$ 1 bilhão em 1996. Neste último ano pesquisado pelo 

jornal, o Rio Grande do Sul só recebeu menos recursos que o estados de 

São Paulo (US$ 2, 1 bilhão) e do Rio de Janeiro (US$ 1,2 bilhões). _Mas a 

obtenção destes recursos, assim como de outros empréstimos e 

negociações com a União, eram acompanhados de contratos com cláusulas 

em que exigiam um amplo programa de ajuste fiscal do governo gaúcho. 

C) Recursos do Fundo de Reforma do Estado compostos em sua 

maioria por dividendos advindos do processo de privatização. 

Dentro da estratégia de desenvolvimento industrial arquitetada pelo 

governo Britto, foi criado no final de dezembro de 1995 o Fundo de 
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Fomento Automotivo (Fomentar), cujo objetivo era garantir linhas de 

financiamento de apoio à instalação de montadoras no Rio Grande do Sul. 

Este Fundo seria formado com recursos do Fundo de Reforma do Estado, 

ou seja, com recursos das privatizações. 

Já em processo de negociação com a General Motors, foi enviado no 

final de 1996 à Assembléia Legislativa e aprovado projeto do Executivo 

estabelecendo incentivos para a instalação da GM no Estado: isenção de 

ICMS46 durante 15 anos, construção de termelétrica para fornecer energia 

para a fábrica, infra-estrutura. (Gazeta Mercantil, 1997: 16-1 7). Em 

fevereiro de 1997, já acertada a vinda da montadora para o RS, foi criada a 

Agência de Implantação do Complexo Automotivo da GM. 

Mas o maior escândalo na guerra fiscal envolvendo estados veio em 

seguida. Em março de 1997, o Executivo estadual gaúcho, sem consultar 

os outros Poderes, depositou na surdina a quantia de R$ 253 milhões em 

uma conta da GM aberta no Banrisul, a título de antecipação de 

incentivos. Este valor provinha do Fundo de Reforma do Estado e, segundo 

a Gazeta Mercantil de 02/04/97, correspondia a quase metade do 

investimento previsto pela General Motors no estado, calculado em R$ 600 

milhões. 

Este empréstimo mobilizou a oposição (principalmente o PT), que 

conseguiu junto ao Tribunal de Contas do Estado que o Executivo 

revelasse a documentação do acordo assinado entre o governo e a General 

Motors. A documentação mostrou, segundo jornais, que este empréstimo 

foi feito em condições extremamente benéficas à montadoras: juros de 6o/o 

ao ano com cinco anos de carência e prazo de 10 anos para o pagamento a 

ser feito em 120 parcelas. No acordo assinado com a GM também 

constava: financiamento de todo o ICMS de equipamentos importados, 

46 A General Motors também recebeu incentivos fiscais de Gravataí, município escolhido 
para ser a sede da empresa no estado: 30 anos de isenção de IPfU. 
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mesmo que houvesse similar nacional; compensação à GM de qualquer 

alteração na legislação tributária estadual ou nacional; instalação de uma 

ligação de gás natural até o complexo automotivo; instalação de linhas de 

efluentes sanitários e industriais; tratamento dos efluentes de resíduos 

sólidos; construção de um terminal fluvial de uso preferencial da GM na 

Grande Porto Alegre; melhoria das rodovias de acesso ao complexo; 

terraplanagem do local onde seria instalada a fábrica. (Gazeta Mercantil, 

16/04/97). 

Em contrapartida, não havia nenhum compromisso da GM em 

relação ao número de postos de trabalho a ser gerado, do número de 

automóveis roduzidos na unidade estadual, do montante de investimento a 

ser realizado, de reversão de krww-lww tecnológico e de um período 

mínimo para permanecer no Estado. 

A negociação para trazer a Ford para o Estado em 1997, na esteira 

da General Motors, seguiu as mesmas regras de concessões fiscais e de 

empréstimos (via BNDES) da GM, à exceção do empréstimo de recursos 

diretos, que no caso da Ford não voltou a se repetir. 

Com mudança de governo, em janeiro de 1999, mudaram os rtJ.µios 

da vinda da Ford para o Rio Grande do Sul, diante da recusa do 

governador Olívio Outra em cumprir integralmente contrato estabelecido 

pelo governo anterior üulgado danoso para as contas públicas). Neste novo 

cenário, a Ford desistiu se instalar no Rio Grande do Sul e decidiu 

construir sua nova fábrica na Bahia, recebendo enormes incentivos fiscais 

mais um empréstimo de 700 milhões de reais do BNDES, quantia 

extremamente alta pelos parâmetros de crédito do Banco. 

A posição assumida pelo Governo Federal no caso Ford reflete sua 

posição agido diante do problema da guerra fiscal entre os estados. Numa 

manobra encabeçada pelo presidente do Senado, senador Antônio Carlos 
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Magalhães, o regime de beneficios fiscais federais foi prorrogado para 

empresas automobilísticas se instalarem no Norte e Nordeste, pois tal 

regime já havia perdido sua vigência. Esta foi a forma encontrada para 

levar a Ford para o Estado da Bahia. 

Deste modo, o Governo Federal não se limitou a permanecer alheio 

ao problema, se eximindo do papel de regulador através de uma política 

geral de incentivos fiscais, como ocorreu na maioria das vezes, mas 

assumiu posição dentro da guerra fiscal oferecendo mais combustível para 

esta. 

Finalizando, a grande tensão que marcou o processo de Reforma do 

Estado no Rio Grande do Sul, como também em outros Estados e no plano 

nacional, deveu-se à necessidade de compatibilizar o conjuntural com o 

estrutural, ou seja, de compatibilizar desideratos de curto prazo com 

exigências de médio e longo prazo, sendo que em muitos casos estes 

desideratos se apresentavam claramente em antagonismo, nos quais a 

opção por um lado significava o comprometimento do outro. Neste aspecto, 

o plano de Reforma do Estado, entendido principalmente como um 

imperativo estrutural, foi constantemente abalado por imperativos 

conjunturais. 

Assim, a Reforma do Estado se caracterizou e caminhou limitada 

pelo conjuntural, procurando oferecer resultados (ganhos) de curto prazo. 

As privatizações são exemplares neste sentido. Os estados - e isto é mais 

claro no caso do Rio Grande do Sul - foram induzidos a privatizar 

empresas estaduais não por um mote ideológico, mas por necessidade 

financeira, pois tal expediente possibilitava recursos imediatos para o 

governo estadual esgotado em sua capacidade de investimento. Não se 

caminhou, por exemplo, para uma transformação profunda nas relações 

entre o Estado e o mercado, redefinindo os papéis, mas houve ainda 

espaço para o paternalismo irresponsável dos incentivos fiscais. Também 
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não se alterou a forma de inserção do Estado na economia, o qual deixaria 

de ser prestador direto de serviços de caráter público para regulamentador 

da prestação destes serviços por empresas privadas. É exemplar neste 

aspecto a precariedade na implementação e consolidação das Agências 

Regulatórias nos planos nacional e, especialmente, estadual, destacando, 

para o nosso estudo, a AGERGS (Agência · Estadual de Regulação dos 

Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul), cuja criação em 1997 

representou um avanço quando comparada a situação de da maioria dos 

outros estados, que nem tal iniciativa tiveram. Entretanto, a AGERGS foi 

criada natimorta e hoje nem é uma ficção jurídica. 

Isto ajuda entender porque a Reforma Administração e 

Previdenciária no Rio Grande do Sul esteve relegada a segundo plano e só 

avançou em medidas como o PDV, implementado com recursos da Caixa 

Econômica Federal, e a adoção da contribuição previdenciária dos inativos 

que a curto prazo trazia recursos imediatos para minimizar o custo dos 

aposentados e pensionistas. A reestruturação do funcionalismo, por 

exemplo, que requereria um grande investimento em informatização, não 

foi priorizado. 

Um outro aspecto que chama a atenção na Reforma do Estado no 

Rio Grande do Sul é o quão se mostraram estéreis os mecanismos de 

austeridade da União para com os governos estaduais. O empréstimo da 

Caixa Econômica Federal para o PDV, a negociação da dívida pública 

estadual, os recursos do BNDES como antecipação de recursos 

orçamentários no processo de privatização, tudo isso se efetuou a partir de 

uma série de exigências da União em relação aos estados que nem de 

longe foram cumpridas. 

Mais um exemplo de fragilidade do contrato federativo que moveu o 

ideário do ajuste e reforma do Estado no que se refere ao caso do Rio 

Grande do Sul foi a aprovação pelo Senado de empréstimo do BIRD para o 
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Estado no valor de US$ 125 milhões, contrariando resolução 69/65 do 

próprio Senado que exigia o cumprimento da Lei Camata e não ter contas 

atrasadas junto às instituições financeiras para poder contrair novos 

empréstimos - duas condições não observadas pelo governo gaúcho. 

O retrato final da reforma do Estado no Rio Grande do Sul não é, 

como se poderia supor pelo o que ocorrera no Governo Federal, a vitória de 

uma visão fiscalista de reforma; na verdade, nem o aspecto fiscal foi 

corretamente contemplado, sobretudo por conta das iniciativas do 

governador Antonio Britto de trazer empresas com incentivos fiscais - e 

mesmo empréstimo de recursos diretos, como no caso da GM - cujo custo 

foi extremamente alto ao erário público. Nem mais moderno em termos 

gerenciais nem mais equilibrado financeiramente, esse é o balanço do 

processo de reforma do Estado no Rio Grande do Sul no período de 1995 a 

1998. 

4- O Fundef como política de coordenação federativa 

A política impulsionada pelo Governo Federal que mais se aproximou 

de um modelo de coordenação federativa foi o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fund~f). Aprovado pelo Congresso Nacional em 1997, o Fundef obriga os 

governos a aplicarem 25o/o dos recursos resultantes da receita de impostos 

e transferências na educação, sendo que não menos de 60% deverão ser 

destinados ao ensino fundamental. Sua implantação, em nível nacional, 

ocorreu a partir de 1° de janeiro de 1998. 

Dos recursos do Fundef, pelo menos 60°/o devem ser aplicados na 

remuneração dos profissionais do magistério (professores - inclusive os 
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leigos - e os profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, 

tais como : direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão e 

orientação educacional) em efetivo exercício de suas atividades no ensino 

fundamental público. 

O '6bjetivo do Governo Federal com o Fundef é corrigir a má 

distribuição de recursos entre as diversas regiões e dentro dos próprios 

estados, diminu_i11cio as desigualdades_._present,e_~ -- 11ª·- rede pública de 

ensino. Trata-se neste sentido de uma política vertical e horizontal de 

redistribuição de recursos, o que a faz únic~ no fe_<!~~ª1ismo brasileiro. 

Os municípios são obrigados, portanto, a destinar ao ensino 

fundamental 15% de seus recursos provenientes de impostos, mesmo não 

tendo o ensino fundamental em sua rede de ensino. Neste caso, é possível 

municipalizar este nível de ensino, transferindo os alunos para a rede 

municipal, bem como os recursos correspondentes (financeiros, materiais 

e humanos), mediante negociação e entendimentos com a Secretaria de 

Educação do estado. Ou, caso os municípios prefiram, podem firmar 

convênio com o estado transferindo para ele os recursos em beneficio das 

escolas estaduais que atendam os alunos desse nível de ensino residentes 

no município. 

Para assegurar o seu cumprimento, a lei exige a criação dos 

Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundef, instituídos 

em cada esfera de Governo, que têm por atribuição acompanhar e 

controlar a repartição, a transferência e a aplicação dos recursos do 

Fundo. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundef deve ser composto de, pelo menos, quatro membros, representando 

a Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalente; os professores e 

diretores das escolas públicas de ensino fundamental; os pais de alunos; e 

os servidores das escolas públicas de ensino fundamental. No caso do 

município contar com o Conselho Municipal de Educação, representantes 
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deste órgão também deverão fazer parte do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundef. 

Os Estado, o Distrito Federal e os municípios devem dispor de um 

novo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, que regulamente as 

condições e o processo de movimentação na carreira, estabelecendo a 

evolução funcional (por categorias, níveis, classes), adicionais, incentivos e 

gratificações devidos, e os correspondentes critérios e escalas de evolução 

de remuneração. 

A importãncia do Fundef pode ser vista em comparação com a 

saúde. Ao contrário da saúde pública, onde o papel do Governo Federal 

sempre foi muito forte, concentrando cerca de 75 o/o dos gastos, na 

educação a distribuição de responsabilidades tanto no que se refere à 

gestão dos diversos níveis de ensino como do seu financiamento estão 

mais bem distribuídos entre as três esferas de governo. Isto não significa, 

no entanto, que haja eqüidade na divisão .. de responsabilidades e nem que 

esta distribuição seja adequada para atender aos desafios que a educação 

pública no Brasil deve enfrentar nos próximos anos. 

De acordo com um especialista em educação47, um dos responsáveis 

pela reforma da educação fundamental no Estado de Minas Gerais: 

"No caso da educação básica, temos uma torre de Babel 

protegi.da sob o CE...11.~.tQ,..EJ~Ji.P:camente conveniente de "regi.me de 

colaboração". Segy'fJAo esse conceito, as três instâncias podem operar 
,,..,,, _ ___,........--""'- - -~'-·· ··· · ~ ·. ··---. .....,,,..,.. __ ,_,__, ..• 

(ou não} redes de ensino; podem financiar (ou não} a educação; e 

podem escolher onde desejam (ou não desejam) atuar. Resultado: não 

existe uma instância do poder público que seja responsável (e 

responsabilizável) pela oferta (ou não} de ensino fundamental. Cada 

47 João Batista Araújo e Oliveira "Avanços e Impasses na Educação: à guisa de balanço" 
· · · inas Gerais, janeiro-marÇ.Q de 1998. 
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instância faz o que pode e o que qy_er,_~p9stamente em regi.me de 

colaboração." 

Deste modo, o Governo Federal é responsável tanto por uma extensa 

rede de universidades e escolas técnicas de nível médio, como administra 

diretamente um colégio de primeiro e segundo graus (Colégio Pedro II, no 

Rio de Janeiro); distribui recursos financeiros, livros e material didático 

diretamente para as escolas de nível fundamental e médio de estados e 

municípios, sem prestar contas aos respectivos governos, transmite 

programas didáticos através de uma rede fechada de televisão, define 

currículos nacionais, mas, também financia prefeituras através do 

programa da merenda escolar, que alcança praticamente todo o país ou 

dos convênios negociados diretamente com os governos locais para a 

realização de obras e implementação de programas educacionais. Em 

outros casos, opera em articulação com os estados por meio de convênios 

ou programas de assistência técnica - caso do Projeto Nordeste. 

Além de tudo isso, o Governo Federal ainda cumpre com tarefas 

exclusivas e apropriadas ao nível nacional, como a coleta e análise de 

estatísticas educacionais e realiza avaliações de desempenho das redes 

estaduais e municipais de ensino. Pode-se dizer, então, que de um ponto 

de vista mais geral o comprometimento do Governo Federal com a 

educação fundamental foi mais voluntarista ou discricionário do que fnito 

de um plano ou sistemática de cooperação federativa na área educacional. 

Isto apesar da constituição definir expressamente a missão da União: esta 

deve promover prioritariamente a universalização e a eqüidade no ensino 

público, incentivando, financiando e fornecendo assistência técnica a 

estados e municípios. 
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Estados e municípios, diversamente do que ocorre na área da saúde, 

são tradicionalmente os provedores do ensino fundamental, médio e, em 

menor escala, universitário. O maior problema está na distribuição das 

matrículas dos ensinos fundamental e médio entre estados e municípios. 

As matrículas do ensino fundamental em 1998 correspondiam a mais de 

35,8 milhões de crianças em todo o país e consumiam cerca de 37% dos 

gastos totais com educação. No ensino médio, o número de alunos 

matriculados é de aproximadamente 6.9 milhões e 5,6% dos gastos totais, 

enquanto no ensino superior aproxima-se de 2 milhões correspondendo a 

23% do total de recursos investidos em educação no Brasil. No ensino 

fundamental os estados, em média, são responsáveis por 64°/o das 

matrículas enquanto os municípios se encarregam de pouco mais de 

26,5%, ficando os restantes 9,5°/o com a iniciativa privada. No ensino 

secundário, os estados são responsáveis por cerca de 72o/o das matrículas, 

em média, enquanto os municípios limitam-se a pouco mais de 7%, sendo 

19,8°/o as matrículas correspondentes ao ensino médio privado. 

Como se pode ver na tabela abaixo, entre 80 e 94, as redes estaduais 

expandiram suas matrículas, enquanto as redes municipal e privada 

reduziram sua participação proporcional no provimento. Cruzando esses 

dados com o aumento verificado no número de estabelecimentos de ensino 

municipais, percebe-se que até 1994 estava ocorrendo um processo de 

municipalização de tipo "ruralizante" ou concentrado em pequenos 

municípios. Como o impacto das matrículas desses municípios nas 

matrículas totais é insignificante em comparação com o aumento da oferta 

de vagas nas redes estaduais, entende-se porque apesar do aumento no 

número de estabelecimentos municipais de ensino, havia diminuído a 

participação das matrículas municipais no total nacional. Isto se explica 

em grande parte pelo fato da rede estadual concentrar-se nas áreas 

urbanas onde as escolas são muito maiores. 
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Tabela 27 
Ensino Fundamental: Distribuição Percentual de Alunos, 

Docentes e Estabelecimentos por Níveis de Govemo e 

rn•••••rnrm•••Irn••rn•••:;:•rn,~m~m~t:~~a..:~~~-I.:IJ~ri.J.:~~~~::i.'.~-~~:: : 
-~~~!'~1!~i!~!Nii~ f !f f.~~4 ::::,~ ~l~!~':,:!', ~ :i 2

!mi1;:::!ii:; lH 
··ESTABBLECJMENTOS 201 9261 · O 9 27 7 · 65 3 ·· 6 O 
''········ •::.::=:::w:::::=::m:=m:r:: :::::=x·:•:::: 194:487 mi ·o!i '·' •::::: __ 2 ___ 3 ___ ·_,_9__ _ =••:,:::• &a'.1•••••:::········ ..... 1 .... :.3 ......... . 
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Fonte: Draibe ( 1998) 

A partir de 1997 e , com mais intensidade, em 1998, como mostram 

os dados do Censo Escolar, tem se verificado uma inversão do processo. 

De fato, os municípios vêm aumento sua oferta total de vagas em 

comparação com as redes estaduais e privadas. Em 1998, por exemplo, as 

redes municipais de ensino foram responsáveis, isoladamente, pela oferta 

de todas as novas matrículas do ensino fundamental. Enquanto as outras 

redes apresentaram crescimento negativo, a pública municipal teve 21,8º/o 

de matrículas a mais, totalizando 2,7 milhões de alunos. A rede pública 

estadual perdeu 837 mil alunos (-4,6%), a rede pública federal 1,3 mil 

alunos (-4,5°/o) e a rede privada ficou com 265 mil alunos a menos (-

7,2o/o)48. 

O estado em que a municipalização mais avançou foi Minas Gerais, 

onde a rede pública municipal apresentou uma expansão de 63% em seu 

número de matrículas. Se, por um lado, os municípios estão assumindo 

cada vez mais a gestão do ensino fÜndamental, . P_~!:__ _o~tro, estao -se 

liberando da responsabilidade de manter escolas do ensino médio. Neste 

"'ªSegundo o INEP-MEC, ''Tal crescimento não deve ser creditado exclusivamente às novas 
matriculas, mas também à transferência de alunos da rede pública estadual e da rede 
privada, que reduziram a oferta de vagas". 



180 

nível, as matrículas na rede pública municipal caíram 12°/o, enquanto na 

rede pública estadual cresceram 14,1%49. 

A partir da implantação do FUNDEF, em _1997, o_ problema 

prioritário da educação no Brasil não é mais a redistribuição das 

matrículas de forma mais equilibrada entre estados e municípios. Embora 

ainda existam sérias distorções na maioria dos estados mais ricos e mais 

populosos, com a implerp.~nt~ção do Fundo de Manuten~ão e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental parece estar encaminhada a 
- --· .,-M• ... ·- · - -----

solüÇao·~do ·problema, pelb meh-ôs ~d-entro dos limites da atual distribuição 
,. 

das receitas tributárias entre as esferas de governo. A próxima etapa do 

processo de descentralização, isto é, a conclusão da transferência de todo 

o ensino fundamental para os municípios . _exigirá uma reforma nas 

estruturas de financiamento da educação fundamental, com a 

redistribuição proporcional das receitas estaduais vinculadas à 

manutenção desse nível de ensino para os municípios. Será um processo 

lento e complexo uma vez que não se limitará a uma mera redistribuição 
...... ,,,,. .... --

daS 'fecêiiâs tributárias, mas envolverá a transterência de equipamentos e 

principalmente_ um enorme. contingente de professores __ que dificilmente 
.. ~· 

aceitarão a mudança de estatuto de servidor estadual para municipal. 

Mas este não é o único nem o maior problema do reequacionamento 

do quadro federativo na área da educação. Como se pode constatar pela 

tabela seguinte, a distribuição dos gastos t?tais da educação pública no 

Brasil privilegia, proporcionalmente ao número de matrículas, o ensino 
. . ·' ,. ·- . .· ....... ··-· ----~- . - . 

' . , 

superior (~3,7°/o) e o ensino fundamental (37,3). O ensino médio, como é 

fácil constatar encontra-se e_~ llOSição bastante secundária em termos· de 

recu_~_~..Q~J.~~~J.'. 

'4_9 .. ~dados dos Censos Escolares 97 e 98, podem ser encontrados na home page do 
INEP, ,lhstituição responsável pelas análises de dados educacionais do Ministério da 
·Educáção. Seu endereço na internet é www.inep.gov.br 
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Ora, todos os estudos apontam entre os próximos grandes desafios 

da educação brasileira, além da elevação da qualidade do ensino 

fundamental, a expansão, com qualidade, do ensino médio com forte 

ênfase na formação profissionalizante. Certamente, os gastos por aluno 

com essa "revolução" no ensino médio serão bem maiores do que os atuais. 

De onde sairão os recursos necessários? Não é razoável esperar uma 

redução nos gastos com ensino fundamental, é mais provável que ocorra o 

inverso, por sua vez, uma redução acentuada das despesas com ensino 

superior será uma tarefa inglória diante da organização e da capacidade de 

mobilização dos interesses vinculados ao setor. 

Existem duas hipóteses alternativas que implicariam uma reforma 

importante na distribuição das receitas e dos gastos nos três níveis da 

federação. A primeira, implicaria numa redistribuição de recursos do nível 

federal para os municípios que seriam induzidos a concluir a transferência 

das matrículas estaduais no ensino fundamental para suas redes, 

liberando, assim, recursos fiscais dos estados, atualmente comprometidos 

com a manutenção desse nível de ensino, para o investimento no ensino 

médio. A dificuldade, neste caso é, obviamente, o comprometimento do 

nível atual de receitas federais com despesas aparentemente irredutíveis 

com o pagamento de dívidas e transferências previdenciárias. Somente o 

déficit previdenciário da União para com seus inativos (750.000) eqüivale 

ao gasto total com o ensino público no Brasil (cerca de 2,2°/o contra 2,3°/o 

do PIB, respectivamente). 

