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RESUMO

O presente  trabalho  pretende  fazer  uma  busca  acerca  de  teorias  constitucionais  e  teorias 
políticas,  a  fim de  que  se  possa  justificar  uma  maior  participação  democrática  direta  do 
cidadão-contribuinte nas discussões sobre as contas públicas. O reclame pela maior inclusão 
do cidadão no debate sobre o orçamento público se dá em razão de uma necessidade de se 
legitimar o poder de tributar na soberania popular, visto que se encontra em franca crise de 
legitimidade  causada,  entre  outros  motivos,  pela  crise  de  representatividade  dos  agentes 
públicos.  Os indicativos  dessa crise  de representatividade  são observados,  principalmente, 
pela constatação, por parte da população, da má prestação de serviços públicos essenciais para 
a segurança dos direitos fundamentais, colocando em xeque a confiança da população nos 
agentes públicos. Cumpre observar que uma ampliação da participação democrática deve se 
dar de acordo com o limites da Constituição, devendo, portanto, ser feita por via institucional, 
a fim de que os dois pilares sobre os quais se ergue o Estado brasileiro, quais sejam o direito e 
a democracia, estejam equilibrados, o que demonstra que há uma urgência na criação de leis e 
instrumentos que possibilitem a desobstrução dos canais de comunicação entre representantes 
e representados, para que seja possível uma aproximação da concreção dos fins do Estado 
Democrático de Direito.

Palavras-chave: Democracia Direta. Legitimidade.  Direitos Fundamentais. Orçamento 
Público.
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ABSTRACT

This paper intends to do a search about constitutional theories and political theories so that  
we can justify  a  higher  participation  of  the citizen-taxpayer  in  the discussions  about  the  
public accounts. The claim for greater inclusion of citizens in the dicuss about the public  
budget is fundamented in a need to legitimize the power of taxation in popular sovereignty,  
since  it  is  in  open  crisis  of  legitimacy  caused,  among  other  reasons,  by  the  crisis  of  
government´s  representation.  The  indicative  of  this  crisis  of  representation  is  observed  
mainly by the verification, by the people, that the public services essential for the safety of  
fundamental  rights  are  poorly  provided,  jeopardizing  public  trust  in  the  government.  It  
should be noted that an expansion of democratic participation must be in accordance with the  
limits of the Constitution and must therefore be made by institutional means, so that the two  
pillars on which stands the Brazilian state, which are the law and democracy, are balanced,  
which shows that there is an urgency in creating laws and instruments that enable of clearing  
the channels for communication between representatives and represented in order that it is  
possible to approach the concretion of the purposes of the Democratic State of Law.

Keywords: Direct Democracy. Legitimacy. Fundamental Rights. Public Budget.
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1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 traz, em seu artigo 1º, os fundamentos nos quais se 

erguem  o  Estado  Democrático  de  Direito  Brasileiro.  Em  seus  artigos  seguintes,  pode-se 

observar todo o delineamento pelo qual se constroem os valores que deram origem à ordem 

normativa, social, econômica, cultural e outras.

O Estado brasileiro, dito Estado Democrático de Direito, funda-se, como o nome já 

diz, nas bases do direito e da democracia e, para ser efetivado, é preciso que se encontre um 

equilíbrio ótimo entre esses dois pilares, sem que um se sobressaia ao outro.

Tendo isso em vista, o Estado deve funcionar de modo a compatibilizar a vontade do 

povo dentro dos moldes normativos estabelecidos na Constituição Federal, a fim de que se 

possa preservar o Estado como um todo e que se cumpram os objetivos da Carta Magna. 

O  Estado  brasileiro,  nos  moldes  da  Constituição,  preza  pela  livre  iniciativa,  mas 

também prevê que os direitos fundamentais  sociais devem ser assegurados pelo Estado de 

maneira  que  a  ele  cabe  a  responsabilidade  de  promover  políticas  públicas,  por  meio  dos 

recursos públicos, para que se cumpram os fins do Estado.

Nesse contexto, as questões fiscais surgem como um bom exemplo da tensão existente 

entre interesses individuais e coletivos. A promoção do bem-estar social, do desenvolvimento, 

da igualdade e das liberdades individuais acarreta custos ao Estado, e a arrecadação necessária 

para cobrir tais despesas interfere de maneira contundente na esfera individual. 

A Constituição Federal define, no art. 6º, os direitos sociais:  a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados. 

O esforço empreendido individualmente por uma melhor condição de vida choca-se, 

aparentemente, com os meios de arrecadação que o Estado promove para a realização dos fins 

sociais. Diz-se, aparentemente, porque não há que se falar em dignidade da pessoa humana 

sem uma efetiva promoção do bem-estar social.

Observa-se aí  que surgem questões  de capital  importância  para  a  interpretação do 

Direito como um todo, mas, principalmente,  dos Direitos Tributário e Financeiro. Até que 

ponto se pode cercear a busca individual pelo êxito econômico, limitando-se o enriquecimento 
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livre pela tributação? Como fazer o contribuinte sentir-se parte da coletividade e, em nome 

dela,  abrir  mão  da  sua  captação  de  bens  livre  de  tributo?  Como  empreender  o 

desenvolvimento econômico sem olvidar as questões sociais? De que modo as normas fiscais 

podem incentivar o comportamento do indivíduo em prol do coletivo? 

Muitas  dessas  questões  encontram  o  caminho  para  a  resposta  nos  princípios 

fundamentadores do Estado Social Democrático. 

Os  direitos  fundamentais,  valores  capitais  de  um  Estado  Social  e  Democrático, 

aparecem como moldura dentro da qual se vai estabelecer como as normas devem ser criadas 

e  interpretadas,  a  fim  de  que  se  possa  atingir  um  equilíbrio  satisfatório  entre  interesse 

individual e coletivo. 

As liberdades individuais, ao contrário do que se possa vir a pensar, não se encontram 

debilitadas no âmbito de um Estado Democrático de Direito. Possuíram, inicialmente, uma 

feição característica do período liberal,  sofrendo modificações  em sua concepção,  com as 

transformações sociais, políticas e econômicas.

No Estado Liberal  da Revolução Francesa,  concebiam-se as  liberdades  individuais 

exclusivamente como direitos do indivíduo contra o Estado. Não podia deixar de ser diferente, 

tendo em vista que, naquele momento, o cidadão necessitava de toda proteção que pudesse ter 

contra um Estado que se erigia nos moldes do absolutismo.

 No âmbito desse Estado Liberal, a legalidade surge como salvaguarda de toda ordem 

jurídica existente, não havendo força capaz de negá-la. Era a época do juiz “boca da lei”, da 

hermenêutica estritamente literal e do primado do Legislativo sobre os demais poderes.

Pode-se  dizer  que  muitos  dos  institutos  jurídicos  garantidores  das  liberdades 

individuais que conhecemos hoje são descendentes diretos desse ambiente político protetor do 

cidadão  frente  ao  Estado.  Princípios  tão  familiares  ao  Direito  Tributário,  como  a 

irretroatividade da lei, a vedação do confisco e a anterioridade, em seus moldes rudimentares, 

são uma clara herança dessa época em que era primordial garantir a limitação de um poder 

outrora absoluto, que proclamava sua legitimidade baseada na vontade divina.  

Entretanto essa sociedade, moldada em valores individualistas, não pôde manter seu 

primado. Nas sociedades liberais burguesas, aprofundou-se o abismo entre determinada classe 

privilegiada, que alcançava plenamente a proteção da lei, e os demais que ficavam à margem 

dela.

 À época da Revolução Industrial, com a massa de proletariados miseráveis entregues 

à sorte do capitalismo, o sistema econômico ora vigente teve que reestruturar suas bases, a fim 

de que se pudessem inserir  na ordem do dia  questões  patentes  acerca  de como o Estado 
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participaria da manutenção da sociedade de maneira  mais  ativa,  diferentemente do Estado 

meramente negativo. 

No capitalismo liberal, as tarefas que deveriam constituir a participação do Estado na 

ordem social  são transferidas  para um sistema apolítico  de condução de mercado,  o qual 

afasta o Estado de suas funções sociais. No contexto social e filosófico da segunda metade do 

século XIX, essa concepção de Estado encontrava-se longe da realidade das ruas.  

A mudança de paradigma dá-se, então, com o advento do Estado Social. Observa-se 

que não se pode falar de uma liberdade individual plena num Estado que não promove um 

ambiente ótimo para efetivá-las. 

Fica  claro  que  foi  imperativo  mudar  a  concepção  que  se  tinha  de  liberdade  para 

adequá-la aos moldes do Estado Social; sem, contudo, perder seu núcleo essencial. Respeita-

se a liberdade em consonância com os demais direitos fundamentais, tais como a igualdade, a 

fraternidade, etc.

No Estado Social, a igualdade também aparece como um princípio trajado de novas 

particularidades.  A  igualdade,  que,  antes,  era  meramente  formal,  uma  exigência  à  forma 

lógica  das  normas,  surge  agora  como uma  exigência  dirigida  ao  seu  conteúdo.  Assim,  a 

promoção da igualdade deve ser efetiva,  empreendida pelo Estado, garantidor dos direitos 

fundamentais.

Chega-se, então,  a uma concepção de Estado que ainda preserva valores de cunho 

individualista, pois a esfera individual é justamente o limite a que se pode chegar a atuação do 

Estado,  mas  tenta-se  inserir  tais  valores  numa  realidade  em que o  coletivo  é  a  principal 

referência. Nesse contexto, a Constituição ganha força, e efetivá-la é o maior desafio de um 

Estado Democrático de Direito. 

A estruturação de uma Constituição de cunho social cuja finalidade é a realização do 

bem comum,  como a brasileira,  dá às  finanças  públicas  papel  de capital  importância  nas 

discussões acerca do ordenamento político do Estado. 

As questões políticas estão diretamente ligadas ao modo como o Estado organiza sua 

ordem financeira. Assim, num Estado com fins sociais, fica claro que a arrecadação constitui 

um  objeto  de  estudo  imprescindível  para  entender  de  que  maneira  se  coloca  a  relação 

Estado/contribuinte, política e socialmente.

Como tal,  percebe-se que o contribuinte constitui  uma das diversas, e importantes, 

peças que compõem o sistema financeiro e tributário. Se, segundo a Constituição brasileira, 

todo poder emana do povo e em nome dele é exercido, pode-se entender que todos os atos da 

administração  pública  interessam  diretamente  a  cada  membro  da  sociedade.  Então,  a 
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soberania financeira é do povo, e transfere-se de maneira limitada ao Estado por força da 

Constituição, permitindo-lhe tributar e gastar.

Assim, vê-se nítido nas relações fisco/contribuinte que o pagamento do tributo insere o 

cidadão no quadro político e social do país, sendo necessária a localização clara de como e se 

esse dito contribuinte atua diretamente nas consecuções do fim do Estado.

Ora, os fins do Estado dizem respeito à vida do contribuinte tanto do ponto de vista 

individual como coletivo. Como o próprio nome já deixa claro, é ele que contribui para que o 

Estado possa ter subsídios para concretizar as políticas públicas. É para ele que se conserva o 

meio ambiente saudável, que se constroem escolas, que se equipam hospitais. É em nome do 

bem-estar social que o fisco arrecada e que limita ações individualistas que vão de encontro à 

noção de coletividade.

 Assim, não é à toa que se chega a uma noção de cidadão-contribuinte, no intuito de 

dar a esse indivíduo a tão merecida posição de destaque nas questões das finanças públicas. 

Inserir  esse  cidadão-contribuinte  num  contexto  em  que  o  tributo  atua  como 

compatibilizador  do  interesse  individual  com o  interesse  coletivo  é  a  grande  questão  do 

Estado  que  arrecada  e  que  vê  em  seus  indivíduos  o  destino  precípuo  de  toda  ação 

governamental. 

Quando o Estado deixa de ser mero arrecadador de riquezas para os cofres públicos 

para se tornar fomentador do bem-estar social, o cidadão deve, também, participar dessa ação, 

abrindo mão de interesses individualistas em prol da coletividade. Entretanto cabe sempre a 

indagação de quais seriam os métodos corretos para chegar a essa medida ideal da relação 

Estado/cidadão-contribuinte.

Infelizmente,  no  Brasil,  pode-se  observar  um relativo  distanciamento  do  cidadão-

contribuinte  brasileiro  no  que  diz  respeito  à  sua  busca  por  uma  efetiva  participação  nas 

questões de finanças públicas. 

Muitas podem ser as razões de tal comportamento, todavia parece claro que alguns 

motivos são mais do que evidentes, quais sejam: a quantidade vultosa de legislação acerca do 

tema, o que deixa a compreensão da matéria reservada aos técnicos da área; as complicadas 

formas de arrecadação, que tornam o procedimento do pagamento extremamente burocrático; 

as  reiteradas  ações  dos  agentes  públicos  fiscais,  em  desacordo  com  os  preceitos 

constitucionais de direitos fundamentais, em nome de um dito interesse público; e, finalmente, 

a crise atual de legitimidade dos representantes legislativos que, ao se afastarem do verdadeiro 

papel a eles delegado, colocando interesses pessoais à frente dos interesses do povo, deixaram 

na população um sentimento de descrença na função do poder.  
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Um sintoma  claro  desse  distanciamento  é  a  sonegação  fiscal.  Antes  de  colocar  o 

cidadão-contribuinte como o vilão nesse contexto, é necessário entender como os mecanismos 

sociais  funcionam  no  sentido  de  dar  a  essa  consequência  uma  causa  sociologicamente 

contextualizada.

Uma  pesquisa  sobre  esse  comportamento  se  faz  necessária,  pois  os  fatores  que  o 

influenciam diferem muito de sociedade para sociedade, e o Direito precisa estabelecer uma 

ligação  com  os  fatores  sociológicos  que  o  permita  alcançar  uma  instrumentalidade 

satisfatória. 

Não se pode mais simplesmente acusar de sonegador um cidadão que não vê seus 

direitos sociais concretizados, que fica à margem do sistema orçamentário e que não tem nem 

a dimensão de todo o processo no qual está inserido. Esse indivíduo, muitas vezes, não tem 

acesso  às  condições  mais  básicas  de  vida,  pois  nossa  Constituição  sempre  demonstrou 

concreção frágil em relação à realidade da maioria dos brasileiros.

A relação entre fisco e contribuintes, no Estado brasileiro, há muito, demonstra-se uma 

relação conflituosa,  entretanto a arrecadação é o meio pelo qual o Estado torna-se apto a 

efetivar  as  políticas  públicas  que  visam  ao  bem-estar  social.  A  principal  motivação  da 

arrecadação  encontra-se no princípio  fundamental  da solidariedade,  inserido  no art.  3º  da 

Constituição Federal. 

A solidariedade, como direito fundamental de 3ª dimensão, é inspiradora de todas as 

normas constitucionais e, como tal, as normas de Direito Tributário devem orientar-se nesse 

sentido,  sem,  contudo,  ferir  o  núcleo  essencial  das  liberdades  individuais,  relativizando a 

fraternidade com o princípio da capacidade contributiva. 

Nesse  sentido,  é  necessidade  identificar  os  pontos  frágeis  do  sistema  tributário, 

objetivando-se traçar um caminho para o fim da crise da legitimidade. 

A crise de legitimidade brasileira  advém de uma disparidade entre a  Constituição-

norma  e  a  Constituição-real  e,  assim,  a  atuação  dos  poderes  constituídos  encontra-se 

distanciada dos anseios dos cidadãos. A Constituição não deveria apenas ser um dever ser, 

mas um  ser,  aproximando assim a compreensão das normas da realidade social  em que a 

Constituição está inserida.

Cabe falar, também, que, atualmente, no Brasil, a crise de legitimidade passa muito 

por questões de cunho ético. A falta de interesse generalizada dos representantes do poder em 

defender  ideais  coletivos  gerou  um  mau  funcionamento  das  instituições,  a  ponto  de  a 

sociedade  chegar  a  questionar  qual  a  real  função  dos  poderes  constituídos,  o  que, 
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naturalmente, desemboca num afastamento do cidadão das questões de cunho político, por 

não entender que são de seu interesse.

Grave e perigoso é esse afastamento, uma vez que o verdadeiro titular do poder, que é 

o  povo,  afasta-se  do  núcleo  das  decisões  finais  da  política,  a  legitimidade  perde  a  sua 

característica central, que é o consentimento popular. As decisões dos representantes devem 

corresponder à vontade de terceiros  (no caso,  o povo por eles representado)  e  fica difícil 

afirmar, quando as decisões são tomadas na cúpula do poder, se, realmente, são reflexo da 

expectativa do povo. 

Nas questões orçamentárias, isso se faz mais aparente porque o sistema tributário e 

financeiro  brasileiro  como  um  todo  é  enormemente  complexo  até  para  as  pessoas  que, 

efetivamente, estudam o assunto. A falta de sistematização das normas e a complexidade de 

seus textos retiram do cidadão as condições para que se possa compreender um paradigma em 

que está inserido.

Esse afastamento é problemático, principalmente, porque, num Estado Democrático de 

Direito, o poder é exercido em nome do povo. Como se pode, então, falar da legitimidade de 

um poder que usa de força para ser exercido sem o respaldo do consentimento popular? Ou 

melhor, se o povo não tem sequer a condição de compreender o teor de uma norma tributária, 

como pode consentir que o poder tributante seja exercido em nome da coletividade?

A legalidade é princípio basilar do Estado brasileiro e funda, igualmente, o sistema 

tributário e orçamentário nacional como um todo. Assim, não há poder legítimo se exercido à 

revelia da legalidade. Daí se infere que a tributação, para que ocorra, deve ser consentida pelo 

povo e, através da representação política, esse consentimento se dá pela expressão da lei, que 

é a forma pela qual o Poder Legislativo fala. 

Assim,  na  configuração  política  do  Estado brasileiro,  tendo em vista  que  há  uma 

evidência clara de crise de legitimidade na representação, há que se repensar os meios pelos 

quais se exerce a democracia, a fim de que se possa preservar o Estado nos moldes como está 

descrito na Constituição.

É  imperativo  que  se  aproxime  a  sociedade  das  decisões  políticas,  instituindo  e 

reforçando meios de participação popular, com o intuito de não colocar em crise a própria 

democracia,  que configura  um direito  fundamental  de 4ª  dimensão e,  como tal,  uma vez 

afirmado, não pode ser esquecido.

Essa  maior  participação  popular  nas  decisões  políticas  deve  ocorrer  por  meio  da 

democracia direta. O agir democrático do cidadão, de forma que possa discutir os caminhos 

da administração pública, é maneira eficaz de promoção de legitimidade do tributo. Inserir o 
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cidadão no processo de discussão e concreção das normas imprime à atividade de arrecadar a 

estampa  da  legitimidade  condizente  com  os  princípios  fundamentadores  do  Estado 

Democrático de Direito.

Se há crise na representação política, urge repensar maneiras para que se possa inserir 

o cidadão novamente no processo democrático, de modo que tenha ciência de como as normas 

adentrarão na esfera de sua liberdade individual. 

Pesquisas mostram que o cidadão brasileiro reconhece como pesada a carga tributária 

nacional mesmo no que concerne à tributação indireta. Entretanto, quando arguidos sobre a 

finalidade  dos  tributos  que paga,  o contribuinte  brasileiro  demonstra  uma grande falta  de 

conhecimento sobre como contribui para a consecução dos fins do Estado.

Isso pode ser considerado um dado bastante objetivo para que se possa iniciar uma 

análise sobre a crise na representação. O contribuinte brasileiro está tão alheio ao processo de 

arrecadação que não entende o porquê de se pagarem tributos. Tendo isso em vista, como se 

pode dizer que a arrecadação, no Estado brasileiro, é legítima se os próprios representados 

não estão inseridos no processo de aceitação popular, o que, no Direito Tributário, traduz-se 

principalmente no princípio da legalidade tributária?  

Uma nova ideia de gestão, na qual o cidadão-contribuinte participa ativa e diretamente 

das decisões financeiras, aparentemente, é uma solução bastante convidativa. A participação 

da sociedade civil de maneira direta nas decisões políticas poderia significar o fim da atual 

crise  de  legitimidade  do Estado  brasileiro,  trazendo  o  cidadão-contribuinte  para  perto  da 

matéria legislativa e tirando as normas dos pedestais só alcançados pelos técnicos da área. 

Cabe aqui entender que sociedade civil  é essa que participa das decisões políticas, 

quais seus contornos, se é possível falar de uma sociedade civil pontualmente qualificada para 

apreciação de alguns temas, ou se qualquer cidadão, do mais rico ao mais miserável, faz parte 

desse contexto. 

Essa discussão é patente no meio sociológico. Muitos são os teóricos que defendem 

que só o povo é capaz de tomar sabiamente as decisões acerca do que entende ser bem-estar 

social.  Outros tantos acreditam que a concepção de bem-estar social é fruto de uma classe 

intelectual qualificada e apta a pensar criticamente as questões sociais.

Inserindo o Brasil nessa discussão, é imperativo pensar que o poder das massas, no 

território nacional,  é composto por uma imensa maioria de pessoas que não tem acesso à 

educação de qualidade, muitas vezes, não tendo acesso à educação nenhuma. Sob esse ponto 

de vista, é um povo extremamente vulnerável a manobras exercidas no intuito de mascarar a 
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real configuração dos fatos. Manobras essas executadas tanto pelo poder político como pelo 

poder da mídia. 

Chega-se então à seguinte ponderação: se o poder da massa é, a toda hora, tomado de 

assalto  por  representantes  inescrupulosos,  a  quem esse  povo deve  recorrer  para  que seus 

direitos mais fundamentais sejam protegidos?

A resposta  a  esse  questionamento  aponta,  justamente,  para  o ponto sensível  dessa 

ponderação: o próprio povo.

Defender que o sistema normativo e político observado no Brasil é o suficiente para 

limitar a ação de representantes que vão de encontro ao interesse público é cair numa utopia 

demasiadamente perigosa.

Esse papel ativo que o cidadão-contribuinte assume no Estado Democrático de Direito 

é  fruto do controle  social  que se observa na maioria  das  sociedades  em que prevalece  a 

democracia. O controle social pode ser entendido como atuação de grupos sociais no controle 

da execução das ações governamentais e da administração dos gestores públicos.

Os  agentes  dessa  sociedade  civil  são  os  atores  que  exercem  o  controle  social  e 

delineiam um novo tipo de cidadania, mais participativa, mais exigente, mais vigilante dos 

atos do poder. 

É aí que a ideia do cidadão-contribuinte ganha mais evidência. 

Ao entrar na linha de frente das decisões políticas, cada indivíduo pode colocar na 

ordem das discussões questões, antes, nunca suscitadas, pode propor medidas otimizadoras do 

processo de arrecadação e dos gastos públicos e, finalmente, pode vetar o que não lhe parece 

ter fim social.

Incluir  esse  cidadão  no  processo  legislativo  é  a  melhor  maneira  de  construir  um 

consenso geral  através  do  discurso.  Esse  processo de  elaboração  legislativa  baseada  num 

convencimento por meio da argumentação e da discussão estaria legitimado desde a origem, 

pois começa a se estruturar no próprio meio social. O povo seria ao mesmo tempo criador e 

destinatário da lei. 

Essa  ideia  de  legitimação,  através  da  participação  popular.  Uma  sociedade 

democraticamente  governada,  mas  que  coloca  o  Direito  com  a  função  de  manter  a 

estabilidade  da  integração  social.  Ou  seja,  não  uma  sociedade  puramente  autogovernada 

democraticamente, mas uma sociedade que utiliza o discurso como meio de estabelecer uma 

formação racional da vontade dentro de um Estado de Direito. 

Seria  então  essa  formação  racional  da  vontade  uma  maneira  de  findar  a  crise  da 

legitimidade?  Afinal  de  contas,  um cidadão  que  participa  ativamente  da  formação  desse 
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acordo  motivado consegue  perceber-se  parte  integrante  do  sistema,  aproximando-se  da 

norma, sem sentir que está tendo algum tipo de direito usurpado por um poder superior.

Nas questões  das  finanças  públicas,  essa participação  discursiva  faz-se ainda  mais 

necessária, tendo em vista que a gestão responsável dos recursos financeiros passa pela vida 

de todo e qualquer cidadão brasileiro. A cobrança de tributos alcança, direta ou indiretamente, 

todas as classes sociais, todas as faixas etárias, enfim, todos que se inserem no contexto do 

Estado Democrático de Direito. 

O tributo pago, que vai  para os cofres públicos,  é o preço que se paga pelos  fins 

sociais.  O cidadão-contribuinte se desfaz do seu patrimônio,  a fim de que o Estado possa 

promover o bem-estar social.  Uma gestão ineficiente dos recursos é uma afronta direta ao 

direito fundamental de liberdade. Que sentido faz a arrecadação num Estado ineficiente? Por 

esses e por outros motivos é necessário que se dê ao cidadão-contribuinte a possibilidade de 

fiscalizar  a  gestão das  contas  públicas,  com o intuito  de que os questionamentos  sobre a 

função social do tributo achem resposta satisfatória.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar - LC 101/2000), quando trouxe 

no bojo do seu capítulo IX, Seção I, a exigência da transparência na gestão fiscal, e a Lei de 

Acesso à  Informação -  LAI (Lei  no.  12.527/2011) deram um salto  no que diz  respeito  à 

inserção desse cidadão-contribuinte no sistema de arrecadação e gasto públicos. O orçamento 

é o meio pelo qual o governo estima receitas e fixa despesas durante certo período de tempo 

(no caso do Brasil,  um ano).  As políticas  públicas que visam ao bem-estar social  estarão 

contidas nesse instrumento normativo,  sendo seu conhecimento extremamente necessário à 

figura do cidadão-contribuinte. 

A fiscalização é um dos principais meios para que se possa exigir a concretude dos 

fins  do  Estado;  entretanto  é  preciso  que  outros  meios  de  participação  direta  possam ser 

ampliados e, quem sabe, novos meios mais eficientes possam ser instituídos.

