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A corresponsabilidade dos entes federados na gestão e financiamento do 

SUAS: perspectiva para a universalização da assistência social.1 

                                                                                                            Edval Bernardino Campos2 

 

1. Considerações Introdutórias. 

No rol das principais conquistas dos trabalhadores no século XX, merecem 

destaques os direitos sociais e as políticas sociais que os efetivam. Estes triunfos 

são produtos históricos de uma época de ascensão das lutas dos trabalhadores, 

da instalação do socialismo no leste europeu e do Estado de bem-estar social 

na Europa ocidental. 

Contudo, desde os anos 1944, e de forma mais sistemática com a publicação 

do livro “O caminho da servidão”, de Friedrich Hayek, setores conservadores da 

burguesia mundial vêm tramando estratégias para destruir a classe trabalhadora 

enquanto sujeito político e, ao mesmo temo, erodir o sistema de proteção social 

que conformou os fundamentos do Estado de bem-estar, notadamente, os 

direitos trabalhistas e a seguridade social. Hayek (1977) afirmava que o Estado 

se revela eficiente no controle das atividades econômicas, sendo inativo e 

tolerante em relação “a violência” decorrente dos piquetes grevistas dos 

sindicatos dos trabalhadores. 

Ainda no curto governo Temer (2016-2018), a reforma trabalhista se ocupou 

desse empreendimento. Ao mesmo tempo em que promoveu mudança lesivas 

aos direitos dos trabalhadores, impôs duas derrotas que são estratégicas para o 

empreendimento conservador: 1) esvaziou a justiça trabalhista e 2) afetou a base 

econômica de sustentação dos sindicatos com o fim do imposto sindical. O 

presidente Jair Bolsonaro está se encarregando de aprofundar esse desmonte. 

Primeiro com o fim do Ministério do Trabalho; segundo com a adoção de 

mecanismos que dificultam aos sindicatos o recolhimento das mensalidades dos 

seus filiados. 

 
1 Intervenção no XXI Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – XXI CONGEMAS, 
REALIZADO EM Belém – PA entre 7 e 9 de agosto de 2019. 
2 Professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA/UFPA; Diretor de Programas e Projetos da 
Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará – PROEX/UFPA. Presidente da fundação 
Maurício Grabóis – FMG/PA. 
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O importante neste debate é compreender que estamos em uma quadra 

histórica difícil e desafiadora para os objetivos da proteção social. O que está em 

disputa é o projeto de sociedade. Qual a sociedade que o povo brasileiro quer? 

1) uma sociedade democrática, socialmente inclusiva e justa, politicamente 

soberana, eticamente apoiada nos valores da solidariedade e da cooperação, ou 

quer 2) uma sociedade autoritária, avessa à proteção e a inclusão social, 

politicamente vassala aos interesses internacionais e eticamente egoísta e 

indiferentes aos mais pobres?  

Decorridos mais de sete meses do governo do Sr. Jair Bolsonaro não há 

registro de alguma iniciativa em favor dos trabalhadores e do povo mais pobre. 

Todas as iniciativas são para reduzir “gastos” (investimentos sociais) e cortar 

direitos. Aprofundou o desmonte dos direitos trabalhistas, extinguiu o Ministério 

do Trabalho; agora ataca a Previdência Social. Primeiro por meio de uma 

reforma contra os trabalhadores mais pobres, contudo, o objetivo principal é a 

adoção do sistema de capitalização. Está em curso uma campanha contra a 

ciência e contra as universidades públicas. Diga-se de passagem, uma 

campanha mentirosa digna de gente desonesta.3 

O ataque às universidades públicas integra o pacote de desmonte da agenda 

social do Estado brasileiro que associa-se ao criminoso processo de 

privatizações. Os ataques à universidade pública, do ponto de vista político, 

podem ser compreendidos com um teste para aferir a tolerância da sociedade 

brasileira aos desmandos do governo. Havendo sucesso nesse domínio é 

possível agilizar a efetivação agenda neoliberal.  Creio que a saúde pública, setor 

ambicionado pelo mercado, será o próximo objeto de ataques mais agudos. Este 

setor já vem enfrentando dificuldades por falta de recurso desde o governo 

Temer. As filas em portas de hospitais e postos de saúde, além da falta de 

medicamentos básicos, testemunham o caos deliberado, como antessala da 

privatização. 