A segunda alternativa é transferir compulsoriamente o ensino 

fundamental para os municípios, obrigando-os via reforma constitucional, 

a reduzir e eliminar seus gastos com outros níveis de ensino 

(principalmente médio e superior) enquanto não tivessem capacidade para 

financiar o ensino fundamental. Essa solução talvez seja politicamente 
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ainda mais dificil do que reduzir as despesas do governo federal com 

educação superior 

TABELA28 
Estimativa da Despesa com educação 
nas Administrações Públicas em 1995 

~~gftini&# •••••· ····· •••• •••••• • ••••• .•• • •• •.••• '.Ní"Vel l>e gôve~~ .. • Go'Verll.o · · . .. ·:oen1:·.---

Federal 
Administração 3,28 
Educação da Criança de O a 6 anos O, 11 
Ensino Fundamental 5,44 
Ensino Médio 1,09 
Ensino Superior 9,09 
Ed. Física e Desportos 0,0 
Assistência a Educandos 0,04 
Educação Especial 0,02 
Assistência e . Previdência em Educação 3 ,21 
TotalGeral . .... 22,3 
Fonte: Adaptado de Draibe (1998). 

·· · coDsc>licl&do 
Estadual Municipal 
0,96 6,98 
0,0 4,49 
26,98 4,91 
1,87 2,72 
14,18 0,41 
0,14 2,78 
0,05 3,31 
0,0 0,79 
3,89 3,19 
48,1 ··· ... .. . . ····· 29,6 

11,22 
4,6 
37,33 
5,68 
23,68 
2,92 
3,4 
0,81 
10,29 
100 

Assim, embora o FUNDEF50, tenha um impacto importante no 

processo de descentralização, na medida em que virtualmente "obriga" 

uma redistribuição das matrículas, atualmente concentradas no nível 

estadual, para os municípios, dada a concentração de recursos tributários 

vinculados à educação nos governo estaduais, o processo de 

descentralização se esgotará na mesma proporção em que houver um 

equilíbrio entre volume de matrículas e receitas municipais vinculadas ao 

Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. 

so O "Fundão" como ficou conhecido, obriga estados e municípios a depositar num fundo 
contábil 15% dos 25% das receitas totais de estados e municípios que já eram 
constitucionalmente reservados para o investimento na educação em geral. Em cada 
estado, esse fundo será redistribuído entre as redes estadual e municipais de ensino 
fundamental de forma que o gasto total com esse nível de ensino alcance R$ 300 por 
aluno/ ano. Portanto, quanto menor for o número de matrículas em determinado estado 
ou município em relação ao total de receitas vinculadas à educação fundamental, menor 
será a parcela dos recursos depositados no Fundo devolvidos a esse governo. Os restantes 
10% de receitas podem ser empregados no desenvolvimento e manutenção do ensino pré
escolar nos municípios e o ensino médio no caso dos estados. Dentro dos 15% que devem 
ser depositados no FUNDEF, 60% devem ser gastos com salários e com a valorização do 
magistério em geral. 
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5- Conclusão 

Propõe-se aqui fazer um balanço do que é ainda necessário fazer em 

termos de reformas estaduais. 

Em primeiro lugar, os governos estaduais devem atuar no sentido de 

profissionalizar a burocracia e de modernizar a máquina pública. Parece 

paradoxal propor isso num momento de crise financeira, mas somente com 

capacidades gerenciais fortes que os estados poderão resolver seus 

problemas. Caso contrário, cometerão mais equívocos e farão sacrifícios 

inúteis em termos de ajuste de curto prazo, sem resolver as questões 

estruturais. Ademais, os governos estaduais são peça central nas políticas 

públicas, e desse modo seu aparelho estatal, em articulação com os 

municípios, tem de estar preparado para resolver os graves problemas 

sociais que afligem o país. Cabe recordar o que foi dito no início: um dos 

principais objetivos da reforma do Estado no Brasil é o de melhorar os 

programas sociais, tornando-os mais eficientes e efetivos. 

Segundo, o modelo regulatório deve ser criado e/ ou aperfeiçoado 

para dar conta do "dia seguinte" do processo de privatizações. Afinal, não 

está se buscando um Estado mínimo e sim um aparelho governamental 

capaz de regular a atividade econômica. Além disso, a constituição de uma 

nova forma de provisão dos serviços públicos sob concessão precisará 

garantir a participação dos cidadãos no controle da qualidade das 

políticas. Dado o histórico de reduzida esfera pública no plano subnacional 

brasileiro, a preocupação com o tema regulatório deve ser redobrada. 

Terceiro, os estados devem continuar sua políticas básicas de ajuste, 

concentrando-se mais em quatro tarefas cujos resultados são mais efetivos 

no médio e longo prazos: enfrentar as grandes diferenças salariais e os 

privilégios de fortes grupos corporativos presentes nas administrações 

estaduais; pressionar, em parceria com a União, o Judiciário estadual para 

a modificação do atual padrão de gastos; fortalecimento das receitas 
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estaduais; e, sobretudo, criar Fundos Previdenciários para o 

funcionalismo, dada a magnitude deste problema para as contas públicas 

estaduais. Neste sentido, a demissão por excesso de quadros, prevista na 

reforma administrativa, só deve ser usada em último caso. Não obstante, é 

importante ressaltar que, embora a Lei Camata deva ser reformulada 

tecnicamente, um limite de gastos de pessoal pode se constituir numa 

proteção à sociedade contra os governos predatórios e clientelistas. 

Quarto, deve haver um reordenamento do pacto federativo de modo 

não apenas a renegociar as dívidas segundo critérios de gastõspfilfilC::os, 
mas também envolvendo as questões de política industrial, investimento 

em infra-estrutura e aprimoramento do capital social. Um novo tipo de 

reiacionamento intergõvernamenfal deve dar base a estas mudanças, para 

que não caminhemos nem para a descentralização estadualista 

irresponsável nem para a centralização financeira e a imposição de cima 

para baixo de políticas elaboradas em Brasília. Coordena~~.f_QQ,2~,fªÇªQ ~ .. 

ação em rede devem ser as palavrªª=ÇDª-Ve.JHU:a.re.çgnstrg!Lª_E~çleração. 

A agenda deve incluir a reforma do sistema político estadual, 

responsável pelo patrimonialismo, pelo poderio não republicano dos 

governadores e pelo predomínio de uma classe política essencialmente 

clientelista e provinciana. É esta a única reforma que pode oferecer uma 

base duradoura para o longo caminho das . reformas estaduais, 

remodelando de fato os papéis do Estado no seu relacionamento com a 

economia e a sociedade. 

Um último aspecto deve ser abordado aqui. Trata-se da criação da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora ela tenha sido efetivada durante o 

período aqui estudado, a sua aprovação é resultado do aprendizado obtido 

com o federalismo predatório e irresponsável desenvolvido ao longo da 

redemocratização. 

Aprovada no Congresso Nacional em 25 de janeiro de 2000 - com 

385 votos a favor, 86 contra e quatro abstenções -, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal procura estabelecer regras claras e precisas 
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aplicadas a todas as esferas de governo relativas à gestão da receita e da 

despesa públicas, ao endividamento, e à gestão do patrimônio público. 

Objetiva também aumentar a transparência da gestão financeira, 

obrigando os governantes a prestarem contas regularmente. 

Entre os principais pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

merecem destaque: 

a) Limitação de gastos com pessoal, estabelecendo não somente o 

quanto pode ser despendido por cada nível de governo em relação 

à receita líquida, mas também, e aí está a sua novidade, o 

percentual equivalente a cada um dos Poderes, eliminando assim 

a distorção vista anteriormente para a realidade dos governos 

estaduais. 

b) Limites mais rígidos para o endividamento público, estabelecidos 

pelo Senado Federal. O não cumprimento destes limites será 

punido igualmente com mais rigor. 

c) Definição de metas fiscais anuais. 

d) Mecanismo de controle das finanças públicas em anos eleitorais. 

· Segundo Marcos Mendes ( 1999), os objetivos básicos desta mudança 

são prevenir déficits imoderados e reiterados, limitar a dívida pública a 

níveis prudentes, preservar o patrimônio líquido, limitar o gasto público 

continuado, estabelecer uma administração prudente dos riscos fiscais e 

oferecer amplo acesso à sociedade das informações sobre as contas 

públicas. 

Todos estes mecanismos estão atrelados a dois tipos de punição: um 

de cunho administrativo, limitando a ação do governante quando não 

cumprir adequadamente as regras; e outro de natureza político-jurídica, 

cujo objetivo é punir a ação no ãmbito político, com retirada de direitos 

políticos ou do governante do próprio cargo, e procurando também 

estabelecer penas cíveis e criminais aos que desrespeitarem à Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 
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Há dois grandes problemas nesta lei, ambos já presentes na forma 

como o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso procurou induzir e 

coordenar a reforma dos governos estaduais. O primeiro é que o controle 

da aplicação da LRF estará basicamente nos fóruns subnacionais, seja o 

Legislativo seja o Tribunal de Contas estaduais. Logo, haverá com certeza 

problemas em estabelecer responsabilidade e transparência num ambiente 

não republicano. 

O outro problema está no passivo anterior, como o previdenciário 

mas especialmente o vinculado aos incentivos fiscais, pois os governos 

estaduais terão de escolher entre honrar os compromissos com as 

empresas, garantidos juridicamente, e cumprir a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Calcula-se que a renúncia estadual total seja de 10 bilhões de 

reais. É por esta razão que se torna impossível estabelecer um novo 

accountanbility intergovernamental sem resolver alguns conflitos 

horizontais que criaram uma Federação predatória, como veremos no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 
A COMPETIÇÃO PREDATÓRIA E A GUERRA FISCAL 

Toda Federação é necessariamente marcada pelo conflito, em razão 

da dupla soberania que a caracteriza. Mais do que isso, como 

argumentado no primeiro capítulo, a competição tomada como controle 

mútuo entre os níveis de governo é mesmo a essência do federalismo 

democrático. Pelo ângulo econômico, algum grau de disputa é importante 

para induzir a inovação e a competitividade econômica dos entes 

federativos. No entanto, fica a pergunta: quando a competição torna-se 

prejudicial ao equilíbrio federativo? Em poucas palavras, isso ocorre 

quando a tragédia dos comuns não encontra solução, fazendo com que o 

bem estar individual seja antípoda do bem estar coletivo - em suma, um 

jogo de soma-zero. É bom lembrar que o pacto federativo responde a algum 

problema de heterogeneidade - regional, étnica, lingüística - e portanto a 

competição exacerbada pode influir na esperança quanto à simetria entre 

os atores, pedra angular das Federações. 

~<2_0_!!!P~tJç-ªo . e::i_{ª-cerbada pode não só ser um jogo de soma-zero mas 

tambémJnna Q.rfJ.tica._q~ pµsça d_e_r.~ndas (rent seeking). Isso ocorre quando 
•.. - - ___ .. ______ - - -------- -------- -- - -

al~p.~ __ _fQ_ns_~~m se beneficiar em detriment~ _ de outros Uogo de soma-
- --·- - - . . ... ··----- -- ... --~ 

- ----

zero) e,_ além disso, repassam também seus custos ou repartem os 

recursos de modo a que alguns paguem mais do que outros , mesmo sendo 

_ e~t~-~-Q~ .. 9...lJ.Ç _JJey~riª1!1, _ pela justiça distributiva, receber mais. Esta lógica 

de busca ___ c_!~ ____ rengas é ainda mais perversa em situações de graves 

disparidades regionais. 
-.- --·· ·-•"-"- · • ·~- --· ••d .--• • " 

O aspecto predatório da competição no terreno federativo manifesta

se também se não controle ou coordenação intergovernamental capaz de 

evitar as externalidades produzidas por determinados agentes. A lógica da 

concorrência pura significa aqui uma dificuldade enorme de junção entre 
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as partes de um mesmo território, colocando em risco à própria unidade 

entre os entes federativos. 

Por fim, o federalismo, desde os founding fathers norte-americanos, 

tem como sustentáculo o controle republicano dos governantes. A 

competição intergovernamental muitas vezes pode se ampliar por conta da 

ausência destes controles no ente que tem esta prática. Aqui, o aspecto 

predatório refere-se ao próprio uso dos recursos públicos, ganhando uma 

faceta perversa em razão da competição federativa. 

Em resumo, a competição predatória no federalismo teria as 

seguintes características: 

a) realização de jogos de soma-zero, em que o bem estar individual 

sobrepõe-se ao bem estar coletivo; 

b) comportamento competitivo baseado na busca de rendas, seja 

repassando custos a outros agentes, seja se apropriando de 

parcelas de recursos públicos que deveriam ser distribuídos de 

forma mais eqüitativa. 

c) ausência de mecanismos ou instituições que estabeleçam o 

equilíbrio entre os agentes, fazendo com que a disputa oriente-se 

pelo salve-se quem puder. 

d) falta de controles públicos internos a cada ente federativo, de 

modo que a predação dos recursos públicos locais alimenta-se da 

lógica da competição federativa. 

Estas características se fazem presentes em algumas situações na 

Federação brasileira. As duas principais são a multiplicação dos 

municípios e a guerra fiscal. Trataremos rapidamente do primeiro tema e 

nos concentraremos mais no segundo, uma vez que ele ainda se faz muito 

presente e não teve nenhuma decisão intergovernamental para cessá-lo. 

O fenômeno da multiplicação dos municípios ganhou força recente 

após a promulgação da Constituição de 1988. O impulso para isso adveio 

de três fatores: 
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(l)~ta de um pacto que consiga redistribuir melhor os recursos 
\._ ./ 

--públicos na Federação, levando em conta as reais necessidades e 

a compatibilização entre a necessidade de verbas com a 

responsabilidade fiscal; 
' 

2) R~~ebimento automático de dinheiro provindo do Fundo de 
'·.._ ,.... .. 

Participação dos Municípios (FPM) para todo distrito que se 

"', emancipar; 
---,...., ""'\ 

<., 3) ~ criação de novos mun1c1p1os pode servir ao desejo dos 

· governadores de redesenhar o mapa eleitoral em regiões cuja 

competição política seja baixa o suficiente para permitir a entrada 

de um novo líder. 

,4f~usência de um nível intermediário entre o governo estadual e o 

,, municipal exacerba o conflito entre os líderes locais por verbas 

públicas, tornando irracional os resultados regionais das 

políticas. 

A partir destes fatores, houve uma grande multiplicação de 

municipalidades no Brasil, como mostra a tabela abaixo: 

Tabela 29 
A Multiplicação dos Municípios (1988-1997) 

1988 1997 1988 1997 
Amaná ..... ···•···· ..... ·· .. ·· · · · 5 .. 16 RioGdedo Norte ·· 1s2 .. 166 

12 22 Alasmas 97 101 
i--~~~~~~~+-~~+-~---1 

Rondônia · .... · ·· 19 .... · 52 ~ergipe 74 75 
Acre 

Roraima 2 15 Parai'ba 171 223 
i--~~~~~____,.,...,.-+-~~+---...,---1 

Amazonas . 60 < ·· 62 Pernambuco ·· 168 . .. .. 185 
i--~~~~~~~+-~~+-~---1 

Pará 88 143 Bahia 367 415 ....... ~----~~----+...,,..,-----;-.,...,.~--i • Tocantins 83 139 Minas Gerais 722 853 
i-------~~--------------......... +-~----+---------1 

Distrito Federal 1 1 Espírito Santo 58 77 
i--~~~~~~~+-~~+-~---1 

GóiâS · .184 242 · Rio de .Janeiro ···· .. >66 ·· .. 91 ·· ·· 
i--~ ..................... ~~~~+-~----+-~---1 

Mato Grosso 93 126 São Paulo 572 645 
. Màfo G. do SUi .... ...... 72 . '17 . Paraná ... ......... ·· ··•··· . 29'1 . . .. . 399 

Piauí 48 221 Santa Catarina 199 293 
1----~~--..,,.....,.,...,....,...,.,...,., ........... +----....-+------1 
. :Maranli.ãO . > > 1ª6 · 211 Rio Gd.~ cio su1 / · 21a > • · · • · · .. 467 
Ceará 170 184 

Fontes: ABRUCIO, 1998: 33; O Estado de São Paulo, 17/08/1997: A-8. 
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Mas a multiplicação de municípios torno-se efetivamente predatória 

porque beneficiou mais os municípios pequenos, onde há menor população 

e também menos necessidades de recursos públicos. Por tabela, foram 

prejudicados os municípios de médio para grande porte, com maior 

população e onde a necessidade de recursos é mais premente. A seguir 

mostra alguns dados que refletem esta realidade. 

Tabela 30 
BRASIL E REGIÕES 

Número de Municípios Instalados após 1984, 
.. ............... ... . .......... ... por~stratos de População, 1997. 
· . Gtu.Pe>iclel'tlt&J'J.iclp• ·· ·. ·········Nordeste · No~e ÇentrO~ Sül< $udeste · · Braan 

· .. ·. · · .· · · · (Jtop111a.Ç•) < · · ····· ··· · ··.··· ··.· Oeste 

até 5.000 hab. 146 97 80 296 
BT •··· 

116 735 
.5.oo() a J.o.oodha.b. / .. .. 
10.000 a 20.000 hab. 
2o;oooa•so,ooo.11aK •.·· 
50.000 a 100.000 hab. 

•.. · 100.000 a. 500.00Ó hahl . / ... 

125 

Total 402 
Fonte: GOMES & MAC DOWELL, 2000. 

42 

209 

•·. 360 ·. 

19 19 29 234 

····· · .•.. 14 >·.· ····· 61 ? 
2 11 

138 405 251 1.405 

Tabela 31 
BRASIL E REGIÕES 

. Receita Corrente Própria dos Municípios como Percentagem da 
sua Receita Corrente total, por Grupos de Municípios, 1996 

. Gnlpo de MUJ1tcípioi < 
/ (pop1Jlaçâo) . 

N01de&;te Norte Cenb:IJ.;. 
(em%) 

su.11ene Brâs . 

até 5.000 hab. 

s.ooo à1ó.()()() ha.b . . 
10.000 a 20.000 hab. 
.20;000 aSQ;()()o ll.ah. ·> :.>··· ······ ··· 
50.000 a 100.000 hab. 

·•••1-0<:ü>oo•• a.••soctooo· ll.a.t>.·········•·•·············· · · 
500.000 a 1.000.000 hab. 

MruS-<te L()Q().ooo h.á'b/ / 

2,9 

4,0 

10,6 

28,1 

Total 17,9 
Fonte: GOMES & MAC DOWELL, 2000. 

• ..•. Oeste 
>il 

4,4 7,5 9,9 10,1 8,9 

3,4 .. 14,9 .12;6 > /10,:1 
4,2 9,7 16,3 17,7 12,3 

. . 9.;l. ··/ j~,4 > / 23,1 < 2?;0 } \ 17•5 < 
15,0 19,4 27,l 30,8 25,3 

.. 18,8 < .. 25,0 ··37,7. < $6~á > .. 34,2 
* 

<32,2 
20,3 

47,7 * 41,4 38,1 
. .. ...... '.... . .. . . ... ... ... · ·· - · 

5!2~er > &0,2 > > s~~9 
20,9 29,2 41,0 33,5 
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Receita Corrente Total per Capita dos Municípios, por Grupos 
de Municípios Agregados Segundo a População, 1996 

.......... (R$/hab/ano) 
· t.;t.Jpc> 4~ ,&f#J:lic:ípiOs > · No?dêast~> · Hortê . P!nti-ct-x <S1iil·r Suê11'Bt• Brâsil 

· tpqp#Ja.~n > ···· · <>este << 
até 5.000 hab. 295,0 288,6 429,9 468,2 470,7 431,3 
So.000 álOJOOO hab. .·· · 199.,3 < 18'7';& 311,6 ( <3õ3;4 3()3]1 / 269A > 
10.000 a 20.000 hab. 153,0 135,9 269,4 274,0 282,4 220,2 

. ........... . 

20.oooaso .. ooobab. / >J39;o <· <12a.2 • > 211,a · ·246,s · 290,4 > 208,a< 
50.000 a 100.000 hab. 124,3 204,1 203,8 247,8 298,7 225,0 
100.oooasoo~oooha.b. < rss,2 ·· 1§2.4> 184a ~53;6 >333,1 > 27J.,4> 
500.000 a 1.000.000 hab. 224,1 * 264,4 * 365,1 307,9 
Maisae1.ooo.oooháb>> · 26~:;§> <211,9. asv,1 489~9 > '4<J5.S << 
Total 167,5 190,7 244,6 283,9 366,1 281,4 
Fonte: GoMES & MAC DOWELL, 2000. 

Tabela 33 
BRASIL E REGIÕES 

Participação Percentual dos Grupos de Municípios 
na População Total do Brasil, 1996 

· Gt..Pc> t.f:e Mun.iciPIOs t•• · · ·Nordeste Norte >Centn>-
(em%) 

$udest1t Brasil 
·••· > (pópu!aÇão) >····· oeste ····· 

até 5.000 hab. 
5.000 aJ0.000 b.ab. < ··· 

10.000 a 20.000 hab. 
20.ooo:aso.ooohab. > .·. 

. . - . . . ' . ' ' . . - . . . . - - . ' 

50.000 a 100.000 hab. 
100~000 a 500.ÓOÕ hab. ·· ·. 

500.000 a 1.000.000 hab. 
Mais de t.00().000 ha.b. i ··.· 

0,33 
150 . . 
5,10 
1,50 ·· · 

3,96 

2,48 

Total 28,50 
Fonte: GOMES & MAC DOWELL, 2000. 

O, 17 0,28 0,66 0,80 2,24 
.·· 0 ;39 > . >>0,49 ···.· ·· 1,26 · i ,63 . 5,27 // 

0,95 0,89 2,21 2,91 12,07 
1;6$ / .•.·. <J ,08 . 2;54 •·• 1'1,97 
1,20 0,55 2,31 4,63 12,65 

1;3ª 4,23 ... 12?46 •·••• < 23,36• •< 

* 0,38 * 3,92 6,79 
. 1,46 > 1,80 . 1~76 ll,13 • /19,~'1 
7,19 6,68 14,97 42,65 100,00 
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··.····.···· ··.·· (}a~tos co!llLegislativo .Municipal per Capita, 1996 : =l';!~~t~t..is > N~~~ · ~~=1 : U= :~ Sud~ Brasil 
até 5.000 hab. 18,0 22,5 26,4 19,3 20,2 20,6 
sJJOoatoJJOoliâh. >········ ·.··· · •. 1aA ><••· ta;sw 2 21;4 ···· · 12~2 ... <12;s > 1a,? · 
10.000a20.000hab. 9,2 10,4 15,7 10,4 13,1 11,0 
2o;oaoâ5óX>t>:oliab. <·•··· .. ·.·.·.·· << ~M> •.·····. ···· ·a~e / )2~1 • . . · ..... 9,7 ·• ·. 1ª~$> ) 10~5 · 
50.000 a 100.000 hab. 7,2 16,l 9,6 10,9 15,3 11,6 
ioo;emoâsõoJdoohah. <··· ··· · .·. 11;5·> ·• 9;7 ? · >ls,4 · · • 1t,4< .··• 17;2 > ) J.4,7 · 
500.000 a 1.000.000 hab. 17 ,4 * 21,4 * 16,2 16,9 

·Mais &e )J>qo;ooctha1>. · 13;s . 24;s ··· •·• >t7;9. J.s,6 > 
Total 10,8 16,9 12,1 15,6 13,5 
Fonte: GOMES & MAC DOWELL, 2000. 