As formas de participação popular nas decisões políticas encontram-se relacionadas no 

artigo  14  da  Constituição  Federal.  Entretanto,  na  leitura  dos  dispositivos  constitucionais, 

observa-se  que  não  são  formas  de  legislação  popular  autônoma.  O  plebiscito  deve  ser 

convocado e o referendo autorizado pelo Congresso Nacional. A iniciativa popular, a Câmara 

pode aceitar ou rejeitar o projeto por ela proposto, ou ainda, não levá-la nem à apreciação dos 

parlamentares.

Pode-se dizer que as formas de democracia popular ainda acontecem, no Brasil,  de 

maneira muito rudimentar, e, para que se possa efetivar essa democracia direta de maneira 
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mais dinâmica, outros meios mais autônomos de participação popular devem ser propostos e, 

a partir daí, um novo modelo de cidadão deve compor os quadros de execução do poder. 

A fiscalização das contas públicas por parte da população já pode ser experimentada 

por uma parcela dos cidadãos que têm acesso à  internet. Alguns observatórios virtuais são 

criados em várias partes do país, para que os eleitores possam acompanhar de perto o manejo 

dos  recursos,  bem  como  a  criação  do  portal  E-SIC  (Sistema  Eletrônico  de  Serviço  de 

Informação  do  Cidadão),  do  Governo  Federal,  que  podem  ser  citados  como  formas 

inovadoras de participação.

Iniciativas  como  essas  são  importantes  para  o  debate  democrático,  entretanto  é 

necessário que se possam institucionalizar efetivos meios de participação, a fim de que a ação 

democrática do contribuinte possa ser amparada pela lei de modo a garantir que a participação 

democrática seja eficaz a ponto de promover mudanças nos manejos das contas públicas.

Dar ao cidadão maneiras de exercer o controle social das finanças imprime ao ato de 

tributar uma feição menos impositiva. O contribuinte passa a sentir-se peça fundamental para 

a promoção da justiça distributiva e reconhece a necessidade que tem o Estado de adentrar na 

esfera da sua liberdade individual em prol do interesse coletivo. 

Esse consentimento, mesmo no Estado político da contemporaneidade é importante, 

pois os limites entre os interesses individuais e coletivos, principalmente depois do advento 

do  wellfare state,  costumam  ser  desrespeitados,  dependendo  da  força  política  que, 

momentaneamente, ocupe o poder. 

O tênue equilíbrio que se coloca entre o interesse individual e o coletivo só pode ser 

estabelecido se a população puder participar dos atos dos poderes instituídos. Se, em nome do 

interesse coletivo,  determinado governo age de maneira arbitrária,  olvidando os limites da 

liberdade individual, e os cidadãos sequer possuem meios para inibir dita ação, o interesse do 

coletivo perde-se na própria conceituação, pois não se pode falar de um coletivo quando as 

partes intrigantes desse todo encontram-se inauditas. 

Inúmeras  são  as  formas  que  se  podem  propor  para  uma  maior  efetivação  dessa 

democracia direta. No caso das questões relativas às finanças públicas, uma vez diagnosticada 

a  má  gestão  dos  recursos,  ao  cidadão-contribuinte  devem  ser  dados  meios  de, 

democraticamente, efetivar sua participação na administração do Estado. 

Cabe aos atores participantes da democracia, quais sejam, Estado e sociedade, a tarefa 

de pensar novos meios de integração do cidadão aos atos do poder. Não se pode mais pensar 

numa gestão fiscal dissociada do crivo da aprovação popular.
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O  cidadão-contribuinte  também  tem  o  dever  de  participar  ativamente,  uma  vez 

concretizados  os  meios  para  sua participação,  das  decisões  políticas  de cunho financeiro. 

Furtar-se dessa integração é abrir mão da própria liberdade. 

Portanto localizar esse cidadão-contribuinte dentro das questões de finanças públicas 

não é só exigir que o Estado proporcione os meios dessa participação. A ação tem que ser 

efetivada de ambos os lados da relação fisco/contribuinte. É a atuação do povo participativo 

que informa os caminhos de uma gestão legitimada e ética dos recursos públicos.

Alguns meio de participação do cidadão já podem ser observados na conjuntura do 

Estado político brasileiro. Conselhos de contribuintes nos órgãos fazendários, a possibilidade 

da consulta fiscal, os processos administrativos como um todo, são alguns exemplos de como 

o  cidadão-contribuinte  pode  se  inserir  no  contexto  da  arrecadação,  entretanto  essas 

ferramentas  precisam ser ampliadas  e funcionar  de maneira  que,  efetivamente,  promovam 

uma justiça fiscal.

O que se observa é  que os meios  de participação direta  do contribuinte  que estão 

institucionalizados funcionam, muitas vezes, apenas para ratificar a cobrança do fisco. Não é 

dado  ao  contribuinte  uma  verdadeira  possibilidade  de  atuação,  sendo,  usualmente,  o 

procedimento  administrativo injusto,  pois,  no final  do processo,  as decisões sempre  serão 

tomadas em prol da autoridade fazendária, o que retira o caráter democrático da participação 

individual e, novamente, joga para o Judiciário o papel da proteção dos direitos fundamentais 

do contribuinte. 

Se  todas  as  decisões  que  promovem  justiça  fiscal  são  tomadas  pelos  órgãos  do 

Judiciário, não se pode dizer que a participação democrática do cidadão é efetiva. É preciso 

que  os  órgãos  de  administração  fazendária  compreendam  a  importância  da  atuação  do 

cidadão, para que a cobrança do tributo torne-se legítima. 

Uma boa tentativa  para  ampliar  a  participação direta  do contribuinte  nas  questões 

fiscais  foi  a  criação  dos  Conselhos  de  Contribuintes  no  âmbito  estadual  e  do  Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no âmbito federal. Contudo é preciso analisar se 

a participação dos contribuintes na composição desses tribunais, efetivamente, faz com que os 

processos administrativos sejam julgados sem o favorecimento de quaisquer dos lados da lide, 

respeitando-se a inclusão democrática da população e o Estado de Direito. 

Cumpre verificar que, na composição do CARF, por exemplo,  os contribuintes são 

escolhidos por indicação de centrais sindicais e de confederações representativas de categorias 

econômicas de nível nacional, segundo o art. 28 do regimento interno do CARF. Conquanto 

seja  uma  maneira  de  incluir  representantes  da  sociedade  no  julgamento  dos  processos 



23

administrativos, o fato de esses representantes não serem escolhidos de maneira democrática, 

talvez, seja um indicativo da fragilidade do caráter inclusivo dessa medida. 

Além disso, o Comitê de Seleção de Conselheiros é composto por mais representantes 

do Estado do que da sociedade civil, o que pode ser um indicativo de não balanceamento de 

forças na escolha dos conselheiros. 

A despeito das críticas que podem ser feitas aos Conselhos de Contribuintes, não se 

pode negar que é um bom passo para uma ampliação da inclusão da sociedade em matérias 

tributárias, mas não deverá ser a única. É preciso que se criem mecanismos efetivos, para que 

o contribuinte possa entender melhor o processo de arrecadação.  

O atendimento  ao  público,  nas  repartições  fiscais,  por  exemplo,  pode ser  feito  de 

maneira  educativa,  de forma que não se torne um fardo para o cidadão o ato de ter  que 

comparecer ao órgão fiscal. Analisar como é o atendimento ao cidadão nos órgãos fazendários 

pode  ser  um bom caminho  para  que  se  descubra  o  porquê  da  falta  de  conhecimento  da 

população em relação aos tributos que paga. A inclusão de maneira educativa do contribuinte 

já no comparecimento ao órgão público democratiza e, por conseguinte, legitima a cobrança. 

Além disso, cumpre verificar se, ao prestar informações à sociedade, o agente público 

age de forma a informar o que diz a lei. Observa-se que, muitas vezes, os agentes públicos 

cumprem normas infralegais que desrespeitam o princípio da legalidade em prol da fazenda 

pública. 

Condutas desse tipo não representam, como se alega em muitas fundamentações da 

Fazenda  Pública,  uma  proteção  ao  interesse  público,  mas  sim  uma  patente  afronta  a  tal 

interesse, pois não se pode falar de proteção ao interesse público quando princípios basilares 

do  Estado  Democrático  de  Direito,  tais  como  a  legalidade  e  a  segurança  jurídica,  são 

desrespeitados. 

Não há interesse público no desrespeito à legalidade e à segurança jurídica. Observa-

se, a toda hora, medidas das fazendas públicas, principalmente, as estaduais, que, seguindo 

decretos estaduais, ferem a Constituição no que tange o pacto federativo e, além disso, põem 

em cheque a segurança jurídica, pois impõem ao cidadão o dever de pagar tributos mesmo na 

ausência de instrumento normativo apto a estabelecer essa cobrança e é para evitar que esse 

tipo  de  conduta  seja  a  regra  e  não  a  exceção  que  se  observa  a  necessidade  urgente  da 

implementação, por parte do poder público, de políticas de educação fiscal.

O afastamento entre Estado e o cidadão é tão grande que, pragmaticamente, não há 

maneira de proteger o contribuinte da arbitrariedade da Fazenda Pública. Um cidadão comum 

não recorrerá a um advogado para não pagar um tributo de valor irrisório. Será muito mais 
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dispendioso pagar honorários advocatícios do que o tributo. Então, na prática, o que ocorre é 

que  o  contribuinte  é  lesado  por  dois  meios:  no  primeiro,  por  ter  sofrido  uma  cobrança 

tributária abusiva e, no segundo, por não poder recorrer à justiça para que o socorra. 

Como é sabido, em questões de ordem tributária, não é cabida ação civil pública, e 

assim, mais uma vez, o contribuinte encontra-se desprotegido de ações arbitrárias, como a 

descrita acima. Como então fazer com que o cidadão seja incluído no processo de arrecadação 

de maneira que tenha mecanismos para proteger-se de atos arbitrários por parte do Estado?

Uma análise das falhas institucionais das fazendas públicas é necessária, para que se 

possam estabelecer  novos  padrões  para  a  arrecadação  fiscal  no Brasil.  A observação  das 

várias maneiras de participação do indivíduo no ato de arrecadar, desde o atendimento nas 

repartições fiscais até os tribunais de recursos administrativos, pode indicar os pontos fracos e 

revelar o caminho para que a cobrança tributária seja feita de maneira legítima.

Assim,  para  que  o  equilíbrio  da  balança  fisco/contribuinte  seja  estabelecido,  é 

necessário que o cidadão tenha meios de ser inserido nesse processo. O estabelecimento de 

condições para a crítica acerca das questões orçamentárias, através do acesso à informação, da 

educação fiscal e da desobstrução dos canais de participação democrática, é essencial para o 

surgimento desse novo paradigma.

Traçar,  então,  os  moldes  de  uma  gestão  fiscal  transparente,  ética  e  eficiente  é 

mecanismo para que, efetivamente, sejam respeitados os direitos fundamentais do cidadão-

contribuinte. 

A solidariedade social, finalmente, poderia ser efetivada em um Estado Democrático 

ético. O poder público não pode se furtar caminhar limitado pelos direitos fundamentais, e o 

cidadão-contribuinte,  inspirado  pelos  mesmos  direitos,  não  colocará  mais  resistência  à 

arrecadação, tendo em vista que compreenderá o esforço coletivo empreendido pelo bem-estar 

social geral, gerando assim uma formação de consciência fiscal. 
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2 O ESTADO FISCAL 

O Estado dito fiscal é um Estado que conta com a arrecadação de tributos dos cidadãos, 

para que suas necessidades financeiras sejam cumpridas. A denominação se refere a um tipo 

de Estado que administra as receitas provenientes dos tributos em razão dos fins do Estado, ou 

seja, arrecada para manter-se.

É interessante notar que, ao se falar de Estado Fiscal,  não se está,  necessariamente, 

falando  de  qualquer  forma  de  ideologia  política.  Não se  pode inferir  dessa  denominação 

qualquer inclinação para alguma forma de governo específica, pois, historicamente, o Estado 

Fiscal tanto englobou estados liberais como sociais. Como se verifica nas palavras de Nabais,

[...] não se deve identificar o estado fiscal como estado liberal, uma vez que aquele,  
no entendimento que dele temos, conheceu duas modalidades ou dois tipos ao longo 
da sua evolução: o estado fiscal liberal, movido pela preocupação de neutralidade 
econômica  e  social,  e  o  estado  fiscal  social  economicamente  interventor  e 
socialmente conformador.1

Assim,  sob a  alcunha de fiscal,  deve-se compreender  apenas  a  noção de  que é  um 

Estado que arrecada para cumprir seus fins, ou seja, não se orienta por critérios econômicos, 

pois não visa ao lucro,  mas,  tão somente,  o preenchimento  dos  cofres  públicos  para fins 

ligados à concreção dos valores contidos na Constituição. Disso advém a noção de que há 

limites para a arrecadação no Estado Fiscal.  

Na Constituição brasileira, lê-se, em seu art. 1º, inciso IV, que, entre outros, o estado 

brasileiro tem como fundamentos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso quer 

dizer que, no Brasil, o estado deve interferir minimamente do que diz respeito a adentrar a 

esfera de crescimento individual do cidadão, e essa noção se estende até e, principalmente, 

aos princípios da arrecadação.

Note-se que a garantia da livre iniciativa está umbilicalmente ligada à noção de limite 

do poder do Estado. Na tributação, o respeito à liberdade dos indivíduos por parte do Estado 

enuncia  a  ideia  de  que  o  poder  de  tributar  só  pode ir  até  onde não atrapalharia  o  valor 

fundamental da liberdade.

Entretanto cumpre lembrar que, historicamente, os valores como o direito fundamental à 

liberdade  e  à  livre  iniciativa  (que  é  a  feição  econômica  da  liberdade)  passaram  por 

transformações segundo o contexto histórico e cultural no qual estavam inseridos.

1 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 1998. p. 194.
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Isso quer dizer que, contemporaneamente, a noção de liberdade não está mais com a 

mesma configuração do valor defendido nas revoluções liberais burguesas. Nos dias atuais, 

não se fala de liberdade como um mero espaço de ação individual livre do poder do Estado, 

mas, sim, chama-se o Estado para atuar no papel de garantidor dessa liberdade de maneira 

ativa.

Nesse contexto, cabe esclarecer que os limites de cada Estado Fiscal serão estabelecidos 

pelos valores contidos nas Constituições que os estabelecem. Em outras palavras, o Estado 

Fiscal brasileiro será diferente do Estado Fiscal português, que, por seu turno, será diferente 

do  Estado  Fiscal  alemão,  embora  possa,  muitas  vezes,  apresentar  pontos  em comum em 

decorrência dos valores historicamente assegurados em suas Constituições.

Portanto, para verificar os contornos e limites do Estado Fiscal brasileiro, o primeiro 

passo a ser dado é analisar o que a Constituição Federal2 nos fornece em termos de princípios 

e valores assegurados, a fim de que se possa estabelecer o alcance da liberdade individual sem 

se perder a noção de igualdade contida na noção de coletividade.

Essa análise é necessária porque, por mais que, do ponto de vista individual, o Estado 

Fiscal, como ideia genérica, dê amplo campo de ação para o cidadão crescer, do ponto de 

vista  econômico,  alguns  valores  contidos  na  Constituição  brasileira  exigem que o Estado 

estabeleça  ações  prestacionais,  por  meio  de  políticas  públicas,  para  garantir  que  valores 

fundamentais não sejam preteridos.

Em outras palavras, ao Estado é dado o direito de intervir no patrimônio individual de 

seus cidadãos, por meio da arrecadação, a fim de que se possam manter de maneira eficaz 

políticas públicas que garantam direitos fundamentais já assegurados na Constituição. 

As noções de coletividade,  igualdade  e desenvolvimento  contribuem para reforçar  o 

argumento a favor da arrecadação (forma de intervenção do Estado no patrimônio individual), 

tendo em vista que pouco se pode defender um ideal de liberdade individual amplo se ao 

indivíduo não é dada a faculdade de agir livremente, pois o ambiente ao seu redor não lhe dá 

condições de cidadania digna.

Tem-se, então, que é utópico falar de liberdade individual em um Estado em que as 

pessoas não têm condições de desenvolvimento pessoal efetivas. Sob esse aspecto, defende-se 

que a liberdade é um valor que se encontra muito mais assegurada em um Estado que dá aos 

cidadãos condições de estabelecerem um modo de vida digno, com os direitos fundamentais à 

educação,  à  saúde,  à  moradia,  entre  outros,  mais  garantidos  do  que  em um Estado  que 
2 Sobre os princípios das finanças públicas consultar: Uma introdução à ciência das finanças. 15. ed. Forense: 
Rio de Janeiro, 1977.
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participa minimamente para a concreção desses direitos fundamentais, dando amplo espaço de 

disponibilidade econômica individual.

Verifica-se assim que existem dois pilares fundamentais a serem protegidos no Estado 

Fiscal,  quais  sejam,  o  interesse  individual,  ao  qual  se  refere  o  espaço  disponível  para  o 

crescimento econômico de cada cidadão de acordo com seus interesses e escolhas pessoais, e 

o interesse público, que deve ser perseguido pelo Estado e seus agentes de acordo com os fins 

estabelecidos na Constituição, mas sempre respeitando o limite da liberdade individual.

Estabelecer  esse  limite,  aparentemente,  é  tarefa  bastante  difícil.  Individualmente,  o 

cidadão brasileiro,  em geral,  compreende  que  paga  muitos  tributos.  Segundo pesquisa  de 

Almeida, a sensação experimentada pelos brasileiros em relação à carga tributária se dá da 

seguinte maneira:
A população brasileira de todas as classes sociais (e isso inclui os mais pobres e 
menos escolarizados)  e  regiões  do Brasil  sabe que paga  impostos,  acha  que são 
elevados,  gostaria  que  fossem mais  baixos  e  quer  que  diminuam para  que  seja 
possível ter mais dinheiro no bolso – leia-se comprar mais – e gerar mais empregos  
pelo dinamismo da economia.3

Vê-se que a opinião do cidadão brasileiro é de que sua liberdade individual está sendo 

invadida a ponto de não ser possível que suas escolhas pessoais deem-se de forma satisfatória, 

segundo critérios pessoais, pois o Estado adentra no patrimônio individual de tal forma que o 

consumo, de alguma maneira, encontra-se prejudicado.

Cumpre lembrar que o trecho acima refere-se a uma pesquisa de opinião, entretanto a 

expressão  desses  sentimentos  individuais  podem ser  sintomáticos  de  uma  insatisfação  da 

população em geral em relação à qualidade do gasto público.

Aqui,  pode-se encontrar  uma ponte de ligação entre  a  noção de interesse público e 

interesse coletivo. Se, por acaso, não se verifica que o dinheiro pago em tributos contribui de 

alguma  maneira  para  a  melhoria  das  condições  de  vida  da  população,  não  há  razão 

(motivação)  para que o poder  público adentre  na esfera individual  de ação econômica de 

maneira  a  impedir  o  consumo  e,  por  consequência,  as  escolhas  de  desenvolvimento 

individual.

Então, não se pode, aprioristicamente, dos dados recolhidos na dita pesquisa, entender 

que o brasileiro é mais movido por sentimentos egoísticos individualistas do que pela noção 

de bem-estar da coletividade. O que se defende, sim, é que é necessária uma boa razão para 

que o poder público adentre energicamente no patrimônio individual e, se essa razão não se 

verifica factualmente, há que se questionar se há interesse público na arrecadação.
3 ALMEIDA, Alberto Carlos. O dedo na ferida: menos imposto, mais consumo. Rio de Janeiro: Record, 2010. 
p. 41.
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Estabelecer,  portanto,  o  que  é  interesse  público  e  o  que  é  interesse  individual  é 

essencial, para que se possa verificar de que maneira eles podem ser compatibilizados, a fim 

de que não se privilegie um em detrimento de outro.

2.1 O PODER DE TRIBUTAR E A JUSTIÇA DISTRIBUTIVA

Uma grande característica do Estado Fiscal é que, por definição, ele tem que ser um 

Estado no qual o poder de tributar encontra limites4 e é justamente nesses limites que repousa 

a noção de justiça associada à necessidade de distribuição de riqueza. 

Na noção de justiça, tanto estão contidos os valores de liberdade como os de igualdade, 

então, há que se buscar um meio termo entre esses valores, que traduza uma configuração de 

Estado  em  que  se  pratique  tanto  por  indivíduos  como  pelo  poder  público  ações  que  se 

inclinem a alcançar algum ideal de justiça. Nesse sentido, os princípios de justiça elaborados 

por Rawls nos dão uma boa indicação de como se pode dar essa compatibilização:

A primeira formulação dos dois princípios é a seguinte: Primeiro: cada pessoa deve 
ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais liberdades fundamentais que 
seja  compatível  com  um  sistema  similar  de  liberdades  para  as  outras  pessoas. 
Segundo: as desigualdade sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo 
que tanto (a) se possa razoavelmente esperar que se estabeleçam em benefício de 
todos como (b) estejam vinculados a cargos e posições acessíveis a todos.5

Conquanto  seja  difícil  estabelecer  o  que  é  um Estado  justo,  tendo  em vista  que  o 

conceito de justiça  é um ideal,  é  claro que a noção de tributação destinada  a distribuir  a 

riqueza alberga alguma pretensão de justiça, pois sem isso não se justificaria.

Então, segundo Rawls, o limite que contribui para a construção de um Estado justo está 

contido na noção de que a  liberdade  de um indivíduo só pode ir  até  onde se encontra  a 

liberdade do outro. Este é o caminho para que se possa ao menos tentar aproximar o ideal de 

justiça da realidade posta, visto que, dentro da ideia de liberdade limitada pela liberdade do 

outro, também se deduz a noção de igualdade, de onde se conclui que os valores de liberdade 

e igualdade devem ser cultivados, para que se alcance algum nível de bem comum.

Disso,  extrai-se  o  conteúdo  valorativo  de  um  Estado  Fiscal  justo.  Há  que  se 

compreender que a razão da tributação reside na manutenção de um Estado que seja capaz de 

4 Para  aprofundamento  no  tema  ler:  BALEEIRO,  Aliomar.  Limitações  constitucionais  ao  poder  de 
tributar. 5. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 1977. passim
5 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p 73.
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perquirir  ações em função da construção do estabelecimento para as condições da justiça, 

justiça essa que dá as mesmas oportunidades de liberdade a todos os cidadãos6.

A ideia de justiça distributiva alberga equitativamente a necessidade de proteção das 

liberdades individuais e a noção de que todos os cidadãos devem estar inseridos no processo 

de concreção do bem-estar coletivo.

Isso chama atenção para o fato de que a responsabilidade de pagar tributos é um dever 

justificado também pelo interesse no desenvolvimento pessoal, pois a vida em coletividade 

também define o indivíduo como tal,  e a construção do bem-estar coletivo deveria ser do 

interesse de todos

2.1.1 O interesse individual versus o interesse público

Como se viu acima, para que se possa traçar os contornos de um Estado Fiscal justo, 

algumas noções que expressam valores devem ser trabalhadas, a fim de que se possa tentar 

uma aproximação entre o ideal de bem-estar comum e a realidade, tais como as noções de 

liberdade, igualdade, justiça distributiva e limites ao poder de tributar (ou ao poder do Estado, 

de maneira mais genérica).

Todos esses conceitos estão relacionados dentro das noções de Estado justo e bem-estar 

coletivo. Na moldura do Estado Fiscal justo, as ideias de liberdade e igualdade preenchem os 

conteúdos do que vem a ser os limites do Estado e justiça distributiva. 

Em outras palavras,  o poder de tributar  do Estado se limita  pelo valor da liberdade 

individual  e  se  justifica  pela  necessidade  de  concreção  de  condições  para  que  todos  os 

cidadãos exerçam a cidadania de maneira igualitária.  Se o poder de tributar não acontecer 

nesses termos, não se pode falar em justiça distributiva.

Então, o interesse individual e público estão nitidamente relacionados. Não se pode falar 

em crescimento e liberdade individual plena se não existe um ambiente circundante capaz de 

promover o seu exercício,  e é através da arrecadação que o Estado pode propiciar a seus 

cidadãos a garantia de seu desenvolvimento pessoal.

Mas  onde  começa  o  interesse  público  e  termina  o  interesse  individual?  Seria 

interessante poder determinar claramente o que é um e o que é outro, a fim de que pudesse 

evitar arbítrios de qualquer natureza, tanto pela extrapolação da liberdade individual como 

pela atuação desmedida do poder público.
6 Sobre as  possibilidades de mudança social  através  da tributação  consultar:  FALCÃO,  Raimundo Bezerra.  
Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
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Contemporaneamente, a noção de liberdade não é mais àquela defendida nas revoluções 

burguesas do século XIX, na qual o máximo alcance da liberdade era representado por uma 

abstenção de interferência quase que completa do Estado na esfera individual do cidadão.

A noção de liberdade,  hoje,  deve ser garantida  pelo Estado tanto pela abstenção de 

certas condutas que atentem contra a liberdade individual tanto quanto pela manutenção de 

ações em forma de políticas públicas que garantam o exercício da liberdade. Tendo isso em 

vista, é difícil, nos dias atuais, separar de maneira clara, em todas as situações, o que vem a 

ser interesse individual e o quem vem a ser interesse coletivo.

Conquanto seja difícil  estabelecer  esse limite,  pode-se, de maneira  mais  pragmática, 

verificar certas condutas do Estado que fazem sofrer a própria noção de Estado Fiscal. Em 

nome do interesse público, muitos agentes do fisco agem à revelia de princípios basilares da 

tributação,  tais  como a legalidade.  Entretanto,  como a própria  noção de interesse público 

também alberga o conceito de liberdade, há que se defender que não existe interesse público 

nenhum no ferimento do princípio.

