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RESUMO: O artigo aborda as particularidades do federalismo brasileiro e da descentralização 
das políticas públicas de caráter social, no marco da Constituição Federal de 1988, com foco na 
gestão da Política Nacional da Assistência Social. Adotou-se como instrumentos metodológicos 
para uma abordagem qualitativa, a revisão bibliográfica e pesquisa documental. Os resultados 
estão apresentados com a abordagem teórica do federalismo e a forma adotada na Constituição 
Federal de 1988; a relação de reciprocidade do federalismo com a descentralização da 
competência administrativa dos entes federados, com foco na gestão da Política Nacional de 
Assistência Social. Conclui-se que um dos desafios da consolidação da Assistência Social reside 
no processo de descentralização diante da heterogeneidade da capacidade institucional dos 
municípios para a gestão e operacionalização da política. 
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Introdução 

O papel do Estado, no contexto atual de aprofundamento do ideário 

neoliberal, tem se mostrado cada vez mais distante da concepção hegeliana de 

Estado regulador das necessidades humanas com vistas à superação das 

contradições que se emergem das relações sociais.  

Os países capitalistas, no pós-segunda guerra mundial, viram-se diante 

de uma profunda recessão, com baixas taxas de crescimento e altas taxas de 

inflação, o que possibilitou o adensamento das ideias neoliberais, cuja lógica  

prega a intervenção do Estado no enfrentamento das desigualdades sociais e 

econômicas geradas no interior do sistema capitalista, resulta, de um lado, no 

aumento dos custos e consequente diminuição dos lucros e, de outro, no 

desestímulo dos trabalhadores que abandonariam o sistema produtivo em troca 

dos benefícios concedidos pelo Estado. Para a superação desta forma de 

intervenção do Estado, dita como indesejável pelos teóricos neoliberais, propôs-

se a adoção do trinômio: privatização, focalização e descentralização 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011).  

O presente artigo discute um destes trinômios, o da descentralização do 

exercício do poder estatal, com foco na gestão das políticas públicas de caráter 

social, em especial a Política Nacional de Assistência Social, após a sua 

 
1 Christiane Cruvinel Queiroz - Estudante de Pós-Graduação - UNIVRSIDADE ESTADUAL DE PONTA 
GROSSA – UEPG - E-mail: christiane@mpf.mp.br 



 

constitucionalização como direito social integrante do sistema de Seguridade 

Social, ao lado da Previdência Social e da Saúde.  

No contexto de países democráticos, a descentralização do exercício do 

poder estatal, compreendendo a distribuição de competências legislativas, 

administrativas e recursos públicos entre os entes federativos, guarda relação 

de reciprocidade com o instituto do federalismo (PALOTTI, 2009), cuja 

teorização é atribuída aos filósofos políticos americanos Madison, Hamilton e Jay 

(2003) que, no contexto norte-americano do século XVIII, influenciados pela 

teoria de Montesquieu2, desenvolveram argumentos para o convencimento das 

elites políticas das treze colônias, recém-independentes da Inglaterra, acerca da 

necessidade de se unirem na forma de Estado federado, celebrando um novo 

contrato social que tinha como ideia fundamental a de que os entes 

confederados abrissem mão de sua soberania, mas não de sua autonomia, em 

prol da instituição de um governo forte o suficiente para garantir a defesa comum 

contra inimigos externos e preservar a união dos estados ao mesmo tempo em 

que o Estado soberano tem seus poderes limitados por uma constituição escrita3 

que se coloca como a base jurídica do Estado federativo.  

As principais características da forma federativa de Estado são descritas 

por Malluf (1995) como sendo um sistema em que há divisão do poder de 

governo em dois planos harmônicos, o federal e o provincial, ou o central e o 

local; o sistema judiciário; o sistema bicameral do Poder Legislativo (Câmara dos 

Deputados e Senado Federal) e a constância dos princípios da federação e da 

República. 

Esta divisão do poder estatal entre os entes federados guarda 

particularidades no sistema desenhado na Constituição Federal de 1988 que 

serão objeto de discussão no presente artigo.  

 

1. Federalismo e descentralização das políticas públicas sociais no Brasil  

 
2 Segundo Montesquieu (1979, p. 125), na abordagem do sistema político inglês, o federalismo 

significava a “sociedade de sociedades” através de “uma convenção pela qual vários corpos 
políticos consentem em tornar-se cidadãos de um Estado maior que querem formar”.  
3 Rompe-se, de forma paradigmática, a tradição constitucionalista do direito anglo-saxão, 
consuetudinário e não-escrito. 



 

No Brasil, a adoção da forma federativa de divisão territorial do poder 

estatal, data de 1889, no regime republicano, com a reunião das províncias na 

forma de federação e a constitucionalização da matéria na Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil de 1891.  