Em linhas gerais, o que se pode concluir pelo exposto nas tabelas 

anteriores é o seguinte: 

a) Primeiro, mais da metade dos municípios criados tem até cinco 

mil habitantes e mais de 95% tem, no máximo, 20 mil habitantes. 

Crióu-se um terreno para a fragmentação do país, ao contrário da 

tendência internacional. Para dar um exemplo, em 14 dos 15 

países da União Européia houve diminuição do número de 

comunas e agregação de poderes locais, significando muitas vezes 

a criação de níveis intermediários entre o regional e o municipal, 

como na Alemanha, por meio do Kreiser. 

b) Os municípios criados têm a menor porcentagem de receita 

própria dentro da receita total e são os que têm, disparado, a 

maior receita per capita dentro do total. Traduzindo: a 

multiplicação de municípios significou, de um lado, um estímulo 

a irresponsabilidade fiscal e a dependência em relação às 

transferências intergovernamentais e, de outro, está retirando 

recursos dos maiores para os menores, . sem que nestes últimos 

estejam vivendo os habitantes mais pobres do país, que em 
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termos absolutos estão cada vez mais nas Regiões 

Metropolitanas. 

c) A maioria dos municípios criados contém um ínfima parcela da 

população brasileira. Assim, ao contrário do que têm propugnado 

alguns municipalistas, a febre de emancipações favorece uma 

parcela minoritária da população brasileira, a qual, segundo os 

dados anteriores, tem regressivamente se beneficiado da 

distribuição de recursos ao longo da Federação. 

d) Por fim, a maioria dos municípios criados, além de representarem 

uma parcela ínfima da população brasileira, está gastando a 

maior parte dos recursos apenas para pagar suas contas 

mínimas, sendo os que mais gastam com os três Poderes. Ao 

invés de significar um repasse de gastos para a área social, 

resolvendo melhor os problemas de áreas que estariam sendo 

prejudicadas pelo município-mãe, o desmembramento está 

concentrando renda nas mãos da elite política local. 

A lógica da multiplicação dos municípios revela a faceta não 

cooperativa do federalismo brasileiro. Mas a questão que mais ~xacerba a 

competição federativa no Brasil é a guerra fiscal. 

A literatura de federalismo fiscal teve como ponto de partida uma 

visão em prol da eficiente competição interjurisdicional, edificada sobre o 

conhecido Modelo de Tiebout (1956). Este autor parte do princípio de que, 

quando os eleitores escolhem o estado onde irão residir, estão revelando 

sua combinação preferida de impostos e bens públicos. Esse processo de 

voting with one's feet, que requer total mobilidade dos indivíduos, pode ser 

entendido como análogo à escolha de uma cesta de bens no mercado 

privado. Aqueles estados que possuem políticas tributária e de gastos que 
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agradam aos cidadãos deverão receber uma corrente imigratória em suas 

jurisdições. Essa imigração implica que as decisões governamentais foram 

tomadas de forma eficiente e, por isso, foram privilegiadas ou reveladas 

como preferidas pelos cidadãos. Tiebout argumenta que, se houver livre 

competição entre os estados federativos, aqueles governos que perdem 

cidadãos ajustarão suas políticas de modo que, no final do processo, todos 

os estados estarão oferecendo eficientemente os bens e serviços que são 

demandados pela sociedade. Conclui-se, portanto, que a descentralização 

governamental atua como uma "mão invisível" no setor público, trazendo 

beneficios inquestionáveis para a federação como um todo. 

Mais recentemente, autores como Bovensberg (1991) mostram que 

haveria três grandes qualidades da competição interjurisdicional: 

a) a pressão pela redução dos níveis de tributação interna tende a 

contrabalançar as pressões pela elevação dos gastos e tende promover a 

maior eficiência, na medida em que obriga o governo a examinar 

criticamente seus gastos; 

b) a possibilidade de se realizarem experiências na política tributária 

com resultados benéficos; 

c) a agilidade na adequação da tributação às novas circunstâncias 

econômicas. 

Todas estas qualidades da competição interjurisdicional fazem parte 

daquele espírito que Thomas Dye, o maior defensor do modelo de relações 

intergovernamentais competitivas, louva no federalismo, de agilidade, 

dinamismo, criatividade e eficiência governamental. 

Entretanto, desde que Charles Tiebout desenvolveu seu modelo, a 

literatura sobre competição tributária progrediu significativamente, 

mostrando que seus resultados são bastante limitados a condições 
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econômicas um tanto quanto irrealistas. Em suma, Tiebout parte do 

princípio de que as condições dos teoremas do bem-estar são plenamente 

satisfeitas. Isto é, o modelo não considera a existência de falhas de 

mercado, em especial, externalidades e bens públicos. Porém, a 

competição interjurisdicional traz, em seu próprio bojo, uma série de 

externalidades distintas. Segundo Stiglitz ( 1980), a própria migração das 

pessoas entre estados pode ser entendida como uma classe de 

externalidade, pois esses novos cidadãos trazem beneficios (aumentam a 

base contributiva) e custos (améntam a demanda por bens públicos) para 

a jurisdição em que escolhem residir, sem, no entanto, serem devidamente 

compensados ou onerados por isso. Na verdade, como mostra Paul 

Peterson ( 1995) para o caso norte-americano, a competição 

interjurisdiconal leva àquilo que chama race to the bottom em termos de 

Welfare. Isto é, para atraírem empresas, os estados não só diminuem os 

tributos como o próprio padrão das políticas públicas, colocando-as num 

patamar que, mesmo com novas demandas, o perfil não será 

excessivamente elevado. Resumo da ópera: o acirramento do conflito fiscal 

leva a uma padronização em um patamar mais baixo do Welfare no 

conjunto dos estados. 

A crítica à guerra fiscal tem se ampliado em todo o mundo. A União 

Européia criou uma série de regras para evitar este jogo na atração de 

investimentos. A Alemanha e a Austrália constituíram um modelo de 

harmonização tributária que praticamente elimina qualquer possibilidade 

de disputa fiscal horizontal. E mesmo nos Estados Unidos, país mais 

próximo de um modelo competitivo do que qualquer outra Federação, a 

guerra fiscal vem sendo fortemente criticada, sobretudo porque a 

globalização da economia tem levado ao acirramento da disputa pelo 

capital estrangeiro que pulula pelo mundo. 
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Segundo estudo oficial, escrito por Robert Lynch, hoje nos Estados 

Unidos o principal efeito da competição interestadual por recursos é 

petverter as prioridades estaduais [isto é, gastos sociais e em infra

estrutura] sem ganhos nacionais51 • O estudo continua mostrando que, na 

verdade, os governos estaduais superestimam os beneficias de receitas e 

subestimam os custos no erário público. 

Ademais, analisando pelo ângulo nacional, a guerra fiscal tem efeitos 

ainda mais petversos nos Estados Unidos. Conforme o senador Charles 

Horm, de Ohio, "a competição interestadual é um jogo de soma-zero sem 

nenhuma criação de riqueza" (a:pud DONHAUE, 1997: 106). 

Apesar das críticas e comprovações de sua iniquidade, cada vez mais 

governadores norte-americanos têm entrado na guerra fiscal. John 

Donahue fornece cinco razões para este fenômeno: 

a) Os estados concluem que a intetvenção e coordenação federal, 

num país marcado por uma cultura madisoniana e que passou 

por cinquenta anos de centralização rooseveltiana, é pior do que o 

mal da divisão. 

b) Além disso, os governadores acham que, se a guerra fiscal traz 

perdas para a Federação em geral, o estado, individualmente, 

pode ganhar. 

c) Os eleitores acreditam nos efeitos benéficos da disputa tributária 

e estão dispostos que os governos estaduais continuem a guerra. 

d) Os governadores atuais g?nham emprego enquanto os sucessores 

lidarão com o problema de longo prazo. 

s1 Robert Lynch, "Do State and Local Tax incentives work?", Econoniic Policy Institution, 
Washington, D.C. 
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e) Os governadores querem exercer o seu poder sem depender de 

outro nível de governo (DONAHUE, 1997: 118). 

A guerra fiscal entre os estados norte-americanos está se agravando 

e intensificando o debate sobre os custos efetivamente impostos à 

sociedade americana. Como exemplo, "a Mícron Techrwlogy recebeu US$ 

80 milhões do Estado de Utah para construir uma fábrica de chips. Em 

1993, o Alabama ganhou uma fábrica da Mercedes-Benz com um pacote de 

mais de US$ 250 milhões. A Blue Water Fibre recebeu do Michigan US$ 80 

milhões em incentivos para instalar uma usina de reciclagem de papel com 

34 empregados - isto é, US$ 2,4 milhões por emprego gerado."52 A falta de 

mensuração e acompanhamento do retorno socioeconômico desses 

investimentos faz com que parte do orçamento público, que poderia estar 

sendo investida em atividades tipicamente estatais, esteja financiando 

uma pseuda-criação de empregos, a custos exorbitantes. De modo a 

assegurar a vitória nessa acirrada competição tributária, geralmente o 

vencendor arca com um custo exageradamente caro para ganhar. A Teoria 

dos Leilões afirma que, quando há um número elevado de participantes, o 

vencedor pode tornar-se um perdedor, pois paga além do que deveria para 

ganhar. Essa é a chamada "Praga do Vencedor". Um exemplo interessante 

aconteceu no estado da Pensilvânia que, em 1978, gastou US$ 70 milhões 

para atrair uma fábrica da Volkswagen, com a geração esperada de 20 mil 

empregos. Uma década depois, essa fábrica, que empregou apenas 6 mil 

funcionários, foi desativada. 

Há diferenças, no entanto, muito grandes da guerra fiscal na 

Federação norte-americana comparada a uma situação como a brasileira. 

Primeiro por conta das diferenças regionais que marcam nossa estrutura 

federativa, ao passo que os Estados Unidos são um país mais homogêneo. 

52 As informações referentes aos custos da atração de empresas em estados norte
americanos foram retiradas da reportagem "Cresce a guerra fiscal nos Estados Unidos", 
publicada no jornal "O Estado de São Paulo" do dia 04/01/98. 
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Ora, se a guerra fiscal tende a ser regressiva e favorável ao jogo de soma

zero, tanto pior quanto mais desigual for a Federação - no caso brasileiro, 

este problema, portanto, ganha dimensões preocupantes. 

O jogo federativo brasileiro entre os estados, em segundo lugar, tem 

outra importante diferença em relação aos EUA. Aqui, as unidades 

estaduais sustentam muitas vezes sua competitividade às custas do 

repasse de suas externalidades à União. Na guerra fiscal recente, um bom 

contingente de estados, destacando-se o Espírito Santo, financiaram o 

pagamento do ICMS para empresas através de recursos do seus Bancos 

estaduais. Só que em qualquer crise das instituições financeiras estaduais 

quem "paga o pato" é a União, financiando de maneira indireta os 

beneficios fiscais concedidos pelos estados. Na verdade, a competição não 

cooperativa entre os estados se transforma num modelo predatório, 

baseada no aproveitamento irresponsável da ajuda dada pelo Governo 

Federal. 

Se a competição interjuridiscional ultrapassar certos limites ou levar 

a um impasse entre os estados, há a Suprema Corte para definir a 

resolução do impasse. No caso brasileiro, as instituições incumbidas da 

definição dos embates federativos são, ao contrário, ineficazes. 

Por fim, a ação competitiva dos governadores norte-americanos tem 

como contraponto uma série de controles públicos e sociais, o que não 

acontece no caso brasileiro. 

A história da guerra fiscal no Brasil, de maneira geral, representa a 

dificuldade de resolver o problema da simetria entre os atores. Mas sua 

manifestação advém, primeiro, da maior autonomia entre os estados, 

segundo, do fortalecimento das unidades estaduais médias e do gap destas 

- e das mais ricas - em relação ao conjunto mais numeroso de entes mais 

pobres e, terceiro e fundamentalmente, dos momentos de ausência de um 
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projeto nacional de desenvolvimento ou da capacidade do governo nacional 

para alcançar e impor consensos ao restante da Federação nos seus 

conflitos horizontais. 

Pode-se dividir a história recente da guerra fiscal no Brasil em três 

periodos. O primeiro vai da segunda metade do anos 60 até 1975 e, 

segundo Carlos Cavalcanti e Sérgio Prado (1998), provém da liberdade 

tributária adquirida pelos estados com a criação do ICM, um dos primeiros 

NA do mundo e o único que tem como base única uma esfera 

su bnacional. 

Temendo ações isoladas e descoordenadas por parte dos estados, o 

Governo Federal estabeleceu a celebração de convênios para o 

estabelecimento de alíquota uniforme entre os estados de uma mesma 

região geoeconômica. Ressalte-se que isso só pode ser feito porque 

estávamos no auge do unionismo autoritário. Até 1970, esta é a fase de 

condução da política tributária por intermédio dos convênios regionais, 

que representavam o embrião do CONFAZ. Um processo de regulação 

informal comandado pela União levou aos poucos, no início dos anos 70. a 

um consenso da necessidade da institucionalização do processo, que se 

consolida com a criação do Conselho Nacional de Política Fazendária 

(CONFAZ), pela Lei Complementar n 74, de 07/01/1975. O CONFAZ 

assumiu as atribuições de coordenar, dirigir, disciplinar e fiscalizar a 

celebração dos convênios entre os estados brasileiros, de forma a viabilizar 

a harmonização do ICM. Ao contrário do que havia ocorrido antes, a nova 

Lei criou fortes sanções para os entes que descumprissem os seus termos. 

Durante toda a década de 80, mesmo com descentralização política e 

fortalecimento dos governadores estaduais, a situação se manteve estável, 

sem grandes conflitos e desrespeitos às decisões do CONFAZ. Em 1988, 

com a reforma constitucional foi reforçado o ICM que então transformou-se 

em ICMS, permitindo um inicial aumento da receita tributária estadual. 
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As finanças públicas estaduais, contudo, entraram em colapso no 

começo dos anos '90. Basicamente, cinco fatores contribuíram para isso. 

Um, com validade para todos os estados, foi a recessão iniciada no governo 

Collor. Outro se refere ao engessamento do Orçamento público estadual, 

resultado, sobretudo, do crescimento exorbitante da folha salarial do 

funcionalismo, o que vem impedindo a realização de investimentos de 

maior impacto por parte dos governos estaduais. Um terceiro fator diz 

respeito à paralisação dos investimentos federais nos estados a partir da 

segunda metade da década de 80. Para piorar a situação dos estados, as 

fontes de financiamento, sejam internacionais ou nacionais, secaram, 

caracterizando um quarto fator propulsor da crise das finanças estaduais. 

E por fim, um fator que obrigou aos governos estaduais a rever suas 

estratégias de atuação no campo econômico. Trata-se da saída de 

empresas do seus estados de origem, motivada por incentivos fiscais 

oferecidos por outros estados. Tal quadro somente pôde se estabelecer 

porque os investimentos públicos federais do II PND, especialmente na 

área de infra-estrutura, tinham beneficiado um conjunto considerável de 

estados periféricos em termos de distribuição de riqueza, que antes não 

podiam competir em igualdade de condições com as unidades estaduais 

mais ricas. A partir da montagem de condições mínimas, esses estados 

periféricos podem agora competir pela atração de novos recursos do setor 

privado (ABRUCIO, 1998: 193). 

Começava ai a segunda fase da guerra fiscal. Nas condições 

extremamente desfavoráveis em que se encontravam, e com a 

impossibilidade financeira da União em ajudá-los, só restavam aos estados 

duas alternativas: se aliarem para realizarem programas conjuntos de 

gastos e atração de investimentos (opção cooperativa), ou cada um 

procurar por si só armar uma estratégia para conquistar novas empresas 

ao parque produtivo do estado (opção pela competição não-cooperativa). A 

segunda alternativa foi a escolhida, exatamente porque os incentivos 
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atuais sinalizam para comportamentos individualistas e não-cooperativos 

dos estados. Voltarei a esse assunto mais adiante. 

O deflagrador da guerra fiscal, segundo os próprios estados, foi o 

Espírito Santo, logo no começo dos anos '90, concedendo beneficios na 

importação de mercadorias para estimular a utilização dos seus portos53 . 

A partir daí, uma gama enorme de estados, no período de 1991 a 1994, 

iniciou um processo ampliado de concessão de incentivos fiscais. Podemos 

citar, entre outros, os seguintes programas de incentivo fiscal deste 

período: 

a) Santa Catarina: Programa de Desenvolvimento da Empresa 

Catarinense (PADEC), vinculado ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

Empresarial de Santa Catarina (FADESC) e Programas Bom Emprego 

Fiscal e Parceria Fiscal; 

b) Paraná: Programa de Estímulos ao Investimento Produtivo 

(PROIN), ligado ao Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE); 

c) Minas Gerais: Programa Pró-Indústria; 

d) São Paulo: Fundo de Apoio ao Contribuinte de São Paulo 

(FUNAC); 

e) Rio Grande do Sul: Fundo Operação Empresa (FUNDOPEM); 

ij Bahia: Programa de Desenvolvimento da Bahia (PROBAHIA); 

g) Mato Grosso: Programa deDesenvolvimento Industrial (PRODEI); 

h) Mato Grosso do Sul: Fundo do Programa de Desenvolvimento 

Industrial (F-PDI); 

i) Ceará: PROVIN-FDI; 
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j) Goiás: Pronordeste-Funagri/ Fundeste; 

k) Rio de Janeiro e Espírito Santo: dilatação do prazo de 

recolhimento do ICMSS4. 

A partir do final de 1994, com a acentuação da crise dos governos 

estaduais, o retomo maciço de capital estrangeiro ao país - por conta da 
- . - ---- ---

estabilização monetária -e a ausência de qualquer política nacional de 

desenvolvimento mas estabelecendo-se uma política federativa de ajuste 

fiscal, o qu~ limitou aind~ mais a ~81-'gem orçamentária para os gastos 

estaduais, criava-se uma situação que reforçou a guerra fiscal, abrindo a 
------ - ---- ------ - ... ---

terceira fase. 

De modo geral, é importante analisar os fatores estruturais que 

explicam o surgimento e o acirramento desse ambiente comp~titivo no 

Brasil. Dentre os fatores que colaboraram para o surgimento ) da 

competição, podemos citar: a falta do aparato institucional necessário para 

a discussão e resolução dos conflitos federativos; a concessão da 

competência do ICMS aos estados; a adoção do princípio da origem na 

apropriação de receitas do ICMS; e, por fim, a falta de uma efetiva política 

industrial no país, que acaba por ser "compensada" pela política tributária. 
- - --- -- -

Quanto às razões que justificam o acirramento âo processo competitivo 

nos anos 90, destacam-se a ampliação paulatina da autonomia estadual; a 

disputa pelo surto de investimentos estrangeiros e nacionais ocorrido 

nesta década; e, por último, a crise financeira dos estados. 

' \ 

Uma característica peculiar do sistema brasileiro que 'foge à !!"~d_ição 

inte~~c-~11-~_
1

é o fato de existirem dois impostos sobre o consumo, do tipo 

valor agregado, administrados por níveis distintos de governo: o IPI, que 

incide apenas sobre bens industrializados, e o ICMS, que incide sobre a 

circulação de bens em geral e alguns serviços específicos. Em verdade, as 

53 Cf. LAGEMAN, 1995: 11. 
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bases desses dois impostos são muito semelhantes, bem como seus 

métodos de apuração, o que permitiria uma consolidação dos mesmos em 

um único tributo, de modo a obter-se maior racionalidade econômica e 

menor custo administrativo, tanto para o setor público como para o 

privado. A existência de dois impostos do tipo_ valor agregado representa 

fator q_ue muito contribui para a complexidade e ineficiência de sistema 

tributário brasileiro, e dai advém a origem da guerra fiscal, como se verá 

adiante. 

No entanto, a ineficiência da tributação do consumo não pára por aí. 

Além do IPI e do ICMS, também incidem sobre os bens e serviços o ISS, a 

COFINS e o PIS/PASEP55. Assim, o consumo é tributado pelas três esferas 

de governo, de modo complexo, sujeitando-se, inclusive, à tributação em 

cascata. Desde já, é importante mencionar que reside neste ponto um dos 

maiores (senão o maior) problemas federativos e de competição tributária 

do Brasil 

Assim, ao contrário da experiência internacional, onde o NA tem 

sido instituído em nível central, o Brasil optou pela sua criação, 

manutenção e ampliação em nível subnacional. É bem verdade que o 

Brasil foi um dos países pioneiros na adoção de um imposto tipo NA, 

ainda nos anos 60, onde o padrão mundial era a tributação do consumo 

em cascata56 . Desse modo, não existia uma "experiência internacional" na 

época e o País ainda estava no começo de sua industrialização (incentivada , 

e ditada pela União), o que tomava dificil prever uma futura competição 

tributária estadual por atração de investimentos. No entanto, ao longo dos 

54 Estes programas são citados por LAGEMAN, 1995: 11. 
~A COFINS e o PIS/PASEP, apesar de formalmente incidirem sobre o faturamento das 
empresas, são facilmente repassados para os preços dos bens e serviços, onerando, em 
última instância, o consumidor final. Vale mencionar, além disso, que essas contribuições 
têm a indesejável característica de possuir incidência em cascata. 
56 Em verdade, há uma discussão sobre qual país teria instituído, primeiramente, um 
IVA, imposto hoje de utilização generalizada e adotado por maís de 100 países. Brasil e 
França são os candidatos mais fortes a esse "título". 
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anos, a concessão de um imposto de tamanha importância econômica para 

os Estados, conjugada à adoção do regime de origem (que acabou por 

privilegiar os estados mais ricos e industrializados), gerou as condições 

necessárias para o surgimento de uma competição tributária 

interestadual57• 

Neste ponto, cabe realizar uma importante análise sobre o regime de 

tributação do ICMS. Em verdade, apesar de ser popularmente apresentado 

como um imposto sobre o consumo, o ICMS ainda é um imposto sobre a ---- - -
produção. O regime de tributação escolhido foi um misto entre a origem e 

o destino, de modo a evitar a grande concentração da arrecadação em 

poucos estados rico& Apesar desse sistema misto, onde os estados 

consumidores apropriam-se da diferença entre a alíquota interestadual e a 

interna, a forte concentração da produção e do consumo nos estados mais 

ricos tem aproximado o ICMS do regime de origem (afinal, a alíquota 

interestadual é positiva, apesar de inferior à interna). Além disso, somente 

há pouco tempo, mediante a Lei Complementar 87 /96, as exportações 

foram isentadas do ICMS e a aquisição de bens para o ativo permanente 

passou a ter direito a crédito do imposto. Desse modo, o ICMS passou a 

ser mais parecido com um IVA sobre o consumo, representando um 

s1 A Constituição de 67 colocou nas mãos do Senado Federal a competência para fixar as 
alíquotas do imposto, como uma forma preventiva de evitar a guerra fiscal. No entanto, ao 
longo dos anos, os Estados foram ganhando - e descobrindo - mecanismos que ampliaram 
sua autonomia de legislar sobre o imposto ou de contornar as restrições existentes. Por 
exemplo, a Constituição de 88 passou a permitir que os Estados pudessem · fixar, 
mediante lei própria, suas aliquotas internas e extinguiu a possibilidade da União 
conceder, à revelia dos Estados, isenções sobre o ICMS. Alêm disso, os Estados 
descobriram que, apesar de "deverem satisfação" ao Senado quanto à alteração das 
aliquotas interestaduais, nada os impedia de alterar, arbitrariamente, a base de cálculo 
do imposto - o que virou mania nacional, por gerar o mesmo resultado 4a mudança da 
alíquota nominal: a alteração da alíquota efetiva A exigência de decisão unânime no 
CONFAZ para a concessão de beneficias fiscais também tem sido completamente 
~sconsiderada, sem nenhum tipo de penalidade. 
~ara isso, instituiu-se uma alíquota para transações interestaduais inferior à alíquota 

aplicada sobre as operações internas. Assim, quando a transação é realizada das regiões 
Sul e Sudeste para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a alíquota aplicada é de 
7%; nas demais transações interestaduais, a alíquota é de 12%. Apenas para referência 
do leitor, as alíquotas "normais" são de 17% ou 25%. 