O Estado Fiscal sem feições liberais (e aqui se fala eminentemente no brasileiro) não 

alberga  conceitos  como  o  do  Estado  mínimo  e  protege  o  princípio  do  tributo  não 

confiscatório,  de tal  forma que Estado e cidadão encontram os limites de sua atuação nas 

linhas constitucionais, e é essa a medida que se busca entre interesse público e privado.

O Estado, portanto, só está autorizado a arrecadar de forma que o montante arrecadado 

seja  o  necessário  para  que  se  cumpram  os  fins  constitucionais.  Da  mesma  maneira,  o 

indivíduo, na procura pela concreção de seu desenvolvimento pessoal econômico, não pode 

arguir o direito fundamental de liberdade de modo a não contribuir com sua quota parte para a 

concreção desses fins constitucionais. 

A  Constituição  é  balizadora  da  compatibilização  entre  interesse  público  e  privado, 

sendo necessário  recorrer  sempre  aos  seus  valores  fundamentais  como  forma  de  inibir  a 

exacerbação do poder do Estado ou da livre iniciativa.

2.1.2 Os limites do Estado Fiscal

O interesse público de maneira alguma pode se sobrepor ao interesse individual. Num 

Estado  Fiscal  justo,  esses  conceitos  precisam  estar  equilibrados  de  maneira  a  se 
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compatibilizarem em harmonia. O poder tributante deve estar limitado, a fim de não fazer 

sofrer o próprio conceito de Estado Fiscal. Assim coloca Machado Segundo:

É importante que existam limites à obtenção de recursos públicos, a fim de que a 
liberdade dos indivíduos não seja suprimida ou amesquinhada por uma excessiva 
atividade  tributaria.  Aliás,  pode-se  dizer  que  os  direitos  fundamentais  e  as 
Constituições que os garantem surgiram, historicamente, da luta da sociedade para 
conter  o  arbítrio  dos  governantes  na  instituição  dos  tributos.  Mas  é  por  igual 
necessária a existência de disciplinamento em torno da aplicação desses recursos, a 
fim de que sejam canalizados à promoção de uma maior igualdade, de uma maior 
liberdade e de uma mais ampla democracia.7

O trecho acima retoma uma discussão eminentemente importante acerca da tributação, 

do gasto público e dos limites ao poder do Estado frente às liberdades individuais, qual seja, a 

arrecadação deve estar  justificada  pela  qualidade  do gasto público.  Em outras  palavras,  é 

extorsiva qualquer tributação na qual a população não possa, de maneira sensível, perceber o 

retorno do que foi pago em forma de políticas públicas. 

Como se viu anteriormente, pesquisas de opinião mostram que o brasileiro considera a 

tributação excessiva. Embora a opinião da população deva ser instrumento para o exercício da 

democracia e da consequente mudança da legislação que não reflete a vontade popular, o dado 

pode apontar para um fenômeno importante para a verificação dos limites do poder o Estado: 

o povo brasileiro não observa o retorno dos tributos pagos em forma de políticas públicas 

sociais.

Trabalhando a ideia  de justiça distributiva,  de acordo com um critério  axiológico,  a 

arrecadação que não ocorre em função de um fim não se justifica e representa uma enorme 

afronta ao direito fundamental à liberdade. Sob esse aspecto, a atividade satisfatória ou não do 

Estado já representa um limite visível à arrecadação.

Ora, o Estado Fiscal arrecada para a concreção dos fins da Constituição e não para a 

manutenção de interesses de cunho econômico. Se a administração pública é ineficiente nessa 

tarefa,  olvidando  seu papel  de garantidora  dos  direitos  fundamentais,  a  própria  noção de 

Estado Fiscal se desfaz. A esse respeito, coloca Nabais:

Uma  outra  ideia,  a  que  se  vem  lançando  mão  com  o  intuito  de  deduzir  da 
estadualidade fiscal alguns limites para os impostos, é a concretizada no chamado 
princípio  da  reprodutividade.  Formulado  por  Lorenz  von  STEIN,  como  a  mais 
importante decorrência da ideia de estado fiscal (ao lado da intangibilidade fiscal do 
capital  e  da  limitação  dos  impostos  aos  imprescindíveis  à  satisfação  das 
necessidades públicas), este princípio implicava que cada imposto produzisse tanto 

7 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Fundamentos do direito. São Paulo: Atlas, 2010. p. 197.
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quanto o seu montante,  de modo assim a devolver  ao indivíduo (ou à economia 
privada) quanto foi arrecadado.8

Embora o princípio da reprodutividade pareça simples, ele pode projetar uma gama de 

desdobramentos se associado à noção de que ao Estado não é dada a faculdade de não cumprir 

os fins elencados na Constituição.

Isso quer dizer que o princípio da reprodutividade traz em seu bojo um reclame por 

eficiência. Se o Estado arrecada única e exclusivamente com o intuito de manter-se, segundo 

os padrões e valores constitucionais, o que se arrecada deve ser devolvido ao contribuinte em 

igual razão e de maneira que esses fins possam ser sentidos pelo contribuinte.

Ressalte-se  que,  ao  se  falar  de  eficiência,  não  se  exalta  de  forma  alguma qualquer 

caráter utilitarista e econômico que possa ter o princípio da reprodutividade, pois é salutar 

destacar que o Estado não trabalha segundo critérios de mercado. Aqui, o que se coloca é que 

o aproveitamento o tributo arrecadado deve ser total, e a qualidade desse aproveitamento é 

pautada pelos valores exigidos na Constituição.

Ou  seja,  se  o  dinheiro  arrecadado  não  é  gasto  integralmente  para  cumprir  os  fins 

constitucionais  (eminentemente  reduzir  as  desigualdades  sociais),  o  poder  de  tributar 

extrapola seus limites. Assim coloca Rawls:

A finalidade desses tributos e normas não é aumentar a receita (liberar recursos para 
o  governo),  mas  corrigir  gradual  e  continuamente,  a  distribuição  da  riqueza  e 
impedir  concentrações de poder que prejudiquem o valor  equitativo da liberdade 
política e da igualdade de oportunidades.9

Ressalte-se que os valores de liberdade, reiteradamente, são colocados em voga quando 

o assunto é tributação e, consequentemente, os limites do poder de tributar. Isso ocorre porque 

uma tributação extorsiva fere, quase que imediatamente, o direito à liberdade, pois a retirada 

de  recursos  do  indivíduo  impede,  de  uma  maneira  ou  de  outra,  suas  condições  de 

desenvolvimento individual. 

O ferimento do direito à liberdade é a constatação mais óbvia que se faz ao se observar 

uma carga tributária elevada, entretanto é necessário refazer um caminho que demonstre como 

o poder de tributar desvalido de propósitos fere outros princípios tão importantes, como o da 

liberdade.

A limitação desse direito só se justifica pela necessidade de proteção da liberdade de 

outras pessoas. Obviamente, essa formulação traz um caráter eminentemente igualitário. Só se 

8 NABAIS, José Casalta. op. cit., p. 219-220. 
9 RAWLS, John. op. cit., p. 345-346.
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pode falar em liberdade quando todos a podem exercer e, para isso, é necessário que uma 

força reguladora, no caso, o Estado, atue para garantir que esse limite autorreferencial seja 

respeitado.

O Estado atua então para estabelecer  as condições  para o exercício da liberdade de 

maneira igualitária e tem como principal instrumento para esse fim a tributação para alcançar 

a justiça distributiva. 

Como foi demonstrado, a razão da tributação reside na necessidade que tem o Estado de 

garantir-se segundo a Constituição. Na Constituição brasileira, especificamente, a redução das 

desigualdades sociais aparece como um de seus fins. Assim, a tributação serve eminentemente 

para que se garanta a igualdade pela distribuição de renda.

Aqui  uma  ressalva  importante  deve  ser  feita.  Pode-se  observar  que  liberdade  e 

igualdade  são  valores  que  não  podem  ser  dissociados  um  do  outro,  bem  como  o 

preenchimento dos seus sentidos dentro de determinado Estado deve acontecer de acordo com 

demais valores fundamentais elencados na Constituição.

Assim, para que se verifique pragmaticamente os limites do Estado Fiscal, é necessário 

que se levem em consideração as seguintes assertivas: 1 – a igualdade e a liberdade, no Estado 

Fiscal, definem-se reciprocamente,  ou seja, o conceito de uma está intimamente ligado ao 

conceito  da  outra;  2  –  a  fraternidade,  como  direito  fundamental,  também  preenche  os 

conteúdos da liberdade e da igualdade no Estado Fiscal de modo a ser, também, justificativa 

para  a  tributação;  3  –  a  necessidade  de  concreção  dos  direitos  fundamentais  sociais 

(desdobramento do direito à fraternidade) garantidos na Constituição brasileira faz com que se 

justifique  uma  arrecadação  mais  vultosa,  o  que,  de  maneira  nenhuma,  significa  um 

amesquinhamento  do  direito  à  liberdade  e,  finalmente,  4  –  A  Constituição  é  a  principal 

balizadora dos limites do Estado Fiscal, portanto ele assumirá feições diferentes em Estados 

diferentes.

Como  se  vê,  a  justificação  primordial  da  tributação  é  sempre  a  redução  das 

desigualdades e, com igual força, a proteção das liberdades. Para o caso brasileiro, isso se 

traduz  em  uma  necessidade  de  concreção  dos  direitos  fundamentais  garantidos  pela 

Constituição. Tudo isso está ligado a uma noção de fraternidade que surge para preencher os 

sentidos dos valores de liberdade e igualdade que não são mais aqueles preconizados no início 

das revoluções burguesas.

Assim, na contemporaneidade, mais especificamente, no Estado brasileiro atual, há que 

se  entender  a  liberdade  e  a  igualdade  como  valores  integrantes  e  estruturantes  de  uma 

Constituição que fixou uma série de outros valores significativos para os seus conteúdos.
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Cabe então entender  como se forjam as noções de liberdade e igualdade no Estado 

Brasileiro contemporâneo, a fim de que se possa ter uma noção crítica de como esses valores 

possam ser alcançados na prática ou, pelo menos, que esforços possam ser empreendidos, 

com vistas a que se conduza a um nível desejado de segurança desses valores.

2.2 OS FINS SOCIAIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA

Os fins sociais da Constituição brasileira estão elencados, de forma interpretativa, pela 

interação do art. 3º e do art. 6º10. Fala-se pela interação dos artigos, pois não se pode entender 

dos direitos sociais sem que se coloque de que forma eles contribuirão para a concreção dos 

objetivos da Constituição.

Embora  a  Carta  Magna  deva  ser  interpretada  sistematicamente,  de  forma  que  seus 

valores possam ser extraídos de todo o corpo do texto, a análise dos artigos referidos nos 

coloca epistemologicamente de um ponto de vista favorável, para que possa se fazer uma 

análise pragmática da configuração do Estado Fiscal brasileiro.

Isso porque os objetivos elencados no art.  3º possuem um conteúdo demasiadamente 

aberto a qualquer tipo de interpretação. Se estivéssemos em um Estado cuja Constituição11 

tem  uma  carga  ideológica  fortemente  liberal,  como  a  dos  Estados  Unidos  da  América, 

objetivos  como a  erradicação  das  desigualdades  sociais  poderiam ser  vazios  de  conteúdo 

material, representando tão somente um “dever ser”, sem que o Estado possuísse obrigações 

maiores de empreender esforços a fim de concretizá-lo.

De  forma  nenhuma,  essa  poderia  ser  a  toada  da  interpretação  dos  objetivos  da 

Constituição brasileira, e é justamente a enumeração dos direitos sociais contidos no corpo do 

texto constitucional, principalmente, no art. 6º, que leva a crer que ao Estado brasileiro cabe a 

obrigação de cumprir seus objetivos por meio da concreção dos direitos fundamentais, mais 

especificamente, os direitos fundamentais sociais.

O artigo 3º traz como valores a igualdade e a liberdade. Mas qual o conteúdo desses 

conceitos, quem os determina e como determiná-los? A resposta está inserida nas próprias 

linhas da Constituição.

10 A  relação  entre  direitos  sociais  e  justiça  pode ser  verificada  em  FARIA,  José  Eduardo  (Org.).  Direitos 
humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 2010. passim.
11 Para  um  aprofundamento  sobre  o  papel  político  da  Constituição  verificar:  BERCOVICI,  Gilberto.  A 
constituição dirigente e a crise da teoria da constituição. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. e outros (Org.).  
Teoria da constituição: Estudos sobre o lugar da política no direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003. passim.
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2.2.1 Os novos paradigmas dos direitos fundamentais

A já paradigmática classificação dos direitos fundamentais desenvolvida pelo professor 

Paulo Bonavides12,13 modula a contento o percurso pelo qual este trabalho pretende seguir no 

preenchimento  dos  conteúdos  dos  conceitos  de  direitos  fundamentais  inseridos  dentro  do 

Estado Fiscal brasileiro.

Isso porque busca historicamente sua carga axiológica e sua contextualização, o que 

demonstra que os direitos fundamentais mudam de acordo com o contexto histórico em que 

estão  inseridos,  sendo,  portanto,  necessária  a  sua  reiterada  apreciação,  a  fim de  que  seu 

conteúdo não padeça engessado no tempo e, consequentemente, perca toda efetividade.

Segundo  a  sobredita  classificação,  os  direitos  fundamentais  estão  divididos  em  5 

gerações, quais sejam: 1ª – correspondente aos direitos de liberdade; 2ª – correspondente aos 

direitos  que têm como conteúdo valorativo  interno a  igualdade  (direitos  sociais,  culturais 

econômicos  e  coletivos);  3ª  –  correspondente  aos  direitos  fundamentais  relativos  à 

fraternidade  (direitos  ao  desenvolvimento,  ao  meio  ambiente,  de  propriedade  sobre  o 

patrimônio comum da humanidade e à comunicação); 4ª – direito à democracia, à informação 

e ao pluralismo e, finalmente, 5ª – direito à paz.

Entender  como essas  diferentes  categorias  de  direitos  fundamentais  relacionam-se  é 

fundamental para determinar como se dá o preenchimento do conteúdo de cada um deles, 

especialmente, se há a pretensão de traçar a configuração de um Estado Fiscal justo.

Quando se fala em novos paradigmas de direitos fundamentais, é importante ressaltar 

que não há a menor pretensão em estabelecer conceitos que representem uma verdade última 

e universal. O que se pode falar acerca dos direitos fundamentais é que são historicamente 

construídos e seus conteúdos variam de acordo com o contexto histórico.

Embora não se possa mais  negá-los, após afirmados,  entende-se que estabelecer  um 

conceito  último  para  os  direitos  fundamentais  é  um  atentado  contra  a  própria  força 

modificadora que os direitos fundamentais empreendem na sociedade, no decorrer dos anos. 

Isso porque os seus conteúdos precisam estar aptos a atender os reclames de determinados 

contextos históricos e culturais. 

Os direitos à liberdade e à igualdade são ótimos exemplos de como os conteúdos dos 

direitos  fundamentais  alteram-se  em relação  a  novos  contextos  com novas  urgências.  Os 
12 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003. cap 16.
13Id.  A  quinta  geração  de  direitos  fundamentais.  Disponível  em: 
<http://www.dfj.inf.br/Arquivos/PDF_Livre/3_Doutrina_5.pdf >. Acesso em: 23 mai 2013.
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reclames por igualdade e liberdade,  nos dias atuais, estão relacionados com os direitos ao 

desenvolvimento, à informação, entre outros, e só se perfazem por meio da democracia.

Assim,  o  novo  paradigma  dos  direitos  fundamentais  está  relacionado  com  a 

maleabilidade  de seus  conteúdos,  o  que  torna  a  tarefa  de  protegê-los  sensivelmente  mais 

complicada.  Entretanto,  por  mais  que  signifique  um  trabalho  mais  árduo,  a  constante 

ressignificação dos direitos fundamentais garante que eles estejam sempre aptos a cumprir o 

seu papel garantidor de valores fundamentais à existência humana.

2.2.2 A igualdade e a liberdade no Estado Fiscal 

Conquanto  a  classificação  elaborada  pelo  professor  Paulo  Bonavides  abranja  5 

diferentes  gerações  de  direitos  fundamentais,  para  os  fins  deste  estudo,  interessam 

eminentemente as 4 primeiras gerações de direitos. Isso porque se compreende que o direito à 

paz tem uma natureza eminentemente supraestatal, tendo em vista que não se pode pensar em 

direito à paz sem que este esteja inserido em um contexto de relação entre povos.

Assim,  focaremos  a  análise  nos  direitos  que  podem  ser  concretizados  dentro  de 

determinado contexto estatal, assegurados por uma Constituição. 

Nesse sentido, empreende-se uma análise que começa pela reflexão acerca dos direitos à 

liberdade e à igualdade, que, hoje em dia, têm seus conteúdos relacionados com outros valores 

também considerados fundamentais, tais como o direito ao desenvolvimento, à democracia, à 

informação, entre outros.

Entender a relação desses direitos já afirmados é um caminho eficaz para caracterizar o 

alcance do Estado Fiscal,  tendo em vista que a arrecadação e o gasto serão realizados de 

acordo com as necessidades de concreção desses valores dentro de um Estado.

É  interessante  notar  que  as  noções  de  liberdade  e  igualdade  da  maneira  que  são 

compreendidas reciprocamente e em relação a outros direitos fundamentais representam uma 

alteração sensível na configuração do Estado Fiscal. Isso ocorre porque garantir esses direitos 

não  significa  tão  somente  a  não  interferência  do  Estado,  garantindo-os  formalmente.  Os 

direitos fundamentais, contemporaneamente, colocam para um Estado um reclame de ações 

positivas, a fim de que as condições para o exercício desses direitos estejam estabelecidas.

Isso significa que o Estado, consequentemente, terá que gastar mais. O aparato que dá 

condições para o exercício dos direitos fundamentais exige uma tributação mais vistosa, tendo 

em vista que as condições para a liberdade e igualdade só podem ser estabelecidas em um 
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ambiente  em  que  estejam  garantidos  outros  direitos  fundamentais,  eminentemente,  os 

relacionados à noção de desenvolvimento e bem-estar coletivo.

Em outras palavras, a noção de liberdade, no Estado Fiscal, não se caracteriza somente 

pela  necessidade  de proteção da esfera  individual,  tendo em vista  que a  arrecadação,  em 

última  instância,  traz  em  seu  bojo  um  ideal  de  justiça  distributiva,  ou  seja,  de  uma 

redistribuição mais igualitária de riquezas.

O indivíduo  do Estado  Fiscal  não  é  mais  um ente  ao  redor  do  qual  se  ergue  uma 

muralha  protetora  contra  as  ações  do  Estado.  É,  ao  contrário,  um contribuinte  que  está 

inserido num contexto de coletividade e, como o próprio nome diz, contribui para que sua 

liberdade  esteja  garantida  tanto  quanto  a  liberdade  de  seus  convives,  que  demonstra  sua 

relação  com  a  igualdade.  Sobre  isso,  escreve  Torres:  “A  liberdade  individual,  em  suas 

relações com o tributo, apresenta algumas características que devemos examinar: envolve a 

noção de  igualdade,  identifica-se com a  legalidade,  fundamenta-se na representação  e  às 

vezes aparece mesclada com a ideia de felicidade”.14

Os novos paradigmas da liberdade e da igualdade são, portanto, inseridos dentro de uma 

ideia  de  coletividade.  Assegurar  esses  direitos  apenas  de  maneira  formal  não  é  mais 

suficiente,  e,  dificilmente,  pode-se  pensar  que  esses  valores  estariam  garantidos  numa 

coletividade sem a interferência do Estado.

Aliás, é a própria Constituição que traz em suas linhas a obrigação que o Estado tem de 

garantir os direitos fundamentais em toda a sua extensão. Todavia é preciso questionar-se: 

qual é essa extensão?

O  trecho  enxertado  acima  traz  um  conceito  de  demasiada  abstração,  qual  seja,  a 

felicidade.  Os pensadores utilizam inúmeros termos para designar essa mesma ideia, bem-

estar coletivo, justiça social, felicidade..., todos contendo em si um ideal de vida boa, tanto do 

ponto de vista individual como coletivo.

No  entanto  não  é  difícil  perceber  que  todos  esses  conceitos  estão  extremamente 

carregados de idealismo, e cumpre questionar-se se, pragmaticamente, eles são aplicáveis.

É nesse contexto que os direitos fundamentais das gerações seguintes se relacionam, 

para que, pelo menos, não nos afastemos do caminho da busca pela pretensão de justiça.

Como já foi dito, as noções de liberdade e igualdade, no Estado Fiscal, complementam-

se  reciprocamente,  bem  como  se  relacionam  com  as  demais  gerações  de  direitos 

fundamentais. Por excelência, os direitos de primeira e segunda geração têm um conteúdo 

14 TORRES, Ricardo Lobo.  A ideia de liberdade no estado patrimonial e no estado fiscal. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1991. p. 109-110.
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direcionado ao indivíduo,  mas,  embora  esse caráter  não tenha se perdido,  historicamente, 

percebeu-se que esse conteúdo também é direcionado ao Estado.

É nessa esteira que surgem os direitos de terceira geração, destacando-se, entre eles, o 

direito ao desenvolvimento. Do ponto de vista individual, o direito ao desenvolvimento traz 

um reclame ao Estado, para que estabeleça condições igualitárias  para o desenvolvimento 

pessoal. Em outras palavras, o Estado deve garantir condições de trabalho, de aprendizagem, 

saúde, ou seja, condições de dignidade humana. 

A relação do desenvolvimento com a liberdade se dá de duas maneiras: a liberdade é o 

meio pelo qual se alcançará o desenvolvimento, bem como é o fim primordial deste15.  Isso 

quer dizer que o desenvolvimento, em última instância, serve para garantir a liberdade, mas de 

um ponto de vista instrumental, precisa-se de liberdade para alcançar o desenvolvimento.

E quais os desdobramentos dessa noção para a compreensão dos contornos do Estado 

Fiscal? Em primeiro lugar, fica claro que o custo da liberdade à luz desse novo paradigma é 

bem maior. Isso quer dizer que o Estado dispende esforços significativos (para isso, tem que 

arrecadar mais), a fim de que a liberdade possa ser exercida em todos os seus vieses, quais 

sejam, políticos, econômicos, sociais e outros. 

Mas o desenvolvimento não se completa aí. Garantir o mínimo existencial não significa 

garantir  desenvolvimento.  O  desenvolvimento,  como  tantos  outros  conceitos  aqui 

desenvolvidos, possui uma enorme carga de abstração e não se pode fechar esse conceito em 

um único desiderato de justiça, ou de bem-estar social.

Os sentidos do que vem a ser desenvolvimento são construídos no espaço democrático, 

através do discurso das gentes, uma vez que cada realidade cultural traduz diferentes tipos de 

acepção do quem vem a ser desenvolvimento.

E  é  justamente  aí  que  nasce  a  quarta  geração  de  direitos,  qual  seja,  a  dos  direitos 

relativos à democracia, à informação e ao pluralismo. Como pensar em desenvolvimento sem 

que a noção de bem-estar coletivo seja colhida dentro das manifestações populares?

Desenvolvimento não se traduz em uma fração econômica ou em índices e marcadores 

matemáticos. Defender isso é argumentar que o mesmo conceito de desenvolvimento poderia 

aplicar-se  a  um  cidadão  norte  americano  e  a  um  indiano.  Argumentar  que  a  noção  de 

qualidade de vida é a mesma nas diferentes e plurais culturas mundiais é um erro.

15 Esse é  o  entendimento de SEN, Amartya.  Desenvolvimento  como liberdade.  São Paulo:  Companhia da 
Letras. 2001. p. 52. e será usado para balizar a argumentação acerca da qual a liberdade, nos dias atuais, tem um  
sentido muito mais coletivo do que egoístico.
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Os direitos de quarta geração são necessários para dar sustentação a toda essa gama de 

direitos anteriores. É através deles que os conteúdos dos demais direitos fundamentais podem 

ser preenchidos de maneira a respeitar as mais diversas formas de existência humana.

Eles  surgem  para  que  a  necessidade  de  ressignificação  dos  valores  anteriores  seja 

satisfeita a ponto de garantir que os direitos fundamentais cumpram os ideais de justiça dos 

diversos contextos da história humana, bem como que seja possível a apreensão de outros 

direitos outrora não identificados como tais.

Dentro do contexto do Estado Fiscal, os direitos de quarta geração são determinantes, 

para que a arrecadação seja  aplicada  dentro de certos  limites  e para que o gasto público 

mantenha certo nível de qualidade.

Afinal, a determinação da arrecadação se dá em razão de uma perseguição de um ideal 

de justiça distributiva, que tem em seu arcabouço valorativo noções como as de vida boa, 

felicidade,  qualidade  de  vida,  distribuição  de  renda,  liberdade  de  desenvolvimento,  entre 

outros ideais. 

Esses  conceitos,  para  serem  preenchidos,  dependem  de  um  espaço  de  discussão 

democrática, com amplo acesso à informação pública que seja capaz de respeitar as diferentes 

culturas (pluralismo). Dessa discussão é que se pode retirar o conceito de desenvolvimento 

que engloba todos esses ideais abstratos.

Assim,  percebe-se  como  o  tributo  é  peça  fundamental  na  garantia  dos  direitos 

fundamentais. É ele o elo que liga a corrente dos direitos fundamentais à possibilidade de sua 

concreção.  Sem ele,  toda essa estrutura que se ergue a partir  da afirmação dos direitos  à 

liberdade não seria possível.

Por  essa  razão  é  que  se  tem  como  demasiadamente  radicais  posicionamentos 

ultraliberais  que  associam o  pagamento  de  tributos  a  uma forma de  trabalho  escravo16,17. 