 
3 O Ministro da Educação postou um vídeo no qual ele faz comparações bem levianas entre o professor 
do ensino primário e o professor universitário. Em síntese ele informa que o professor da universidade 
federal trabalha oito horas por semana e ganha em média R$ de 15 a 20 mil reais. 
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2. A corresponsabilidade dos entes federados com a gestão e com o 

financiamento do SUAS 

 As bases legais para gestão e o financiamento do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS estão estabelecidas na Constituição Federal, na 

legislação complementar e nas Normas concernentes à matéria. 

A gestão do SUAS apoia-se em princípios e diretrizes que estão sendo 

desdenhadas pelo governo Bolsonaro. Embora o Presidente e seu não tenham 

feito pronunciamentos contrários à Política de Assistência Social; mesmo não 

havendo registros sobre argumentações teóricas ou políticas contrárias ao 

paradigma de assistência social que conforma o SUAS, os atos governamentais 

(as ações efetivas) afetam negativamente a política e o SUAS, notadamente nos 

aspectos concernentes aos princípios e as diretrizes. Vejamos: 

a) Quanto aos princípios. 

 Os contingenciamentos, cortes e a não recomposição do orçamento da 

assistência social, afetam o princípio da “supremacia do atendimento das 

necessidades sociais sobre às exigências de rentabilidade econômica” 

estabelecido no Art. 4º, I da LOAS. Compromete, também, a efetivação da 

“universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas” prevista no inciso II do 

artigo supra citado. 

A não recomposição do orçamento atenta contra o “respeito à dignidade do 

cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 

bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 

comprovação vexatória de necessidade”, conforme o disposto no Art. 4º, III da 

Lei em comento. 

Observa-se que em relação a esta política os ardis adotados pelo governo 

são de uma perversidade espantosa. Ele não adota discursos ou argumentos 

contra o ideal da “assistência social como direito de cidadania”, todavia, procede 

ordinariamente, de forma a esvaziar o SUAS e recolocar a assistência nos 

domínios dos currais eleitorais do velho assistencialismo. Um exemplo eloquente 

nesse sentido é a preservação do programa “Criança Feliz”, uma espécie de 



4 
 

Cavalo de Tróia para pavimentar o retorno da assistência social ao regaço do 

primeiro damismo. 

b) Quanto as diretrizes. 

Uma importante conquista para o processo de gestão das políticas públicas 

inscrita na Constituição Federal (1988) é a descentralização política-

administrativa. Esta diretriz constitucional afirma a primazia do Estado e da 

institucionalidade sobre os fatores circunstanciais. O governo Bolsonaro tem se 

revelado avesso ao compartilhamento do poder e da convivência democrática. 

Sua postura desdenhosa com as instituições e suas ações desrespeitosas em 

relação a adversários políticos indicam que o governo faz opção por um método 

autocrático de gestão. Desta forma a “descentralização político-administrativa 

para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios...”, estabelecida no Art. 204, 

inciso I da constituição Federal e no Art. 5º, I da LOAS parecem estar 

ameaçadas. 

Em recente visita do Presidente da República ao Nordeste ele fez 

declarações que corroboram com essa perspectiva. Ao ser interrogado sobre a 

relação do seu governo (governo central) com os governadores da referida 

região, ele respondeu:  

O que eu quero dos respectivos governadores: não vou negar 

nada para esses estados, mas se eles quiserem realmente que 

isso tudo seja atendido, eles vão ter que falar que estão 

trabalhando com o presidente Jair Bolsonaro.4 

Isto significa que “o compartilhamento de responsabilidades”, “a 

cooperação” e, “o co-financiamente” entre os entes federados estarão 

subordinados ao alinhamento político e ideológico com a Presidência da 

República e não às regras estabelecidas pela Constituição da República 

Federativa. O governo se percebe maior que a Constituição. Estará o presidente 

Bolsonaro com síndrome de Luís XIV: “O Estado sou eu”? 