205 

avanço na legislação do imposto. No entanto, o regime da origem ainda 

permanece sendo um grande obstáculo a ser superado, pois é um dos 

principais fatores que estimulam a competição interestadual. Isso porque a 

arrecadação do ICMS de um estado não está vinculada ao pagamento do 

imposto por parte de seus residentes e sim por parte de todos aqueles 

(residentes ou não) que compram as mercadorias produzidas no estado. 

Dessa forma, os estados exportadores são beneficiados em detrimento dos 

estados importadores, o que, no caso brasileiro, refere-se especialmente a 

São Paulo. 

Assim, qualquer estado arrecada mais em função de sua produção 

do que de seu consumo, o que gera todo o incentivo de atrair empresas 

para sua jurisdição. Surge aí, portanto, uma importante razão que explica 

a guerra fiscal no País. Conforme Prado e Cavalcanti (1998), "O princípio 

da origem é a condição essencial que permite ao governo local negociar 

com cada empresa as condições e eventualmente a própria obrigatoriedade 

do recolhimento do imposto. Mesmo na situação extrema em que toda a 

produção seja exportada para outras unidades da Federação - há muitos 

casos próximos disso -, o governo que sedia a produção ·tem a 

possibilidade real de, como destinatário legal da arrecadação, 

eventualmente conceder incentivos, diferimentos e isenções do imposto". 

Em outras palavras, a adoção do sistema de destino praticamente acabaria 

com a guerra fiscal do ICMS. As vantagens da adoção do destino estão bem 

colocadas por Varsano ( 1996): "Essa sistemática não elimina de todo a 

guerra fiscal, mas impõe fortíssima restrição à eficácia dos incentivos do 

ICMS. Como todas as saídas de mercadorias destinadas a outros estados 

ou ao exterior não são tributadas, não servem de base para a concessão de 

incentivos. A única forma possível de conceder beneficio fiscal para atrair 

empreendimentos ·é a redução do imposto a recolher, cujo valor agora 

depende do volume de vendas da empresa para dentro do estado". 
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Clóvis Panzarini, secretário da Receita do Estado de São Paulo, 

argumenta que a verd_~~~i~a "mµ11ição" da_gue1Ta fiscaLacabª_ m3.o sendo 

~1:1Jfilia_ e sim fJnanceir_ª, travestida de financiamento d~ longo prazo 

através da ICMS. Desse modo, a simples federalização da legislação não 
--------~-~--·-· ---- - "''"'· -- .. -.. 

solucionaria o problema. O coordenador paulista defende a adoção do 

princípio de destino no ICMS. 

"O mecanismo de financiamento do subsídio é ardiloso. Como existe 

tributação nas vendas interestaduais, a montadora cobra o ICMS (incluído 

no preço da mercadoria) de sua concessionária, mas não recolhe ao 

Estado, em função do dito 'financiamento'. Considerando que o 

contribuinte do Estado destinatário da mercadoria - no caso, a 

concessionária de automóveis - usa o ICMS que pagou, incluído no preço 

da mercadoria, como moeda para pagar seu próprio ICMS, não é dificil 

concluir que o 'funding' da guerra fiscal sai do tesouro do Estado 

consumidor. Assim, o ICMS financiado (ou devolvido), na origem, à 

montadora, foi cobrado da concessionária que, por sua vez, usou esse 

crédito para pagar seu próprio imposto ao Estado onde se localiza." 

(Entrevista com Clóvis Panzarini). 

A falta de uma política industrial, que possa efetivamente solucionar 

os problemas gerados pela extrema concentração econômico-industrial 

brasileira, é fator que também está na origem do problema competitivo no 

País. Para se ter uma idéia da grandeza dessa concentração, basta 

mencionar que a região Sudeste foi responsável, em 1997, por 56°/o do PIB 

brasileiro, sendo que somente São Paulo deteve 61 º/o do PIB regional. 

Dessa forma, é naturaj_que os novos investimentos que vêm ao País sejam 
--- -- ·---- -- ---- - ---··· -- ~---·- ·-·----------

direcionados ªº~- ~-stados mais ricos, que já detêm toda a infra-estrutura 
~-

necessária para viabilizar a inversão financeira. Cria-se, portanto, um 

círculo vicioso que deixa os estados pobres à margem do desenvolvimento 

industrial brasileiro. De modo a incentivar essas regiões menos 
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favorecidas, o Governo Federal, tradicionalmente, ditou a alocação de 

recursos fiscais e o direcionamento dos investimentos no País. Essa 

atitude é plenamente coerente com um período histórico de centralização 

de poder. Alguns bons exemplos dessa política são a criação da SUDENE, 

da Zona Franca de Manaus e dos fundos de incentivo às regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, todos utilizando beneficios fiscais com o objetivo 

de "levar o desenvolvimento ao interior do País". 

Entretanto, com a descentralização de receitas e a crise fiscal da 

União, esse papel "orientador" perde importância e, na falta de um padrão 

planejado e coordenado de desenvolvimento industrial, cada Estado ou 

Município se vê na condição, ou até mesmo na "obrigação", de atrair 

investimentos de forma própria, visando unicamente seus interesses 

particulares. Para atingir esse objetivo, o instrumento mais utilizado tem 

sido o incentivo tributário às empresas, valendo-se da ampla autonomia de 

que os governos subnacionais desfrutam ao amparo da própria 

Constituição Federal59 • Assim, possuindo competência sobre o ICMS e 

autonomia suficiente para alterar suas alíquotas efetivas (mesmo que, 

algumas vezes, à margem da lei), os estados estão utilizando a política 

tributária como substituta da política industrial. Em certo sentido, esse 

tipo de "substituição" tem sido um padrão recorrente no Brasil, que, na 

incapacidade de adotar efetivas políticas sociais e desenvolvimentistas, 

acaba sempre por usar o sistema tributário para compensá-las. De fato, o 

Brasil e tantos outros _países já tentaram resolver _a questão distributiva via 

tributação_~t:l-ª9 _QQÜ.Y..efª1nS.U.cesso. Repetir a mesma estratégia, utilizando 

o sistema tributário como substituto da política industrial, seria incorrer 

no mesmo erro. 

59 Assim, por mais que se discuta a legitimidade desse mecanismo competitivo, é inegável 
que ele é fruto das próprias estruturas legal e econômica brasileira e, do ponto de vista de 
um agente econômico tradicional, cada estado está apenas buscando maximizar o bem
estar de seus cidadãos. ~ntan.to~ na falta de avaliaçõe~ -ª~--~-~(:>:~I1eticio_4~ ~~-~ç~~o 
dos beneficios tributários e devido ao padrão totalmente descoordenado no qual o 
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Toma-se urgente, portanto, que o País discuta e implemente um 

projeto efetivo de desenvolvimento industrial, que possa permitir que cada 

estado se des~-~volva de _ a~ordo com suas ivant~~ns c~m~~~~i~~~l - pois, 
- - \ 

indubitavelmente, a tributação não é o instrumento mais adequado para 

definir a localização de investimentos privados: Do contrário, o País estará, 

simplesmente, renunciando receitas tributárias com vistas a incentivar 

uma alocação distorcida de recursos. 

Passando a analisar os fatores que justificam o acirramento da 

disputa competitiva nos anos 90, não há como deixar de mencionar que o 

crescente fortalecimento da autonomia estadual desempenha papel de 

grande relevância. Pode-se considerar de amplo conhecimento o fato de 

que a Constituição Federal de 88 aumentou a autonomia tributária

financeira dos Estados ao mesmo tempo em que retirou da União alguns 

antigos controles sobre disputas interestaduais (como o poder de conceder 

isenções sobre o ICMS à revelia dos Estados, por exemplo)6°. No entanto, 

uma análise mais meticulosa mostra que o processo de descentralização já 

vinha ocorrendo há alguns anos, podendo a Carta de 88 ser considerada 

como seu ápice. O ponto crucial é que, ao longo dos anos, a federação 

brasileira foi "construindo" uma estrutura legal extremamente conivente, e 

até mesmo indutora, da competição tributária interestadual. Este processo 

se deve ao enfraquecimento da União neste period9, que não pode 

control~ a prod_uçªo legal criadora deste monstro que é a estrutura 

tributária e administrativa que circunda o ICMS. 

processo competitivo tem se desenvolvido - muitas vezes à margem da lei - o que, 
provavelmente, está ocorrendo é uma perda de eficiência para a economia brasileira 
60 Segundo Cavalcanti e Prado, "A reconquista do espaço de representação política no 
Congresso Nacional, somada ao aumento significativo das receitas próprias - em 
particular do ICMS agora fortalecido pela incorporação dos antigos impostos únicos - dá 
aos estados autonomia suficiente para decidir por seus próprios destinos. 
Conseqüentemente, há um esgarçamento progressivo da capacidade coercitiva do governo 
federal e a fragilização do caráter impositivo das regras do CONFAZ". 
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Outro fator que pode ser considerado como de natureza conjuntural 

e que explica o acirramento do atual processo competitivo é o surto de 

investimentos estrangeiros e nacionais ocorrido nesta década. De fato, 

após a crise dos anos 80, os investimentos estrangeiros diretos voltaram a 

se direcionar ao Brasil a partir do começo desta década. Como colocado, 

na ausência de uma política industrial nacionalmente estruturada, cada 

estado resolveu fazer o seu próprio programa de atração de investimentos, 

mediante a utilização de um instrumento pouco transparente e 

questionável: a concessão de beneficios tributários e financeiros. Além 

disso, em decorrência do aumento da atividade econômica interna a partir 

de 1994, com a estabilidade da moeda, os investimentos nacionais 

t~~ID: ap~~~entaram crescimento. Assim, esse aumento nas inversões 

nacionais e estrangeiras tem gerado um verdadeiro leilão entre os Estados 

brasileiros, pois o empresário percorre todos aqueles estados que são de 

seu interesse (isto é, que podem oferecer condições satisfatórias e 

desejáveis para a localização de sua planta industrial) buscando saber 

qual ofertará os maiores beneficios. Sem d~Y~clª1_ g'l!_~~o menor a infra

~-~t!:_utura . de_ U!Il e~t_ad9, maior devera ser o lance para permanecer na 

disputa, o que pode ser bastante perverso para os estados mais pobres. 

Finalmente, o agravamento da guerra fiscal é um irônico paradoxo 

relacionado à crise financeira dos Estados. Encontrando-se em dificil 

situação orçamentária, os Estados vêem na competição tributária uma 

possível solução para esse problema, pois, mediante a atração de 

investimentos, podem aumentar a produção e gerar empregos. Além disso, 

novos investimentos são sempre politicamente muito favoráveis, 

especialmente quando os governantes estão publicamente desgastados na 

administração de um estado financeiramente insolvente. Entretanto, sem 

estudos de custo-beneficio bem elaborados e sem uma visão mais ampla 

do futuro, o que pode acabar ocorrendo é o próprio agravamento da crise 

financeira do Estado, pois além da renúncia tributária, geralmente um 
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programa de atração de investimentos vem acompanhado de gastos 

públicos relevantes, como cessão de terrenos, financiamento de infra

estrutura e isenção do pagamento de taxas e tarifas públicas, dentre 

outros. 

Entretanto, este jogo de competição não cooperativa se toma uma 

guerra sem trégua apenas se não houver nenhuma possibilidade de 

cooperação. A passagem da não cooperação para a cooperação quase 

sempre se dá por contratos vinculantes, os quais, no caso de Federações, 

ocorrem em uma instância apropriada. E o federalimo brasileiro possui um 

fórum institucional adequado para a resolução dos conflitos envolvendo a 

tributação estadual: é o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). 

Mas, paradoxalmente, é aí que está o problema. 

Os estados têm sistematicamente descumprido as decisões do 

Confaz em relação aos incentivos fiscais. Assim, as regras, que são criadas 

pelos próprios estados, têm um fraco caráter vinculante, dificultando a 

adoção de práticas cooperativas. Podemos perceber isto notando que o 

agravamento da guerra fiscal ocorreu exatamente quando São Paulo, 

unidade mais importante da Federação, decidiu em 1991 baixar alíquotas 

· de sua cesta básica sem que o Confaz permitisse isso. Embora a lista de 

produtos fosse pequena (arroz, feijão, pão e carne bovina), a intenção de 

São Paulo era mostrar seu peso político no cenário nacional, reagindo 

contra os outros incentivos praticados pelos demais estados (LAGEMAN, 

1995: 11). Outros estados, como a Bahia, o Rio de Janeiro, o Pará e o 

Espírito Santo, entre outros, também começaram a praticar incentivos não 

aprovados pelo Confaz, gerando uma briga cuja resolução está nas mãos 

do Supremo Tribunal Federal. 

A fraqueza do Confaz resulta, em grande medida, da forma como são 

tomadas as decisões. Para que seja concedido um beneficio fiscal a 

determinado produto ou a um programa específico de algum estado, é 
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necessária a concordância de todos, ou seja, as decisões são tomadas por 

unanimidade. Assim, caso um estado votar contra a concessão de um 

beneficio fiscal, este não será introduzido. Em um tipo de solução extrema 

como essa, a possibilidade de descontentamento dos estados em relação às 

decisões é muito alta. Por conseguinte, em um grupo maior de jogadores, 

há uma relação paradoxal entre a necessidade de se obter a unanimidade 

e o cumprimento dela, isto é, a unanimidad~ )pode levar mais facilmente à 
---- - -·--·-···----·-·--- -- •••-> ••· 

fissura, ao descumprimento das regras. 

Os que defendem a regra da unanimidade dizem que ela objetiva 

proteger os estados mais fracos. Na prática, todavia, a regra da unamidade 

tem servido como arma de barganha dos estados mais pobres para obter 

algum beneficio dos estados que pleiteiam algum beneficio, sem que isto 

resulte em medidas institucionalizadas de redistribuição de recursos. Na 

maioria das vezes, o resultado é apenas uma chantagem que traz somente 

alguns beneficios imediatos a uns poucos estados ou apenas a um deles. 

Vejamos um caso concreto. Em 1992, São Paulo pleiteou incentivos 

à sua indústria automobilística, a fim de manter o nível local de 

investimentos e de emprego. Porém, inicialmente enfrentou a resistência 

de alguns estados, e mais adiante apenas o Estado de Rondônia vetou tal 

incentivo. A partir daí, São Paulo se articulou com outros estados, 

sobretudo os que possuíam também um parque industrial automotivo, 

para tentar modificar o veto de Rondônia, que jogou o tempo todo 

esperando por algo em troca, esperando tirar proveito da regra da 

unamidade para colher beneficios. No fim do processo, Rondônia cedeu, 

mas não se sabe ao certo qual foi a moeda de troca usada. 

O problema é que esta prática desacredita a regra da unanimidade. 

Vários estados optam por burlar as regras do Confaz em vez de atuar sob 

as normas e ter, assim, de participar de um processo em que a barganha 

pode custar um preço indesejável. Quando a regra da unanimidade entra 
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em descrédito, o mesmo ocorre com o próprio Confaz. Mas além da 

instituição que adota tal regra, o próprio objetivo da decisão unanime 

perde força, isto é, o enfraquecimento do Confaz resulta em igual 

enfraquecimento da crença no poder redistributivo da Federação 

brasileira. 

Diante de tal cenário, a opção racional dos estados é atuar de forma 

individualista, seja burlando as regras do Confaz, seja aproveitando-se 

delas para conseguir apenas beneficios imediatos. Daí nasce a 

configuração de competição não cooperativa do jogo federativo entre os 

estados brasileiros. 

A eleição de Fernando Henrique Cardoso concomitantemente à posse 

de importantes governadores filiados ao mesmo partido ou a mesma 

aliança do presidente, fez diversos analistas apostarem no fim da guerra 

fiscal, uma vez que o cenário federativo estaria mais favorável às práticas 

cooperativas. 

Ledo engano. Entre março e junho do ano passado de 1995, os três 

mais importantes governadores do País, todos "tucanos", se engalfinharam 

em uma batalha para obter os investimentos das multinacionais do setor 

automobilístico. A cada promessa de um estado, o outro oferecia mais 

incentivos, todos, é claro, fora dos parâmetros do Confaz. A vitória do Rio 

de Janeiro no caso da Volkswagen não encerrou a guerra pelos 

investimentos, que continuou na luta pelas fábricas da Renault, da 

Mercedes Bens, da Toyota etc., e envolveu um universo bem maior de 

estados interessados. 

É interessante notar que mesmo aqueles cujo discurso era 

inicialmente voltado ao cumprimento das normas e à busca da cooperação, 

hoje se curvam ao cenário de competição não cooperativa existente e 

tentam atuar dentro da mesma racionalidade adotada pelos outros 
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estados. Estou falando do governo paulista, cujo secretário de Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Emerson Kapaz, sempre atacou 

a guerra fiscal. "Enganam-se os estados que acreditam atrair empresas 

com incentivos fiscais. O que pesa é o custo", argumentou Kapaz em 

outubro último61 • No começo de fevereiro de 1996, contudo, o governador 

Mário Covas mandou à Assembléia Legislativa projeto que cria o Programa 

Estadual de Desenvolvimento Industrial, que tem uma lógica interna igual 

a dos outros programas de beneficios tributários oferecidos pelos outros 

estados. Covas, que no ano passado havia atacado a disputa dos estados 

por investimentos através de vantagens fiscais, justificou o projeto: 

"O governo de São Paulo continua contra a guerra fiscal, mas 

precisa igualar as condições com os outros estados" (grifo meu)62. 

Isto ocorre porque, além da ineficácia do Confaz, as outras duas 

instituições que deveriam regular o conflito federativo, o Senado e o 

Supremo Tribunal Federal, não têm realizado a contento suas funções, 

deixando a opção do salve-se quem puder como a melhor escolha para os 

atores - na verdade, como uma inversão lógica, recorrer as instâncias 

federativas no Brasil é um second best. 

Apesar do impacto global negativo, os atores não querem mudar as 

regras atuais que geram a guerra fiscal. Uma alternativa é a mudança do 

imposto do princípio da origem para o de destino. Neste caso, segundo 

Andrea Lengruber ( 1999) perderiam seis estados: Amazonas, Mato Grosso, 

Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Embora o 

governo paulista, mesmo perdendo, já aceite a mudança nas regras, os 

outros cinco, principalmente Minas Gerais, ainda vetam a mudança. 

Mas aparentemente os maiores veto players deste sistema são os 

estados mais pobres, que depositam sua esperança de desenvolvimento 

61 Gazeta Mercantil, 04/ 10/ 1995, A-5. 
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nos incentivos fiscais. Tal crença, na verdade, é uma grande miopia, pois 

como mostra Andrea Lengruber, os estados pobres estarão em 

desvantagem em um processo competitivo e, portanto, tendem a perder 

relativamente aos estados ricos. Isso ocorre por uma razão muito simples: 

sai muito mais caro para um estado pobre manter-se na disputa por 

atração de investimento. Um estado pobre dispõe de níveis de infra-

estrutura e mão-de-obra inferiores a de um estado rico, o que faz com que 
- -- -- . ·-- ------

sua "compensação tributária" tenha que ser muito alta para que o capital 
~~-·-- -· 

privado se desloque em sua direção. Assim, com menor renúncia 

tributária, especialmente quando comparada proporcionalmente à 

arrecadação estadual, o estado rico mantém o capital privado em seu 

território. Se o estado pobre quiser continuar na "briga", colocará em risco 

seu equilíbrio fiscal muito mais rapidamente que o rico. No entanto, o 

estado rico tem um sério. problema porque, como possui maior infra

estrutura montada, é possível que as empresas já _instaladas peçam 

equiparação de tratamento tributário, o que significaria estender as 

renúncias ficais para número significativo de contribuintes, o que também 

é arriscado para as finanças públicas estaduais. 

Realizando uma análise mais ampla da Federação brasileira e a 

dividindo em duas áreas, podemos considerar que o estado A, o mais rico, 

é formado pelas regiões Sul e Sudeste, enquanto que B, o mais pobre, é 

representado pelo Norte, Nordeste e Centro-Oeste63• Considerando essa 

divisão, seria dificil afirmar que o estado B estaria em franca vantagem 

competitiva. De fato, o que percebemos é que o capital privado, apesar de 

ser influenciado pelas vantagens fiscais, não deixa de considerar outros 

aspectos na hora de decidir sua localização. De acordo com trabalho da 

CNI/ CEPAL, apresentado no estudo de Cavalcanti e Prado ( 1988) e 

reproduzido na tabela 36, a proximidade do mercado é tão importante 

62 Gazeta Mercantil, 14/02/1996, A-5. 
63 Essa segregação foi feita pelo critério de renda per capita 
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quanto os beneficios fiscais na escolha do local de instalação de uma 

empresa. Assim, de maneira geral, os estados que têm conseguido desviar 

os investimentos de São Paulo são aqueles também localizados em nosso 

"estado A", pois é onde está concentrado o mercado consumidor brasileiro. 