Noções  como  a  defendida  por  Nabais18,  segundo  a  qual  ao  cidadão  cabe  um  dever 

fundamental de pagar impostos, parecem muito mais condizentes com um ideal de justiça, 

justamente  porque  trazem  em  sua  essência  um  chamamento  para  a  necessidade  de 

redistribuição de riquezas.

Compreende-se, portanto, que, no contexto do Estado Fiscal, o pagamento de tributos é 

garantidor dos direitos fundamentais  que são objetivos a serem concretizados para fins de 

16 NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e Utopia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991.
17 MORRESI, Sérgio D. Robert Nozick e o liberalismo fora de esquadro.  Revista Lua Nova, n. 55/56, 2012. 
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ln/n55-56/a14n5556.pdf >. Acesso em: 04 abr 2013.
18 NABAIS, op. cit., passim.



40

justiça e a democracia (aqui, também, insere-se a noção de liberdade política do direito à 

informação) é instrumento para a realização desse fim.

3  CONDIÇÕES  DE  PARTICIPAÇÃO  DEMOCRÁTICA  DO  CIDADÃO 

CONTRIBUINTE NO BRASIL

Em que pese a busca pela determinação dos limites da atuação do Estado na esfera da 

liberdade do cidadão, em matéria fiscal, definir bem o que vem a ser a figura do cidadão-

contribuinte é de suma importância, para que se possa ter a real dimensão do alcance do poder 

do Estado,  ou,  em outras  palavras,  para que  se possa saber  até  que ponto  o contribuinte 

encontra-se protegido em sua esfera individual das ações propostas pelo Governo. 
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3.1 CONCEITUAÇÃO DA FIGURA DO CIDADÃO CONTRIBUINTE

Não se  pode  compreender  a  legitimidade  de  determinado  Estado  para  tributar  seus 

cidadãos se não se tem definido quem é esse cidadão, afinal de contas, é ele que autoriza a 

cobrança e se subordina a ela nos termos da Constituição. 

Para tanto, é necessário que se possa entender a atual configuração do Estado brasileiro 

no que diz respeito aos seus fins. O cidadão-contribuinte19 deve estar inserido dentro desse 

contexto,  e  a  determinação  do  que  vem  a  ser  a  essa  figura  já  está  dita  nas  linhas  da 

Constituição, cabendo apenas a minúcia de extrair o sentido das normas. 

Dessa feita, trabalhar-se-á a noção dos limites a partir de duas linhas de frente: os fins 

do Estado brasileiro (principalmente, no que diz respeito à concretização dos direitos sociais) 

e  os  direitos  fundamentais  dos  contribuintes,  sendo essas  as  pontas  de uma mesma linha 

condutora.

 Em outras palavras, a busca que aqui se propõe é a de determinar os limites do Estado, 

tendo em vista que o interesse público só permanece como tal uma vez que são respeitadas as 

liberdades individuais, entretanto as liberdades individuais, em um Estado Democrático de 

Direito com fortes características de Estado Social20, como é o caso do Estado brasileiro, não 

têm  as  mesmas  características  que  teriam  caso  o  Estado  em  que  estão  tivesse  uma 

conformação com inclinações liberais.

Como já propôs Amartya Sen21, a noção de liberdade, no mundo contemporâneo, deve 

estar  inserida  em determinado  contexto,  respeitando-se  as  diferenças  culturais,  temporais, 

políticas e outras de cada Estado, sendo, portanto, necessária uma análise mais detalhada das 

feições circunstanciais em que está envolvida a noção de liberdade que se tenta estabelecer.

Então, vejamos. A Constituição brasileira, em seu art. 3º, diz: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III  -  erradicar  a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais;

19 O termo também é muito bem utilizado por CAVALCANTE, Denise Lucena. Dos tributos para as finanças 
públicas:  uma  ampliação  do  foco.  Revista  Nomos, Fortaleza,  v.  25.  ano  2006.  Disponível  em: 
<http://mdf.secrel.com.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=34>. Acesso em: 25 nov.2010. 
passim. 

20 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. São Paulo: Malheiros, 2009, passim.
21 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Mota. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010, passim.

http://mdf.secrel.com.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=34
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IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.22

A determinação do conteúdo exato de cada item desse artigo, por si só, já constituiria 

tema de estudos bastante profícuos, entretanto, para os fins deste estudo, o artigo serve para 

que se possa elucidar  a noção de que a Constituição brasileira  deu ao Estado a tarefa de 

garantir  que  seus  cidadãos  possam  viver  em  prosperidade,  sendo  ali  afastada  qualquer 

ideologia radicalmente liberal.

Em outros  termos,  a  perseguição da prosperidade,  no Brasil,  não passa ao largo de 

políticas públicas de cunho social, sendo o Estado o principal responsável pelo cumprimento 

desse objetivo.

Assim sendo, o Estado está autorizado a tomar as medidas cabíveis, para que se cumpra 

tal  propósito,  e isso, muitas vezes, pode representar uma invasão na esfera das liberdades 

individuais, sobretudo no que tange à cobrança de tributos. Mas até que ponto a Constituição 

autoriza essa interferência do Estado em nome do interesse público?

É importante ressaltar que não se pode falar em interesse público quando os direitos 

fundamentais não são respeitados. Ou seja, não há interesse público no desrespeito à liberdade 

individual do cidadão, principalmente, no dito Estado Democrático de Direito.

Dito  isso,  o  cidadão-contribuinte  brasileiro  é,  portanto,  o  sujeito  titular  de  direitos 

fundamentais de liberdade inserido dentro do Estado Democrático de Direito, com todas as 

prerrogativas que advêm desse status. 

Existe, portanto, um núcleo mínimo da liberdade individual intransponível pelo Estado, 

sob pena de que qualquer intervenção nesse mínimo fará sofrer a própria noção de interesse 

público.

No Estado Fiscal, a arrecadação pode ter uma feição de invasão à liberdade individual 

do cidadão-contribuinte, contudo essa invasão está respaldada na Constituição Federal, desde 

que seja feita respeitando os princípios nela inseridos.

É importante ressaltar que a arrecadação, por si só, não traduz necessariamente a noção 

de invasão ao direito de liberdade. Sob a ótica da justiça distributiva de Rawls, a arrecadação,  

com o intuito de promover a equidade, é peça essencial para a manutenção da liberdade:

A finalidade desses tributos e normas não é aumentar a receita (liberar recursos para 
o  governo),  mas  corrigir,  gradual  e  continuamente,  a  distribuição  da  riqueza  e 

22 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Lex: 
Vade Mecum. São Paulo: Saraiva, 2009.
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impedir  concentrações de poder que prejudiquem o valor  equitativo da liberdade 
política e da igualdade equitativa de oportunidades.23

A ideia de que a distribuição de riqueza é necessária para a manutenção da liberdade 

perpassa pela noção de que não se pode falar em seres livres sem condições mínimas de 

existência digna. Nas palavras de Ricardo Lobo Torres,

A proteção do mínimo existencial, sendo pré-constitucional, está ancorada na ética e 
se fundamenta na liberdade, ou melhor, nas condições iniciais para o exercício da 
liberdade, na ideia de felicidade, nos direitos humanos, e nos princípios da igualdade 
e da dignidade humana.24

Dito isso, a própria noção de cidadania está avençada à distribuição de riqueza, por isso 

mesmo, a escolha do termo cidadão-contribuinte é ilustrativa, tendo em vista que coloca o 

indivíduo que está inserido no Estado Democrático de Direito no seu devido lugar: aquele 

cidadão titular  de  direitos  de liberdade  que,  pelo pagamento  de tributos,  contribui  para a 

consecução dos fins do Estado no que tange à concretização dos direitos sociais e à promoção 

da justiça distributiva, resguardados os seus direitos individuais. 

Sob a ótica orçamentária, é possível, portanto, traçar as características do que vem a ser 

a cidadania no Estado brasileiro e verificar se ela está sendo respeitada. Isso, porque, por mais 

que o termo cidadania seja vago e passível de muitas significações, a constatação de abusos 

por parte do poder estatal nessa esfera é mais factível, posto que as normas de arrecadação e 

gasto, pelo menos do ponto de vista principiológico, já estão determinadas na Constituição 

Federal.

Em outras palavras, é difícil estabelecer o conteúdo e o alcance dos direitos sociais, por 

exemplo,  mas  é  possível  verificar  se  a  cobrança  de  determinado  tributo  em  nome  da 

concretização desses direitos é abusiva, seja pela falta de respeito aos direitos fundamentais 

do cidadão-contribuinte, estabelecidos na Constituição Federal, seja pela não verificação do 

cumprimento dos fins do Estado pelo governo, o que autorizaria  a invasão do Estado nas 

liberdades individuais.  

3.1.1  A  limitação  do  poder  de  tributar  e  os  direitos  fundamentais  dos  cidadãos 

contribuintes

23 RAWLS, op. cit., p.345-346.
24 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 13.
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O poder de tributar, no Estado Democrático de Direito, tem como limite geral a própria 

noção de liberdade. Por isso mesmo, entende-se, como já falou Hugo de Brito Machado25, que 

a relação do Estado com o contribuinte, ao tributar, não é uma relação de poder, mas sim uma 

relação jurídica, pois se encontra estabelecida nas normas estatais.

Assim sendo, o poder de arrecadar vai até onde permitem os direitos fundamentais dos 

cidadão-contribuintes, até porque, em tese, no Estado Democrático de Direito, é o próprio 

cidadão quem autoriza a feitura das leis, e só há autoridade para tributar se esta é subordinada 

à lei26.

 Cumpre  dizer  que,  em última  instância,  o  poder  de  tributar  busca  legitimação  no 

indivíduo formador do Estado, que abre mão do poder que lhe é conferido pela liberdade, em 

nome do interesse público.

Portanto  o problema da  limitação  do poder  de  tributar  passa,  necessariamente,  pela 

questão da legitimação do dito poder. A priori, é elementar dizer que a legitimação do poder 

de  tributar  já  encontra  guarida  na  Constituição  e  lá  está  estabelecida,  então,  não  seria 

necessário um aprofundamento nessa seara. 

Entretanto  é  necessário  observar  se,  pelo  menos,  as  normas  constitucionais  que 

protegem tanto as liberdades fundamentais como o interesse público estão sendo respeitadas 

pela  máquina  estatal;  do contrário,  a  discussão sobre a  legitimidade do poder  de tributar 

encontra-se longe de ser encerrada.

Um olhar sem maiores compromissos científicos já identificaria na sociedade brasileira 

um problema de ordem fundamental: a falta de conhecimento por parte da população sobre o 

que vem a ser  a  tributação de maneira  geral,  tanto por  não entender  o sistema tributário 

nacional como por não entender que ele representa uma forma de distribuição de riqueza.

Destacando  dados  mais  precisos,  pesquisas  realizadas27 mostram que a  maioria  dos 

brasileiros, em todos os níveis de escolaridade, entendem que a cobrança de impostos é o fator 

que mais contribui para o atraso do desenvolvimento do país de maneira geral.

Esse dado é importante para destacar que a cobrança de tributos, no Brasil, na opinião 

da população, não representa condição para que se alcance um ideal de desenvolvimento e, 

em última instância, não promove a justiça distributiva.

 Então, não se pode colocar de lado a indagação: como chamar de legítimo um poder de 

tributar  que  não  se  encontra  fundamentado,  na  opinião  da  população,  quando  a  vontade 

democrática é, juntamente com o Direito,  um dos pilares do Estado brasileiro? Em outras 
25 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 29.
26 Id. Direitos fundamentais do contribuinte: e a efetividade da jurisdição. São Paulo: Atlas, 2009. p. 4.
27 Sobre o assunto, verificar as tabelas no estudo de ALMEIDA, op. cit., passim.
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palavras, é legítimo o poder de tributar de um país em que a população, de maneira geral, não 

concorda que a arrecadação promove a redistribuição de renda?

Muitos fatores podem ser destacados para explicar  esse posicionamento do cidadão-

contribuinte brasileiro. O sistema tributário demasiadamente complicado, que causa a falta de 

compreensão  das  leis,  as  ações  dos  agentes  fiscais,  que,  muitas  vezes,  atentam  contra 

princípios básicos da tributação, como a legalidade, e, principalmente, a não visualização do 

retorno do pagamento dos tributos em forma de serviços e avanços do ponto de vista social.

Sobre o sistema tributário ininteligível, cumpre fazer uma observação primordial: além 

de ser composto por leis de difícil  acesso ao cidadão comum, ele não cumpre o papel de 

redistribuir a riqueza do país, posto que é fortemente regressivo, cobrando da população mais 

carente uma carga elevada de tributos de maneira indireta.

Para se ter uma noção da carga tributária nacional28, os tributos sobre bens e serviços 

correspondem a 14,8%, enquanto que os tributos sobre renda e lucro correspondem a 8,2%, e 

os sobre a propriedade, 1,2%29. Fica claro, então, que quem arca com a porção mais pesada da 

carga tributária nacional é o consumidor e, nessa designação, estão incluídos ricos e pobres.

 Ainda sobre esse aspecto, em março de 2009, perguntou-se a cidadãos brasileiros de 

diversos níveis sociais a seguinte indagação: “Se não tivesse que pagar impostos, ou se os 

impostos fossem mais baixos, você aumentaria o consumo de ___?”. A resposta mostrou que 

81%  dos  cidadãos  arguidos  aumentariam  o  consumo  de  alimentos  e  70%  aumentaria  o 

consumo de produtos de saúde30. 

Disso  se  infere  que  a  tributação,  aos  olhos  da  população  nacional,  impede  que  os 

indivíduos consumam itens de 1ª necessidade, como mantimentos. Esse dado é salutar para 

demonstrar  o  motivo  pelo  qual  os  brasileiros  não  conseguem  enxergar  como  justa  a 

arrecadação que se coloca em território nacional.

Pesa lembrar  que,  por mais  que as  noções  de desenvolvimento  e qualidade  de vida 

possuam uma carga de subjetivismo imensa, não se pode começar a falar desses conceitos 

quando a  população,  de  modo  geral,  vê-se  tolhida  na  possibilidade  de  ter  acesso  a  itens 

básicos de sobrevivência, como alimentos e produtos de saúde.

Os  conceitos  de  desenvolvimento,  liberdade  e  justiça,  no  Estado  Democrático  de 

Direito, passam pela noção de que, sem o direito a condições básicas de sobrevivência, todos 

28 Para uma melhor analise da carga tributária nacional verificar: CARVALHO, Joaquim F. de et al. O Brasil é 
viável?: uma análise de aspectos críticos da realidade brasileira, seguida do esboço de diretrizes estratégicas para 
um projeto nacional. Prefácio: Carlos Lessa. São Paulo: Paz e Terra, 2006. passim.

29 ALMEIDA, op.cit., p. 172.
30 Ibid., p. 49.
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esses  ideais  não  podem,  sequer,  ter  a  pretensão  de  serem  alcançados.  Cumpre,  então, 

primeiramente, perpassar o que vem a ser o mínimo necessário para sobrevivência digna ou 

mínimo existencial, e se o poder de tributar no Estado brasileiro o respeita.

3.1.1.1 O mínimo existencial como limitação necessária ao poder de tributar

O mínimo existencial31 é colocado aqui como a limitação necessária ao poder de tributar 

por ser, justamente, o conteúdo mínimo no qual as ações do Estado não podem tocar. 

Explicar a razão dessa proteção ao mínimo existencial é fácil, tendo em vista que, no 

Estado Democrático  de  Direito,  a  própria  noção de  poder  do Estado passa pela  ideia  de 

liberdade,  de  proteção  ao  espaço  individual,  uma  vez  que  o  Estado  Democrático  não  se 

sustenta  se,  individualmente,  seus  cidadãos  não  puderem  ser  capazes  de  gozar  de  sua 

liberdade, principalmente, politicamente.

O mínimo existencial, portanto, pode ser visto como a condição para que o indivíduo 

possa atuar como componente do Estado Democrático de Direito, entretanto é de se ressaltar 

que, no dito Estado, é também ele que autoriza a arrecadação, a fim de que se possa garantir a  

concreção dos direitos sociais necessários para a manutenção do mínimo existencial.

Dessa feita, tem-se que a conceituação do que vem a ser o mínimo existencial deverá ser 

fortemente tocada pelas ideias de direitos fundamentais de liberdade e direitos fundamentais 

sociais. 

Em outras palavras, no Estado Democrático de Direito, deve ser dado ao indivíduo o 

arbítrio  de  viver  livremente,  de  acordo  com  suas  próprias  faculdades  de  perseguir  a 

prosperidade, ressalvando-se o compromisso individual que cada um tem com a igualdade e a 

manutenção dos direitos sociais, posto que, no sobredito Estado, a liberdade só se configura 

como tal se ao cidadão-contribuinte é dado direito a condições mínimas de existência digna.

Ou  seja,  o  compromisso  que  cada  cidadão-contribuinte  assume  com  o  Estado  está 

limitado  ao  que  ele  pode  entregar  sem  comprometer  o  mínimo  necessário  para  sua 

sobrevivência.

Ao  Estado  não  é  facultado  adentrar  na  esfera  individual  do  cidadão  em  nome  da 

manutenção  dos  direitos  sociais  e  da  justiça  distributiva  se  essa  interferência  resulta  no 

comprometimento do mínimo existencial.

31 Aqui se usa o termo escolhido por TORRES, op. cit.,  passim. por entender-se que a definição do tributarista 
toca os pontos essenciais do trabalho que ora se apresenta. 
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Em termos de arrecadação, levantar a questão do mínimo existencial é essencial para 

que se possa estabelecer os limites da tributação e do gasto público.

Como se viu nos dados colocados no item anterior, a tributação regressiva, no Brasil, 

impede que muitos brasileiros tenham acesso ao consumo de itens de primeira necessidade, 

como alimentos e produtos de saúde. 

Esse  exemplo  é  emblemático  para  a  questão  que  ora  se  coloca.  O  Estado  tributa 

fortemente o consumo em nome da redistribuição de renda e do estabelecimento da igualdade 

social. Entretanto essa tributação impede que, individualmente, o cidadão mantenha condições 

básicas de existência digna. Então, pergunta-se: até que ponto a arrecadação que se coloca nos 

termos descritos cumpre os objetivos do Estado Democrático de Direito brasileiro? 

Vê-se que o mínimo existencial  aparece como matéria  necessária  para a solução da 

questão acima colocada. Somente respeitando essa regra, pode-se dizer que o Estado está em 

vias de cumprir a justiça distributiva por meio da arrecadação.

Determinar, portanto, o que vem a ser o mínimo existencial no Estado Democrático de 

Direito é ponto de partida para que se possa averiguar a legitimidade do poder de tributar do 

Estado brasileiro,  posto que, se não é respeitado, as bases que estruturam o Estado (quais 

sejam, o direito e a democracia) devem ser evocadas, com vistas a que possa achar solução 

para a concreção de seus fins. 

3.1.1.2 O mínimo existencial e o Estado Democrático de Direito

A determinação do que vem a ser o mínimo existencial é estabelecida de acordo com os 

contornos  de  dado  modelo  de  Estado.  É  ideia  que  está  inserida  dentro  de  um  contexto 

institucional o qual prescreve, de alguma forma, os caminhos para que determinados ideais de 

justiça possam ser perseguidos.

No Estado Democrático de Direito, o mínimo existencial é delimitado por uma noção de 

cidadania que abrange tanto a necessidade de proteção aos direitos fundamentais de liberdade, 

como a obrigação que tem o Estado da promoção dos direitos fundamentais sociais. Como 

coloca Torres: “O que caracteriza o Estado Democrático de Direito é que concilia o Estado 

Social, podado em seus aspectos de insensibilidade para a questão financeira, com as novas 

exigências para a garantia dos direitos fundamentais e sociais”.32

32 TORRES, op. cit., p. 164.
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É de se ressaltar  que,  pela  dicção da citação  anterior,  percebe-se que os valores do 

Estado Social não foram esquecidos no Estado Democrático de Direito, o que ocorre no novo 

paradigma  é,  tão  somente,  a  igual  valoração  dos  direitos  de  liberdade  e  todos  os 

desdobramentos que decorrem dessa valoração.

Não é à toa que se percebe uma forte inclinação social no Estado brasileiro. Assim, os 

fins que a Constituição visa alcançar são fortemente tocados pelos valores da solidariedade, 

bem como da liberdade, que devem estar compatibilizados, sem a sobreposição de um valor 

ao outro, pelo menos, em linhas gerais.

 Disso decorre a noção de que, no Estado Democrático de Direito brasileiro, a relação 

entre o Estado e o mínimo existencial se estabelece de maneira que este se encontra protegido 

da ação do Estado bem como seu conteúdo exige ações afirmativas por parte dele, para que 

possa ser garantido.

Em  outras  palavras,  no  Estado  Democrático  de  Direito,  a  proteção  ao  mínimo 

existencial não se esgota  status negativo do Estado frente ao cidadão, mas exige ações que 

garantam a  implementação  das  condições  necessárias  à  sua  proteção,  tais  como  políticas 

públicas que assegurem o direito à educação, moradia, saúde, etc, ou seja, que garantam as 

condições mínimas para o exercício da liberdade.

3.1.1.3 Para além do mínimo existencial

Como já foi dito, o mínimo existencial é regra e, como tal, não se sujeita à ponderação: 

deve, necessariamente, ser aplicada.

Assim,  o  mínimo  existencial,  por  mais  que  se  possa  confundir,  não  tem o  mesmo 

conteúdo dos  direitos  fundamentais  e  tão pouco o dos  sociais.  O mínimo existencial  é  o 

primeiro passo, para que possam ser perseguidos os ideais de justiça contidos na Constituição. 

Entretanto, por mais que ele seja condição para a persecução dos valores de justiça, não 

se pode dizer que ela se cumpre quando o mínimo existencial está estabelecido. Ele apenas 

garante  que  as  condições  mínimas  para  o  exercício  da  liberdade  e  para  a  afirmação  dos 

direitos fundamentais estão postas.

Assim, além do mínimo existencial, o cumprimento dos fins do Estado demanda muito 

mais do que apenas a garantia das condições mínimas dignas de sobrevivência.
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Cumpre dizer que é sempre difícil determinar o que vem a ser um ótimo social. Não é à 

toa que, provavelmente, nunca se terá um critério objetivo estabelecendo-o. É ideia que passa 

pelas noções de justiça e pelos valores de liberdade, igualdade e solidariedade.

 Conquanto, por mais que a garantia do mínimo existencial seja regra, a concreção do 

ótimo  social  se  dá  pela  via  democrática,  sendo,  portanto,  obviamente,  necessário  que  os 

direitos  de  liberdade,  essencialmente,  a  política,  possam ser  exercidos  em plenitude,  não 

sendo possível  estabelecer,  do ponto  de  vista  formal  e  normativo,  o  que  vem a  ser  uma 

sociedade ideal. 

O  dado  objetivo  que  se  têm  para  que  seja  possível  começar  a  discussão  sobre  a 

efetivação do ótimo social é: os canais da democracia precisam estar desbloqueados, a fim de 

que se possa determinar, por meio do discurso, quais são os valores que estabelecem o que 

vem a ser uma “vida boa”, de acordo com os fins do Estado. 

Assim, tomando por base os pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito, 

tem-se que é o fundamento democrático do Estado brasileiro que entrega aos indivíduos a 

possibilidade de agir para que os fins do Estado possam ser cumpridos de maneira ótima, e o 

fundamento normativo é o que garante as condições mínimas para essa atuação.  

3.1.2  O  cidadão  como  titular  do  poder  tributante: da  necessidade  de  participação 

democrática para a consecução dos fins do Estado Democrático de Direito brasileiro

Historicamente, pode-se dizer que, em última instância, são as questões orçamentárias o 

principal estopim para os levantes de descontentamento dos indivíduos contra o Estado, e isso 

não é à toa. A arrecadação extorsiva e o mau gasto do dinheiro público costumam revelar a 

falta de consonância entre os interesses da coletividade e as ações do Estado, o que, em teoria, 

deveriam caminhar em harmonia.

Dessa feita, cumpre dizer que as ações do poder estatal, principalmente, do ponto de 

vista fiscal, não correspondem, necessariamente, à vontade da coletividade, sobretudo se os 

caminhos para a democracia encontram-se obstruídos. 

A formação de uma consciência fiscal se dá pela compreensão do sistema orçamentário 

como um todo, o que quer dizer que o cidadão precisa entender a importância da arrecadação, 
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sob a ótica da justiça distributiva, bem como verificar a aplicação, em políticas públicas, do 

tributo que pagou.

A despeito do que muitos pensam, o brasileiro das classes menos favorecidas sabe que 

paga tributo de maneira indireta, o que ocorre, muitas vezes, é a falta de compreensão de qual 

seria a finalidade dos tributos pagos, ou melhor, como eles se aplicam e são revertidos em 

prol da população.

Pesquisa  feita  em  2009  revela  que  67%33 dos  brasileiros,  de  todos  os  níveis  de 

escolaridade, acreditam que não existe problema na redução da cobrança de impostos, pois 

isso não ocasionaria, necessariamente, a supressão de políticas públicas importantes para a 

concreção dos direitos sociais, bastando, tão somente, que a corrupção diminuísse e, aí sim, 

haveria uma possibilidade de redução de impostos sem afetar as ações sociais.

Isso quer dizer que a maioria dos brasileiros acredita que o dinheiro público está sendo 

gasto de maneira irregular, para não dizer ilegal. Ressalte-se que os dados são, tão somente, 

de uma pesquisa de opinião, entretanto são emblemáticos para a discussão sobre a formação 

da consciência fiscal.

Os brasileiros, por mais que não tenham condições de, objetivamente, apontar quais são 

os erros cometidos pela administração pública no gasto dos recursos públicos, têm um forte 

sentimento de que isso não está sendo feito da maneira correta, o que demonstra que não 

sentem o retorno dos recursos em prol da população.