É pacífico entre os estudiosos da temática que a escolha deste modelo 

sofreu a influência da forma federativa adotada pelos Estados Unidos da 

América, porém, num contexto histórico e político distinto. Isto porque no Brasil 

a adoção da forma federativa foi precedida de debates pelas elites regionais que, 

favoráveis à descentralização do poder concentrado num Estado unitário, 

defendiam que tal intento poderia ser alcançado pela via do sistema federativo, 

como relata Souza (2005).  

Não se tratava, pois, naquele momento histórico, de adotar um modelo 

de federalismo com foco na unidade totalitária de uma vasta nação, tal como 

ocorreu no contexto da independência das treze colônias e na formação dos 

Estados Unidos da América; mas sim como expressão de descentralização do 

poder estatal que possibilitasse o seu exercício pelas elites locais, como coloca 

Almeida (2001): “[...] uma federação extraordinariamente descentralizada, que 

resulta da Constituição de 1891 e da construção política realizada pelos 

primeiros presidentes civis, é obra das elites paulistas”. 

Desde então, a temática do federalismo está presente em todas as 

subsequentes cartas constitucionais brasileiras, com momentos de maior 

centralização política, tal como ocorreu nos períodos de regimes autoritários de 

1937 a 1945 e de 1964 a 1984, ou de menor centralidade como vivido após o 

processo de redemocratização do país, na década de 1980. 

Segundo o relato de Egler e Mattos (2003), no final da década de 1970, 

em meio à crise econômica e a luta pela redemocratização no país, teve início 

um movimento gestado pelos governadores e prefeitos que visava dotar os entes 

municipais de maior autonomia fiscal e descentralização das competências 

administrativas com a distribuição da autoridade estatal.   

Tendo culminado na Constituição Federal de 1988 com a adoção da 

peculiar forma tripla de federalismo (SOUZA, 2005, p. 110), pois ao lado da 

União e dos Estados foram incorporados os Municípios como entes integrantes 

da federação. Os três entes da federação detêm autonomia que se expressa na 



 

possibilidade de auto-organização, auto-governo e auto-administração. Segundo 

a observação de Arretche (2004, p. 20), as “relações verticais na federação 

brasileira – do governo federal com Estados e municípios e dos governos 

estaduais com seus respectivos municípios – são caracterizadas pela 

independência”, justamente porque são entes autônomos.  

Levando em conta a relação de reciprocidade entre os institutos do 

federalismo e da descentralização do exercício do poder estatal entre os entes 

federativos, abordaremos as competências legislativas e administrativas para 

apreendermos, de forma comparativa, o papel de cada ente da federação nestas 

esferas de competência.  

As regras sobre as competências legislativas e administrativas dos entes 

da federação, assim como os recursos para a execução das políticas públicas 

restaram delineados de forma exaustiva pela norma constitucional, sem muita 

margem de espaço para iniciativas próprias pelos entes da federação. Souza 

(2005, p. 111) sustenta que foi adotado, na Constituição Federal de 1988, um 

“modelo de federalismo simétrico em uma federação assimétrica”, na medida em 

que os entes federativos, não obstante as acentuadas heterogeneidades entre 

si, são submetidos a regras constitucionais semelhantes.  

No que diz respeito à competência legislativa dos entes federados, a 

mesma restou desenhada na forma privativa e concorrente. O artigo 22 da 

Constituição Federal traz em seus vinte e nove incisos, a relação das matérias 

como sendo de competência privativa da União para legislar, o que confere ao 

ente federal um papel preponderante para legislar em relação aos demais entes 

federativos. 

Aos Estados-membros, o artigo 25 da Constituição estabelece que são 

reservadas as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição 

Federal. Trata-se de uma regra que segundo Moraes (2007) tem previsão em 

todas as constituições desde a República, com a finalidade de garantir a 

preservação da autonomia dos Estados-membros em relação à União.  

E o artigo 30 da CF/1988 estabelece que aos Municípios competem 

legislar sobre assuntos de interesse local. De modo que o maior leque de 

matérias de competência exclusiva está a cargo da União. Assim como há pouco 



 

espaço para o exercício da competência residual dos Estados (artigo 25 da 

CF/1988) dado o nível de detalhamento da norma constitucional. 

Já em relação à competência legislativa concorrente, a mesma restou 

delimitada às esferas da União e dos Estados e Distrito Federal, tal como 

prevista nos dezesseis incisos do artigo 24 da CF/1988.  

No tocante a competência administrativa dos entes federativos, a 

Constituição Federal de 1988 atribui competências comuns entre os entes da 

federação para a oferta de bens e serviços, numa previsão de gestão 

descentralizada, nos termos do artigo 23 da CF/1988.  