De fato, os grandes investimentos que têm saído do (ou não têm se 

direcionado ao) . Estado de São Paulo, estão indo para estados como Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul, por exemplo. A 
~----- - --- - -- - --- ~ 

maioria desses (ou sua totalidade) não pode ser considerada como estados 

pobres; muito pelo contrário, são estados ricos frente à realidade 

brasileira. Nesse sentido, Varsano ( 1996) afirma que "os vencedores das 

guerras fiscais são, em geral, os estados de maior capacidade financeira, 

que vêm a ser os mais desenvolvidos, com maiores mercados e melhor 

infra-estrutura", e ainda "Com o passar do tempo, as renúncias fiscais se 

avolumam e os estados de menor poder financeiro perdem a capacidade de 

prover os serviços e a infra-estrutura de que as empresas necessitam para 

produzir e escoar a produção. As batalhas da guerra fiscal passam a ser 

vencidas somente pelos de maior poder financeiro, que são também os que 

têm acesso mais fácil a crédito". 

TABELA35 

Razões da Instalação de Plantas Produtivas 
em Outras Unidades da Federação 

. .. 

Razões o/o DAS• RESPOsTAS•RELEVANTES 

Beneficios fiscais 57,3 

Proximidade do mercado 57,3 

Custo da mão-de-obra 41,5 

Vantagens locacionais específicas 39,0 

Sindicalismo atuante na regi.ão 24,4 

Saturação espacial 14,6 

Fonte: Cavalcanti e Prado ( 1998) 
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Além disso, quando comparamos dados relativos aos investimentos 

direcionados às regiões Sul e Sudeste, com aqueles destinados ao Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, percebemos como as regiões mais pobres têm 

que oferecer muito mais beneficios para receber um volume bem menor de 

investimento. Isso fica claro quando analisamos a atual questão do setor 

automotivo no Brasil. Segundo Cavalcanti e Prado (1998), "A MP do setor 

automotivo, como é sabido, incluía originalmente incentivos fiscais para a 

implantação de empresas no país. Quando da sua reedição, a bancada dos 

estados menos desenvolvidos exigiu a introdução de incentivos 

diferenciados para suas regiões, o que altera substancialmente o seu 

alcance. Ela passou a contemplar um vultoso elenco de incentivos 

diferenciais para empresas que decidissem localizar suas plantas naqueles 

estados". De fato, segundo dados dos citados autores, os investimentos 

nas regiões Sul e Sudeste estão previstos em R$ 55 bilhões, o que significa 

uma média de R$ 391 milhões por investimento, enquanto que para as 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste esse valor é da ordem de R$ 3,3 

bilhões, com uma média de R$ 132 milhões por investimento. Dessa 

forma, os estados menos desenvolvidos acabam por renunciar um 

significativo volume de receitas para atrair um investimento médio inferior 

ao dos estados ricos. 

Na verdade, os grandes vencedores da guerra fiscal são os estados 

médios localizados no Centro Sul. A Bahia também entra nesta 

classificação, mas só venceu a disputa pela Ford por conta da generosa 

ajuda do Governo Federal, com o empréstimo de 700 milhões de reais 

advindos do BNDES. Aqui, a União acirrou mais uma vez a guerr~J!~cal. 

Porém, será que há de fato vencedores na guerra fiscal realizada rta 

Federação brasileira( P~tl responder esta pergunta, é preciso recuperar o 

conceito de.(competição pre~~tÓrl~, desenvolvido no início deste capítulo. 
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Primeiro, o bem estar coletivo não vem sendo garantido pela guerra 

fiscal pois, como mostramos, os mais pobres não são os vencedores desta 

batalha. O jogo de soma-zero, entretanto, só pode ser feito apropriando-se 

de rendas de outrem - recursos do BNDES, como o fizeram o Rio Grande 

do Sul e a Bahia- ou futuras - como na tentativa de criar um fundo para 

ressarcir os que deram incentivos fiscais, idéia aprovada no Confaz (Valor 

Econômico, 22 de maio de 2000: A-3). Este modelo predatório enfraquece 

os laços federativos brasileiros, como fica evidente na briga recente entre 

os governadores de São Paulo, Bahia, Paraná, Mato Grosso e Rio Grande 

do Sul. Em jogo está a própria unidade nacional e a elite política ou não 

percebeu isso, ou, pior, não encontra saídas para tal dilema. 

A ausência de mecanismos ou instituições que estabeleçam o 

equilíbrio entre os governos estaduais é um problema fulcral que envolve a 

competição fiscal. Isto porque a mudança do staus quo só ocorrerá caso se 

construa um novo consenso e esperança quanto à simetria entre os atores. 

No entanto, os incentivos institucionais para tanto são, atualmente, muito 

reduzidos. 

O que é mais paradoxal na guerra fiscal brasileira é pensar que 

mesmo aqueles que levarem o investimento não terão o retorno esperado. 

O leilão realizado pelos estados, como já ocorrera nos EUA, levará a uma 

dissonãncia entre o esperado e o realizado, sobretudo em termos de 

empregos. Como bem argumentam, Rodriguez-Pose e Arbix (1999), antes 

que um jogo de soma-zero, a guerra fiscal está sendo, na maioria das 

vezes, um puro desperdício (RODRIGUEZ-POSE & ARBIX, 1999: 59). 

Este puro desperdício é o último elemento do modelo de competição 

predatória intergovernamental brasileiro. Sua origem encontra-se na falta 

de um controle público dos governantes subnacionais. Sem isso, boa parte 

dos contratos com a iniciativa privada - como o da Renault, no Paraná, ou 

o da Mercedes, em Minas Gerais - serão desconhecidos do grande público. 

O objetivo madisoniano que toda Federação deve ter não existe nesta 

situação. Nossa competição federativa, em suma, é a da .pior espécie, não 
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produzindo os efeitos positivos da luta entre os interesses rivais de que 

falavam os criadores do federalismo moderno. 
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CAPITULO 5 

CONSÓRCIOS E COOPERAÇÃO NA FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA 
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A questão da cooperação intergovernamental é fundamental para 

toda Federação. Primeiro porque o sucesso do sistema federativo depende 

da criação de jogos de soma-positiva, a fim de estabelecer maior esperança 

de simetria entre os atores. Além disso, o aspecto hamiltoniano, de 

garantia da unidade nacional, é fortemente vinculado a adoção de 

comportamentos mais cooperativos ante a competição exacerbada. Busca

se, também, evitar o repasse de custos e funções a outros entes 

governamentais, a fim de conjugar a autonomia subnacional e 

interdependência entre os níveis de governo. Finalmente, a cooperação 

intergovernamental é essencial na otimização dos recursos públicos. 

Em nossa experiência federativa recente, a cooperação 

intergovernamental tem sido obstada por uma série de fatores. Um deles, 

exposto no capítulo anterior, é o exacerbamento da competição entre 

estados e municípios, fruto de regras que beneficiam a conduta predatória, 

de um lado, e da ausência de um projeto ou de um consenso quanto à 

esperança de simetria entre os atores, de outro. Ademais, não há uma 

figura jurídica forte que vincule os entes federativos a uma pactuação. O 

instrumento mais forte de pactuação federativa é o convênio, que na 

verdade é um mecanismo vertical e, em termos da constituição das regras, 

unilateral de relacionamento. O consórcio intergovernamental, por sua vez, 

é uma figura jurídica de direito privado, portan,to pouco vinculante para os 

agentes públicos. A Região Metropolitana poderia cumprir importante 

papel na cooperação das áreas mais adensadas do país, mas raramente o 

faz, pois caracteriza-se pela pequena autonomia institucional, pela 
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fragilidade política e pela inexistência de instrumentos financeiros de auto

sustentação. Não há, também, um ente federativo entre o estado e os 

municípios, e os órgãos de desenvolvimento regional sempre foram mais 

um braço do Governo Federal do que um fórum autônomo de ação coletiva 

dos governos estaduais participantes. 

A despeito destes problemas, mostraremos a seguir dois casos nos 

quais houve um maior sucesso na cooperação intergovernamental: os 

consórcios de saúde e a experiência de regionalização do Grande ABC. 

Mas, de início, defino o conceito e utilização de consórdo intermunicipal. 

1- Deflnição de Consórcio Intermunicipal 

Os consórcios administrativos intermunicipais são instrumentos 

legais à disposição dos municípios para a realização de atividades de 

interesse comum há bastante tempo. A Constituição de 1937 (art. 29) já 

dispunha sobre o agrupamento de municípios para a administração de 

serviços públicos. (MS, 1997c). Em São Paulo, a idéia de consorciamento 

estava presente já na primeira constituição paulista de. 1891 (sic) 

(JUNQUEIRA, 1988). O mais antigo consórcio no estado de São Paulo, foi 

criado na década de 60, na região de Bauru, na área de promoção social 

(Consórcio de Promoção Social de Governo de Rio Claro, 1969). Na década 

de 70 surgiu o primeiro consórcio de desenvolvimento regional, Codivap -

Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, Mantiqueira e 

Litoral Norte, fundado em dezembro de 197064 • 

64 Informações obtidas pelo pesquisador junto à Fundação Prefeito Faria Lima/Cepam -
Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, na base de dados "Formas de 
Cooperação lntermunicipal/Cepam (FCIM). 



221 

Mas é somente na década de 80, com o início do processo de 

descentralização, que o consorciamento de municípios passa a se 

caracterizar uma prática comum da administração pública. Em São Paulo, 

a política de descentralização no estado foi iniciada pelo governo estadual 

em 1984, com a criação das novas regiões de governo, e a respectiva 

estruturação dos Escritórios Regionais de Governo (ERGs), atuais 

Escritórios Regionais de Planejamento (ERPs) (JUNQUEIRA, 1988). 

Consórcio significa, do ponto de vista jurídico e etimológico, a união 

ou associação de dois ou mais de dois entes da mesma natureza. A relação 

de igualdade entre os municípios é a base do consórcio, preservando, 

assim, a decisão e a autonomia dos governos locais, não admitindo 

subordinação hierárquica a um dos parceiros ou à entidade 

administradora. Conforme afirma Hely Lopes Meirelles, os "consórcios 

administrativos são acordos firmados entre entidàdes estatais, autárquicas 

ou paraestatais, sempre da mesma espécie, para realização de objetivos de 

interesse comum dos participes" (MS, 1997c). 

Seus recursos podem vir de receitas próprias que venham a ser 

obtidas com suas atividades ou a partir das contribuições dos municípios 

integrantes, conforme disposto nos estatutos do consórcio. Todos os 

municípios podem dar a mesma contribuição financeira, ou esta pode 

variar em função da receita municipal, da população, do uso dos serviços e 

bens do consórcio o por outro critério julgado conveniente. 

A origem do consórcio nasce, primeiramente, de problemas a cargo 

do governo municipal que exigem soluções para além do alcance da 

capacidade de ação da prefeitura em termos de investimentos, recursos 

humanos e financeiros para custeio e atuação política. Além disso, grande 

parte destas soluções exigem ações conjuntas, pois dizem respeito a 

problemas que afetam, simultaneamente, mais de um município. 
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Em outros casos, mesmo sendo possível ao mun1c1p10 atuar 
1 

isoladamente, pode ser muito mais econômico buscar parceria com outros 

municípios, possibilitando soluções que satisfaçam todas as partes com 

um desembolso menor e com melhores resultados finais (VAZ, 2000). 

Os consórcios intermunicipais, estabelecendo a parceria entre as 

várias prefeituras, aumentam a capacidade de um grupo de municípios 

solucionar problemas comuns sem lhes retirar a autonomia. Trata-se, 

portanto, de um recurso administrativo e, ao mesmo tempo, político. 

Há amplas possibilidades de atuação conjunta de municípios através 

de consórcios. Desde pequenas ações pontuais a programas de longo prazo 

e intensa influência sobre o destino dos municípios, os consórcios podem 

se constituir com menor ou maior pretensão de durabilidade e impacto. 

Também podem assumir os mais variados objetos de trabalho, como 

alguns apresentados a seguir, baseado na classificação de José Carlos Vaz 

(2000): 

a) Serviços públicos: Os municípios podem oferecer serviços 

públicos em parceria com municípios vizinhos. Com isso é possível 

amortizar os custos fixos e os investimentos sobre uma base maior de 

usuários, reduzindo o custo unitário da produção e distribuição dos 

serviços. Diversos tipos de serviços públicos podem ser realizados 

sistematicamente por meio de consórcios. No campo do abastecimento e 

nutrição podem ser implantados programas de complemento nutricional 

ou "sacolões" volantes. No campo da cultura, em municípios de pequeno 

porte é possível implantar equipamentos e realizar atividades d~ caráter 

regional, como o serviço de ônibus-biblioteca. Também é possível atuar de 

forma consorciada nas áreas de esporte, lazer, assistência social, 

aparelhamento do Corpo de Bombeiros e saneamento. 



223 

b) Saúde: Este é o campo mais prop1c10 para a criação de 

consórcios para prestação de serviços públicos. A operação conjunta da 

rede pública de serviços de saúde tem sido o motivo da criação de vários 

consórcios municipais nos últimos anos. Isto porque é um tipo de serviço 

que exige grandes investimentos e que naturalmente é hierarquizado em 

rede por demanda: um município de pequena população não terá 

condições (nem fará sentido que o faça) para oferecer todo o leque de 

serviços possíveis e necessários. Com isso, muitos municípios passam a 

depender de serviços oferecidos fora, cuja operação está totalmente além 

de seu controle; outros implantam equipamentos e serviços super

dimensionados , cujo investimento necessário ou o custeio da operação 

são muito elevados para o potencial econômico do município (muitas vezes 

esta opção implica o sucateamento a médio prazo desses mesmos 

investimentos). Esse era o caso dos 27 municípos de Minas Gerais 

(totalizando cerca de 250 mil habitantes) que compuseram o Consórcio 

Intermunicipal do Alto São Francisco. O consórcio assumiu a operação de 

unidades de saúde de vários níveis, desde unidades básicas a centros de 

referência especializados. A iniciativa conseguiu ampliar o volume de 

serviços prestados, reduzir custos de procedimentos e o número de 

deslocamentos para tratamento na capital do estado, Belo Horizonte. 

c) Obras Públicas: Muitas vezes as obras públicas podem ser do 

interesse de mais de um município. É o caso de obras em áreas de divisa 

(especialmente em áreas conturbadas), canalização de curso d'água e 

obras viárias que garantam o acesso a vários municípios. Em outras 

situações, pode ser interessante compartilhar recursos para diversas obras 

a cargo de cada município: rodízio de máquinas próprias, aquisição ou 

locação de máquinas para uso comum, contratação de projetos 

arquitetônicos padronizados ou mutirões de manutenção de estradas 

vicinais, como na experiência dos municípios do Recôncavo Baiano. Este é 

um item em que os consórcios intermunicipais revelam um desempenho 
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muito bom, por conta do próprio caráter circunstancial: são ações com 

objetivos e etapas perfeitamente definidos, facilitando o estabelecimento de 

responsabilidades de cada parceiro. 

d) Atividades-meio: Outra forma de tirar mais proveito dos 

recursos por intermédio de consórcios intermunicipais é a realização de 

atividades-meio das prefeituras. É o caso doa informática, que dá espaço 

ao uso comum de equipamentos (em caso de aplicações que requeiram 

maior capacidade de processamento, o que pode ocorrer para municípios 

de maior porte) e para o desenvolvimento de sistemas informatizados que 

possam atender a mais de um município, como,. por exen;iplo, programas 

para gestão das redes de educação e saúde. Também é possível estabelecer 

consórcios para realizar atividades de treinamento e capacitação de 

funcionários públicos municipais, permitindo criar programas 

permanentes de capacitação de pessoal de menor custo por servidor 

beneficiado. 

e) Meio Ambiente: Muitos consórcios têm surgido a partir de 

projetos de recuperação ou preservação do meio ambiente, sobretudo em 

busca de soluções para problemas em torno do manejo de recursos 

hídricos de uma bacia hidrográfica, como no caso do Consórcio 

Iritermunicipal da Bacia do Rio Piracicaba, em São Paulo. Esses 

consórcios podem ir além das questões hídricas num sentido estrito e 

assumir um papel de interlocutores frente aos governos estadual e. federal 

em questões ambientais mais amplas como saneamento básico, lixo e 

enchentes. É o exemplo do Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto 

Tamanduateí e Represa Bi1Hngs, integrado pelos 7 municípios da região 

ABC, em São Paulo, que assumiu, também, atividades no campo da 

promoção do desenvolvimento regional. 

f) Desenvolvimento econômico regional: Há uma grande 

possibilidade de atuação dos consórcios da promoção do desenvolvimento 
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regional. Podem assumir funções de incentivo a atividades econômicas 

(atração de investimentos, apoio à produção agrícola// !O e funcionar 

como agentes de controle e prevenção da "guerra fiscal" entre municípios. 

No campo do turismo as ações de consórcios tem sido pouco utilizadas, 

apesar da boa possibilidade de emprego desse instrumento para divulgar o 

potencial turístico regional e também preparar os municípios para sua 

exploração racional. Pode-se considerar também a hipótese de empreender 

programas de capacitação e reciclagem profissional de mão-de-obra local. 

Normalmente, o principal agente de gestão dos consórcios é um 

Conselho de administração, composto pelos prefeitos dos municípios 

integrantes. É interessante também, incorporar representantes dos 

legislativos municiapis e entidades da sociedade civil. 

Dependendo dos estatutos do conselho, as decisões podem ser 

tomadas por maioria simples, maioria absoluta, maioria qualificada ou 

unanimidade. Em algumas situações, um dos municípios pode Ter poder 

de veto sobre as decisões, especialmente quando houver um município de 

porte muito maior que os demais (o centro de uma região metropolitana, 

por exemplo), ou, por algum motivo, ocupar um papel central nas 

atividades realizadas pelo consórcio (é o caso dos municípios que cedem 

áreas para a disposição final de resíduos sólidos de outros municípios). 

Os consórcios, em geral, são presididos por um dos prefeitos dos 

municípios que dele fazem parte, adotando-se um sistema de rodízio, 

mudando a cada um ou dois anos. 

A gestão operacional do consórcio, em grande parte dos casos, exige 

uma estrutura própria. Há duas formas de supri-la: criando um quadro de 

pessoal próprio ou utilizando servidores cedidos pelas prefeituras 

integrantes, atuando à disposição do consórcio em tempo integral ou 

parcial. Na medida do possível é conveniente dispor de uma equipe técnica 
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própria e de caráter permanente, permitindo que se forme uma 

"inteligência" do consórcio, com conhecimento aprofundado da 

problemática regional. 

Do ponto de vista da ação dos governos municipais envolvidos, a 

criação de consórcios intermunicipais pode produzir resultados positivos 

de cinco tipos, segundo classificação de Vaz (2000): 

a) Aumento da capacidade de realização: os governos municipais 

podem ampliar o atendimento aos cidadãos e o alcance das políticas 

públicas por conta da disponibilidade maior de recursos e do apoio dos 

demais municípios. 

b) Maior eficiência do uso dos recursos públicos: é o caso dos 

consórcios cuja função central é o compartilhamento de recursos escassos, 

de máquinas de terraplanagem a unidades de saúde ou unidades de 

disposição final de resultados sólidos. O volume de recursos aplicados 

como investimento no consórcio e o custeio de sua utilização são menores 

do que a soma dos recursos que seriam necessários a cada um dos 

municípios para produzir os mesmos resultados. 

c) Realização de ações inacessíveis a uma única prefeitura: a 

articulação de esforços em um consórcio intermunicipal pode criar 

condições para que seja possível atingir resultados que não seriam 

possíveis a nenhuma prefeitura isoladamente, ou mesmo à soma dos 

esforços individuais de cada uma delas. É o caso da aquisição de 

equipamentos de alto custo, o desenho de políticas públicas de âmbito 

regional (como no caso das políticas dedesenvolvimento econômico local). 

d) Aumento do poder de clWogo, pressão e negociação dos 

municípios: a articulação de um consórcio intermunicipal pode criar 

melhores condições de negociação dos municípios junto aos governos 



227 

estadual e federal, ou junto a entidades da sociedade, empresas ou 

agências estatais. Com isso, vê-se fortalecida a autonomia municipal. 

e) Aumento da transparência das decisões públicas: como as 

decisões tomadas pelos consórcios são de âmbito regional e envolvem 

vários atores, naturalmente elas se tomam mais visíveis, pois exigem um 

processo de discussão mais aprofundado em cada município e em termos 

regionais. Com isso, abre-se espaço para uma maior fiscalização da 

sociedade sobre a ação dos governos. 

Analisaremos a seguir os consórcios na área de saúde. Para tanto, é 

necessário antes descrever o contexto geral da descentralização desta 

política. Isto porque a realização de consórcios nesta área obedece à 

existência de uma série de peculiaridades que não estão presentes em 

todas as políticas pú blicas6s. 

2. Políticas sociais e descentralização 

A oferta de bens públicos é um tema que interessa a toda a 

sociedade que deles se beneficia diretamente. No entanto, o seu desfrute 

não se configura como direitos sociais básicos garantidos a todos, e a 

habitação, o saneamento ambiental, a educação, ou mesmo a saúde 

tendem a ser privilégios de poucos. Por isso, as políticas sociais são 

sempre objeto de acalorados debates entre aqueles que defendem a 

superação da "cidadania regulada" e certos grupos que insistem na 

manutenção dos seus beneficios privados. 

65 Esta parte do trabalho a respeito dos consórcios de saúde baseia-se no trabalho de FARIA & ABRUCIO, 
2000. 
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A abrangência das políticas sociais também interessa 

particularmente aos cientistas sociais porque revela aspectos peculiares da 

articulação entre o Estado e sociedade, seja como índice do grau de 

democratização e de exercício da cidadania (GERSCHMAN, 1995), seja por 

sua função dentro do sistema de poder existente no país, isto é, como 

garantia da estabilidade do regime político, como um "aparato de 

hegemonia" (ANDRADE, 1982). 

O processo de democratização inaugurado no Brasil em 1982 com as 

eleições simultâneas para cargos do Executivo e Legislativo trouxe à tona a 

questão da redistribuição do poder dentro da federação brasileira. No 

entanto, a versão histórica resultante de um "federalismo estadualista" -

com traços de "ultrapresidencialismo" (ABRUCIO, 1998; 1998a) - não 

resolveu o desequilíbrio federativo existente no país, caracterizado por 

fortes desigualdades sociais, políticas e financeiras interregionais; pelo 

contrário, incentivou a competição desregrada e possibilitou a adoção de 

comportamento predatório dos estados em relação ao conjunto da 

Federação (ABRUCIO, 1999; SILVA & COSTA, 1995). 

•

1 

Se a democratização do país acenava com o surgimento de novos 

atores políticos e a possibilidade de ampliação da participação popular na 

formulação e implementação de políticas públicas, o concomitante 

fortalecimento dos níveis subnacionais de governo era considerado vital 

para a consolidação da democracia. Mesmo que já não mais 

necessariamente associada a uma agenda de modernização do Estado no 

Brasil (MELO, 1993), ressurge também a ideologia municipalista, revestida 

de um discurso renovado - o "poder local" - como instrumento político de 

pressão das entidadades mínimas da federação em relação às entidades 

superiores. Assim, a descentralização e mesmo municipalização das 

políticas sociais passou a ser para alguns sinônimo de consolidação 

democrática, acreditando que ela levaria por si só à maior eqüidade na 
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distribuição de bens e serviços e à maior eficiência na operação do aparato 

estatal (SILVA & COSTA, 1995; ALMEIDA, 1996). 