Isso demonstra uma clara obstrução nos canais da democracia. Primeiramente, porque o 

cidadão não consegue observar a razão pela qual é chamado a pagar tributos, tornando-o mero 

marionete nas mãos de maus administradores; em segundo lugar, porque ao cidadão não é 

dada  qualquer  possibilidade  de  punir  o  mau  administrador  de  maneira  imediata,  restando 

apenas a possibilidade de aguardar o fim do mandato e, após quatro anos, modificar a escolha 

infeliz.

Ressaltando a segunda obstrução acima citada, há quem defenda que esse é o ônus de 

qualquer sistema democrático e que antes arcar com esse ônus do que suportar os desmandes 

de  um  regime  totalitarista.  Mas  será  mesmo  que,  institucionalmente,  não  poderia  haver 

caminhos para se coibir a ação do mau administrador sem que, com isso, fira-se o princípio 

democrático da Constituição?

Ressalte-se que a própria Constituição brasileira fundamenta o Estado em dois pilares 

igualmente importantes: o direito e a democracia. Assim, o administrador que não se submete 

33 ALMEIDA, op. cit., p. 100.
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nem à lei, nem ao interesse público não está legitimado a ter qualquer poder, sob qualquer 

aspecto. 

Muitos  argumentariam que a  corrupção é  infração à  lei  e,  como tal,  está  sujeita  às 

sanções dela decorrentes. Entretanto, se permanece, em 67% da população, o sentimento de 

que o dinheiro dos tributos está sendo gasto com corrupção, não se pode dizer que o cidadão 

brasileiro vê qualquer tipo de punição sendo imposta aos corruptos.

 Sendo assim, é de se argumentar se é, realmente, o ônus da democracia amargar quatro 

anos uma escolha mal feita quando, nesse mesmo período de tempo, a população poderia ver 

os seus recursos sendo aplicados da maneira correta, revendo sua escolha anterior.

Não é coerente, nesse panorama, defender que o Estado brasileiro prima pelo direito e 

pela democracia de maneira igual. Vê-se que, sob argumentos democráticos, espera-se que o 

cidadão se submeta à morosidade do sistema punitivo, à falta de eficácia das leis, bem como a 

real e presente falta de interesse dos agentes que ocupam os cargos da administração pública 

de punirem-se a si mesmos. 

No Brasil, o que se observa, portanto, é que o sistema jurídico brasileiro não apresenta 

instrumentos institucionalizados para que a democracia seja exercida de maneira a socorrer, 

imediatamente, os bens públicos dos atos de uma mau administração.

Além da corrupção patente, cumpre lembrar que o mau gasto do direito público também 

pode se dar por vias legais. O mau administrador público também é aquele que aloca recursos 

em rubrica  desnecessárias  sob o  argumento  de  que  está  seguindo  uma discricionariedade 

autorizada por lei.

Mais uma vez, o argumento democrático34 é usado contra a democracia. Ressalte-se que, 

se o administrador usa o dinheiro de maneira legal, mas de forma que não traduza os anseios e 

necessidades  da  população,  vozes  serão  levantadas  no  sentido  de  defender  que  a  escolha 

daquele administrador foi feita pelo povo e, como tal, o povo há de se sujeitar a ela.

Entretanto o que esses “defensores da democracia” não percebem é que não se pode 

falar em democracia se ela só acontece de quatro em quatro anos e se só se externaliza em um 

único ato: o voto.

A democracia deve ser exercida a todo momento, e cada ato da administração deve a ela 

estar  sujeito.  Apenas  com a  compreensão  de  que  o  agir  democrático  é  condição  para  o 

exercício das liberdades e, como tal, para a concreção dos fins do Estado é que se poderá 

34 Sobre o assunto, verificar ELY, John Hart.  Democracia e desconfiança: uma teoria do controle judicial de 
constitucionalidade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, passim.
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equilibrar os pilares que sustentam o Estado Democrático de Direito, sem que a lei seja um 

entrave à democracia, nem que a democracia ocasione desrespeitos à lei.

Cumpre,  portanto,  demonstrar  quais  maneiras  institucionalizadas  de  entraves  a 

Democracia existem no Brasil, visto que são barreiras que podem ser eliminadas com base na 

própria Constituição e, como tal, respeitando-se o Direito.

 É  importante  ressaltar  que,  por  ser  demasiadamente  peculiar  e  problemática,  a 

democracia brasileira será analisada apenas sob o ponto de vista das instituições do Estado, 

sem levar  em conta outros entraves  à democracia  igualmente importantes,  mas de caráter 

eminentemente  sociológico,  tal  como  a  influência  de  forças  econômicas  dominantes, 

influências midiáticas, bem como outros aspectos sociais e políticos. O corte é meramente 

metodológico. 

3.1.2.1 Os principais obstáculos à democracia nas questões orçamentárias

As  pesquisas  de  opinião  demonstram,  constantemente,  a  falta  de  conhecimento  do 

brasileiro  em relação  ao  sistema  tributário  nacional.  Ressalte-se  que  80% dos  brasileiros 

menos informados sabem que pagam impostos; o que a maioria dos cidadãos não conhece é 

que tributos paga, por que paga e, muitas vezes, como paga. 

Para se ter uma noção, uma pesquisa do sistema Firjan35 foi realizada para se saber a 

percepção da população quanto aos impostos pagos. Na pergunta “Quais os tipos de impostos 

(taxas e contribuições) pagos pela população/você na compra de serviços e produtos, que você 

conhece,  mesmo que  só  de  ouvir  falar?”,  65,3% da  população  respondeu  que  conhece  o 

Imposto  Predial  e  Territorial  Urbano  (IPTU),  quando  a  carga  tributária  mais  pesada  de 

tributos pagos pela população é sobre bens e serviços, representando 14,8% da carga tributária 

nacional, enquanto que os tributos sobre propriedade representam apenas 1,2%36 da carga. 

Do ponto de vista democrático, é bastante preocupante que os brasileiros não tenham 

conhecimentos  básicos  sobre  o  sistema  tributário,  que  atinge  fortemente  a  todos 

irrestritamente.

35 SISTTEMA FIRJAN. Diretoria de desenvolvimento econômico. Gerência de estudos e pesquisa. Pesquisa de 
impacto dos tributos sobre a população, 2010. Disponível  em:                      <http://www.google.com.br/url?
sa=t&rct=j&q=pesquisa%3A%20voc%C3%AA%20sabe%20para%20onde%20vai%20o%20dinheiro%20dos
%20impostos%3F&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CDoQFjACOAo&url=http%3A%2F
%2Fwww.firjan.org.br%2Flumis%2Fportal%2Ffile%2FfileDownload.jsp%3FfileId
%3D2C908CEC2A853F20012A8B06DC06379A&ei=nY9cUeTiDpDE9gTY2YDgDg&usg=AFQjCNEe5QpW
R28-AbNqPY6kthZh0L5HAQ> Acesso em: 10 abr 2013.
36 ALMEIDA, op. cit., p. 172.
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A tributação é  uma das  maneiras  mais  severas  de invasão,  por  parte  do Estado,  às 

liberdades individuais, e, como tal, o cidadão deveria ter conhecimento amplo sobre como ela 

o atinge, a fim de que possa se proteger de formas abusivas de cobrança.

Leis ininteligíveis não guardam caráter democrático; muito pelo contrário, impedem os 

cidadãos de exercer as suas liberdades políticas, tendo em vista que nem percebem claramente 

o mal que os atingem. Para Dahl37, a democracia é instrumento da máxima liberdade possível, 

então, leis não claras são um flagrante atentado contra a liberdade individual, não encontrando 

guarida na Constituição Federal.

Para elucidar outra face da mesma moeda, são essas leis de difícil acesso ao cidadão que 

abrem caminho para atos autoritários dos agentes públicos fiscais. Não se pode negar que a 

falta  de  conhecimento  sobre  as  leis  insula  o  cidadão  e  impede  sua  defesa  em  âmbito 

administrativo.

É de se ressaltar que muitos desses atos autoritários dos agentes públicos são feitos em 

nome  do  interesse  público.  Entretanto  é  bom  deixar  claro  que  não  há  interesse  público 

nenhum  sendo  respeitado  quando  um  agente  público  age  em  desconformidade  com  os 

princípios básicos de proteção aos direitos fundamentais do cidadão-contribuinte contidos na 

Constituição Federal.

A tese que se defende é que o interesse público, em última instância, deve abranger 

tanto  o  bem  coletivo  como  a  proteção  das  liberdades  individuais  de  maneira  que  se 

compatibilizem. Tolher as condições de enfrentamento do cidadão-contribuinte em face ao 

Estado, agindo a despeito da Constituição, é um flagrante desrespeito ao direito fundamental 

de liberdade, e não há interesse público no descumprimento de um direito fundamental. Nas 

palavras de Machado,

Ocorre que o desrespeito, pelas autoridades fazendárias, aos direitos do contribuinte 
deteriora o sentimento de cidadania e a própria crença no Direito como instrumento 
de regulação das relações sociais. Tendo a toda hora os seus direitos fundamentais 
desrespeitados  pelo  fisco,  sente-se  o  contribuinte  moralmente  desobrigado  de 
cumprir  a  lei,  que  somente  contra  ele  se  mostra  eficaz.  A violência  ao  Direito, 
praticada constantemente pela parte poderosa na relação tributária,  faz crescer no 
contribuinte a ideia de que as leis são apenas instrumentos de força, desprovidos de 
todo e qualquer fundamento moral, porque os deveres morais são sempre bilaterais e 
assim,  nas  relações  fundadas  na  moral,  quando  uma  parte  não  cumpre  os  seus 
deveres nada pode exigir da outra.38

37 DAHL, Robert A. A democracia e seus críticos. Tradução de Patrícia de Freitas Ribeiro. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2012. p. 136.
38 MACHADO, op. cit., p. 11.
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O sentimento  de  cidadania,  muito  bem colocado  acima,  passa  pela  ideia  de  que  o 

cidadão  deve  ter  participação  ativa  na  concreção  do  Estado.  Então,  entende-se  que,  no 

exercício da cidadania, o indivíduo deve ter condições de tomar providências, para que seus 

direitos fundamentais não sejam menoscabados em nome da defesa do erário e de um fictício 

interesse público.

O caráter democrático do Estado exige que o ente tributante estabeleça sempre com o 

cidadão-contribuinte uma relação jurídica, e não de poder. Essa relação deve dar vazão ao 

questionamento  das  ações  dos  agentes  públicos  como  forma  de  proteção  às  liberdades 

individuais. Essa exigência estabelece o equilíbrio que se espera que haja entre o direito e a 

democracia no Estado Democrático de Direito.

Como o estudo que aqui se coloca pretende analisar as duas pontas do orçamento, quais 

sejam,  arrecadação  e  gasto,  cumpre  apontar,  também,  os  obstáculos  à  democracia  que se 

materializam quando o tema é a utilização do dinheiro público.

No Brasil,  os cidadãos estão sempre acompanhados da sensação de que pagam mais 

tributos do que deveriam. Isso se dá principalmente pela não observação do retorno em forma 

de políticas públicas do tributo pago.

 O brasileiro, até bem pouco tempo, não tinha acesso algum a informações que deveriam 

ser públicas, tais como os orçamentos dos entes federativos. Alguns instrumentos legislativos 

foram criados como a Lei Complementar 101/2000 e a recente lei de acesso à informação, Lei 

12.527/2011,  melhorando,  sobremaneira,  a  possibilidade  de acesso a  informações  sobre  o 

gasto público.

Porém  não  se  pode  dizer  que,  efetivamente,  as  informações  estejam  ao  acesso  da 

população. Por mais que os números das contas públicas estejam dispostos em muitos portais 

eletrônicos, o orçamento, de modo geral, é algo de difícil intelecção por parte de qualquer 

pessoa que não tenha uma formação específica para lidar com isso.

A informação, então, para ser considerada de fácil acesso, tem que ser decodificada de 

maneira que as mais diferentes camadas da população possam sentir que têm condições de 

utilizá-la para melhor compreender o sistema político no qual estão inseridas.

Assim,  não parece  lógico  dizer  que o Estado cumpre  seu mandamento  democrático 

quando ao cidadão não é dada a  possibilidade  de fazer  escolhas  políticas  sem que esteja 

munido de todas as informações deveras relevantes para evitar o equívoco na eleição de seus 

representantes.

Isso leva à crença de que, além de, simplesmente,  publicizar os números das contas 

públicas, o fundamento constitucional da democracia, bem como o mandamento de proteção 
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aos direitos fundamentais,  com o fim da promoção do valor último da justiça,  impõe aos 

governantes eleitos que políticas de esclarecimento sobre o orçamento público sejam uma 

obrigação, e não, simplesmente, uma escolha política. 

A informação é condição básica para o exercício da cidadania, principalmente, no que 

concerne à análise das contas públicas.

Ingênuo, porém, é esperar que os representantes políticos, de bom grado, inclinem-se 

para  executar  tal  mandamento  constitucional.  A  informação  é  instrumento  de  poder,  e  a 

população,  munida  de  informação,  será  muito  mais  crítica,  tornando  o  trabalho  dos 

representantes bem mais vigiado e, por consequência, bem mais difícil.

Então, parece razoável que a informação possa ser invocada pela população quando a 

ela não é dada espontaneamente, pois a experiência e a história do Brasil demonstram que as 

leis não são necessariamente cumpridas pelos representantes eleitos. 

É  necessário  fazer  uma  análise,  portanto,  dos  mecanismos  existentes  no  Estado 

brasileiro para o exercício da democracia, verificando sua eficácia e analisando seu alcance a 

todas as camadas da população. Só assim, será possível constatar as falhas, do ponto de vista 

democrático,  e  propor novas soluções,  a fim de que se possa,  finalmente,  estabelecer  um 

genuíno Estado Democrático de Direito.

3.2  MECANISMOS  DE  PARTICIPAÇÃO  PREVISTOS  INSTITUCIONALMENTE: 

CRÍTICAS E PONDERAÇÕES

Não  se  pode  dizer  que,  no  Brasil,  não  existem,  absolutamente,  caminhos  para  o 

exercício democrático. Obviamente, a eleição dos governantes por meio do voto universal é o 

meio de participação mais evidente, entretanto ele não esgota a necessidade da participação, 

tendo em vista que o procedimento democrático não pode acontecer uma vez a cada quatro 

anos.

A participação democrática deve ser algo que se dá diuturnamente, pois, a toda hora, a 

sociedade se modifica, bem como se modificam seus intérpretes. Além disso, a experiência 

democrática  brasileira  mostrou  que,  em campanha,  os políticos  têm um discurso que não 

costumam colocar  em prática  quando eleitos,  deixando  a  população à  mercê  de  uma má 

administração durante quatro anos.

 Além dos maus representantes eleitos, a população também tem que lidar com agentes 

públicos que, por não conhecerem bem a verdadeira função de seu cargo, utilizam-no contra o 

cidadão, na defesa do erário e em nome de um suposto interesse público, e são justamente 
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esses  casos  que,  primeiramente,  devem ser analisados,  pois é nos  balcões  das  repartições 

públicas  que  mais  se  cometem  atentados  contra  os  direitos  fundamentais  dos  cidadãos-

contribuintes.

Tendo isso em vista, é salutar a verificação de como se dá, no Brasil, a defesa de um 

cidadão-contribuinte  quando tem seus direitos  fundamentais  de liberdade sequestrados por 

atos  de  poder  abusivo,  fazendo  as  seguintes  perguntas:  1.  As  formas  de  defesa 

institucionalizadas  são  suficientes  para  a  proteção  dos  direitos  fundamentais?;  2.  Elas 

cumprem  o  papel  de  proteção,  ou  apenas  representam  mais  um  entrave  às  liberdades, 

causando mais burocracia ao sistema?; 3. Todo e qualquer cidadão-contribuinte tem acesso 

aos  meios  de  proteção?;   4.  É  possível  otimizar  os  meios  de  proteção  para  um melhor 

funcionamento do sistema orçamentário?

3.2.1 A participação dos contribuintes nos Conselhos Fiscais

Criado em 2008 pela Medida Provisória no. 449, o Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (CARF) representou um grande avanço no que diz respeito à participação direta de 

contribuintes  nas  questões  atinentes  à  tributação,  entretanto  cumpre  lembrar  que  a 

participação de contribuintes em Conselhos Fiscais têm precedentes mais antigos, sendo de 

1924 a primeira  notícia  histórica de conselhos  integrados por representantes  da sociedade 

civil, o nominado Conselho de Contribuintes do Imposto de Renda.

Com a missão de “assegurar à sociedade imparcialidade e celeridade na solução dos 

litígios tributários”39, o CARF é um conselho que reúne agentes públicos e contribuintes na 

mesma proporção, nas turmas de recursos administrativos fiscais, o que demonstra um grau de 

participação direta da população paritária nas decisões tomadas por dito conselho.

Sobre  a  competência  do  CARF,  encontram-se  os  julgamentos  dos  recursos 

administrativos que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil. Pela característica de conselho federal, o CARF representa uma visão mais ampla do 

que vem a ser um conselho de contribuintes, pois os conselhos estaduais e municipais têm as 

idiossincrasias do contexto em que estão inseridos, o que tornaria a análise da participação da 

sociedade civil bastante complicada. A escolha do CARF, portanto, é metodológica.

Dito isso, cumpre verificar a composição do CARF. Como já foi dito, os conselheiros 

estão  dispostos  em ordem paritária  entre  contribuintes  e  agentes  públicos.  A escolha  dos 

39 CONSELHO  ADMINISTRATIVO  DE  RECURSOS  FISCAIS.  Missão. Disponível  em: 
<http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/index.jsf> . Acesso em: 18 abr 2013.
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agentes público se dá de maneira institucional, sendo, para os fins do presente estudo, mais 

importante a análise da escolha dos membros de fora do Ministério da Fazenda, quais sejam, 

os contribuintes.

Segundo o regimento interno do CARF, a escolha dos conselheiros se dá da seguinte 

forma:

Art. 28. A escolha de conselheiro representante da Fazenda Nacional recairá dentre 
os nomes constantes de lista tríplice elaborada pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, e a de conselheiro representante dos contribuintes recairá dentre os nomes 
constantes  de  lista  tríplice  elaborada  pelas  confederações  representativas  de 
categorias econômicas de nível nacional e pelas centrais sindicais.
§ 1° As centrais sindicais, com base no art. 29 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 
2007,  indicarão  conselheiros,  representantes  dos  trabalhadores,  para  compor  as 
turmas de julgamento das Câmaras com atribuição de julgamento de recursos que 
versem sobre contribuições previdenciárias elencadas no inciso IV do art. 3° deste 
Regimento40. 

Como  se  vê  no  artigo  acima  citado,  os  nomes  que  integram as  listas  tríplices  são 

indicados pelas confederações representativas de categorias econômicas de nível nacional. A 

razão da busca de contribuintes integrantes desses setores da sociedade, certamente, deu-se 

por  razões  de  cunho  econômico,  pois,  sem  dúvidas,  são  os  contribuintes  que, 

quantitativamente,  mais  lidam  com  o  peso  dos  tributos,  ressalvando-se  a  hipótese  da 

transferência do peso da tributação para o consumo.

Do ponto de vista teleológico, a escolha de contribuintes nesses setores da sociedade 

civil  encontra-se  devidamente  motivada,  entretanto  não  se  pode  dizer  que  o  interesse  da 

sociedade como um todo está devidamente representado pela participação de conselheiros 

com o perfil acima descrito, visto que não representam a sociedade como um todo, mas, tão 

somente, os setores econômicos.

É  de  se  ressaltar  que  a  maioria  das  questões  tributárias  que  movimentam  grandes 

contribuintes resultam em prejuízos de ordem econômica e, nem sempre, o prejuízo de uma 

questão tributária julgada indevidamente é de tal ordem. 

Por mais que os membros do CARF estejam impedidos, por razão de sua função, de 

provocar o próprio conselho, são eles que julgam os recursos interpostos por contribuintes 

inseridos nas categorias que representam. 

A imparcialidade que se espera de um conselheiro não diz somente respeito a não dar 

preferência ao fisco ou ao contribuinte, mas, igualmente, em atribuir a mesma importância a 

40 Id.  Regimento  Interno.  Disponível  em:  <http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/index.jsf>.  Acesso 
em: 18 abr 2013.
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causas de magnitude econômica e causas que, em nada, afetam a economia, mas afetam aos 

interesses dos contribuintes como um todo.

Ressalve-se que não se pode dizer que os conselheiros contribuintes do CARF ajam de 

maneira  a  priorizar  apenas  as  causas  das  categorias  econômicas.  Isso  seria  dado  que  só 

poderia ser constatado com uma análise detalhada do tipos de decisões tomadas pelo CARF a 

longo de todos os anos de atuação do conselho. 

O  que  se  quer  dizer  é  que  a  sociedade  estaria  melhor  representada  se,  entre  os 

conselheiros contribuintes, existissem integrantes que não fossem de categorias econômicas 

de  nível  nacional,  mas  contribuintes  comuns,  sem  interesses  econômicos,  movidos,  tão 

somente, pelo interesse de proteção aos direitos fundamentais dos cidadãos-contribuintes.

Outra questão importante acerca da representatividade dos conselheiros contribuintes do 

CARF é a da escolha dor conselheiros, depois de enviada as listas tríplices. Diz o regimento 

interno do CARF:

Art.  31.  As listas  tríplices  das  representações  serão  encaminhadas  ao Comitê de 
Seleção  de  Conselheiros  (CSC),  de  que  trata  o  art.  32,  acompanhadas  dos 
documentos que as instruírem.
Art.  32.  A  seleção  de  conselheiros  ficará  a  cargo  do  Comitê  de  Seleção  de 
Conselheiros  (CSC), vinculado à Secretaria  Executiva do Ministério da Fazenda, 
composto por representante:
I - do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, indicado por seu Presidente, 
que presidirá o Comitê;
II - da Secretaria da Receita Federal do Brasil, indicado pelo Secretário da Receita 
Federal do Brasil; e
III  -  da  Procuradoria  da  Fazenda  Nacional,  indicado  pelo  Procurador-Geral  da 
Fazenda Nacional;
IV - das confederações representativas das categorias econômicas de nível nacional, 
que poderão indicar profissional com notório conhecimento de direito tributário ou 
de contabilidade; e
V - da sociedade civil, designado pelo Ministro de Estado da Fazenda.41

Como  se  vê,  a  comissão  que  seleciona  os  conselheiros  não  precisa  ser  de 

representatividade paritária. Entre os cinco membros que a compõem, apenas dois não são 

integrantes dos quadros do governo.

Esse dado não atesta, necessariamente, contra a idoneidade da seleção, mas demonstra 

que a força de escolha do Governo tem mais peso do que a dos contribuintes, o que, em 

última instância, demonstra que a escolha dos membros do CARF demonstra mais interesse 

do Governo do que da sociedade.

41 Id. op. cit.
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Interessante,  também,  notar  que  a  escolha  do  membro  da  sociedade  civil  é  de 

designação do Ministério de Estado da Fazenda, o que, mais uma vez, demonstra o maior 

peso da força do Governo na composição dos membros do CARF.

A possibilidade  de uma participação,  na seleção dos conselheiros  do CARF, de um 

membro da sociedade civil significaria uma forma de exercício democrático da população se 

esta pudesse escolher seu representante.

A realização de uma consulta à sociedade (e isso não parece tão complicado nos tempos 

rápida transferência de dados pela internet), sobre quem integraria o comitê de seleção já seria 

uma contribuição bastante significativa para a qualidade da representação dos contribuintes 

pelos conselheiros do CARF, entretanto, caso essa possibilidade de escolha fosse real, ainda 

assim,  a  representatividade  da sociedade civil  restaria  prejudicada,  tendo em vista  que só 

configuraria  1/5  da  força  de  escolha  dos  membros  do  conselho,  constituindo  um  voto, 

essencialmente, fraco.

 É  importante  notar  que,  pela  sua  própria  natureza,  o  CARF apresenta  um caráter 

democrático, visto que busca na sociedade o equilíbrio necessário para que suas decisões não 

sejam tomadas de modo a favorecer o fisco. Além disso, segundo seu regimento interno, o 

reconhecimento da sua imparcialidade por parte da população é um de seus objetivos:

Art. 41. São deveres dos conselheiros, dentre outros previstos neste Regimento:
I  -  exercer  sua  função  pautando-se  por  padrões  éticos,  no  que  diz  respeito  à 
imparcialidade, integridade, moralidade e decoro, com vistas à obtenção do respeito 
e da confiança da sociedade; [...]42

A  norma  acima  demonstra  o  viés  democrático  do  CARF,  visto  que  exige  que  as 

decisões  do  conselho  estejam de  acordo  com os  anseios  da  população,  entretanto  não  o 

viabiliza, não cria instrumentos para que a sociedade possa exercer um controle acerca das 

decisões tomadas.

Um  controle  democrático  por  parte  dos  contribuintes  seria  instrumentalizado  se 

houvesse a real possibilidade da população demonstrar seu nível de contentamento em relação 

às  decisões  prolatadas  pelo  CARF,  seja  confirmando  a  escolha  dos  seus  membros,  ou 

renovando o quadro de conselheiros.

A  representação  dos  contribuintes  pelo  conselho,  como  se  pode  ver,  é  deficitária, 

ficando  a  população  à  margem  do  processo  decisório  em  vários  níveis,  seja  pela  não 

42 Id. op. cit.
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participação na escolha de seus membros, seja pela falta de representatividade da sociedade 

civil em todos os seus níveis, entre os conselheiros.

A  criação  do  CARF,  indubitavelmente,  representou  um  avanço  no  que  tange  ao 

equilíbrio das decisões administrativas, visto que, em tese, todas as decisões por ele tomadas 

não têm tendências a beneficiar nem o fisco, nem o contribuinte.