Autores como Souza (2005), Arretche (2000) e Almeida (2001) nos 

colocam que a previsão das atribuições compartilhadas entre os três entes da 

federação, para a execução das políticas públicas4 de caráter social, rompeu 

com o padrão anteriormente adotado de autoridade e responsabilidade 

claramente delimitados na União para a adoção de um modelo de federalismo 

de caráter cooperativo entre os três entes federados. Contudo, a própria autora 

Souza (2005, p.112) adverte que o caráter cooperativo entre os entes federados 

não é fácil de ser alcançado, dada as diferentes capacidades fiscais, 

institucionais e técnicas dos governos subnacionais para a implementação das 

políticas públicas, além da “[...] ausência de mecanismos constitucionais ou 

institucionais que estimulem a cooperação, tornando o sistema altamente 

competitivo”.  

No contexto brasileiro, a descentralização da gestão das políticas 

públicas sociais apresentou ritmos distintos tanto em relação a cada uma das 

políticas sociais quanto na trajetória dos Estados e Municípios brasileiros, tal 

como constatou Palotti (2009) e Ribeiro (2013).  

E, na atualidade, estamos vivenciando novas tensões provocadas na 

descentralização da execução das políticas públicas sociais, dentre elas a da 

 
4  Aqui entendida, com suporte na definição formulada por Castro (2012, p. 1014), como sendo 

“[...] um conjunto de programas e ações do Estado que se concretizam na garantia da oferta de 
bens e serviços, nas transferências de renda e regulação de elementos do mercado.”. E que 
devem ter como objetivos a “proteção social” e a “promoção social” para a concretização dos 
direitos sociais e de outras situações não inclusas nos direitos mas que dizem respeito “às 
contingências, necessidades e riscos que afetam vários dos componentes das condições de vida 
da população, inclusive os relacionados à pobreza e à desigualdade.” 

 

 



 

Assistência Social, diante das medidas de ajuste fiscal adotadas pela equipe 

econômica do governo federal, de viés neoliberal, que reforçam o primado liberal 

do trabalho, a presença de um Estado mínimo, a focalização e seletividade no 

acesso à política da Assistência Social. 

 

2. A Política Nacional de Assistência Social 

A Assistência Social, na Constituição Federal de 1988, passou a integrar 

o sistema de Seguridade Social, ao lado da Previdência e da Saúde. O artigo 

203 da norma constitucional preceitua que compete à Assistência Social 

assegurar proteção social, a quem dela precisar e independente de prévia 

contribuição5, tendo como foco a família, a maternidade, determinados ciclos de 

vida (criança, adolescente e idoso) e as pessoas com deficiência. 

A Assistência Social tornou-se a última das políticas de Seguridade 

Social6 a ser regulamentada no país com a publicação da Lei n. 8.742, 

denominada de Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. (BRASIL, 1993). Na 

sequência, a Política Nacional de Assistência Social - PNAS foi aprovada pela 

Resolução n. 145/2004 (BRASIL. CNAS, 2004), nos moldes do pacto federativo 

brasileiro, com a fixação de responsabilidades e competências de execução, 

articulação, planejamento, coordenação, monitoramento e avaliação aos três 

entes da federação.  

Para a gestão das ações da PNAS, a Norma Operacional Básica – 

NOB/SUAS-2005 instituiu o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, de 

caráter nacional, público e descentralizado, com primazia do Estado e comando 

unitário de gestão da política em cada esfera governamental, para a oferta de 

benefícios (artigos 20 a 22 da LOAS), serviços (artigo 23 da LOAS), programas 

(artigo 24 da LOAS) e projetos (artigos 25 e 26 da LOAS), além da previsão da 

 
5 O caráter não contributivo da Assistência Social rompe com a visão contratualista de proteção 

social vinculada à contrapartida e ao mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, expressa a 
absoluta impossibilidade de cobrança de qualquer espécie de pagamento ou contribuição prévia 
do cidadão que necessita acessar o conjunto de serviços, benefícios, programas e projetos 
vinculados à política.  
6 A Lei Orgânica da Saúde foi publicada em 1990 (Lei n. 8.080) e a Lei Orgânica da Previdência 
Social foi publicada em 1991 (Lei n. 8.212).  

 



 

participação da sociedade civil no planejamento e controle desta política. Tal 

como sintetiza Couto (2009, p. 209): 

 

O Suas está voltado à articulação, em todo o território nacional, das 
responsabilidades, dos vínculos e da hierarquia do sistema de 
serviços, benefícios e ações de assistência social, de caráter 
permanente ou eventual, executados e providos por pessoas jurídicas 
de direito público, sob o critério da universalidade e da ação em rede 
hierarquizada e em articulação com iniciativas da sociedade civil.   