O debate em tomo da descentralização de políticas sociais tem sido 

bastante polarizado (MELO, 1996). De um lado, encontramos resistências 

por parte daqueles que vêem os estados e municípios como instâncias 

onde impera o clientelismo e a ineficiência; de outro, argumentos 

favoráveis e justificativas que apontam para incrementos nos níveis de 

eficácia, de eficiência e de efetividade da política pública. De fato, as 

experiências inovadoras na gestão pública tanto nos governos estaduais 

como municipais após 1982 demonstram a importância da 

descentralização para a modernização da administração pública brasileira. 

Porém, como a experiência e a literatura sobre o assunto têm 

mostrado, a descentralização das políticas sociais carece de uma 

articulação e redefinição de atribuições e competências entre os três níveis 

de governo, funcionando os níveis superiores não apenas como 

repassadores de recursos, mas também, e sobretudo, como coordenadores 

e avaliadores dos serviços e da política executada no nível municipal, 

atuando também para promover um incremento da capacidade 

administrativa por parte dos municípios (ABRUCIO & COSTA, 1999; 

AURELIANO, 1996; ALMEIDA, 1996; SILVA & COSTA, 1995). Afinal, a 

descentralização pode ter seus efeitos perversos (MELO, 1996). 

O estudo da descentralização das políticas sociais deve 

necessariamente incorporar à análise a estrutura político-administrativa 

existente num dado país. No caso de um contexto federativo, como o 

brasileiro, a avaliação da reforma no Sistema de Previdência Social deve 

considerar as "barganhas federativas" que ocorrem entre os níveis de 

governo (ARRETCHE, 1999). Segundo essa lógica, "cada nível de governo 

pretende transferir a uma outra administração a maior parte dos custos 
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políticos e financeiros da gestão das políticas e reservar para si a maior 

parte dos beneficios dela derivados" (idem, p. 115). 

Em virtude da autoridade política e fiscal adquirida pelos entes 

subnacionais de governo a partir da Constituição de 1988, "estados e 

municípios assumem funções de gestão de políticas públicas ou por 

própria iniciativa, ou por adesão a algum programa proposto por outro 

nível mais abrangente de governo, ou ainda expressa imposição 

constitucional ... A recuperação das bases federativas do Estado brasileiro 

tem impacto sobre o processo de descentralização das políticas sociais no 

país pelo fato de que, resguardados pelo princípio de soberania, estados 

e/ou municípios assumem a gestão de políticas públicas sob a 

prerrogativa da adesão, precisando, portanto, ser incentivados para tal" 

(idem, p. 114, grifo nosso). 

A adesão dos governos locais a um programa de transferência de 

atribuições implica na implementação de estratégj.as bem sucedidas de 

indução pelos governos centrais. Segundo Marta Arretche, cada 

administração local realiza previamente um cálculo dos custos e beneficios 

implicados na gestão de uma dada política. Esse cálculo opera, 

principalmente, com duas variáveis: os atributos estruturais dos governos 

locais (capacidades fiscal e administrativa local); e "atributos 

institucionais" da políticas que se pretende descentralizar (custos 

operacionais, dificuldades derivadas do legado de políticas prévias, e 

prerrogativas estabelecidas constitucionalmente66). Assim, quanto maiores 

forem os custos e menores os beneficios na adoção de uma dada política, 

menor será a propensão dos governos locais em assumi-la; 

simetricamente, custos reduzidos e elevados beneficios tendem a aumentar 

66 Sobre os "atributos institucionais" das políticas ver o excelente trabalho de Margaret 
Weir e Theda Skocpol, "State Structures and the Possibilities for 'Keynesian' Responses to 
the Great Depression in Sweden, Britain, and the United States", in EVANS, Peter, 
RUESCHEMEYER, Dietrich & SKOCPOL, Theda (eds.) Bringing the State Back ln. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1985. 
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a propensão dos governos locais a aderirem a um processo de redefinição 

de atribuições. 

3. A descentralização no sistema público de saúde 

O processo de descentralização do sistema público de saúde é 

bastante complexo, abrangendo um período que se inicia com a crise 

financeira da Previdência em finais da década de 70 e que transcorre até 

os dias de hoje. Dada a sua complexidade, temos necessariamente que 

considerar como tem sido a relação do governo central e de seus 

ministérios com os demais entes federativos, pois a política nacional de 

saúde vem sendo redesenhada no decorrer dos anos. Além disso, intervêm 

nessa arena vários atores políticos e sociais que desempenham cada um à 

sua maneira diferentes papéis, uns mais, outros menos favoráveis à 

descentralização. 

Para o que nos interessa especificamente - a saber, se e como os 

consórcios intermunicipais de saúde representam ou podem representar 

um bom instrumento de cooperação intergovernamental no desenho atual 

da política nacional de saúde - temos que conhecer qual o seu lugar 

dentro do processo de descentralização. Face à crescente municipalização 

da prestação de serviços de saúde, os consórcios de saúde serão meros 

administradores dos sistemas locais de saúde ou eles poderiam também 

funcionar como espaço para o aperfeiçoamento de relações cooperativas 

entre os municípios e entre estes e o estado? Teremos, portanto, que 

considerar quais os mecanismos existentes para a garantia de 

funcionamento e continuidade dos consórcios e a existência ou não de 

incentivos institucionais e financeiros que estimulem a formação de 
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consórcios por parte dos municípios brasileiros (CRUZ, 1992; 

JUNQUEIRA, MENDES & CRUZ, 1999). 

Uma questão central para a compreensão do relacionamento entre 

os níveis de governo no campo da saúde diz respeito ao repasse de 

recursos, uma vez que ele sempre foi objeto de negociação política entre a 

União e as esferas locais. Entretanto, utilizada com fins fisiológicos e 

clientelísticos, como instrumento de pressão e dominação política, a 

negociação de recursos entre as esferas de governo nunca foi um processo 

aberto, de barganha política dentro da estrutura de poder definida pela 

federação. Pelo contrário, o repasse de recursos era feito de forma 

arbitrária e velada (MEDICI, 1996), garantida de certa maneira pela 

"gramática do insulamento burocrático" vigente durante os anos do regime 

militar (NUNES, 1997). 

Como se sabe, durante a década de 70 o Governo Federal 

centralizava a maior parte dos gastos com saúde e era responsável pela 

administração geral da rede. A principal forma de prestação de atenção à 

saúde de âmbito nacional era a assistência médica previdenciária: 

atendimento clínico individual, com destaque para a atenção hospitalar e 

especializada apenas para os empregados formais e aos trabalhadores 

autônomos que desejassem contribuir para a previdência social. Em 

detrimento da rede pública, foi privilegiado o financiamento do setor 

privado e especializado na prestação de assistência médica, oneroso e de 

baixo impacto no incremento da qualidade de saúde da população. As 

ações de promoção da saúde ou prevenção das doenças eram 

desvalorizadas e com aporte financeiro reduzido. Os serviços de saúde 

pública, de responsabilidade do Ministério da Saúde e das Secretarias 

Estaduais de Saúde, cuidavam basicamente das doenças infecciosas de 

caráter endêmico e epidêmico (ABRUCIO & COSTA, 1999). 
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Porém, já na década de 70 havia uma pressão de acadêmicos, 

médicos sanitaristas e outros profissionais da área de saúde pela extensão 

da assistência à saúde aos segmentos mais necessitados da população, 

bem como se fortalecia "em âmbito internacional o movimento de atenção 

primária à saúde, proposto por entidades internacionais como a OMS 

(Organização Mundial de Saúde) e a OPS (Organização Panamericana da 

Saúde)" (MEDICI, 1996, p. 298). A partir de 1974, o INPS (Instituto 

Nacional da Previdência Social) passa a financiar o Funrural (Fundo de 

Assistência e Previdência ao Trabalhador Rural) e o PPA (Programa de 

Pronta Ação), uma extensão do atendimento de urgência para indigentes 

nas áreas urbanas. Em 1975 foi também criado, por meio da Lei 6229, o 

Sistema Nacional de Saúde. 

Ainda na década de 70, com o sentido de identificar as regiões do 

país onde se faziam prioritários os investimentos em saúde, cabe destacar 

a criação do PIASS (Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 

Saneamento para o Nordeste). O Progama pretendia implantar uma 

estrutura básica de saúde pública nas regiões que careciam de condições 

para tal por parte dos órgãos locais e regionais do setor. Tratava-se de 

criar "uma ampla rede de unidades de saúde pública em cidades com 

menos de 20 mil habitantes, estruturando 'módulos básicos do Sistema 

Nacional de Saúde"' (MEDICI, ibidem). Mesmo que alguns estados do 

Nordeste tenham sido mais beneficiados que outros na negociação das 

prioridades de investimento dos recursos do PIASS, o Programa foi 

responsável pela configuração de um perfil mais homogêneo da rede 

regional de serviços de saúde, o qual "foi a base de negociação a partir da 

qual se estruturaram os programas de descentralização do setor saúde e 

de repasse de recursos financeiros dos níveis centrais para os níveis locais 

nos anos 80. Cabe ressaltar, porém, que boa parte dos estabelecimentos 

de saúde criados durante a fase do PIASS não foi imediatamente utilizada. 

Muitos deles se deterioraram com o passar do tempo, enquanto outros 
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permaneceram trancados ou foram destinados a tarefas estatais menos 

nobres. O custeio anual de um estabelecimento ambulatorial é tão elevado 

quanto o investimento necessário para a sua criação. No início dos anos 

80, os estados nordestinos pouco tinham de recursos para realizar gastos 

dessa natureza" (MEDICI, idem, p. 300). 

Nos anos 80 o debate em torno da descentralização das ações de 

saúde, como forma de uma maior democratização e eficiência do sistema 

de saúde como um todo, se dava em base da definição de Sistemas Locais 

de Saúde (SILOS), e/ou Distritos Sanitários. O Distrito Sanitário seria a 

unidade operacional básica do sistema, podendo corresponder a uma parte 

do município, à área do município como um todo, ou ainda a um grupo de 

municípios. Sua delimitação espacial levaria em consideração tanto o 

caráter geográfico-populacional de uma região, quanto o conjunto de 

recursos de saúde existentes, fossem eles públicos ou privados, que se 

articulariam sob um mando único e contariam com a participação da 

população na sua gestão. (CISA, 1991; CRUZ, 1992). 

Durante a década de 80, o Ministério da Saúde promove vários 

Planos e Programas visando a reorganizar o setor público de saúde, 

enfrentando resistências internas (de parte de seus órgãos, e da burocracia 

federal e estadual do antigo INAMPS (Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social), temerosos de perder seu poder e status) e 

externas (sobretudo do setor privado), representando verdadeiros "entraves 

à descentralização" que se perpetuam durante a década de 90 (VIANA, 

1996). Sucederam, ao finalmente engavetado Prev-Saúde (Programa 

Nacional de Serviços Básicos de Saúde, de 1980), o Plano do CONASP 

(Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária, 1982) -

com a instituição das AIS (Ações Integradas de Saúde, uma estratégia de 

financiamento governamental presente ao lo~go do período 1983-86) - , e o 

SUDS (Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, em 1987) "principal 
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instrumento de descentralização operacional, administrativa e financeira 

dos programas de saúde entre 1987 e 1989" (MEDICI, 1996, p. 306). 

As AIS (programa que permitia o repasse de recursos do INAMPS, 

por meio da assinatura de convênios, para reforçar o gasto em saúde dos 

estados e municípios) são a primeira experiência bem sucedida de 

descentralização de recursos baseada numa reformulação da estrutura de 

poder entre União, estados e municípios, e entre os setores público e 

privado. Durante a sua vigência ampliaram-se significativamente o 

montante de recursos destinados à saúde, o que representou umà 

expansão da rede pública no país, particularmente a ambulatorial. No 

entanto, se representaram uma medida racionalizadora, ampliando a 

participação dos níveis locais na gestão da sáude, o repasse de recursos 

previsto pelas AIS não fugiu do padrão de transferências regionais 

"preferenciais" até então em voga, seja por conta dos "casuísmos políticos 

regionais" (como no caso de certos estados do Nordeste, como Maranhão e 

Alagoas), seja pelo "poder dos lobbies públicos e privados" (presentes em 

São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal) (MEDICI, 1996). 

Por sua vez, o SUDS tratava-se da descentralização de recursos 

fisicos, humanos e financeiros da máquina previdenciária para os estados 

(objetivando a racionalização da gestão e do uso dos recursos) e na 

reestruturação dos órgãos federais responsáveis pela gestão de serviços de 

saúde, que deveriam passar a se concentrar no planejamento e 

coordenação, controle e avaliação das ações de toda a rede. No entanto, 

também o SUDS não demonstrou ser uma política eficaz no processo de 

descentralização - cuja conclusão dependia da transferência dos serviços 

de saúde para os municípios. Os gestores estaduais, que saíram 

fortalecidos pelo repasse dos recursos e poder, comandaram o processo de 

descentralização segundo uma lógica baseada em interesses político

clientelistas (ABRUCIO & COSTA, 1999). 
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Durante as décadas de 70 e 80 vários foram os embates entre os 

grupos envolvidos com a chamada Reforma Sanitária, os quais 

culminaram no capitúlo destinado à saúde na Constituição de 1988 (a 

instituição do SUS, o Sistema Único de Saúde). O Sistema Único de Saúde 

teve como critérios básicos a universalidade, a integralidade e a igualdade 

de assistência à saúde garantidas a todos os brasileiros; preconizava ainda 

a descentralização da gestão do sistema e a participação da comunidade. 

As Leis Orgãnicas de Saúde nº 8080 e 8142, por sua vez, foram os 

instrumentos legais mais importantes para o avanço do processo de 

descentralização, uma vez que regulamentavam o SUS. A primeira regula 

os princípios constitucionais correspondentes à saúde; a segunda vincula 

descentralização à municipalização e dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais. 

Se durante o período de definição da Política Nacional de Saúde que 

antecedeu a promulgação da Constituição de 1988, notamos um grande 

envolvimento de parcelas do movimento popular e do movimento médico 

(GERSCHMAN, 1995), ao longo da década de 90, a transferência de 

recursos ambulatoriais e hospitalares do SUS, da União para estados e 

municípios, é influenciada basicamente por dois atores: os políticos e a 

tecnoburocracia setorial (RIBEIRO & COSTA, 1999). Os primeiros agindo 

junto às agências governamentais e ao Congresso Nacional para "capturar" 

recursos orçamentários para as suas regiões; os segundos, estabelecendo 

parâmetros de alocação financeira, e critérios de padronização (habilitação 

de estados e municípios), acompanhados de inúmeros formulários, 

planilhas, planos e relatórios de gestão (MS, 1996; l997a; 1997b, 1998). 

Temos também que destacar o desenvolvimento, durante esse 

período, de organismos colegiados, como as Comissões Intergestores 

Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) que atuam também 
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como instâncias regulatórias e fóruns de negociação, e os vários Conselhos 

formados por representantes dos executivos locais, como o CONASS 

(Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, fundado em 

fevereiro de 1982), o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde)67, e os COSEMs (Conselhos Estaduais de Secretários 

Municipais de Saúde - o de São Paulo foi fundado em março de 1988) que 

são órgãos políticos de articulação dos interesses subnacionais e que 

participam das decisões e indicam representantes para as CIB e CIT68 . 

Na década de 90 surgiram também as NOBs (Normas Operativas 

Básicas), as quais, se para alguns autores, representaram um esforço de 

racionalização dos repasses de recursos e dos gastos pelos estados e 

municípios e criação de instrumentos de fiscalização e avaliação das 

políticas de saúde; para outros, significaram um esforço de 

"recentralização" e controle arbitrário - às vezes mesmo ferindo preceitos 

constitucionais - da transferência de recursos por parte do Ministério da 

Saúde (CRUZ, 1992; GERSCHMAN, 1995; MEDICI, 1996). 

Para que estados e municípios se habilitassem à gestão autônoma 

das respectivas redes de saúde, o Ministério da Saúde passou a editar as 

NOBs (Normas Operacionais Básicas) a partir de 1991. Seguiram-se as 

NOBs de 1993 e 1996. As normas definiam com relativa clareza os custos 

e beneficios resultantes do cumprimentos ou não das regras e critérios de 

repasse de recursos (principalmente no que se refere às condições 

necessárias e suficientes ao repasse de recursos financeiros entre União, 

estados e municípios), prestação de contas e acompanhamentos das ações 

de saúde (ABRUCIO & COSTA, 1999). 

67 "Os primeiros encontros nacionais de secretários municipais de saúde foram realizados 
em Campinas, em 1978, e em Niterói, em 1979". (MARQUES, 1998, p. 175). 
68 No caso de São Paulo e outros estados existem também as CIRs - Conselhos 
Intergestores Regionais. 
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A NOB nº 1/91 define transformações no sistema de pagamento e 

transferência de recursos para as esferas locais de governo: uniformização 

gradativa da tabela de pagamentos aos hospitais públicos e privados; 

criação de sistemas de informatização centralizados para acompanhar a 

produtividade e o desempenho dos estabelecimentos, uma vez que os 

serviços prestados eram ressarcidos conforme à produção; relacionamento 

direto do MS com as Secretaria Municipais (convênios de municipalização) 

(ABRUCIO & COSTA, 1999). 

A NOB-91 estabeleceu uma série de critérios (que já haviam sido 

enunciados pela Lei 8142, art. 4)69, exigências que os municípios deveriam 

cumprir para se habitarem a receber "fator de estímulo à municipalização 

(FEM), um repasse adicional de recursos da ordem de 5% da UCA per 

capita (Unidade de Cobertura Ambulatorial): "criação de um conselho 

municipal de saúde( ... ), criação de um fundo municipal de saúde, criação 

do instrumento de programação e orçamentação de saúde; 

comprometimento de recursos próprios não inferiores a 10°/o do orçamento 

municipal com o setor saúde; apresentação anual ao Governo federal e ao 

estadual de um relatório de gestão local mapeando o desempenho 

assistencial, gerencial e financeiro da secretaria municipal de saúde; 

costituição de uma comissão para elaborar o plano de carreiras, cargos e 

salários, com prazo de dois anos para sua implantação" (MEDICI, 1996, p. 

353, n. 47). 

69 Art. 4º Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º desta lei, os Mwúcípios, os 
Estados e o Distrito Federal deverão contar com: 
I - Fundo de Saúde; 
II - Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 
7 de agosto de 1990; 
III - plano de saúde; 
IV - relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o§ 4º do art. 33 da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990; 
V - contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; 
VI - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o 
prazo de dois anos para sua implantação. 
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A NOB-93 aprofunda o processo de descentralização para os 

municípios, estabelecendo mecanismos de financiamento das ações de 

saúde e as diretrizes para os investimentos no setor: são definidos 

categorias de gestão para as quais os municípios se habilitavam em função 

da capacidade da rede existente (incipiente, parcial e semi-plena); na 

condição de gestão semi-plena, por exemplo, o município passaria a 

receber mensalmente, por transferência fundo a fundo, o total de recursos 

financeiros para o custeio7º. Procurava-se garantir aos Funicípios o 

máximo de autonomia financeira e gerencial dentro dos princípios gerais 

estabelecidos na legislação constitucional e infra-constitucional, e 

complementada pelas NOBs (ABRUCIO & COSTA, 1999). O Quadro 1 (Cf. 

ANEXO 1) descreve a situação de habilitação dos municípios no SUS 

segundo a NOB 01/9371. 

A NOB-93 estabelecia ainda que o relacionamento entre estados e 

municípios deveria ser feito pelas Comissões Intergestoras Bipartites 

(CIBs), por meio de planejamento integrado. Os municípios elaboravam, 

conjuntamente com os gestores estaduais, os Planos de Saúde, que 

Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo Distrito 
Federal, dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos 
concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União. 
10 "Conforme a Norma Operacional do SUS 01/93, foram estabelecidas três formas de 
enquadramento dos municípios nesse sistema, denominadas condições de gestão: 
incipiente, parcial e semiplena A condição de gestão incipiente assume as 
responsabilidades sobre a contratação e a autorização do cadastramento de prestadores, 
para programar e autorizar as internações e os procedimentos ambulatoriais das 
unidades de saúde e também o gerenciamento das unidades ambulatoriais existentes no 
município. A gestão parcial responsabiliza-se por todas as ações da incipiente, recebendo 
mensalmente recursos financeiros relativos à diferença entre um teto estabelecido para as 
suas atividades ambulatoriais e hospitalares e o gasto efetivamente realizado 
correspondente aos serviços produzidos pelas unidades hospitalares e ambulatoriais 
localizadas no município. A semiplena implica transferir ao município a possibilidade e as 
condições de planejar seu sistema de saúde, a competência de se relacionar com os 
prestadores, a definição de tetos financeiros e metas para o prestador da totalidade de 
serviços localizados no município, bem como a efetiva gerência de todos os instrumentos 
técnicos e administrativos de gestão" (JUNQUEIRA, MENDES & CRUZ, 1999, p. 96, n. 5). 
n "A partir da implantação da NOB 01/93 foram habilitados 3127 municípios, o que 
significou 62,g>Jó do total dos municípios brasileiros existentes até 1996. Desses 
municípios, 2367 foram habilitados à gestão incipiente (75,7% dos habilitados), 616 à 
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deveriam ser aprovados pelos Conselhos Municipais, os quais também 

estariam encarregados de acompanhar a sua execução. Constava também 

da NOB-93 a exigência da realização de relatórios de gestão. A NOB-93 

privilegiava a articulação e a mobilização municipal, a vontade política 

expressa pelos diversos municípios de se consorciar ou estabelecer 

qualquer outra relação de caráter cooperativo (ABRUCIO & COSTA, 1999). 

Os consórcios, entretanto, não constituem pré-requisitos para a 

habilitação ou financiamento dos municípios, nem recebem bônus de 

qualquer espécie por parte do MS. Em 1994 foi criado pelo MS um 

incentivo de 2,So/o sobre o teto ambulatorial para os municípios 

consorciados, mas que não chegou a ser efetivamente pago (RIBEIRO & 

COSTA, 1999). 

O que caracteriza a palavra-chave do novo modelo instaurado pela 

NOB-96 é a responsabilização de cada gestor, de cada instãncia de 

governo. O desempenho dos papéis que cabem aos gestores concretiza-se 

mediante um conjunto de responsabilidades bem detalhadas na NOB-96. 

A NOB-96 define como imprescindível a cooperação técnica e financeira 

dos poderes públicos estadual e federal, com responsabilidade conjunta na 

gestão do SUS. Seu objetivo principal é "promover e consolidar o pleno 

exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da 

função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes" (MS, 1996). 