Aqui cabe uma indagação: Considerando esta postura autoritária do 

presidente, os seus ministros terão estímulos políticos para o cumprimento de 

 
4 Matéria publicada pelo Estadão, versão online, em 05.08.2019. 
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pactos de corresponsabilidades com Estados, com o distrito Federal e com os 

Municípios? 

A democratização da gestão da política de assistência social faz parte das 

inovações no campo das políticas públicas. Conforme o disposto no inciso II do 

Artigo 204 da Constituição Federal e no Art. 5º, II da LOAS, é assegurado “a 

participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis”.  

Neste domínio o governo tem transbordado os limites da convivência 

democrática e de respeito ao pluralismo político: criminaliza os movimentos 

sociais, demoniza os partidos de oposição e, a esquerda em particular, é 

contrário aos conselhos de políticas setoriais e às conferências. Dissemina o 

ódio contra todas as expressões de vida que pulsa algum indício de oposição ao 

seu projeto. 

Em síntese, o governo Bolsonaro tem se revelado contrário à convivência 

democrática, portanto, não tem afinidade com os parâmetros éticos, políticos e 

normativos que balizam a gestão do SUAS. 

Embora os fundamentos do financiamento da Política de Assistência 

Social estejam estabelecidos legalmente, a alocação (e a distribuição) dos 

recursos públicos é o principal ponto de conflito para qualquer governo. De 

acordo com Sérgio Abranches (1989, p. 10): 

A política social é parte, precisamente, do processo estatal de 

alocação e distribuição de valores. Está, portanto, no centro do 

confronto entre interesses de grupos e classes, cujo objeto é a 

reapropriação de recursos, extraídos dos diversos segmentos 

sociais [...] 

O financiamento, portanto, diz respeito as opções (escolhas) políticas dos 

governantes: Como distribuir os recursos que o Estado administra? A quem 

servir?  

A Emenda Constitucional nº 95/2016 traduz de forma eloquente, a opção 

do governo Temer, convalidada amplamente pelo governo Bolsonaro: 1) 

Congelar os recursos para investimentos nas demandas de interesse público; 2) 
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Garantir os crescentes repasses aos agentes financeiros, a título de pagamento 

da dívida pública5; 

O governo Bolsonaro tem pressa para efetivar tais compromissos, daí a 

persistência para desmontar as bases frágeis da proteção social brasileira e os 

fundamentos da soberania nacional. 

3. A perspectiva para a universalização. 

Há perspectivas para universalização da “assistência social como direito do 

cidadão e dever do Estado” em um governo que se esmera para cortar direitos, 

que quer as “relações de trabalho próximo à informalidade”? 

Quais os sinais, no âmbito do governo Bolsonaro e no legislativo federal, por 

exemplo, para a recomposição do orçamento da assistência social? Como o 

governo compreende o Benefício de Prestação Continuada? Incluir o BPC na 

reforma da Previdência Social (PEC 6/2019) revela o entendimento que o 

governo tem sobre o alcance da política de assistência social.  

O BPC está contemplado na lógica distributiva como política de proteção 

social para grupos populacionais específicos. Não é matéria previdenciária e não 

deve estar subordinada ao cálculo da rentabilidade econômica. 

A assistência social é a perspectiva distributiva da seguridade social, 

atribuindo a esta uma dimensão mais solidária, mais humanista. Seus 

fundamentos éticos e políticos são a justiça social e a dignidade humana. Tais 

valores não podem estar submetidos à lógica mercantil. 