 

Além disso, nos termos preconizados na LOAS, à União compete a 

concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada – BPC; o 

cofinanciamento para o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e 

os projetos de assistência social em âmbito nacional; atendimento, em conjunto 

com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, das ações assistenciais de 

caráter de emergência; o monitoramento e a avaliação da política de assistência 

social e assessoramento dos Estados, Distrito Federal e Municípios para seu 

desenvolvimento. 

Aos Estados incumbe destinar recursos financeiros aos Municípios, a 

título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais; 

cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos 

de assistência social em âmbito regional ou local; atender, em conjunto com os 

Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência; estimular e apoiar 

técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação 

de serviços de assistência social; prestar os serviços assistenciais cujos custos 

ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, 

desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado; realizar o monitoramento e a 

avaliação da política de assistência social e assessorar os Municípios para seu 

desenvolvimento. 

E aos Municípios foram atribuídas as responsabilidades de destinar 

recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais; 

executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com 

organizações da sociedade civil; atender às ações assistenciais de caráter de 

emergência; prestar os serviços assistenciais que visem à melhoria de vida da 

população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas; cofinanciar o 

aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de 



 

assistência social em âmbito local; realizar o monitoramento e a avaliação da 

política de assistência social em seu âmbito.  

De modo que podemos sintetizar o modelo de federalismo brasileiro, 

numa perspectiva comparativa entre as competências legislativas e 

administrativas dos três entes da federação, com foco na gestão da PNAS, na 

forma de pirâmides invertidas, tal como demonstrado na Figura 1.  

 

Figura 1. Competência legislativa x Competência administrativa na  
gestão da Política Nacional de Assistência Social. Brasil. 2019 

  

Fonte: Normas Legais. Elaboração: a autora. 

 

É possível apreender que à União restou atribuída a competência 

legislativa de uma ampla gama de matérias ao passo que na materialização das 

políticas públicas sociais o seu papel está centrado de forma predominante na 

coordenação geral; no financiamento do BPC e Bolsa Família e cofinanciamento 

da gestão e no monitoramento e avaliação da política. 

Aos Estados-membros a competência legislativa e a gestão da política 

de Assistência Social tem caráter residual, o que foi entendido pela maioria dos 

entes federativos como expressão de aval para um não-fazer, a despeito da 

importância do papel como instância coordenadora e intermediadora na 

pactuação e regulação; no planejamento; no cofinanciamento de serviços e 

programas e na execução de ações mais onerosas e de maior complexidade de 

forma regionalizada.  



 

Aos municípios, por sua vez, ainda que detentor de baixa capacidade 

legislativa, eis que restrita a assuntos locais, agigantou-se na atribuição da 

gestão e operacionalização da política de Assistência Social, assim como de 

outras políticas sociais, compreendendo a prestação dos serviços 

socioassistenciais e das ações de caráter emergencial; a regulamentação, a 

prestação e o financiamento dos benefícios eventuais; o cofinanciamento dos 

serviços prestados; o monitoramento e a avaliação.  

Há quem ressalte como positivo o acréscimo de atribuições aos entes 

municipais na gestão da PNAS em razão da proximidade dos gestores locais 

com os seus demandatários, o que possibilita a realização de diagnóstico das 

reais e específicas necessidades da população de um dado território. No entanto, 

essa descentralização que ocorreu de cima para baixo, até pouquíssimo tempo 

atrás não esteve acompanhada dos necessários investimentos públicos, a título 

de cofinanciamento da PNAS7 e, na atualidade, encontra-se ameaçada diante 

do novo regime fiscal.  

Conclusão 

O modelo de federalismo triplo adotado na Constituição Federal de 1988, 

ao lado da previsão de competências administrativas comuns dos três entes 

federativos, teve forte diretriz de descentralização da gestão e operacionalização 

das políticas públicas de caráter social em relação aos entes municipais. 

No que diz respeito à Assistência Social, este processo de 

descentralização é marcado pela heterogeneidade da capacidade institucional 

dos municípios para a gestão e operacionalização da política nos seus territórios. 

De maneira que segue sendo um grande desafio para consolidação da PNAS, 

na medida em que a execução dos serviços, benefícios, programas, projetos em 

âmbito nacional, deve ocorrer de forma articulada e de maneira uniforme no 

tocante à organização, a oferta, os locais de acesso, os critérios e padrões de 

atendimento, as realizações de estudos e diagnósticos locais e regionais, o 

monitoramento e avaliações, com respeito às especificidades regionais e à 

diversidade dos municípios.  

 
7 O tema do financiamento da PNAS é abordado de forma mais detalhada no artigo: Pacto 
Federativo da Política Nacional de Assistência Social: uma análise do financiamento na região 
de Ponta Grossa-PR. Revista Sociedade em Debate: Pelotas, Vol. 5, n. 1, p. 26-41, jan./abr. 
2019.  
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