O sistema municipal de saúde - SUS-municipal - é concebido como 

um subsistema do SUS e composto pelo conjunto de estabelecimentos, 

organizados em rede regionalizada e hierarquizada. A NOB-96 afirma 

ainda que "os estabelecimentos desse subsistema municipal não precisam 

ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, nem precisam ter sede 

no território do município" (MS, 1996), bastando que as ações 

desenvolvidas sejam organizadas e coordenadas pelo gestor municipal de 

gestão parcial (19,7% dos habilitados) e 144 foram habilitados à gestão semiplena (4,6% 
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forma a garantir à população o acesso aos serviços e a promoção do 

atendimento integral. Da maneira como foi definido o SUS-municipal, 

qualquer município pode contar para a estruturação de sua rede com 

estabelecimentos situados em outros municípios, o que de certa forma 

funciona como incentivo à cooperação entre municípios vizinhos. Essa 

situação favorece sobretudo os municípios menores que podem pleitear 

uma habilitação "melhor" mesmo que não disponham, instalados em seu 

território, de unidades hospitalares próprias. 

No entanto, reconhecendo que os sistemas municipais de saúde 

apresentam diferentes níveis de complexidade, sendo comum 

estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município atenderem 

usuários encaminhados por outro, a NOB-96 prevê que as negociações 

envolvendo relações entre os sistemas municipais de saúde devem ser 

efetivadas exclusivamente entre os gestores municipais (MS, 1996). Como 

vemos, apesar de o MS afirmar que estimula a criação de consórcios 

intermunicipais e interestaduais de saúde, a política de repasse de 

recursos dos níveis federais não favorece o reconhecimento do consórcio 

como instãncia autônoma. Cada município isoladamente deve orçar suas 

transferências para os municípios que prestam serviços de saúde aos seus 

munjcipes, ·com base na Programação Pactuada e Integrada (PPI) entre 

gestores (MS, 1997b). 

A NOB 96 estabelece que os gestores Federal e Estadual são os 

promotores da harmonização, modernização e integração do SUS, nas 

dimensões nacional e estadual, respectivamente. Essa tarefa acontece, 

especialmente, na Comissão Intergestores Bipartite - CIB -, no âmbito 

estadual, e na Comissão Intergestores Tripartite - CIT - no âmbito 

nacional (MS, 1996). A NOB-96 estimula as parcerias entre municípios, 

mas também não cria incentivos financeiros específicos (ABRUCIO & 

dos habilitados)". (MINIST:E:RIO DA SAÚDE, 1999, p. 3) 
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COSTA, 1999). A NOB-96 também simplifica o processo de 

responsabilização municipal, reduzindo a duas as categorias de gestão 

municipal e estadual, chamadas de "condições de gestão". A partir dessa 

NOB os municípios podem habilitar-se em duas condições: gestão plena da 

atenção básica e gestão plena do sistema municipal. Os estados, por sua 

vez, podem habilitar-se às condições avançada do sistema estadual e plena 

do sistema estadual (MS, 1996). O Quadro 2 (Cf. ANEXO 1) descreve a 

situação da habilitação dos municípios segundo a NOB 9672 • 

Como pode ser notado no Quadro 2, a grande maioria dos 

municípios brasileiros (94,84o/o) encontram-se habilitados segundo uma 

das condições de gestão definidas na NOB 96. Tomando a situação de 

habilitação dos municípios por estado, observamos que apenas 

Amazonas, Amapá e Roraima encontram-se abaixo do índice de 80º/o de 

municípios habilitados, definido pela NOB 96, para que o estado possa 

pleitear a condição inicial de Gestão Avançada do Sistema Estadual. 

Entretanto, conforme afirmam Costa, Silva & Ribeiro ( 1999) em 

avaliação recente do processo de descentralização do sistema de saúde no 

Brasil, "ao contrário do que se tem verificado para os municípios, ainda é 

pouco significativa a adesão dos estados ao novo papel que lhes foi 

reservado no SUS" (p. 46). Segundo os autores, o processo de habilitação 

dos estados é retardatário e desigual devido às "dificuldades dos estados 

em definirem um papel claro na estrutura do sistema público de saúde 

brasileiro, dominada ainda, na década de 90, pelas demandas e 

orientações localistas" (p. 48). 

72 "A NOB SUS - 01/96, apesar de publicada em 6 de novembro de 1996, só foi 
implementada a partir de janeiro de 1998, após a sua regulamentação. As habilitações às 
condições de gestão definidas pela NOB, ocorridas no período de janeiro de 1998 a abril 
de 1999 alcançaram 94,84% dos municípios brasileiros, sendo 8,5% em gestão plena do 
sistema municipal e 86,3% em gestão plena da atenção básica." (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
1999, p. 5) 
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Baseados em dados de pesquisa empírica, afirma os autores que "o 

gestor estadual é o que sofre maior impacto do processo de 

descentralização ao ter seu papel original de executor de ações, voltadas 

para o atendimento da população e de contratante de serviços privados e 

filantrópicos, substituído por uma função de coordenação, apoio e 

regulação do sistema estadual de saúde" (ibidem). Além disso, 

continuam os autores - "as prerrogativas das secretarias estaduais de 

saúde em termos de coordenação, articulação e estruturação do sistema 

de saúde intermunicipal ou regional apresentam uma baixa 

institucionalidade" e "a ausência de parceria entre gestores municipais e 

as secretarias estaduais de saúde para o desenvolvimento de ações de 

cooperação técnica tem levado as secretarias municipais à contratação 

dessas nas universidades e organizações não-governamentais, para suprir 

necessidades de treinamento e de desenvolvimento de novos métodos de 

gestão" (ibidem). 

A Tabela a seguir faz uma boa radiografia da situação da 

descentralização da saúde no Brasil 



Tabela 36 
Habilitação de Municípios por Condição 
de Gestão conforme a NOB SUS 01/96 

PLENA DA···. PLENA DO 
ATENÇÃO 

... ·····- · -- --. 

SISTEMA . ... . . 

BÃSICA MUNICIPAL • 
TOTAL 

UF MUNICÍPIOS MUNICIPIO o/o MUNICIPIO 
AC 22 17 77,27 1 
AL 101 91 90,10 10 

AM 62 39 62,90 1 

AP 16 12 75,00 o 
BA 415 380 91,57 9 
CE 184 150 81,52 27 
ES 77 36 46,75 34 
GO 242 230 95,04 11 

MA 217 172 79,26 33 
MG 853 761 89,21 52 

MS 77 69 89,61 8 
MT 126 125 99,21 1 
PA 143 96 67,13 29 
PB 223 202 90,58 3 

PE 185 178 96,22 7 
PI 221 199 90,05 1 
PR 399 386 96,74 13 
RJ 91 71 78,02 20 

RN 166 155 93,37 9 

RO 52 40 76,92 12 

RR 15 11 73,33 o 
RS 467 404 86,51 7 

se 293 267 91,13 22 

SE 75 74 98,67 o 
SP 645 453 70,23 156 

TO 139 134 96,40 4 

BR · 5506 ... 4752 · ···· ·a&,ai • ..... . 470 

Posição em 15/04/99 
Não está incluído o DF 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999. 

TOTAL DE ··•····· 
MUNICÍPIOS •··· 
HABILITADOS 

o/o MUNICIPIO 

4,55 18 

9,90 101 

1,61 40 

- 12 

2,17 389 

14,67 177 

44,16 70 

4,55 241 

15,21 205 

6,10 813 

10,39 77 

0,79 126 

20,28 125 

1,35 205 

3,78 185 

0,45 200 

3,26 399 

21,98 91 

5,42 164 

23,08 52 

- 11 

1,50 411 

7,51 289 

- 74 

24,19 609 

2,88 138 

8,54 5222 . 

244 

o/o 

81,82 

100,00 

64,52 

75,00 

93,73 

96,20 

90,91 

99,59 

94,47 

95,31 

100,00 

100,00 

87,41 

91,93 

100,00 

90,50 

100,00 

100,00 

98,80 

100,00 

73,33 

88,01 

98,63 

98,67 

94,42 

99,28 

94,84 
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Apesar de bastante avançado, o processo de descentralização das 

políticas de atenção à saúde ainda é marcado por incertezas sobre a 

eficiência e a efetividade, associadas a duas questões centrais: a) o papel 

das instâncias mesorregionais; b) a reduzida capacidade de controle dos 

cidadãos/usuários sobre as decisões dos administradores públicos 

(COSTA, SILVA & RIBEIRO, 1999). 

No primeiro caso, há tanto propostas de fortalecimento da 

autoridade governamental estadual, no sentido de uma regionalização 

desenhada a partir dos estados - como forma de ampliar a sua capacidade 

regulatória sobre o desempenho municipal - quanto a coordenação 

mesorregional a partir dos consórcios intermunicipais de saúde. No 

entanto, o sucesso dessas experiências de · associações regionais livres 

entre municípios de pequeno porte é dependente, conforme veremos 

abaixo, da capacidade política local de desenvolver parcerias e redistribuir 

o bônus da cooperação. 

No segundo caso, os problemas derivam da inexistência de 

mecanismos de responsabilização sobre as decisões e escolhas dos 

gestores. O misto legado de insulamento burocrático, formalismo e alta 

autonomia "têm contribuído para a estagnação da administração pública 

bastante reativa às novas formas de gestão, ... o que pode ameaçar a boa 

implementação dos programas de saúde, por não inibir as condutas 

oportunistas" (idem, p. 53). Uma das alternativas organizacionais para 

aumentar a qualidade e a responsabilidade na gestão pública é a proposta 

de "contratualização", uma forma de gestão voltada para o controle dos 

resultados e não apenas dos procedimentos. 

Os Conselhos de Saúde - como têm demonstrado pesquisas recentes 

(GERSCHMAN, 1995) - apesar de serem definidos pela Constituição 

Nacional como o principal órgão de participação da sociedade na definição 

do sistema e serviços de saúde em níveis nacional, estadual e municipal, 
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não têm correspondido ao papel deliberativo reservado a eles. Dependentes 

do interesse dos governadores e prefeitos em impulsionar a formação dos 

mesmos, sua composição indica tendência à representação de caráter 

corporativo. Além disso, os Conselhos não dispõem de dotação 

orçamentária, o que, principalmente na esfera municipal, compromete o 

comparecimento dos representantes de movimentos e usuários às 

reuniões, por não poderem custear o transporte ao local. Falta de 

visibilidade para a população sobre a existência e finalidade dos 

Conselhos, baixa institucionalização dos mesmos como espaço para 

canalização das demandas e denúncias dos problemas de saúde local, e 

mesmo o não reconhecimento do caráter decisório dos Conselhos pelos 

executivos locais são outras características apontadas. 

Ao longo dos anos 90 algumas iniciativas procuraram reforçar as 

funções redistributivas do SUS, orientando recursos para as regiões mais 

pobres e menos populosas (RIBEIRO & COSTA, 1999). Um exemplo dessa 

política foi a criação em dezembro de 97 do PAB (Piso de Atenção Básica) 

estabelecido pela Portaria nº 1882. O PAB procura reduzir as 

desigualdades em termos de repasses aos municípios, mas também 

funciona como incentivo à municipalização. Apenas municípios habilitados 

recebem os valores referentes ao PAB; a quota referente aos municípios 

não habilitados é transferida transitoriamente para o Fundo Estadual de 

Saúde, uma vez que cabe ao estado desenvolver as ações básicas de saúde 

nesses casos (MS, 1996; 1997). 

O PAB é composto de uma parte fixa e uma parte variável. A 

primeira destina-se à atenção básica da saúde e garante a transferência 

automática fundo a fundo de um mínimo de R$ 10 por habitante/ano para 

todos os municípios brasileiros. A idéia é reduzir as desigualdades 

existentes entre os municípios (que ainda recebem do MS através de 

faturamento dos serviços prestados), uma vez que aqueles municípios com 
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maior "capacidade produtiva" tendem a receber mais recursos, e os 

pequenos municípios com rede incipiente ou nenhuma rede de atenção à 

saúde, nada recebem. A parte variável do PAB é composta de recursos 

adicionais para incentivar diversas ações de saúde valorizadas pelo MS, 

como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o Programa Saúde 

da Família, o Programa Farmácia Básica e o Programa de Combate às 

Carências Nutricionais (MS, 1997; NEGRI, 1998; ABRUCIO & COSTA, 

1999). 

Se de fato o PAB significa uma redistribuição considerável de 

recursos, beneficiando aqueles municípios que por não possuírem 

nunhuma rede hospitalar recebiam pouco ou nenhum recurso do SUS 

(ABRUCIO & COSTA, 1999), ainda é cedo para se verificarem os seus 

impactos. Além disso, a vinculação das receitas para a Saúde no 

orçamento da União ainda depende da aprovação de proposta de emenda 

constitucional pelo Senado (PEC 169 / 82), o que está longe de ser uma 

questão pacífica. 

4. Os consórcios intermunicipais de saúde 

O consórcio intermunicipal na área da saúde trata-se de uma 

associação entre municípios para a realização de atividades conjuntas 

referentes à promoção, proteção e recuperação da saúde de suas 

populações. Porém, o consórcio está estreitamente relacionado a cada um 

dos sistemas municipais, na medida em que desenvolve ações destinadas a 

atender necessidades das populações destes sistemas. Por isso, conforme 

consta do documento publicado pelo MS: "(o consórcio intermunicipal] não 

pode configurar uma nova instância no âmbito do estado, intermediária ao 

município" (MS, 1997c). 
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Os consórcios intermunicipais de saúde são vistos pelo MS como 

importante instrumento de gestão e um meio de potencializar a atenção à 

saúde das populações, representando também, a prestação de serviços e a 

implementação de ações de forma consorciada, condições favoráveis para 

que o município venha a assumir as responsabilidades pela gestão plena 

do seu sistema de saúde. 

Segundo o MS: "A implantação e a operacionalização de serviços de 

saúde que contemplem integralmente as demandas de uma população 

representam, para a maioria dos municípios, encargos superiores à sua 

capacidade financeira. A manutenção de um hospital, por mais básico que 

seja, requer equipamentos, um quadro permanente de profissionais e 

despesas de custeio que significam gastar, anualmente, o que foi investido 

na construção e em equipamentos. A necessidade de melhoria na infra

estrutura, a contratação de recursos humanos especializados e a aquisição 

de equipamentos, para oferecer serviços de saúde em todos os níveis de 

atenção implicam montante significativo de recursos que, quase sempre, 

não chegam a ser plenamente utilizados por apenas um município, 

gerando aumento de custos operacionais e impossibilitando, por outro 

lado, o investimento em ações básicas de promoção e proteção. Assim, a 

prestação de serviços de forma regionalizada pelos consórcios evita a 

sobrecarga do município na construção de novas unidades, na aquisição 

de equipamentos de custos elevados e na contratação de recursos 

humanos especializados" (MS, 1997 c). 

Os consórcios existentes têm sido utilizados para o enfrentamento de 

problemas diversos, seja para gerenciar centro regional de especialidades 

(Penápolis e quase todos os consórcios em funcionamento em SP; Alto São 

Francisco - MG ), seja para viabilizar programa . de sangue e 

hemoderivados (Hemolagos - RJ); suprir necessidades de atendimento de 

urgência e emergência (Codivar e Sta Fé do Sul - SP), saúde mental 
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(Itapetininga, Embu e Conchas - SP), entre outros; e, até mesmo, no 

campo do saneamento, para proteção de recursos hídricos (da Bacia do Rio 

Piracicaba; das Bacias do Alto Tamanduateí e Represa Billings, ambos em 

SP) e a solução de problemas relacionados à destinação de resíduos sólidos 

(Consórcio Quiriri - SC) (JUNQUEIRA, MENDES & CRUZ, 1999; RIBEIRO 

& COSTA, 1999; RIBEIRO, DONNINI & GONTIJO, 1994; COSTA, 1998). 

Transcrevemos a seguir as bases legais para a formação de 

consórcios intermunicipais de saúde, segundo o Ministério da Saúde: 

"No âmbito da saúde, a legislação específica do Sistema Único de 

Saúde - SUS - define que os consórcios intermunicipais podem integrar o 

Sistema. A Lei Orgânica da Saúde (Lei N.º 8.080, de 19 de setembro de 

1990), ao dispor sobre a organização, direção e gestão do Sistema, trata 

dos consórcios municipais. 

Assim é que em seu Artigo 10, essa Lei especifica: "os municípios 

poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os 

serviços de saúde que lhe correspondam". No parágrafo 1° desse mesmo 

Artigo, resguarda, no entanto, que "aplica-se aos consórcios 

administrativos intermunicipais o princípio de direção única e os 

respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância". Já no seu 

Artigo 18, inciso III, expressa ainda a competência municipal para "formar 

consórcios administrativos intermunicipais". 

A Lei Federal N.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 

saúde, explicita também a participação dos municípios em consórcios. Em 

seu Artigo 3°, parágrafo 3°, define que "os municípios poderão estabelecer 

consórcios para execução de ações e serviços de saúde, remanejando, 

entre si, parcelas de recursos ... " 
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A Norma Operacional Básica do SUS - NOB-SUS 01/96 -, aprovada 

em novembro de 1996, mesmo não tratando especificamente de consórcio 

intermunicipal, define em seu objetivo as bases para a adoção deste 

instrumento: "promover o pleno exercício, por parte do poder público 

municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde 

dos seus munícipes". 

A idéia do consórcio é igualmente reforçada quando a NOB 

determina que a "totalidade das ações e serviços de atenção à saúde deve 

ser desenvolvida em um conjunto de estabelecimentos organizados em 

rede regionalizada e hierarquizada" que não precisam, obrigatoriamente, 

ser de propriedade da prefeitura respectiva, nem ter sede no território do 

município. Os estabelecimentos referidos podem estar situados em outro 

município, mas agregados mediante acordo que pode, perfeitamente, ser 

realizado por meio de um consórcio. 

Essa articulação intermunicipal tem relação direta com o papel do 

gestor estadual, definido na NOB 96, que é, substancialmente, organizar o 

Sistema de Saúde no seu âmbito e disciplinar a referência, a contra

referência e a regionalização. A mencionada competência tem visibilidade, 

principalmente, na Programação Pactuada e Integrada - PPI -, discutida e 

aprovada na Comissão Intergestores Bipartite. 

Por isso, ao decidirem-se pela formação de consórcio, os gestores 

municipais devem estabelecer a necessária articulação com o gestor 

estadual, de forma que as ações e serviços a serem consorciados 

componham a PPI, o que não exclui, no entanto, o pressuposto básico 

desta forma de atuação que é a preservação da autonomia de cada 

município. Essa autonomia, na prática, é traduzida na sua condição de 

gestor do sistema municipal de saúde, da qual são inerentes as funções de 

coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, 

controle, avaliação e auditoria." (MS, 1997c). 
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O MS considera que o consórcio se trata de um instrumento e não 

uma nova instância de goverrw, e afirma que a sua estrutura deve ser "ágil 

e, portanto, ser montada de forma simplificada, leve e desburocratizada" 

(MS, 1997c). Sugerem os técnicos do MS a seguinte estrutura 

administrativa: 

•Um Conselho de Municípios - em geral composto pelos 

Secretários de Saúde, representando os municípios - que é o nível 

máximo de deliberação, responsável pela condução da política do 

consórcio. 

•Um Conselho Fiscal, responsável pelo controle da gestão 

financeira do consórcio; e 

•Uma Secretaria Executiva ou de Coordenação, responsável 

pela implementação das ações, cujo coordenador é indicado pelo 

Conselho de Municípios. 

O MS desaconselha a prática adotada pela maioria dos consórcios 

existentes de organizarem o Conselho Fiscal com membros oriundos das 

Câmaras de Vereadores ou dos Conselhos de Saúde dos municípios, 

medida esta considerada imprópria do ponto de vista jurídico: "O Conselho 

Fiscal além de fazer parte das exigências decorrentes da criação da pessoa 

jurídica, é o órgão que fiscaliza internamente o consórcio e, portanto, não 

pode ser integrado pelas mesmas pessoas que autorizam o repasse e a 

utilização de recursos e exercem a fiscalização externa à pessoa jurídica. O 

Conselho Fiscal não deve ser integrado por pessoas que pertençam ao 

Poder Legislativo ou ao Poder Judiciário, tendo em vista a independência 

dos poderes" (MS, 1997c). 

Além disso, o MS também condena "o estabelecimento de 

conferências e conselhos intramunicipais de saúde, porque essas 
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iniciativas configuram a criação de novas instãncias não previstas na 

legislação" (MS, 1997c). 

4. Distribuição atual dos consórcios intermunicipais de saúde DO 

Brasil e a situação DO Estado de São Paulo 

Até o momento dispomos de duas tabelas que representam um 

mapeamento dos consórcios de saúde existentes no Brasil realizado pelo 

Ministério da Saúde (Cf. ANEXO 2). A primeira retrata a situação em 

outubro de 1997; a segunda, a posição parcial em dezembro de 199873• 

Em termos gerais houve um crescimento no número de consórcios 

existentes no país: dos 109, em 97, passamos para 143 em 98. Se a 

análise por regiões confirma esse aumento (+ 1 na Região Norte; + 3 no 

Nordeste; + 6 no Sudeste; + 9 no Centro-Oeste; e + 15 no Sul), um olhar 

mais detalhado vai indicar que se trata de iniciativas localizadas, muito 

provavelmente coordenadas por alguns estados específicos. O único 

consórcio existente na região Norte está localizado em Rondônia. Todos os 

três consórcios a mais no Nordeste foram criados no estado da Paraíba, 

sendo que nenhum outro estado da região adotou tal arranjo. No Centro

Oeste, o estado de Mato Grosso saltou de três para nove consórcios; 

enquanto apenas três outros foram criados em Goiás, que não adotava a 

experiência antes. No Sul, região onde a situação é mais homogênea, e a 

73 Dados disporuveis no site do MS, www.saude.gov.br. Tais dados são incompletos. Já em 
1994, por exemplo, havia pelo menos um consórcio de saúde em atividade no estado do 
Rio de Janeiro, o Consórcio de Sangue e Hemoderivados - Hemolagos; ainda no estado do 
Rio de Janeiro encontrava-se à época da realização do 1 Seminário de Consórcios 
Intermurucipais de Saúde, realizado em São Lourenço/MG, em 1994, em fase inicial de 
implementação, a associação de municípios da Região do Médio Parafüa. envolvendo os 
murucipios de Volta Redonda. Itatiaia. Pirai, Rio Claro, e adjacências, como Angra dos 
Reis e Vassouras, para a criação do Consórcio para a Produção de Medicamentos da 



253 

prática do consorciamento é mais difundida, do total de 15 novos 

consórcios o Paraná foi responsável pela criação de mais quatro; Santa 

Catarina, também mais quatro; enquanto no Rio Grande do Sul mais sete 

consórcios foram criados no período. 