Qual o posicionamento do governo Bolsonaro em relação ao “controle social” 

que é um dos pilares da gestão do SUAS? Suas ações nesse campo são 

preocupantes, atentam contra a democracia e contra o ideal de gestão 

participativa. Primeiro foi o Decreto nº 9.759, de 11.04.20196, mais recentemente 

 
5 De acordo com o economista Fernando Nogueira da Costa (UNICAMP), em matéria publicada na revista 
Carta Capital (07.08.2019), desde 2015, o patrimônio financeiro dos milionários brasileiros cresceu 45%; 
o desemprego cresceu quase 50% e o Salário Mínimo estacionou. Na verdade houve um recuo. Em 2014 
o Salário Mínimo correspondia a U$ 308,09, em 2019 equivale a U$ 251,38. (Cotação do dólar do dia 
07.08.2019). 
6 Em 13 de junho de 2019 o Supremo Tribunal Federal barrou parte do Decreto por considera-lo 
inconstitucional. 
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foi a revogação da Resolução do CNAS que convocava a 12ª Conferência 

Nacional de Assistência Social7.  

É possível universalizar a assistência social e ampliar a capilaridade do SUAS 

sob o signo do direito de cidadania? Os municípios querem essa universalização, 

estão dispostos a defender esta recente conquista social? Os prefeitos 

municipais estão dispostos a desfraldar a bandeira do SUAS e fazer gestões em 

sua defesa junto aos parlamentares federais, ao poder judiciário e ao governo 

federal? 

Precisamos investir em uma defesa dos SUAS em diferentes frentes. No 

debate teórico estamos desafiados ao assessoramento dos prefeitos sobre as 

singularidades da assistência social. Concordo mais uma vez com o cientista 

político Sérgio Abranches (id, 13) para quem: 

A política social envolve, necessariamente, intervenções 

independentes do mercado. Não pode, por isso mesmo, ser 

submetida a preferências definidas pelo mecanismo de preços, 

nem avaliada, em sua eficácia, por critérios de mercado. 

Para universalizar a assistência social precisamos assegurar que o 

paradigma que a convalida como direito do cidadão e dever do Estado seja 

efetivado, que o seu orçamento seja garantido, que as deliberações de suas 

instâncias decisórias sejam respeitadas;  

Para ampliar a capilaridade do SUAS com vistas a melhorar a proteção 

sociaoassistencial, é fundamental que a sociedade civil e os gestores municipais 

desta política pública, assumam o compromisso ético-político de não fazerem 

concessões ao assistencialismo, ao primeiro-damismo e ao retrocesso. 

Creio que é chegada a hora de mobilizar os usuários e os trabalhadores 

da assistência social para assumirem maior protagonismo nessa batalha. A 

convocação e realização da 12ª Conferência Nacional Democrática de 

Assistência Social é uma iniciativa política importante, ousada e necessária. 

Precisa ser acompanhada de outras medidas. 

 
7 Por meio da Resolução CNAS Nº 15, de 25 de abril de 2019 foram revogadas as Resoluções referentes a 
12ª CONAS. 
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Entendo, por fim, que a defesa da Política Nacional de Assistência Social 

- PNAS e do Sistema Único de Assistência Social – SUAS não está dissociada 

da defesa da Seguridade Social e do repúdio aos ataques contra a Previdência 

Social. 

Não pode querer um Brasil socialmente justo e solidário, economicamente 

forte e inclusivo e politicamente democrático e soberano, quem declina dos seus 

sonhos civilizatórios por medo das trevas que se descortinam no horizonte. 

Vale refletir sobre as palavras de Thiago de Mello (2006, p.241): 

Alguma sombra azul do que passou 

vive no amor que nos abraça agora. 

Não desperdices o teu poder de luz. 

Prepara, cada noite, a tua aurora. 

                                                                      

 Muito obrigado.                                                                   

Belém – PA, 9 de agosto de 2019. 
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