Entretanto,  como  se  demonstrou,  se  verificados  os  critérios  para  a  escolha  dos 

conselheiros e a forma como ela se dá, vê-se que, em última instância, a força do Governo 

ainda tem peso maior do que a dos contribuintes, pois a escolha dos membros do conselho não 

se dá de maneira paritária.

A crítica que se faz aqui pesa, principalmente, sobre a qualidade da representação que 

os conselheiros contribuintes do CARF têm em relação à sociedade de maneira  geral,  em 

todos os seus níveis econômicos.  

Tendo isso em vista,  como se pode afirmar  que os  contribuintes,  de maneira  geral, 

efetivamente,  têm  os  seus  direitos  fundamentais  resguardados  em  nível  de  recurso 

administrativo, posto que não há, no Conselho de Recursos, quem os represente de maneira 

mais direta?

Assim,  em  resposta  às  questões  colocadas  no  item  precedente  e,  levando  em 

consideração que a criação do CARF representa muito mais um avanço do que um retrocesso, 

uma das maneiras de otimização da participação do contribuinte, na defesa de seus direitos 

fundamentais, seria a real possibilidade de integrar a comissão para a escolha dos membros do 

CARF,  em  qualquer  dos  níveis  acima  mencionados,  ou  até  mesmo,  que  fosse  dado  ao 

contribuinte, em geral, a possibilidade de candidatar-se e submeter-se à aprovação popular, a 

fim de compor o corpo de membros do conselho, ressalvados os critérios subjetivos exigidos 

no art. 29, II43, do regimento. 

Cumprir o mandamento democrático significaria cumprir a própria natureza do CARF, 

em que pese ser uma instituição decisória com forças equilibradas, imparcial. 

Só  assim  seria  possível  afirmar  que  o  contribuinte  comum  (leia-se  sem  poderio 

econômico) tem acesso a esse meio de proteção dos seus direitos fundamentais de maneira 

integral,  visto  que os  membros  das  confederações  de  nível  econômico  nacional,  em uma 

questão ou outra, podem não ter interesses em comum com o cidadão médio.

43 Art. 29. A indicação de candidatos a conselheiro, recairá:
[...]
II  -  no  caso  de  representantes  dos  contribuintes,  sobre  brasileiros  natos  ou  naturalizados,  com  notório 
conhecimento  técnico,  registro  no  respectivo  órgão  de  classe  há,  no  mínimo,  5  (cinco)  anos  e  efetivo  e  
comprovado exercício de atividades que demandem conhecimento nas áreas de direito tributário, de processo 
administrativo fiscal, de tributos federais e de contabilidade.
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Para representar os contribuintes de forma geral, os membros do conselho não poderiam 

representar apenas uma classe e, repise-se, apenas classes que tenham expressão econômica, 

visto que os cidadãos-contribuintes estão incluídos em todos os níveis econômicos, inclusive 

nos mais baixos.

3.2.2 O direito à informação e as Leis Complementares 101/2000 e 131/2009

Como  o  estudo  que  se  apresenta  tem  a  pretensão  de  verificar  o  cumprimento  do 

mandamento democrático, em todos os níveis do orçamento, é interessante, também, a análise 

do  acesso  que  os  cidadãos  brasileiros  têm em relação  às  informações  acerca  das  contas 

públicas.

A análise do acesso à informação é primordial para que se possa ter noção da qualidade 

da participação democrática no Brasil, tendo em vista que a formação da consciência fiscal do 

cidadão-contribuinte só pode acontecer se este tem reais condições de exercer sua cidadania, 

em  outras  palavras,  encontra-se  apto  a  escolher  seus  representantes  munido  de  toda 

informação que possa ter acerca de sua gestão.

Tendo isso em vista, o advento da Lei 12.527/2011 foi paradigmático para a alteração 

do precário quadro em que se emoldura a democracia brasileira. 

Antes da sobredita lei, o nível de transparência sobre as contas públicas no Brasil era 

precário,  sendo  que  as  leis  que  versavam sobre  sua  necessidade  tinham pouca  ou  quase 

nenhuma eficácia, ficando o brasileiro à mercê da boa vontade dos administrador público.

Um  dos  exemplos  desses  parcos  mecanismos  anteriores  à  lei  citada  é  a  Lei 

Complementar 101/2000 que, em seu art. 1º, § 1º, versa:

Art.  1o Esta Lei  Complementar  estabelece  normas de finanças públicas  voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 
Constituição.
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, 
em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 
contas públicas,  mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 
despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, 
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada 
e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar. [...]44

44 BRASIL.  Lei  Complementar  101,  de  2000.  Disponível  em:  < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm >. Acesso em: 20 abr 2013.  Sobre o assunto também: 
NASCIMENTO, Carlos Valder e, MARTINS, Ives Gandra da Silva.  Comentários à lei de responsabilidade 
fiscal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
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Conquanto,  explicitamente,  o  artigo  que abre a  referida  lei  exponha necessidade da 

transparência, para que a gestão pública possa ser considerada responsável e planejada, sua 

leitura mais  cuidadosa faz constatar  que ela  carece de regulamentação no que concerne à 

punição do gestor que não cumpre com o dito mandamento.

A prova disso é que, aproximadamente 10 anos após a publicação da LC 101/2000, 

antes  de entrar  em vigor  a  Lei  Complementar  131/2009,  alguns  dos  sítios  eletrônicos  de 

grandes capitais não possuíam o que hoje, comumente, chama-se de “portal da transparência”. 

Ressalte-se que as capitais que possuíam as informações sobre o orçamento em seus sítios não 

as  tornavam  de  fácil  acesso  à  população,  disponibilizando  apenas  orçamentos 

demasiadamente complicados para a interpretação do homem comum.

Uma  das  principais  críticas  que  se  fez  acerca  da  publicação  da  Lei  Complementar 

101/2000 é que  ela  apenas  era  fruto  das  exigências  de  adequação que impunha  o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) ao Brasil para o pagamento da dívida externa, e a única parte 

da lei que se mostrava eficaz era, justamente, a que colocava os parâmetros para o pagamento 

da dívida, daí a falta de preocupação em estabelecer prazos e sanções para se fazerem cumprir 

todos os critérios de gestão eficiente, especialmente,  no tocante à transparência das contas 

públicas.

Críticas  à  parte,  o  fato  é  que  a  Lei  Complementar  101/2000  foi  de  importância 

primordial, para que se pudesse começar a traçar o caminho rumo a uma efetiva transparência 

das  contas  públicas,  pois,  por  mais  que  não  tivesse  instrumentos  de  efetivação,  ela 

conceituava muito bem o que vinha a ser uma gestão eficiente,  colocando a transparência 

como um de seus pré-requisitos. 

Todavia  apenas  com a  publicação da  Lei  Complementar  131/2009,  que acrescentou 

dispositivos à LC 101/2000, é que se pôde verificar uma efetiva mudança no que diz respeito 

ao acesso à transparência nas contas públicas, pois, com ela, estabeleceram-se os prazos para 

o cumprimento das exigências de divulgação das informações nos portais eletrônicos. Assim 

diz o art. 2º:
Art. 2º A Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes arts. 48-A, 73-A, 73-B e 73-C:
[...]
Art.  73-B.  Ficam  estabelecidos  os  seguintes  prazos  para  o  cumprimento  das 
determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 
48-A: 
I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com 
mais de 100.000 (cem mil) habitantes; 
II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 
100.000 (cem mil) habitantes; 
III  – 4 (quatro)  anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes. 
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Parágrafo único.  Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data 
de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput 
deste artigo. 
Art. 73-C. O não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos no art. 73-B, 
das determinações contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e no art. 
48-A sujeita o ente à sanção prevista no inciso I do § 3o do art. 23.45

Como se pode ver, a lei também sujeitou os administradores que não cumprissem o 

prazo  nela  estabelecido  à  sanção  prevista  no  art.  23  da  lei  original,  qual  seja,  a  não 

transferência  voluntária  de  recursos  para  os  administradores  que  deixassem de  cumprir  a 

exigência.

Segundo  reportagem  do  Jornal  Diário  do  Nordeste,  publicada  em  25  de  março  de 

201346, até a data da publicação, ainda havia municípios no estado do Ceará que não estavam 

adequados  aos  mandamentos  das  leis  acima  referidas.  O  prazo  para  o  cumprimento  das 

obrigações para todos os municípios encerra dia 28 de maio de 2013.

Isso  prova  que,  realmente,  sem  a  devida  regulamentação,  seria  improvável  que  os 

administradores  públicos,  principalmente  dos  municípios  menores,  que  têm  menos 

visibilidade em geral, cumprissem as exigências da Lei Complementar 101/2000.

A despeito da falta de seu cumprimento por todos os municípios do país, a valia das leis 

acima analisadas é percebida pela efetiva mudança que já se observa, pelo menos, nos sítios 

eletrônicos das grandes capitais. Antes da LC 01/2000, o acesso à informação figurava como 

mais um dos mandamentos constitucionais carentes de eficácia. 

A discussão sobre a importância da transparência foi inaugurada com a publicação das 

referidas leis e, nos dias atuais, não se considera eficiente qualquer gestão que não coloque a 

transparência como requisito.

Sendo assim, colocada e discutida reiteradamente a importância do acesso à informação, 

o  gestor  público  que não cumpre  o mandamento  da transparência  pode ser  avaliado pela 

população  como  um  gestor  ineficiente,  sendo  este  mais  um  dos  requisitos  a  serem 

considerados pelo eleitor quando da sua ida às urnas.

3.2.3 O advento da Lei 12.527/2011: o acesso à informação como direito fundamental

45 Id.  Lei  Complementar  131  de  2009.  Disponível  em:  < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp131.htm >. Acesso em: 20 abr 2009.
46 JORNAL  DIÁRIO  DO  NORDESTE.  TCM  alerta  prefeituras  a  cumprirem  Lei  da  Transparência. 
Disponível  em:  <http://blogs.diariodonordeste.com.br/politica/blog-politica/tcm-alerta-prefeituras-a-cumprirem-
lei-da-transparencia/>. Acesso em: 09 abr 2013.



64

As leis complementares 101/2000 e 131/2009 inauguraram uma discussão importante 

acerca da necessidade do acesso à informação, principalmente, no que tange ao conhecimento 

das contas públicas pela população.

Como desdobramento do mandamento democrático do Estado, a Constituição Nacional, 

em seu art 5º, inciso XXXII47, ressaltou o direito que tem a população de receber informações 

dos órgãos públicos, entretanto esse dispositivo, até recentemente, carecia de regulamentação, 

ficando a população à mercê da boa vontade do administrador público de fazer cumprir a 

Constituição.

A Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, também conhecida como Lei de Acesso à 

Informação, trouxe a tão necessária regulamentação do dispositivo constitucional, destacando 

a jusfundamentabilidade do direito à informação e, finalmente, estabelecendo em pormenores 

o que vem a ser a transparência, exigindo que a informação seja disposta de maneira clara e 

em linguagem de fácil compreensão.

Assim,  diferentemente  das  Leis  Complementares  101/2000  e  131/2009,  que  apenas 

exigiam  que  os  agentes  públicos  disponibilizassem  informações,  sem  pormenorizar,  de 

maneira  mais  clara,  o  que vem a ser  uma informação  de qualidade,  a  Lei  12.527 teve  a 

preocupação  de  construir  conceitos,  a  fim  de  que  se  pudesse  estabelecer  que  tipo  de 

informação, realmente, pode ser considerada clara e compreensível ao homem comum. É o 

que se observa em seu art. 4º:

Art. 4º   Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 
transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; 
II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou 
formato; 
III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso 
público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do 
Estado; 
IV  -  informação  pessoal:  aquela  relacionada  à  pessoa  natural  identificada  ou 
identificável; 
V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, 
classificação,  utilização,  acesso,  reprodução,  transporte,  transmissão,  distribuição, 
arquivamento,  armazenamento,  eliminação,  avaliação,  destinação  ou  controle  da 
informação; 
VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada 
por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados; 
VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, 
recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema; 
VIII  -  integridade:  qualidade  da  informação  não  modificada,  inclusive  quanto  à 
origem, trânsito e destino; 

47 BRASIL.  Constituição  Federal.  Disponível  em:  < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm > Acesso em: 09 abr 2013.
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IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de 
detalhamento possível, sem modificações.48  

Os conceitos  acima  relacionados  são  de  primordial  importância,  para  que  se possa, 

efetivamente,  exercer  o  direito  fundamental  de  acesso  à  informação.  Sem  que  se 

estabelecessem, pelo menos, esses conceitos básicos, a lei poderia carecer de eficácia.

Assim, não é qualquer dado que pode ser considerado informação, mas somente e, pelo 

menos, aqueles que possuem as qualidades de: disponibilidade; autenticidade; integridade e 

primariedade.

Além disso, a lei ainda exige em seu art.  5º que os procedimentos de disposição da 

informação sejam ágeis e objetivos, o que demonstra que o direito fundamental de acesso à 

informação será atingido caso os agentes públicos continuem a se cercar dos procedimentos 

burocráticos  que  embarreiram o controle  social  da  administração  pública,  tão  comuns  no 

Brasil.

Como se vê, a Lei 12.527 inaugura novos paradigmas para a administração pública no 

Brasil. Pode-se dizer que, antes da referida lei, o que se observava na administração era uma 

preponderância da cultura do sigilo49, talvez, ainda resquício dos períodos de governo militar. 

Tentando  romper  com  essa  cultura,  a  própria  Lei  traz,  como  uma  de  suas  diretrizes,  o 

desenvolvimento da cultura da transparência da administração pública.

A  criação  da  lei  representa  um  grande  passo  para  a  melhoria  da  qualidade  da 

participação  democrática  do  cidadão  brasileiro,  tendo  em  vista  que  coloca  o  acesso  à 

informação  como  dever  do  Estado.  Entretanto  não  se  pode  dizer  que  só  sua  publicação 

cumpre seu propósito; é necessária uma análise mais aprofundada do seu cumprimento em 

todos os níveis do poder público.

3.2.3.1 A aplicação da Lei 12.527 em nível federal

Desde a publicação da Lei 12.527, sua efetivação mais eficaz tem se mostrado em nível 

federal, no qual se têm observado diversas políticas de esclarecimento à população sobre os 

novos paradigmas trazidos pela lei.

48 Id.  Lei  12.527  de  2011.  Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm >. Acesso em: 09 abr 2013.
49 Segundo o sítio da Controladoria Geral da União (CGU), enquete realizada mostrou que 60,28% (em 10 de 
abril  de  2013)  das  pessoas  consideravam  que  a  cultura  do  sigilo  representa  a  maior  dificuldade  para  a  
implementação  da  Lei  de  Acesso  à  informação  no  município  em  que  residem.  Disponível  em: 
<http://www.cgu.gov.br/PrevencaodaCorrupcao/BrasilTransparente/index.asp> Acesso em: 10 abr 2013.
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Desde  a  publicação  de  cartilhas  até  a  criação  de  sistemas  eletrônicos  de  acesso  à 

informação, o governo federal tem cumprido, pelo menos, os requisitos mínimos para garantir 

que a população tenha acesso à informação de forma ágil.

Destacam-se, nesse novo paradigma, alguns recursos inovadores colocados à disposição 

da população, em sua maioria, por meio eletrônico. Entre eles, está o portal da transparência50, 

sítio  eletrônico  em que se podem consultar  a  receia  e  a  despesa do Governo Federal,  os 

repasses aos estados e munícipios, os gastos com políticas públicas, entre outras informações.

Não se pode dizer que o portal da transparência é resultado da publicação da Lei de 

Acesso à Informação, pois foi criado em novembro de 2004, mas é, sem dúvidas, uma das 

ferramentas que garante o dever fundamental de acesso à informação.

Outra iniciativa interessante, e esta, já resultado da publicação da lei, é o Serviço de 

Informação  ao  Cidadão  (SIC)51,  que  se  encontra  à  disposição  da  população  por  meio 

eletrônico (e-SIC) e tem sua estrutura física localizada em Brasília, desde o dia 16 de maio de 

2012. 

O sistema eletrônico disponibiliza um manual que pode ser baixado no próprio portal do 

sistema, que, de maneira detalhada, explica como devem ser feitas as perguntas, a que órgão 

do governo devem ser direcionadas e como o sistema funciona de maneira geral.

Para saber se o referido portal cumpre a função de otimizar o acesso à informação para 

todos os níveis da sociedade brasileira, seria necessária uma pesquisa mais aprofundada e a 

longo prazo, levando-se em consideração diversos níveis de escolaridade.

Entretanto,  levando-se  em consideração  a  existência  recente,  tanto  da  lei  como  do 

portal,  tal  pesquisa não pode ser concretizada.  Tendo isso em vista, a título de ilustração, 

acessou-se  o  sistema  para  se  poder  ter  uma  ideia  do  nível  de  dificuldade  que  este  pode 

apresentar a um cidadão.

De maneira geral, para quem tem costume de consultar a internet, o sítio do E-SIC não 

oferece maiores dificuldades. Primeiramente, é necessário que seja realizado uma espécie de 

cadastro, para que se crie uma conta no nome do usuário. 

Feito  isso,  o  usuário  é  direcionado  a  um sítio  em que  pode  realizar  a  pergunta  e 

direcionar a que órgão da administração pública ela se destina.

Figura 1 – portal e-SIC (acesso ao campo de registro de informação)

50 GOVERNO  FEDERAL.  Controladoria  Geral  da  União.  Portal  da  Transparência.  Disponível  em: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/>. Acesso em :10 abr 2013.
51 Id.  Sistema  eletrônico  do  serviço  de  informação  ao  cidadão.  Disponível  em: 
<http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/>. Acesso em: 10 abr 2013.
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Fonte: Sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão

         Figura 2 - portal e-SIC (campo de registro de informação) 
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Fonte: Sistema eletrônico de serviço de informação ao cidadão

Depois,  é instruído a escolher  como gostaria  de receber  a  resposta e,  em dentro de 

aproximadamente dois dias, ela já está disponível, dependendo do nível de complexidade.

Figura 3 – e-mail de resposta do serviço de acesso à informação

Fonte: Outlook Express

Portanto se pode dizer que, no que tange à busca de informações de nível federal, por 

meio  eletrônico,  a  Lei  12.527 goza de efetividade,  já que as  condições  para o acesso da 

informação são satisfatórias, principalmente, no que diz respeito à agilidade e à clareza das 
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informações  prestadas  pelo  e-SIC,  como  também  pela  farta  quantidade  de  orientações 

existentes sobre como utilizar o sistema. 

Entretanto  cumpre  lembrar  que pesquisa  realizada  pelo  Centro  de Estudos  sobre as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação demonstrou que a proporção de brasileiros que 

tem acesso à  internet,  em 2012, era de 53%52.  Embora o número seja alto,  está longe de 

alcançar a população como um todo, e o direito de acesso à informação não pode ser restritivo 

àqueles que utilizam o computador.

Conquanto  a  obrigação  de  utilização  da  rede  nacional  de  computadores  para  a 

divulgação das informações esteja clara no § 2º do art. 8º da referida lei, o mesmo artigo ainda 

informa que os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos 

legítimos de que dispuserem para que a informação possa ser divulgada.

Apesar de o site indicar números de telefone aos quais se pode recorrer para realizar a 

consulta, as instalações físicas do Sistema de Informação ao Cidadão encontram-se apenas em 

Brasília, o que representa uma dificuldade de acesso à informação de nível federal para a 

população que não possui internet e não reside na capital federal.

O ideal seria, pelo menos, que o sistema tivesse postos espalhados em todos os Estados 

da Federação, pois os dados disponibilizados apenas pela internet só se encontram acessíveis 

à população que já tem certo nível de educação (visto que, quantitativamente, quem acessa 

mais a rede mundial de computadores é a população que possui grau de instrução superior53), 

deixando à margem do sistema a parcela de indivíduos que mais carece de informação.

Além disso, a lei, em seu art. 9º, assegura o acesso à informação das seguintes formas:

Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante: 
I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder 
público, em local com condições apropriadas para: 
a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações; 
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; 
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e 
II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular 
ou a outras formas de divulgação.

Até então, não se pode dizer que o inciso II do artigo acima citado foi cumprido de 

maneira  expressiva e, se o fosse,  representaria  um avanço sem precedentes  na história da 

democracia  brasileira,  visto que poderia  inserir  a parcela  da população que se encontra  à 

52 CENTRO DE ESTUDOS SOBRE AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO. TIC 
domicílios  e  usuários 2011:  total  Brasil.  Disponível  em:< http://cetic.br/usuarios/tic/2011-total-brasil/rel-int-
01.htm>. Acesso em: 10 abr 2013.
53 Ibid.
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margem das discussões sobre o orçamento público, tendo suas demandas conhecidas e com 

condições de serem atendidas. 

Parece, entretanto, que esse dispositivo específico da lei restará esquecido, posto que, ao 

contrário  do  inciso  I,  a  lei  não  especificou  como  deverão  ser  realizadas  as  consultas  e 

audiências públicas, nem como se dará o incentivo à participação popular.

Com a experiência já observada na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), fica claro que 

não  se  pode  esperar  a  boa  vontade  dos  administradores  públicos  para  criar  políticas  de 

incentivo à participação popular, devendo a lei, claramente, dizer como serão feitas e quais 

serão a sansões pelo não cumprimento de seus dispositivos.

A crítica que se faz, por hora, é de que a disposição de informações, em nível federal, da 

maneira  que  está  sendo  feita,  apenas  privilegia  uma  parcela  da  população  que  não  é, 

necessariamente,  a  parcela  mais  desinformada,  o  que  não  cumpre  a  exigência  da  lei  de 

divulgar as informações de interesse público, independente de solicitação.

É claro que a lei é recente e ainda há um caminho longo a se percorrer antes que se 

possa  dizer  que  é  mais  uma  lei  inefetiva.  Entretanto  é  interessante  destacar  que  uma 

participação democrática eficaz só é possível se todos os níveis sociais puderem nela estar 

inseridos, e o acesso à informação é requisito necessário para isso.

3.2.3.2 A aplicação da Lei 12.527 nos estados e municípios

Conquanto a análise do cumprimento da Lei 12.527 entre os estados e munícipios do 

país  seja  demasiadamente  complicado,  principalmente,  por  conta  da  brevidade  da  sua 

vigência,  a  CGU  já  disponibiliza  em  seu  portal54 uma  quantidade  de  dados  estatísticos 

consideráveis sobre o número de entes federativos que já realizaram a regulamentação da lei.

A análise desses dados, no decorrer do tempo, é necessária, para que não se cometa o 

mesmo  erro  do  passado,  de  constatar  uma  situação  calamitosa  no  que  tange  ao  não 

cumprimento de uma lei e de difícil remediação por ocasião do decurso do tempo.

Foi o que aconteceu com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que demorou 9 longos anos 

para ser regulamentada no quesito da transparência, o que só foi feito depois que a população, 

de maneira geral, conseguiu perceber o valor da transparência para o exercício da democracia.

54 GOVERNO  FEDERAL.  Controladoria  Geral  da  União.  Mapa  da  transparência.  Disponível  em: 
<http://www.cgu.gov.br/PrevencaodaCorrupcao/BrasilTransparente/MapaTransparencia/index.asp>. Acesso em: 
10 abr 2013.
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Assim, cabe vigiar novamente a atuação dos agentes públicos no cumprimento da Lei de 

Acesso à Informação, para que o Brasil não se depare novamente com a situação de ter uma 

lei de importância capital com pouca ou nenhuma efetividade.

Segundo os dados disponibilizados pela CGU, em seu portal, até o dia 10 de abril de 

2013, a Lei 12.527 só estava regulamentada em 12 estados (46% dos estados) e 10 capitais 

(37% das capitais). Em relação à quantidade total de munícipios do Brasil, a situação é mais 

alarmante, tendo em vista que apenas 8% deles, até a referida data, havia regulamentado a lei.

O  portal  da  CGU  dá  informações  bastante  ilustrativas  sobre  atual  situação  da 

regulamentação da lei. No sítio eletrônico,  pode-se encontrar um mapa do Brasil que dará 

acesso a dados sobre a atual situação de cada estado em relação à regulamentação.

Por exemplo, ao clicar sobre o campo que representa o estado do Ceará no mapa, o sítio 

direcionará o usuário para uma página que indicará as informações mais relevantes acerca da 

regulamentação sobre aquele estado:

Figura 4 – portal da Controladoria Geral da União (CGU) – mapa da transparência55

Fonte: Governo Federal

Dentre as informações mais importantes, destacam-se: o acesso à lei de regulamentação 

de cada estado, a constatação da existência ou não de lei de regulamentação na capital e a 

divulgação de como se encontra a regulamentação da LAI nos municípios do estado.

55 Id.  Controladoria  Geral  da  União.  Mapa  da  transparência.  Disponível  em:  < 
http://www.cgu.gov.br/PrevencaodaCorrupcao/BrasilTransparente/MapaTransparencia/CE.asp>. Acesso em: 15 
abr 2013.
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Segundo os  dados contidos  no  portal  da  CGU, o Brasil,  no que concerne  aos  seus 

estados  e  municípios,  está  longe  de  cumprir  a  Lei  de  Acesso  à  Informação.  Talvez, 

justamente,  por  a  lei  ter  incorrido  no  mesmo  erro  da  redação  original  da  Lei  de 

Responsabilidade Fiscal em não estabelecer prazos para adequação dos entes federativos.

Mais  uma vez,  caberá  à  população  fomentar  a  discussão,  a  fim de  que  a  comoção 

popular dê ensejo à regulamentação em cada ente. 

Contudo não se pode deixar de destacar os avanços notórios que a lei trouxe, tais como 

a possibilidade de responsabilização do agente público pela não prestação das informações 

quando solicitadas.

A lei, sob esse aspecto, não deixa de socorrer a população que demanda a informação, 

pois, mesmo sem a regulamentação, não há razão para não prestação da informação. O que 

ocorre  é  que,  provavelmente,  o  procedimento  será  bem  mais  burocrático,  o  que  vai  de 

encontro ao mandamento da agilidade do procedimento, estabelecido em seu art. 5º.