Mas é na região Sudeste que podemos notar como é importante o 

papel do estado como coordenador e incentivador dos consórcios 

intermunicipais. Enquanto em Minas Gerais oito novos consórcios foram 

criados, envolvendo a quase totalidade (95,9%, em 1997) dos municípios 

existentes no estado - Espírito Santo, mais dois; Rio de Janeiro, mais um -

, em São Paulo, o número de consórcios baixou de 14 para 9 consórcios em 

funcionamento, representando um decréscimo de 86 no número de 

municípios consorciados. 

Para o estado de São Paulo dispomos de um levantamento mais 

detalhado, ainda que já desatualizado. O levantamento realizado pela 

equipe do Cepam em 1997 contabilizava apenas oito consórcios em 

funcionamento no estado de São Paulo, três consórcios desativados e dez 

em articulação (JUNQUEIRA, MENDES & CRUZ, 1999) . 

. Os consórcios interinunicipais de saúde em São Paulo surgiram a 

partir da segunda metade dos anos 80. "Seis dos consórcios em 

funcionamento foram instituídos antes da década de 90, destacando-se, 

por antigüidade, os consórcios com sede em Itapetininga, Divinolândia, 

Conchas e Penápolis. Somente dois consórcios intermunicipais - ·aqueles 

com município sede em Embu (1992) e em Santa Fé do Sul (1995) - foram 

fundados após 1990" (JUNQUEIRA, MENDES & CRUZ, 1999, p. 91). 

Segundo a pesquisa da equipe do Cepam, os oito consórcios em 

funcionamento no estado de São Paulo envolvem 79 municípios, o que 

representa cerca de 12°/o dos municípios paulistas e cerca de 6% da 

Região do Médio Parafüa e Municípios Adjacentes (Cf. RIBEIRO, DONNINI & GONTIJO, 
1994). 
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população do estado. "Sete dos consórcios em funcionamento são 

formados, principalmente, por municípios pequenos (até 30 mil 

habitantes) e médios (entre 30 mil e 100 mil habitantes). Dos 79 

municípios consorciados, 66 são pequenos (84°/a}, nove são médios (11%) e 

apenas 4 são grandes (5°/a}" (Ibidem). 

Todos os oito consórcios em funcionamento no estado de São Paulo 

adquiriram a personalidade jurídica de associação civil sem fins lucrativos. 

Entre os dez consórcios em articulação, o consórcio com sede em Capivari 

vem funcionando em forma de "pacto" entre os municípios envolvidos, 

segundo o qual cada município participa com recursos materiais e 

humanos e, possivelmente, com transferência de recursos financeiros 

entre eles. 

Quanto a estrutura organizacional, os consórcios têm se articulado 

em um conselho de prefeitos (instância deliberativa máxima) dos 

municípios participantes; num conselho fiscal, composto por 

representantes indicados pelas respectivas Câmaras Municipais, pelos 

membros dos conselhos municipais de saúde, ou ainda, pelos executivos 

municipais74; e também numa secretaria executiva e/ou coordenadoria 

geral, com função executiva. 

Várias são as dificuldades enfrentadas pelos municípios e apontadas 

pelos autores que tratam do tema dos consórcios de saúde. A questão · 

central, segundo alguns, reside no plano político: "Os governos municipais 

participantes de consórcios buscam dividendos políticos em função do 

provimento de serviços eficientes e de qualidade, porém tendem a 

enfrentar disputas entre os parceiros quanto à extensão dos ganhos. Por 

exemplo, quando existe um município-pólo, suas lideranças políticas 

podem ser vistas como mais beneficiadas, caroneando free rider a ação 

coletiva desenvolvida" (RIBEIRO & COSTA, 1999, p. 12. Grifo dos autores). 
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Por outro lado, existem as limitações de ordem político-administrativa: "Os 

consórcios são figuras de direito privado, e portanto na prática assumem a 

forma de sociedades civis sem fins lucrativos e não possuem nenhum grau 

de autonomia em relação às prefeituras e secretarias municipais de saúde 

que os constituem. Essa fragilidade jurídica é um grande empecilho para a 

manutenção de laços de confiança política entre os parceiros, que não 

sabem até quando pode durar tal u.nião e por isso temem as possíveis 

mudanças de políticas de um dos participantes [e - poderíamos 

acrescentar - dos demais entes federativos], o que inviabiliza o consórcio" 

(ABRUCIO & COSTA, 1999, p. 136; ABRUCIO, 1999). 

Outro fator que é fonte de conflitos entre os municípios participantes 

de consórcios de saúde diz respeito à estrutura do rateio. No caso do CISA 

de Penápolis, o município sede e de maior porte e pólo da região, o tipo de 

rateio por base populacional adotado onerava a sede em comparação com 

os municípios menores. Estes, por sua vez, consideravam elevado o 

impacto dos custos sobre o seu orçamento municipal. Os atrasos 

tomaram-se freqüentes e o recurso utilizado para assegurar o pagamento 

das cotas consistiu em bloquear as consultas aos usuários do município 

em débito. Novos critérios vigentes a partir de janeiro de 1997 passaram a 

ser baseados em 30o/o por densidade populacional e 70% por utilização 

proporcional dos serviços oferecidos (RIBEIRO & COSTA, 1999). 

Se a estrutura de financiamento mostra a complexidade do processo 

político de construção de parcerias que viabilizam o consórcio (mesmo 

porque toda queda na receita de transferências do SUS por parte da União 

e dos estados significa aumento dos gastos municipais em saúde), há duas 

outras questões problemáticas em relação aos consórcios: conflitos de 

territorialidade, em função da superposição do território coberto pelo 

consórcio com a estrutura regional das Secretarias Estaduais de Saúde; e 

14 Como apontado acima, essa prática é condenada pelo Ministério da Saúde. 
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a necessidade de autonomia financeira do consórcio, maior flexibilidade 

para realizar compras e contratação de pessoal, que remetem à reforma 

organizacional (RIBEIRO & COSTA, 1999). 

A seguir, mostramos a situação dos consórcios de saúde no país e 

no Estado de São Paulo. 

Tabela 37 
Consórcios Interm unici ais de Saúde Existentes 

. . - . < N° de:' . . .. ............ .. ... . 

ReliãP./If'Aitado · CODSôrcióa 
....... 

ln.form.adflll 

orte 

ardeste 1 

1 

udeste 

Espírito Santo 5 

Minas Gerais 63 

São Paulo 14 

Sul 23 
Paraná 16 

o Grande d 
2 

Sul 
5 

3 

3 

109 
Posição: Outubro de 1997 
Fonte: Ministério da Saúde 

N°de ··< crosobreo 
. . MmilCi kili ..... p ... Totalde 
.. 

Envol'ridflll ·•:• Melei los 

10 0,64 

10 5,85 

61,64 

47 66,20 

725 95,90 

173 27,68 

405 38,28 

280 75,47 

51 11,94 

74 28,46 

26 6,07 

26 22,03 

.1.386 >27,85 

Dados fornecidos pelas Secretarias Estaduais de Saúde 
População IBGE 1996 

População ·• "º .Obre ., .. 
Totâlda CObertll 

94.000 0,21 

94.000 2,79 

24,23 

978.545 34,59 

10.760.755 64,51 

4.517.562 13,22 

5.811 .801 24,88 

4.496.932 51,26 

520.000 5,37 

794.869 16,21 

497.666 4,76 

20,92 
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Tabela 38 
Situação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde no Brasil 

Região/Estado 

?tôftê:::::·:.: .. · .· .- .--. - . . 

Acre o 
Amapá o 
Amazonas o 
Pará o 
Rondônia 1 

Roraima o 
Tocantins o 
.... .. ·· ····· · -· ·- ··· ·-· · ··· ·· · · · · ··· ··· ··· · 

Ko~ .• ··• · ······H· :: ::::: :::: ......... 
Alagoas o 
Bahia o 
Ceará o 
Maranhão o 
Paraiõa 4 

Pernambuco o 
Piauí o 
Rio G. do Norte o 
Sergipe o 
$4~::::u ·· • .. ••:: :: ••-•·1ru: <• •··•• 
Espírito Santo 7 

Minas Gerais 71 
Rio de Janeiro 1 

São Paulo 9 
Sw .. >> .,,,,,,.,. . .... 

: .. •• /?:• I >• 
Paraná 

Rio Grande do Sul 
Santa Catarina* 

~4!J T· 1 · . ·· · 
Distrito Federal 
Goiás 
Mato Grosso 
Mato Grosso do 
Sul 

20 

9 
9 

o 
3 

9 

o 

N°Mwilcípios Puticipantes 

o 
o 
o 
o 
8 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

38 

o 
o 
o 
o 

. : :• : : • L ~ ~ " .... • , • , •. :: 

789 
13 

87 
.:::::: : ::: :: • ••••• •••••••• •• • 

. . . ::::· .. :::::: ;.; ::-: ::.; · ; ;.; ·;;.· ·: :: 

310 

130 
216 

. .. . .... : ::::: ::: .: ::::::.:: •.101 ·:········••:•••::::·:: .. 
o 

28 

79 

o 

~ . r:: ··· J:·~# ••·•· •·••••••• •• > :: . :. .... .,. 
Posição Parcial em 15 de Dezembro de 1998 - Fonte: Ministério da Saúde 
Dados fornecidos pelas Secretarias Estaduais de Saúde 
* Neste caso estão considerados Municípios que fazem parte de mais de um Consórcio 
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5- A POLf'nCA CONSORCIADA DE REGIONALIZAÇÃO DO GRAKDE ABC: 

DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔlllCA DA REGIÃO 

A Região Metropolitana de São Paulo abrange a Capital e mais 38 

municípios, representando um dos maiores aglomerados urbanos do 

mundo. Seu território é de aproximadamente 8.051 km2, o que 

corresponde a menos de 1 milésimo da su perficie brasileira e a menos de 

4% do território do Estado. Ainda que pequena em relação ao território 

brasileiro e estadual, a dimensão da Região Metropolitana é muito próxima 

a de alguns países. Sua população está estimada em 16,3 milhões de 

habitantes, sendo que deste total, 10 milhões moram no município da 

Capital. 

Mas o aspecto que mais chama a atenção nesta Região é o 

econômico. Apesar das transformações recentes, o PIB da Região 

Metropolitana de São Paulo corresponde ainda a mais de 50º/o do total 

estadual e a 18,5°/o da riqueza nacional, O PIB por habitante da RMSP, 

estimado em 6,4 mil dólares, é quase o dobro da média nacional. 

Os sete municípios que formam a Região do Grande: ABC Santo 

André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema, 

Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, compõem a Sub-Região Sudeste da 

RMSP, conforme se observa no Mapa abaixo. Esta Região apresenta 
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posição socioeconômica destacada dentro da já proeminente, como vimos 

acima, RMSP. Segundo dados do SEADE para 1996, o Grande ABC 

responde com 22,8% da atividade industrial da RMSP, 13,8% do Estado de 

São Paulo e 7°/o do Brasil. Sua renda per capita, segundo dados 

apresentado na Revista do Grande ABC, seria comparável aos países 

desenvolvidos como Espanha e Reino Unido e seu PIB corresponderia a 

mais de 2o/o do PIB nacional. 

Figura 1 

A Região Metropolitana de São Paulo 

San•a Isabel 

_Ânljé 

ltaquilqueceruba 

- - . -
~g~>:~(::~r.:;!"3 
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Tabela 39 
Município, Ano de criação população e densidade 

pop"Ulacional. p()r k.m2. 
• MunicíPios Ano de criação PC)puJ.aÇão -J999 

Santo André 1889 629.700 

São Bernardo C. 1944 715.222 

São Caetano S. 1948 135.585 

Mauá 1953 371.055 

Diadema 1958 333.207 

Ribeirão Pires 1953 104.963 

Rio Gde da Serra 1963 37.649 

Fonte: Emplasa- DIF-CIE., 1999. 

. Densidade 
Pop./km.2 .. 1999 

3.479 

1.740 

11.299 

5.538 

10.413 

981 

1.214 

O Grande ABC é também parte do processo de profundas 

transformações que recentemente vêm ocorrendo na economia e, 

consequentemente, na sociedade, na Região Metropolitana de São Paulo. 

Migração de indústrias para outros Estados, ou mesmo para o interior, 

reestruturação industrial, desemprego crescente e processo intenso de 

terceirização da economia. Buscar entender estas transformações são 

fundamentais para o presente trabalho, pois assim poderemos entender o 

porquê, os objetivos e os desafios das instãncias regionais que se 

formaram a partir da década de 90 no Grande ABC, exatamente no ápice 

das mudanças que se contrastam com aquelas ocorridas no passado, a 

partir da década de 50, quando se instalou no ABC o parque automotivo 

brasileiro. As transformações recentes têm sido diagnosticadas por muitos 

como processos de "desindustrialização", "desaceleração econômica e 

"reestruturação", o que deverá ser analisado, visto que são processos 

muitos distintos que precisam de ser fundamentados em dados empíricos. 

A Região do Grande ABC também é berço do novo sindicalismo, com 

uma sociedade civil com alto índice de organização. No entanto, a 

transformação econômica recente e a fragilidade da Região Metropolitana 

colocaram em questão essa região. 
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Para resolver esta situação, foram criadas yárias instituições. 

Primeiro, o Consórcio Intermunicipal do ABC, em 1990, com a participação 

dos governos da região e instituído como Consórcio Intermunicipal das 

Bacias do Alto Tamanduateí e Billings, em dezembro de 1990, congregando 

os sete municípios da região na solução de problemas regionais urgentes, 

dada a inexistência de uma política metropolitana efetiva .. Depois, o 

Fórum da Cidadania, ONG que engloba vários atores - mais de cem 

entidades da região - e que foi criada em 1994. E, por fim, criou-se em 

1997 a Câmara Regional do ABC. Todas estas instituições beneficiaram-se 

do alto grau de capital social da região e serviram para, como bem 

observou Pedro Jacobi, "estabelecer uma identidade regional própria para 

romper com o círculo vicioso das práticas clientelistas e da troca de favores 

no nível intergovernamental (JACOBI, 2000: 5). 

Embora o Consórcio tenha viabilizado algumas iniciativas 

importantes voltadas para a região e sua economia, a descontinuidade 

administrativa nas prefeituras provocou um significativo esvaziamento 

entre 1993 e 1996. 

O Consórcio Intermunicipal é retomado em 1997 e a. Idéia da 

Câmara Regional vem de 1996, do governo do Estado. O Estatuto da 

Câmara Regional é lançado em 12 de março de 1997. 

Os eixos estruturantes da ação da Câmara Regional desenhados 

para os próximos dez anos são: 

1) Educação e Tecnologia; 

2) Sustentabilidade das áreas de Manaciais; 

3) Acessibilidade e Infra-Estrutura; 

4) Diversificação e Fortalecimento das Cadeias Produtivas; 
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5) Ambiente Urbano de Qualidade; 

6) Identidade Regional e Estruturas Institucionais; 

7) 7) Inclusão Social. 

Para Celso Daniel, prefeito de Santo André e principal líder dessa 

nova experiência institucional, a Câmara Regional se apóia na constituição 

de uma vontade coletiva regional que "envolve um salto de qualidade 

indispensável para o enfrentamento dos desafios postos pela economia 

regional, expresso na criação de um arranjo institucional de novo tipo, 

fruto de uma coalizão ampla que integre, num mesmo espaço não 

puramente estatal, os poderes públicos e a sociedade civil locais". 

As iniciativas mais avançadas da Câmara Regional do ABC são: 

a) Criação da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande 

ABC, em março de 1999. Ela tem uma estrutura própria, montada a partir 

de convênio com o BID e recursos dos próprios municípios da Região. 

Basicamente, tem procurado recolher e analisar dados socioeconômicos da 

região para propor um planejamento estratégico de desenvolvimento que 

preencha a lacuna atual, em que não há um projeto de reconversão das 

atividades econômicas. 

b) Sistema de Retenção de Águas Pluviais em conjunto com o 

Governo do Estado. No momento, estão em construção seis "piscinões": 

três em São Bernardo, um em Santo André, um em Diadema e um em 

Mauá. 

c) Obras Viárias que facilitem a ligação com a capital e com a 

Baixada Santista. Mais uma vez, este trabalho é realizado em parceria com 

o governo estadual. 
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d) Revisão da Lei dos Mananciais, aspecto fundamental para a região 

e que foi o objeto primeiro de associação, em 1990. A importância deste 

ponto está em que 56% da área total desses municípios encontra-se em 

mananciais. 

e) Realização de um grande plano regional de qualificação 

profissional, com o objetivo de atingir 235 mil trabalhadores até o final 

deste ano. O setor que mais avançou nesta política foi o de plásticos, tendo 

sido elaborado o Projeto Alquimia, que já reciclou 12 mil trabalhadores, 

empregados e desempregados. 

f) Aplicação de um programa para combater o analfabetismo da 

região e de outro destinado a articular as ações na área de criança e 

adolescência. 

g) Medidas para articular todo o sistema de saúde da região, 

novamente em parceria com o governo do Estado de São Paulo. 

h) Programa para aumentar a produtividade das cadeias produtivas, 

buscando modernizar tecnologicamente as micro, pequenas ~ médias, 

utilizando-se, basicamente, de recursos do BNDES. A meta é criar clusters 

no ABC, facilitando a reconversão produtiva da região. 

O ponto mais dificil encontra-se política de uniformizar a política 

tributária dos sete municípios. Um deles, São Caetano, tem 

reiteradamente rejeitado qualquer pacto fiscal neste sentido. No caso dos 

demais governos locais, o que tem se conseguido é realizar uma mudança 

gradativa, por setor e respeitando a peculiaridade econômica de cada um 

dos municípios. 

O Grande ABC é um dos principais pólos industriais do Estado de 

São Paulo, caracterizando-se como a segunda região que mais recebe 
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transferências de receitas do Estado (ICMS, IPI, IPVA)75, depois da ·região 

central que compreende São Paulo e Osasco. 

O ISS é um imposto de competência municipal, cujo fato gerador é a 

prestação de serviços (constantes em lista que acompanha decreto Lei 406 

de 31 / 12 / 68) por empresa ou profissional autônomo, sendo o contribuinte 

e sua base de cálculo o preço dos serviços prestados. 

Nos primeiros meses de 1997, alguns prefeitos do ABC propunham a 

redução unificada das alíquotas de ISS através de negociações conjuntas 

entre os sete municípios do ABC. A iniciativa surgiu em função de decisão 

isolada do prefeito de São Caetano do Sul de reduzir a alíquota de seu 

município de 5% para 0,25o/o para empresas de administração de cartão de 

crédito, agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, seguros e 

planos de previdência privada. 

Alguns dados tributários ajudam a entender a atitude do prefeito de 

São Caetano (Luís Tortorello), embora não a justifique no contexto das 

propostas regionais em que estava inserido - CâmaraRegional e Consórcio 

do Grande ABC. Os indicadores Emplasa, referentes à composição 

tributária municipal em 1997, mostram que São Caetano do Sul era o 

terceiro município que mais arrecadava ISS na região (R$ 17.790.835), 

depois de São Bernardo e Santo André, respectivamente. Com relação a 

outro tributo de competência municipal, o IPTU, São Caetano 

(R$7 .119 .409) perde esta posição para Diadema que arrecadou no mesmo 

periodo, R$ 17.889.061,00. Considerando-se que a arrecadação total do 

município de São Caetano (3ª maior arrecadação), totalizando 

R$40.408.917,00, cerca de 14°/o do total que é arrecadado por todos os 

7s ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, imposto arrecadado pelo governo do 
Estado na origem da produção. O projeto de Reforma Tributária que tramita no Congresso 
Nacional prevê a cobrança deste imposto no destino da mercadoria, i.é, onde ocorre o 
consumo. Situação que implica em mudanças significativas na composição da receita 
orçamentária do Estado de São Paulo. Os outros impostos são: Imposto sobre Produtos 
Industrializados e Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. C.T.N. 
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municípios da região, poderíamos inferir que o objetivo do prefeito não era 

simplesmente chamar a atenção para as condições econômicas vigentes 

em seu município, mas atrair novos investimentos para sua região, em 

detrimento dos outros municípios, ou seja alimentar a chamada "guerra 

fiscal". 

Um breve balanço das duas experiências cooperativas aqui 

estudadas mostra que há alguns fatores que as levaram ao êxito: 

a) Forte capital social, que no caso da saúde vem do forte poder 

organizacional da categoria médida; 

b) Processos de indução por níveis de governo superiores - no caso 

da saúde, através do SUS e dos governos estaduais, e no Grande 

ABC, por meio da ação do governador Mário Covas; 

c) Criação de instituições que permitem o diálogo, a construção do 

consenso, o enfrentamento do dissenso, em suma, regras claras 

para os jogadores; 

d) Aprendizado institucional, mostrando que o sucesso da 

cooperação precisa de fontes anteriores. Neste sentido, a 

disseminação dessas experiências talvez seja o passo mais 

importante para ampliar o processo de cooperação 

intergovernamental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Faço aqui breves considerações finais. Primeiro, o trabalho mostra 

que vivemos uma situação híbrida, em que convivem ainda um modelo 

predatório e outro que vem adquirindo feições cooperativas, a despeito de 

sua abrangência ser por enquanto restrita e os obstáculos serem enormes. 

A experiência de coordenação federativa do primeiro governo 

Fernando Henrique Cardoso foi analisada pelo ângulo da reforma do 

Estado. Neste quesito, a opção foi pela visão fiscalista, com várias vitórias, 

mas faltou uma concepção de rede intergovernamental, 'ª-_gual\permitisse 

preparar os governos estaduais para os desafios sociais j que têm de dar 

conta, além da questão da regulação das atividades recém-privatizadas. Os 

erros de diagnóstico da reforma do Estado também estiveram .vinculados à 

miopia fiscalista, que, ao não atuar em rede ou melhorar de fato a 

burocracia estadual, cometeu paradoxalmente graves erros no ajuste 

estrutural, sendo o mais importante deles não ter percebido o impacto das 

Previdências estaduais nos gastos com pessoal. 

O modelo competitivo advindo da multiplicação de municípios e da 

guerra fiscal mostrou a fragilidade das instituições de resolução dos 

conflitos federativos brasileiros. Ademais, percebeu-se o quão 

concentrador~ de recursos e irracion~ são estas formas de competição. '. 

Por fim, a guerra fiscal demonstra cabalmente como não,1controle público 

em nossa Federação anti-republicana. 

O desenvolvimento de mecanismos ou instituições cooperativas é o 

grande alento do período recente. Com elas, pode-se imaginar uma nova 
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era para o federalismo brasileiro. Mas antes que euforia tome conta do 

analista, é preciso ressaltar que ainda são casos isolados, bem como 

existem muitos obstáculos para se firmarem relações intergovernamentais 

mais cooperativas. 

É importante ressaltar, finalmente, que a resolução destas questões 

federativas é essencial para garantir a unidade nacional, que enfrenta hoje 

dois grandes desafios: de um lado, a globalização, que enfraquece o Estado 

nacional! e, de outro, a persistência das desigualdades regionais. Na 

verdade, este último problema deita raízes na tradição federativa 

brasileira. Sem resolvê-lo, ficará muito dificil construir um pais apto a 

enfrentar os dilemas do século XXI. 
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