3.3 O DIREITO A FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NÃO REGULAMENTADAS 

Como se viu, nos últimos anos, a população brasileira pôde observar um avanço no que 

diz  respeito  ao estabelecimento  de condições  necessárias  para o exercício  da democracia, 

principalmente, no que concerne ao conhecimento das contas públicas.

Entretanto, por maior que tenha sido o avanço, não se pode dizer que as condições para 

o exercício da democracia estejam perto de serem satisfeitas, pois, como podem se notar nos 

itens  anteriores,  parcelas  significativas  da  população  ainda  encontram-se  à  margem  do 

procedimento discursivo.

O estabelecimento  do direito  à  informação como um direito  fundamental  coloca  na 

ordem  do  dia  a  discussão  sobre  a  necessidade  de  regulamentação,  por  parte  dos  entes 

federativos, da Lei de Acesso à Informação, bem como traz à tona questionamentos acerca da 

efetividade da referida lei.

3.3.1  Da  inserção  do  cidadão-contribuinte  na  discussão  orçamentária: os  paradigmas 

trazidos pelo art. 9º da Lei 12.527/2011

O art. 9º da LAI enumera em seus incisos as medidas cabíveis para que seja assegurado 

o  acesso  à  informação  à  população,  determinando  que  deverá  ser  criado  um  serviço  de 
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informações ao cidadão, bem como trazendo a obrigatoriedade da inserção dos cidadãos nas 

pautas públicas através de consultas e de incentivo à participação popular.

Conquanto o inciso I  já esteja  apto a produzir  efeitos,  pois a lei  já informou como 

deverá ser estabelecido o serviço de informação ao cidadão, o inciso segundo não conta com o 

mesmo grau de efetividade,  pois não tem a minúcia de determinar  como o poder público 

promoverá  as  audiências  públicas,  principalmente,  no  tocante  a  estabelecer  sua 

obrigatoriedade  e,  tão  pouco,  informa  como  se  dará  o  incentivo  à  participação  popular, 

restando incerto que tipo de políticas públicas devem ser feitas para alcançar tal fim.

A jusfundamentabilidade do direito  à informação,  trazida na lei,  suscita  a discussão 

acerca da falta de efetividade do inciso II. O próprio caput do artigo deixa claro que o direito 

à  informação  só  estará  assegurado  mediante  as  ações  enumeradas  pelo  artigo,  e  cumpre 

ressaltar  que  o  inciso  II  do  art  3º  da  LAI  informa  que  a  divulgação  de  informações  de 

interesse público deverá acontecer independente de solicitação.

A importância do inciso II do artigo 9º, embora deliberadamente menoscabada pela falta 

de objetividade do texto, dá-se por ser justamente ele que protege o cidadão-contribuinte que 

não está inserido no processo discursivo, seja pela sua condição econômica, seja pelo não 

desenvolvimento  de  um ambiente  cultural  propício  ao  fomento  de  discussões  acerca  das 

contas públicas.

 Como  a  divulgação  das  informações  públicas  deverá  ocorrer  independente  de 

solicitação por parte do particular, infere-se do artigo que os administradores públicos deverão 

implementar políticas públicas para o esclarecimento da população. Assim,  a LAI deveria 

trazer instrumentos que impusessem aos representantes eleitos a obrigação do estabelecimento 

dessas políticas, a fim de que o cidadão não ficasse à mercê da vontade dos políticos.

 Por isso o inciso II é paradigmático. É a partir dele que se poderá inaugurar, no Brasil, 

um ambiente democrático com feições diferentes do que está posto, em que, efetivamente, 

desenvolver-se-á uma cultura de transparência na administração pública56, pois é a partir dele 

que se pode extrair o dever dos administradores públicos de inserir a população, em todos os 

seus níveis, e através de todos os mecanismos disponíveis, nas discussões democráticas.

56 As formas de controle do gasto público podem se dar  de diversas  maneiras.  O tema é aprofundado em:  
GARCIA,  Leice  Maria.  Controle Social  dos Gastos  Públicos:  Fundamentação,  Limites  e  Possibilidades.  In: 
BUGARIN, Maurício Soares et al. Controle dos Gastos Públicos no Brasil: instituições oficiais, controle social 
e um mecanismo para ampliar o envolvimento da sociedade. Rio de janeiro: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003. 
passim. e TEIXEIRA, Alberto.  A força da sociedade civil e a construção do contra-poder.  In:  PRAZERES, 
Maria Alice Bórgea; MACEDO, Miguel.(Orgs.). O poder, o controle social e o orçamento público. Fortaleza: 
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2004. Passim.



74

Resta, então, analisar o alcance da lei nos termos em que ela se encontra, posto que, 

como direito fundamental a ações estatais positivas, o direito de acesso à informação demanda 

a criação de normas que estabeleçam procedimentos e mecanismos para seu cumprimento.

É um direito de natureza diferente dos direitos de defesa, os quais só demandam do 

Poder Estatal a não ação de seus agentes em face dos limites estabelecidos pelos direitos do 

cidadão, e, por isso mesmo, é necessária uma observação mais apurada sobre seu alcance. 

Como coloca Alexy:

Direitos  a  ações  positivas  do  Estado  impõem  ao  Estado,  em  certa  medida,  a 
persecução  se  alguns  objetivos.   Por  isso,  todos  os  direitos  a  ações  positivas 
suscitam o problema de se saber se e em que medida a persecução dos objetivos  
estatais  pode  e  deve  estar  vinculada  a  direitos  constitucionais  subjetivos  dos 
cidadãos.57  

Nesse  caso,  há  de  se  verificarem  quais  os  mecanismos  que  estão  à  disposição  do 

cidadão para fazer valer o inciso II do art. 9º, tendo em vista que o direito que aí se encontra 

posto em face do direito fundamental à informação é um direito à criação de normas para o 

cumprimento de tal direito.

Em  outras  palavras,  o  direito  à  informação,  da  maneira  como  está  posto  na  Lei 

12.527/2011, não se encontra garantido por ela própria, entretanto a natureza do direito  à 

informação induz à conclusão de que subjaz um direito  do direito  à informação,  que é o 

direito à criação de normas que o garantam.

Portanto a obrigação advinda do direito fundamental à informação que se verifica em 

relação ao inciso II do art. 9º é direcionada ao legislador, em última instância, o que faz com 

que, novamente, a discussão acerca da democracia demonstre sua relevância.

Ocorre que a democracia  brasileira goza de peculiaridades que não se observam em 

outros  países.  Enquanto  países  avançados,  do  ponto  de  vista  da  inserção  do  cidadão  na 

discussão democrática,  discutem os limites dos direitos fundamentais  prestacionais,  aqui a 

discussão  ainda  passa  pela  consecução  da  implementação  de  normas  que  garantam  tais 

direitos.

Ou seja,  no  Brasil,  a  preocupação  acerca  dos  direitos  fundamentais  que  demandam 

ações positivas passa, primeiramente, por buscar mecanismos que obriguem os representantes 

eleitos a garanti-los minimamente, mesmo que já estejam postos na Constituição.

57 ALEXY,  Robert.  Teoria  dos  direitos  fundamentais.  Tradução:  Virgílio  Afonso  da  Silva.  São  Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 433.
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Pode-se dizer, então, que doutrina nenhuma se aplicaria ao caso brasileiro, entretanto o 

modelo proposto por Alexy58 para o tratamento dos direitos à organização e procedimento 

parece que apresenta algumas alternativas para socorrer o cidadão brasileiro no que concerne 

à falta de efetividade do inciso II, do art. 9 da Lei de Acesso à Informação.

3.3.2 Os direitos que têm como objeto a criação de normas procedimentais: o modelo de 

Alexy para o tratamento de direitos à prestação

 A verificação dos mecanismos que o cidadão possui para a consecução de um direito 

fundamental, em sua plenitude, passa, primeiramente, pela determinação do que vem a ser 

esse direito fundamental.

No caso do direito à informação, essa análise demanda uma conceituação muito mais 

profunda do que somente a diferenciação entre direitos fundamentais  de  status negativo e 

direitos de status positivo. No modelo de Alexy, pode-se dizer que o direito à informação está 

inserido nos direitos à prestação, que são conceituados da seguinte forma, de maneira geral: 

“Em virtude da norma de direitos fundamentais, todos encontram-se em posições de direitos a 

prestações que são, do ponto de vista do direito constitucional, tão importantes, que a decisão 

sobre elas não possa ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar simples”.59

A ideia  geral  contida  no conceito  acima  é  de que,  em decorrência  da natureza  dos 

direitos fundamentais,  os direitos à prestação que possam ser a eles inerentes devem estar 

protegidos tanto pelo Legislativo como pelo Judiciário,  ou seja,  o direito à prestação,  em 

última instância, não está a cargo somente dos representantes eleitos.

Cumpre dizer que esse enunciado exprime os direitos à prestação de modo geral. Além 

dele,  o  autor  ainda  subdivide  tais  direitos  em  3  categorias,  quais  sejam:  1  –  direitos  à 

proteção; 2 – direitos à organização e procedimento; 3 – direitos a prestações em sentido 

estrito, e, segundo essa classificação, a demanda que se coloca para a efetivação do inciso II 

do art. 9º da LAI insere-se no segundo item, direitos à organização e procedimento.

Como não se quer aqui expor todo o modelo de Alexy, mas apenas demonstrar como o 

modelo  pode  ajudar  a  demonstrar  a  importância  do  estabelecimento  de  normas  que  se 

proponham a assegurar o direito fundamental  à informação, principalmente,  no tocante ao 

58 Ibid., p.483. 
59 Ibid., p. 450.
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inciso II do art. 9º, cumpre apenas dizer que, segundo a teoria ora mencionada, o direito à 

prestação que se evidencia no referido inciso tem por objeto a formação da vontade estatal60.

Isso quer dizer que o direito à informação, inserido na categoria de direitos à prestação 

de  organização  e  procedimento,  demanda  do  poder  estatal  que  sejam  criadas  normas 

procedimentais, para que os direitos fundamentais sejam assegurados.

 Colocando o caso em questão no modelo de Alexy, o inciso II do art. 9º diz que o 

direito à informação será assegurado mediante a realização de audiências públicas e incentivo 

à  participação  popular.  Não  é  difícil  observar  um  direito  à  organização  e  procedimento 

advindo do direito à informação. Cumpre dizer que a LAI, em seu capítulo III, estabeleceu o 

procedimento  para  o  acesso  à  informação  mediante  requerimento  do  particular,  mas  não 

estabeleceu  tal  procedimento  para  o  acesso  à  informação  através  da  participação  popular 

contida no inciso II.

Assim, sob determinado aspecto, a LAI assegurou o direito ao procedimento, até porque 

é  uma lei  eminentemente  de  caráter  procedimental,  mas  o olvidou no que  diz  respeito  à 

participação democrática.

Segundo o modelo de Alexy, do inciso II do art. 9º da LAI, deriva um tipo de direito 

que pertence a um grupo de direitos “em face do Estado a que este, por meio de legislação 

ordinária, crie procedimentos que possibilitem uma participação na vontade estatal”61.

Como se vê, não se pode dizer que há procedimentos estabelecidos para a participação 

popular contida no inciso. O legislador calou, justamente, no ponto em que poderia se criar 

efetivamente o incentivo à cultura da transparência da administração pública.

No entanto, como se observou na Lei de Responsabilidade Fiscal, há no dispositivo uma 

predisposição ao início de uma discussão doravante necessária, para que se estabeleçam os 

rumos de uma participação democrática efetiva,  tendo em vista que,  como se viu,  há um 

direito  subjetivo  do  cidadão  à  criação  de  leis  que  criem  procedimentos,  para  que  o 

mandamento do inciso II se perfaça.

Assim,  podem-se  elencar  algumas  diretivas  de  como  essa  regulamentação  poderia 

acontecer, a título de ilustração e de sugestão para leis futuras.

60 Ibid., p.498.
61 Ibid., p. 498.
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3.3.3 Formas de fomento à participação popular: uma possível realização do inciso II do 

art. 9º da Lei de Acesso à Informação

Como  se  viu,  o  inciso  II  do  artigo  9º  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  restou 

demasiadamente  vago  no  que  diz  respeito  à  implementação  da  participação  popular  nos 

termos da lei. 

Cumpre ressaltar que, a despeito da vagueza, o dispositivo expressa a necessidade de, 

pelo  menos,  duas  formas  de  prestação  estatal,  quais  sejam,  a  realização  de  audiências  e 

consultas  públicas  e  o  incentivo  à  participação  popular,  a  seguir,  analisar-se-ão  possíveis 

maneiras de imprimir maior efetividade ao dispositivo mencionado.

3.3.3.1  Da  efetivação  da  realização  de  audiências  e  consultas  públicas  obrigatórias  em 

matérias de interesse difuso e coletivo

Conquanto a lei  não estabeleceu os procedimentos pelos quais se dariam essas duas 

formas  de  prestação,  é  interessante  sugerir  maneiras  de  como  deveria  ser  feita  essa 

regulamentação, a fim de que se possa incentivar o debate acerca de sua necessidade.

Primeiramente,  cabe  analisar  a  problemática  acerca  da  realização  das  consultas  e 

audiências públicas. 

Uma possível lei que venha regulamentar esse tipo de participação precisa,  antes de 

tudo,  definir  quais  as  matérias  que,  obrigatoriamente,  passariam  pelo  crivo  da  consulta 

popular. 

Apesar de a  LAI garantir  o que o acesso à informação é a regra,  e a supressão da 

informação,  a  exceção,  há  de  se  ressaltar  que  pautas  de  interesse  difuso  e  coletivo  são, 

essencialmente, as que demandam uma maior legitimação democrática, visto que a proteção 

desses interesses estaria muito mais assegurada se a população tivesse plena ciência das ações 

governamentais acerca desses assuntos, a exemplo, tem-se a proteção ao meio ambiente.

Além disso, seria necessário estabelecerem-se quais os procedimentos para a consulta e 

a audiência pública e de que maneira as discussões nela postas em pauta influenciariam as 

ações governamentais. 

Tomando-se,  por  exemplo,  mais  uma  vez,  a  questão  ambiental,  o  caso  notório  da 

construção  da  Usina  de  Belo  Monte  representaria,  hipoteticamente  falando,  uma  boa 

demonstração de como a LAI poderia ser usada para aproximar a população de decisões que 

afetam o país como um todo.
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Uma  audiência  ou  consulta  pública,  obrigatória  pela  matéria,  realizada  a  fim  de 

informar à população sobre como se daria a intervenção do poder público no meio ambiente 

abriria  espaço  para  o  questionamento  acerca  da  forma  de  intervenção  e  da  sua  real 

necessidade.

Além  disso,  a  LAI  poderia  estabelecer  que  as  matérias  submetidas  às  consultas  e 

audiências públicas deveriam de alguma forma estar vinculadas ao nível de aceitação popular 

que se conseguiu no ato da consulta, colocando o quórum necessário para a realização da 

assembleia.

 Em  outras  palavras,  uma  matéria  posta  em  pauta,  com  as  informações  sobre  ela 

devidamente esclarecidas, que não conseguiu um apoio de um coeficiente X da população, 

estaria temporariamente suspensa na sua execução até que se empreendessem esforços no 

sentido da adequação.

 No caso de Belo Monte, a construção da usina estaria suspensa até que o governo, seja 

pela  mudança  do  plano  de  construção,  seja  pela  demonstração  de  sua  necessidade, 

conseguisse convencer a população do seu pleito.

Ressalte-se  que  o  caso  ilustrativo  de  Belo  Monte  foi  escolhido  como  exemplo 

justamente por conta de sua relevância e da comoção que causou em todo território nacional. 

São matérias desse tipo que demonstram estar inseridas no interesse do desenvolvimento da 

cultura de acesso à informação estabelecido pela LAI.

Pode-se dizer que muitas matérias de ordem orçamentária também poderiam ser objeto 

das consultas estabelecidas no inciso II do art. 9º da Lei de Acesso à Informação, como, por 

exemplo, a criação de um novo tributo.

O  mínimo  que  se  espera  é  que  a  criação  de  um  novo  tributo  esteja  devidamente 

fundamentada  do  ponto  de  vista  orçamentário,  ou  seja,  que  se  encontre  nas  linhas  do 

orçamento uma real necessidade de gasto sem que haja uma receita correspondente.

O acesso à informação por meio de uma consulta ou audiência pública, antes da criação 

do tributo,  conseguiria  inserir  o cidadão-contribuinte  no procedimento  democrático acerca 

dessa  nova  cobrança,  o  que  representaria  uma  aproximação  do  indivíduo  com a  matéria 

orçamentária, acabando com alienação fiscal que o sistema tributário ininteligível impõe ao 

cidadão.

Assim, como se pode observar, a LAI poderia ter sido paradigmática para a inserção do 

cidadão  nas  discussões  de  maior  relevância  nacional.  É  importante,  para  que  se  possa, 

efetivamente, falar de uma cultura de transparência na administração pública, que o cidadão 
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possa se sentir parte do processo democrático, e a informação é a ferramenta necessária para 

isso.

Infelizmente,  sem  a  devida  regulamentação  acerca  dos  procedimentos  para  o 

estabelecimento das audiências e consultas públicas, é bem provável que a primeira parte do 

inciso II do art. 9º da LAI nunca seja posto em prática, o que compromete a qualidade do 

acesso à informação no Brasil e, em matéria fiscal, a força da legitimação democrática da 

cobrança de tributos.

3.3.3.2 Da necessidade de uma implementação de educação fiscal nos moldes da LAI

Um outro aspecto importante do inciso em questão e que não foi devidamente tratado 

pela lei são as formas de incentivo à participação popular, que são necessárias para um efetivo 

acesso à informação.

Incentivar,  do ponto de vista  do poder  público,  é  empreender  ações  que incluam o 

indivíduo na ordem das discussões relevantes para a manutenção do Estado. A forma mais 

óbvia  de  incentivo,  principalmente,  no  que  diz  respeito  ao  acesso  à  informação,  é  a 

implementação de ações de educação em cidadania, haja vista que os cidadãos deverão ter 

meios de apreender as informações apresentadas pelos agentes públicos.

Os exemplos de ações que podem e devem ser implementadas, a fim de dar mecanismos 

para o indivíduo exercer sua cidadania, são muitos, entretanto, com vistas a cumprir os fins do 

presente trabalho, destaca-se a necessidade de ações de educação fiscal.

A LAI abriu espaço para discussão acerca da necessidade da informação como um todo, 

mas, do ponto de vista financeiro e orçamentário, pode ser de grande valia a diretiva do inciso 

II do art. 9º.

Há muito, fala-se sobre a necessidade de educação fiscal no Brasil. Muitas organizações 

civis formadas com o intuito de aproximar o cidadão das contas públicas multiplicam-se pela 

rede nacional de computadores62, o que demonstra o interesse do cidadão em estar esclarecido 

acerca do gasto e da arrecadação.

Entretanto, como já foi falado anteriormente, segundo a LAI, o acesso à informação 

deve  acontecer  independente  de  solicitação  do particular,  o  que  leva  a  crer  que  cabe  ao 

governo  imprimir  ações  educacionais,  a  fim  de  que  o  cidadão  possa  criticar  de  forma 

consciente as diretrizes tomadas pelo poder público acerca do orçamento.
62 A  exemplo,  pode-se  citar  o  observatório  social  do  Brasil.  Disponível  em:  < 
http://www.observatoriosocialdobrasil.org.br/> Acesso em: 20 abr 2013; e o transparência Brasil Disponível em: 
<http://www.transparencia.org.br/> Acesso em: 20 abr 2013
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Segundo a Lei 9.394, de 1996, também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, a educação é condição para o exercício da cidadania: “Art. 22. A educação básica 

tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”.63

Como  tal,  exige-se  que  sejam  objeto  de  políticas  públicas  educacionais  quaisquer 

matérias  que insiram o indivíduo no contexto  democrático nacional  e  o capacitem para a 

formação  de  uma  consciência  crítica,  para  que  possam  posicionar-se  como  atores 

participativos na consecução dos fins do Estado.

Assim, fica claro que o conhecimento sobre as contas públicas deve ser matéria presente 

em  políticas  educacionais,  pois  o  conhecimento  é  a  única  forma  de  tirar  o  cidadão-

contribuinte da situação de alienação acerca do orçamento.

A anestesia fiscal64, que é pauta de inúmeras discussões acerca do papel do contribuinte 

brasileiro  na  cobrança  de  tributos,  só  acontece  pela  evidente  falta  de  conhecimento  do 

contribuinte sobre o quadro geral das contas públicas.

Como já foi demonstrado, o cidadão-contribuinte brasileiro não está alheio ao fato de 

que paga tributos, o que ocorre é que ele não compreende o sistema tributário como um todo e 

não verifica no plano fático a boa aplicação dos recursos arrecadados. A anestesia fiscal do 

contribuinte  brasileiro,  na verdade,  reside na sua marginalização do sistema orçamentário, 

pela falta de educação fiscal.

As leis tributárias de difícil acesso ao cidadão comum e a falta de conhecimento sobre 

como o dinheiro deve ser gasto são fatores que colocam o cidadão à margem do sistema 

orçamentário. 

Os malefícios causados por essa alienação do cidadão às contas públicas são notórios: 

aumento  na sonegação fiscal,  vulnerabilidade  do contribuinte  frente  a atos  autoritários  de 

agentes públicos, impossibilidade de realizar escolhas democráticas com postura crítica e, o 

mais importante, incapacidade de insurgir-se contra a má condução do gasto público.

Vê-se,  então,  que,  acima  de  tudo,  tem-se  um  interesse  público  evidente  na 

implementação de uma política pública de educação fiscal. Os bens trazidos pela educação 

dos  indivíduos  atingirão  a  todos na  coletividade,  pois  representará  uma arrecadação mais 

eficiente e um gasto, qualitativamente, superior.
63 BRASIL. Lei 9.394, de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso 
em: 25 abr 2013.
64 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito.  Tributação,  Transparência e  Anestesia.   Direito e democracia. 
Disponível em: < http://direitoedemocracia.blogspot.com.br/2012/12/tributacao-transparencia-e-anestesia.html>. 
Acesso em: 25 abr 2013.
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O cidadão-contribuinte munido de informação (educação) é capaz de vigiar melhor o 

trabalho dos representantes eleitos e dos agentes públicos, saindo da posição de espectador e 

partindo para uma participação efetiva no orçamento público:

A prática do controle social passa pela apropriação, pelo cidadão, de instrumentos 
que fortaleçam a compreensão de como funciona a máquina pública, resultando em 
uma  aproximação  com  o  Estado,  tomando  posse  do  que  lhe  pertence, 
compreendendo que este tem como princípio e fim servir ao bem comum.   
A educação fiscal se propõe a ser um canal de acesso a esse conhecimento. A sua 
prática  nos  diversos  segmentos  sociais,  a  partir  da  disseminação  dos  valores 
relativos  à  prática  da  gestão  pública  com  ética  e  respeito  ao  cidadão,  constitui 
contribuição  relevante  ao  exercício  do  controle  social.   A  educação  é  uma 
ferramenta  primordial  em  qualquer  esforço  de  transformação  que  se  queira 
implementar em uma nação.65

Fica,  então,  claro  que  uma  das  formas  de  imprimir  efetividade  à  Lei  de  Acesso  à 

Informação seria a implementação de políticas educacionais acerca do tratamento das contas 

públicas em vários níveis sociais, seja em escolas, seja através de divulgação midiática de 

informações, ou, até mesmo, pela distribuição de cartilhas que expliquem como funciona o 

orçamento.

O mandamento de instrumentalização do acesso à informação mediante o incentivo à 

participação popular contido no inciso II, art. 9º, da LAI é, portanto, mais um dispositivo que 

enaltece a necessidade de uma implementação da política pública de educação fiscal. 

4 DA NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO 

DIRETA PARA A LEGITIMAÇÃO DO ESTADO FISCAL

65 DA SILVA, Imaculada Maria Vidal.  Programa de educação fiscal e escola: caminhos e descaminhos na 
construção da cidadania, 2007. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, 2007. p. 
133.
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O povo,  logo nas  linhas  iniciais  da  Constituição  brasileira,  aparece  como elemento 

legitimador do Estado. No preâmbulo66,67do texto constitucional, verifica-se imediatamente a 

correspondência  necessária  entre  os  constituintes  e  o  povo  brasileiro,  que,  por  meio  da 

representação, expressaram os contornos do Estado Democrático de Direito.

É,  portanto,  salutar  destacar  importância  desse  povo  para  a  formação  do  Estado 

brasileiro, tendo em vista que é nele que reside o poder legitimador das normas. 

A própria noção de Estado Democrático de Direito, por si só, já coloca o povo com um 

papel completamente diferenciado do que se podia observar em outros tipos de configurações 

estatais, tais como estados totalitários ou monarquias absolutistas. No Estado Democrático de 

Direito,  o  povo  assume  papel  ativo  na  configuração  do  Estado,  em diferentes  níveis  de 

atuação. Assim colocou Müller:

[...] evidenciou-se no âmbito de um Estado democrático de Direito que o ‘povo’ se 
apresenta em diversos nexos e graus de operações legitimatórias: dependendo do 
âmbito funcional,  como povo ativo, como instância de atribuição de tipo global,  
como destinatário de padrões civilizatórios da cultura constitucional democrática,  
que envolvem direitos de resistência ao Estado e direitos de prestações por parte do 
mesmo.68

Como se pode ver, no Estado Democrático de Direito, o povo participa da conformação 

do Estado de diversas maneiras, sendo ora destinatário da norma, ora poder legitimador. Além 

disso, do ponto de vista factual, motiva a ações governamentais no sentido de conformar as 

necessidades  sociais  e  os  fins  do Estado.  Em outras  palavras,  no Estado Democrático  de 

Direito,  o  governo  é  do  povo  e  para  o  povo,  revelando  a  importância  da  participação 

democrática.

Pode-se dizer que, de um ponto de vista ideológico, a democracia apresenta-se como 

uma forma de governo inclusiva, mas, no plano fático, diversos fatores contribuem para que 

66 “Nós,  representantes  do povo brasileiro,  reunidos em Assembléia Nacional  Constituinte para  instituir  um 
Estado  Democrático,  destinado  a  assegurar  o  exercício  dos  direitos  sociais  e  individuais,  a  liberdade,  a  
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade  
fraterna,  pluralista  e  sem  preconceitos,  fundada  na  harmonia  social  e  comprometida,  na  ordem  interna  e 
internacional,  com a  solução  pacífica  das  controvérsias,  promulgamos,  sob a  proteção  de  Deus,  a  seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.”
67 Sobre  a  importância  do  preâmbulo  da  Constituição  na  construção  de  uma  teoria  acerca  da  democracia 
participativa,  colocou  BONAVIDES,  Paulo.  Teoria  constitucional  da  democracia  participativa:  por  um 
direito  constitucional  de  luta  e  resistência.  Por  uma  nova  hermenêutica.  Por  uma  nova  repolitização  da 
legitimidade. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 40, “O preâmbulo é, pois a convergência de todos os princípios e de 
todas as cláusulas constitucionais que compõem e tecem a unidade moral da Carta Magna, quando esta busca  
concretizar o princípio dos princípios, a saber, a dignidade da pessoa humana, a qual outra coisa não é senão a  
dignidade mesma dos povos. E os povos têm, na democracia participativa, o seu mais acabado instrumento de 
realização dos direitos de terceira e quarta gerações, que conduzem ao desenvolvimento e à democracia.”
68 MULLER, Friedrich.  Quem é o Povo?. A questão fundamental da democracia. Tradução: Peter Naumann. 
São Paulo: Tribunais, 2010. p. 69.
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se  questione  até  que  ponto  se  pode  defender  o  sistema  democrático  como  promotor  da 

igualdade e, em última instância, como sistema político justo, do ponto de vista da justiça 

distributiva.

Verificar  de  maneira  contextualizada  como  se  dá  a  participação  do  povo  em 

determinado Estado Democrático de Direito é necessário, para que se possa analisar de que 

maneira as normas desse dito Estado encontram-se legitimadas.

Conclamar  a  democracia  como  uma  forma  de  governo  ideal  é  temerário, 

principalmente,  quando  se  observa  no  plano  social  uma  forte  exclusão  de  parcelas 

significativas da população sob diferentes aspectos. A marginalização do povo do ponto de 

vista  cultural,  educacional,  econômico,  entre  outros,  leva  necessariamente  a  uma 

marginalização  política,  o  que  representa  um  ponto  nevrálgico  da  forma  de  governo 

democrática. 

Do  ponto  de  vista  ideal,  a  exclusão  deveria  ser  completamente  descartada  de  um 

governo de bases democráticas, contudo, pragmaticamente, vê-se que é impossível alcançar 

tal ideal, tendo em vista que estar alienado do processo político decisório pode ser até uma 

opção do próprio indivíduo.

 O que se busca mais realisticamente é minimizar, de todas as maneiras possíveis, os 

entraves para uma participação democrática inclusiva, em que as parcelas mais desfavorecidas 

da população poderão colocar no plano de discussão suas necessidades, bem como estarem 

munidas de todos os meios para uma decisão política legitimada.

Destaca-se, assim, que, para que se possa falar em um Estado de Direito Democrático 

efetivo, a participação do povo de maneira desobstruída deve ser condição para a existência 

do Estado.

Dessarte,  além  da  necessidade  do  estabelecimento  de  mecanismos  de  participação 

democrática  previstos  institucionalmente,  ao  povo  devem  ser  dadas  condições  para  o 

exercício da democracia, a fim de que possa fazer suas escolhas de maneira qualitativa e em 

todos os aspectos de sua vivência cotidiana, não se restringindo a participação popular apenas 

ao momento do voto para o mandado de cargos eletivos.  

O valor democrático está inserido no próprio espírito da Constituição e, como tal, está 

autorizado mesmo quando não há lei específica que o regulamente. Assim coloca Bonavides:
O  quebramento  do  espírito  da  Constituição  configura  a  maior  das 
inconstitucionalidades. As políticas de governo, ofensivas do direito popular e da 
soberania do país, se não forem tolhidas pela via judicial de controle – o que só 
parece possível numa democracia participativa – legitimam o direito de resistência, 
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bem  como  a  desobediência  civil,  por  derradeiras  instâncias  de  defesa  do  povo 
agredido.69

Assim, o problema da participação democrática direta não reside mais em averiguar se 

está  ou  não  autorizado  por  leis,  mas  sim  em  verificar  as  condições  de  participação  em 

determinado Estado, tendo em vista que a Constituição, valor maior do Estado, coloca-o como 

legitimador de todo o arcabouço normativo. 

Então, a participação democrática não é só desejável do ponto de vista da legitimidade 

do Estado, como também necessária para seu funcionamento.

Coloca-se, portanto, a seguinte questão: de que maneira se dá a participação popular no 

Estado  brasileiro,  tendo  em  vista  que  significativa  parcela  da  população  encontra-se 

marginalizada do processo decisório por sua condição social? 

Focando sobre o tema central  do presente trabalho,  o orçamento  público,  a  questão 

acima  colocada  demonstra  relevância  ainda  maior  tendo  em  vista  que  essa  parcela  da 

população marginalizada do processo decisório é justamente a parcela a que sensivelmente 

mais se destinam recursos públicos por meio dos programas sociais.

Então, pode-se dizer que a parcela da população a quem mais interessa o controle dos 

gastos públicos,  pela  sua própria  condição de beneficiário  de políticas  públicas  de cunho 

social, não participa da discussão de temas do seu próprio interesse, comprometendo assim a 

qualidade do procedimento democrático posto no Brasil. 

4.1 A DEMOCRACIA BRASILEIRA E OS OBSTÁCULOS À PARTICIPAÇÃO

A  importância  da  verificação  do  nível  de  exclusão  política  que  se  observa  na 

democracia  brasileira  se  dá pela  necessidade de avaliar  de que modo as pessoas que são 

destinatárias  de  políticas  públicas  sociais  participam  das  decisões  tomadas  acerca  dessas 

políticas públicas.

Do ponto de vista orçamentário, a relevância da questão é mais evidente. Por ser uma 

matéria que, naturalmente, já apresenta um grau de complexidade até para os cidadãos com 

um nível de educação mais elevado, a inclusão da parcela da população marginalizada pela 

sua própria condição social é algo que se mostra indubitavelmente difícil.

Entretanto a dificuldade de inclusão dos marginalizados políticos não pode, nem deve 

ser motivo para que não se persiga esse fim. A prática de políticas públicas sociais só pode 

69 BONAVIDES, op. cit., p. 28.
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alcançar  certo  nível  de  qualidade  se  é  buscado  no  seio  da  própria  população  à  qual  se 

destinam as informações relevantes sobre as necessidades mais emergentes.

Em outras  palavras,  é  inócua a  tentativa  de prestações  sociais  positivas  sem que se 

conheçam de perto os problemas sociais,  e a melhor  maneira  de obter  informações  nesse 

sentido  é  trazendo  para  dentro  da  discussão  orçamentária  os  próprios  destinatários  das 

políticas públicas. Nas palavras de Müller,

A  exclusão  deslegitima.  Na  exclusão  o  povo  ativo,  o  povo  como  instância  de  
atribuição  e  o  povo-destinatário  degeneram  em  “povo”-ícone.  A  legitimidade 
somente pode advir da fundamentação no povo real, que é invocado pelo texto da 
constituição – em diferentes perspectivas e com abrangência correspondentemente 
variada,  mas  sempre  de  forma  documentável,  conforme  se  mostrou  acima.  O 
trabalho dos juristas nessa direção produz passo a passo do Estado de Direito, mas é 
em grau igual um trabalho em prol da democracia.70  

Tendo  isso  em  vista,  cabe  analisar  de  que  forma  o  Brasil  dispõe  de  instrumentos 

normativos,  para que a participação democrática alcance um grau de inclusão que confira 

legitimidade quantitativa e qualitativa às decisões acerca do gasto público.

Como  se  viu  nas  palavras  de  Müller,  acima  transcritas,  é  importante  que  essa 

legitimidade seja extraída do arcabouço normativo de que dispomos, para que a democracia 

não se sobreponha ao direito, mas o direito trabalhe em nome da democracia, a fim de que os 

pilares que fundamentam o Estado brasileiro estejam devidamente alinhados.

Assim, a busca que se empreende aqui caminha no sentido de avaliar a configuração do 

Estado  Democrático  de  Direito  brasileiro  e  verificar  as  condições  para  o  exercício  da 

democracia,  apontando  os  principais  obstáculos  sociais  e  normativos,  para  que  ela  se 

estabeleça  de  maneira  a  ser  cada  vez  mais  inclusiva  sem,  haja  vista,  como  já  se  viu,  a 

participação democrática é valor contido na própria Constituição, que o autoriza, a despeito da 

existência de instrumentos normativos que regulamentem o exercício da participação direta.

4.1.1 A realidade brasileira: a educação e as condições de participação

De acordo com a linha teórica de Amartya Sen, o qual define a pobreza como a privação 

de  capacidades  básicas71,  a  abordagem  que  se  pretende  fazer  acerca  da  qualidade  da 

democracia brasileira passa, necessariamente,  por uma verificação de como os indicadores 

sociais influenciam para a inclusão da população no procedimento democrático.

70 MÜLLER, op. cit., p. 85. 
71 SEN, Amartya. op. cit., 2010. p. 109.
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Como  já  foi  dito,  o  cidadão  que  se  encontra  privado  das  condições  básicas  de 

sobrevivência digna também é um marginalizado político,  o que acarreta  um insulamento 

paradoxal das populações mais carentes do processo decisório acerca da destinação do gasto 

público. Diz-se paradoxal, pois a parcela do povo brasileiro que se encontra apta a discutir 

qualitativamente as questões mais emblemáticas  do orçamento público é justamente a que 

menos usufrui de políticas públicas sociais.

Como ponto de partida, é de se ressaltar as condições do sistema educacional brasileiro. 

A escolha do indicador social da educação como condutor da análise se dá pela sua própria 

natureza  de direito  fundamental  social  que influencia  diretamente  a  dignidade  humana  e, 

consequentemente,  dá  mecanismos  para  que  o  indivíduo  possa  exercer  suas  capacidades 

políticas de maneira crítica, pois só um cidadão devidamente educado pode ter aptidão para a 

compreensão das normas de cunho orçamentário.

Recente pesquisa realizada pela consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU)
72 coloca o Brasil em penúltimo lugar num ranking de 40 países, em relação à qualidade de 

educação.  A  pesquisa  é  emblemática,  pois,  apesar  de  dados  do  Instituto  Brasileiro  de 

Geografia  e  Estatística  (IBGE)  demonstrarem  que,  entre  2001  e  2011,  o  índice  de 

analfabetismo entre pessoas de 15 ou mais anos de idade decaiu de 12,4% para 8,6%73, a 

educação do Brasil é deficitária em diversos aspectos. 

O acesso à educação aumentou nos últimos anos, entretanto a qualidade da educação é 

algo questionável. A pesquisa britânica levou em consideração aspectos como a capacitação e 

valorização dos professores bem como o desenvolvimento de um cultura de valorização da 

boa educação.

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano Brasil 2009/201074, na opinião dos 

brasileiros, é a educação que ajuda a resolver uma série de problemas sociais que contribuem 

para o baixo índice de desenvolvimento humano observado no Brasil (o país ocupou em 2011 

72 BBC BRASIL. O Brasil fica em penúltimo lugar em ranking global de qualidade de educação. Disponível 
em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/11/121127_educacao_ranking_eiu_jp.shtml>. Acesso em: 
02 de mai 2013.
73 INSTITUTO  BRASILEIRO  DE GEOGRAFIA  E ESTATÍSTICA.  Síntese  dos Indicadores  sociais:  uma 
análise  das  condições  de  vida  da  população  brasileira  2012.  Disponível  em: 
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Sintese_de_Indicadores_Sociais_2012/pdf/educacao_pdf.pdf>. 
Acesso em: 02 mai 2013. Tabela 3.17.
74 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Programa das nações unidas para o desenvolvimento. Relatório 
de  desenvolvimento  humano  brasileiro  2009/2010. Disponível  em:  < 
http://www.pnud.org.br/HDR/arquivos/rdh_Brasil_2009_2010.pdf>. Acesso em 02 mai 2013.
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o 84º lugar na lista do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH75). O mais citado foi o 

desemprego, seguido pela violência, saúde, fome e miséria76. 

Como se vê,  o  cidadão brasileiro  compreende a  importância  da educação,  para  que 

outros problemas relacionados ao desenvolvimento possam ser solucionados. A relação entre 

a boa educação e o exercício da cidadania está clara aos olhos da população, sendo ela o fio 

condutor para o desenvolvimento humano, tendo em vista que a própria população entende 

que é a partir da educação que se alcançará os demais direitos sociais contidos no art. 6º da 

Constituição77.

Essa clareza da opinião pública acerca da questão educacional parece ser uma conclusão 

necessária quando se empreende uma reflexão acerca do exercício das liberdades políticas. 

Compreende-se que um povo bem esclarecido é um povo que tem condições de fazer escolhas 

democráticas de maneira crítica e direcionar seu voto para o representante que seja capaz de 

combater os problemas relacionados ao baixo índice de desenvolvimento.

A questão da pobreza sempre norteou as discussões políticas  em território nacional. 

Muito se falou sobre a necessidade de combater primeiramente a miséria da população, que, 

muitas  vezes,  não tinha  acesso a  uma ração básica mantenedora  das  funções  vitais,  para, 

depois, falar-se em garantir outra série de direitos “menos urgentes”, tais como a educação.

É de se ressaltar  que,  há muito,  o Brasil  deixou de ser considerado um país  pobre. 

Ocupando, em 2011, a 7ª posição entre os países com maior Produto Interno Bruto (PIB), o 

país observa um momento de prosperidade econômica, o que não quer dizer necessariamente 

que seja um país desenvolvido. 

Como se observou, o IDH do Brasil está atrás de países muito mais pobres, o que não 

justifica  a  desatenção  com  a  segurança  de  direitos  sociais  que  garantam  o  exercício  da 

cidadania. 

Assim, verifica-se que, ainda de acordo com a conceituação de pobreza como a privação 

de capacidades básicas, os cidadãos brasileiros encontram-se sensivelmente vulneráveis no 

que diz respeito às condições de exercício de suas liberdades políticas.

A  questão  educacional  foi  abordada  para  que  se  possa  compreender  o  nível  de 

dificuldade que a democracia brasileira encontra para ser exercida.

75 PORTAL  G1.  Brasil  ocupa  84ª  posição  entre  187  países  no  IDH  2011.  Disponível  em: 
<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/brasil-ocupa-84-posicao-entre-187-paises-no-idh-2011.html>. 
Acesso em: 02 mai 2013.
76 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 2012. op. cit. Gráfico 10.5, p. 158.
77 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência  social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos  desamparados,  na  forma  desta  
Constituição.
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 Além possuir entraves de cunho institucional (leis de participação mau regulamentadas, 

poucos  dispositivos  acerca  da  participação  democrática  direta,  pouca  garantia  do  direito 

constitucional à democracia, etc), do ponto de vista individual, o cidadão não possui as armas 

necessárias para que possa exercer um controle da administração pública eficaz.

No que diz respeito às leis orçamentárias, no que tange ao gasto com políticas públicas 

sociais, o cidadão brasileiro encontra-se particularmente mais vulnerável, tendo em vista que 

não  está  educado  de  maneira  a  poder  compreender  o  orçamento  público,  ficando 

marginalizado da discussão acerca de questões que o atingem diretamente, haja vista versarem 

basicamente sobre as condições que conferem dignidade humana ao indivíduo.

Pode-se  falar  então  de  democracia  nas  condições  apresentadas?  Parece  ser  uma 

afirmação  tautológica,  mas  a  solução  para  o  problema  da  qualidade  democrática  reside 

justamente na democracia. 

Por  mais  que  o  cidadão  brasileiro  não esteja  munido  das  condições  básicas  para  o 

exercício democrático,  é só a partir  da participação que se poderá observar uma mudança 

nesse quadro. É claro que, no procedimento de discussão, erros serão cometidos pela falta de 

informação, o que não justifica, em absoluto, o abandono do princípio democrático.

Rejeitar a ideia de democracia sob o argumento de que a maioria não está apta a exercer 

a  participação  direta  é  menoscabar  o  caráter  modificador  de  realidades  que  tem  o 

procedimento discursivo. 

Ademais,  é  somente  a  partir  do  procedimento  democrático  que  se  pode  construir 

conceitos  que vão preencher  a  subjetividade  do que  vêm a ser  os  direitos  sociais.  Quem 

estabelece o que é uma boa educação, uma assistência médica adequada, uma política eficaz 

de moradia, etc são os próprios beneficiários dessa ação.

O conceito de desenvolvimento está circunstanciado dentro de determinada realidade, 

em dado período de tempo. Assim, muda conforme alteram-se os contornos sociais.

Sem a abertura à participação, corre-se o risco eminente de engessar-se o sentido do que 

vêm  a  ser  os  direitos  subjetivos,  tornando-os  obsoletos  e  inefetivos,  o  que,  em  última 

instância, compromete a proteção ao princípio da dignidade humana.

Verifica-se  então  a  importância  do  procedimento  democrático,  para  que  se  possam 

estabelecer  padrões que coloquem em funcionamento uma busca por um desenvolvimento 

contextualizado da sociedade brasileira. 

Entretanto  não  se  pode  negar  que,  como  foi  demonstrado,  o  Brasil  encontra  um 

obstáculo estrutural básico para a inclusão de seu povo nas discussões democráticas, qual seja, 

a falta de aptidão do povo, do ponto de vista educacional, para participar do procedimento.
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Como,  então,  desenvolver  uma  teoria  democrática  que  leve  em  consideração  tal 

peculiaridade? 

Aqui, uma questão muito importante merece ressalva. Em tese, um povo que é educado 

de maneira a poder exercer sua cidadania é um povo que compreende princípios basilares da 

Constituição, notadamente, compreende noções como liberdade e igualdade. 

Em  outras  palavras,  exercer  a  cidadania  num  Estado  Democrático  de  Direito  é 

compreender seu papel na sociedade como indivíduo e como membro de uma coletividade, 

destacando a noção de que, nem sempre, o que é “bom” do ponto de vista individual traduz os 

anseios da coletividade.

Uma compatibilização entre os interesses individuais e coletivos é interessante para o 

Estado  Democrático  de  Direito.  Primeiro,  porque  só  se  pode  falar  de  democracia  se  o 

indivíduo  puder  ser  livre  para  exercer  suas  escolhas,  pois  não  há  interesse  público  no 

desrespeito às liberdades individuais. 

Em contrapartida, é temerário defender que existe liberdade para um cidadão exercer as 

suas escolhas se, do ponto de vista coletivo, a sociedade não se encontra desenvolvida a ponto 

de permitir um campo de crescimento individual. Em outras palavras, o limite do indivíduo 

está no interesse da coletividade e vice-e-versa, por mais que o ponto de equilíbrio seja algo 

demasiadamente complicado de se encontrar.

Tendo isso em vista, como garantir que uma população sem uma boa educação cívica 

promova  escolhas  que  levem em consideração  essa  compatibilidade  entre  o  público  e  o 

individual? 

Note-se que o instinto de sobrevivência tende sempre a falar mais alto. Isso quer dizer 

que  uma  população  carente  de  condições  sociais  básicas  de  sobrevivência  vai  ter  uma 

tendência a fazer escolhas que garantam sua existência. 

Tomando-se  como  exemplo  o  Brasil,  em uma  situação  hipotética,  será  que  alguma 

discussão  democrática  aberta  será  capaz  de pôr  fim em programas  sociais  como o Bolsa 

Família78 mesmo quando se verificar uma urgência maior de destinação de verbas para outras 

áreas sociais?

Essa  é  a  questão  que  remanesce  e  fala  contra  a  participação  democrática  em uma 

sociedade  de  democracia  recente  como a  brasileira.  O caso  é  demasiadamente  peculiar  e 

demanda um olhar mais crítico. 

78 Bolsa Família é um programa social de transferência direta de renda que integra o Plano Brasil sem Miséria 
instituído  pela  Lei  10.836  de  2004  e  regulamentado  pelo  Decreto  5.209  de  2004.  Disponível  em:  < 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia>. Acesso em: 05 mai 2013.
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4.1.2 Da possibilidade de igualdade de condições para a participação democrática

O déficit  educacional brasileiro coloca, especialmente para a questão da participação 

democrática direta, a seguinte ponderação: há necessariamente que existir uma igualdade de 

condições  entre  os  atores  da  democracia  participativa,  a  fim  de  que  essa  participação 

democrática caminhe para uma construção de um bem comum?

Como se viu, a marginalização política do cidadão brasileiro acontece, principalmente, 

em decorrência da lacuna deixada pela falta de educação na edificação do indivíduo. Assim, 

as pessoas que, comumente, costumam posicionar-se criticamente sobre as questões acerca do 

gasto com políticas públicas sociais são em sua grande maioria uma parcela da população que 

não é beneficiária dessas políticas.

A importância da participação dos marginalizados nas discussões democráticas já foi 

colocada anteriormente, agora, o que se questiona é se, mesmo não munidos das condições 

necessárias  para  a  participação,  os  excluídos  têm aptidão  para  exercer  a  participação  de 

maneira a conduzir a coletividade para a perseguição de um bem comum. 

A questão é salutar, pois, como se viu, o preenchimento dos sentidos do que vêm a ser 

os direitos sociais passa necessariamente pela busca desses sentidos nos próprios beneficiários 

desses direitos. Entretanto remanesce a dúvida sobre como esses indivíduos marginalizados 

do  sistema,  em diferentes  sentidos,  poderiam fazer  escolhas  de  cunho  não  egoísta,  com 

inclinação para fomentar um bem coletivo.

É  difícil  crer  que  seja  dada  à  parcela  da  população  excluída  do  procedimento 

democrático as condições necessárias para a participação, sem que essa parcela seja incluída 

na discussão. 

Em  outras  palavras,  a  parte  do  povo  que  já  participa  do  processo  democrático, 

dificilmente, incluirá os marginalizados justamente pelo argumento de que estes não têm os 

mecanismos  necessários  para  decidir.  Ou  seja,  continuarão  excluídos  até  que  haja  uma 

alteração do quadro social  que possibilite  o desenvolvimento pessoal de cada uma dessas 

pessoas a ponto de que possam exercer sua cidadania plenamente.

Assim sendo e levando-se em consideração,  como já foi dito,  que a alteração desse 

quadro só se dará de maneira satisfatória se nascer no seio do próprio povo, e não de uma 

parcela  dele,  verifica-se  que  o  procedimento  democrático  na  realidade  brasileira  deverá 

acontecer  com  a  evidente  peculiaridade  da  não  igualdade  de  condições  dos  atores  da 

democracia.
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Remanesce então a dúvida:  essa característica atenta  contra a criação de uma teoria 

democrática  que  leve  em consideração  a  realidade  brasileira?  Além disso,  a  participação 

democrática  de  pessoas  em  diferentes  situações  sociais  desmerece  a  qualidade  do 

procedimento democrático?

O que se pode arguir é que a possível criação de uma teoria democrática de acordos com 

as  idiossincrasias  da  sociedade  brasileira  deveria  levar  em consideração  as  desigualdades 

sociais  existentes  entre  as  diferentes  camadas  da população  ao invés  de,  hipoteticamente, 

colocar todos sob o mesmo status de igualdade. 

Por  mais  que  todos  estejam  aptos,  do  ponto  de  vista  formal,  a  participar  do 

procedimento democrático, há diversos obstáculos que impedem a igualdade de condições de 

participação entre pessoas de níveis sociais diferentes.

Então,  é possível sim ser criado um ambiente de discussão que permita o acesso de 

todos, entretanto a acepção da palavra acesso tem uma conotação meramente formal. Aqui 

não  se  fala  de  igualdade  de  condições  de  participação,  mas  sim  da  possibilidade  de 

participação, sem que sejam impostas barreiras que impeçam a inclusão de pessoas em razão 

de gênero, raça ou condição social, entre outros.

Tendo isso em vista, é importante que o ambiente de discussão democrática, nos termos 

da  realidade  brasileira,  possa  sim  colocar  em  evidência  todas  as  diferenças  inerentes  à 

situação  social  de  seus  atores,  tendo  em  vista  que  se  verifica  uma  impossibilidade  de 

eliminação dessas diferenças. A esse respeito, coloca Fraser:

We  should  question  whether  it  is  possible  even  in  principle  for  interlocutors  to  
deliberate as if  they were social peers in specially designated discursive arenas,  
when  these  discusive  arenas  are  situated  in  a  larger  societal  context  that  is  
pervaded by structural relations of dominance and subordination.79

Vê-se que a dificuldade de paridade entre os atores democráticos já está posta pelo 

quadro social a qual pertencem. Isso dito, questiona-se a possibilidade de existência de um 

ambiente democrático em que os marginalizados socialmente não seriam subjugados pelos 

atores plenamente munidos das condições de participação.

É possível amenizar a vulnerabilidade dos socialmente marginalizados, a fim de que o 

ambiente democrático tenha,  pelo menos,  uma aptidão modificadora de realidades? Como 

fazer com que a democracia trabalhe a favor da inclusão de todos e não contra ela?

79 FRASER, Nancy. Rethinking the public sphere: a contribution to the critique os actually existing democracy .  
Social  text,  Durhan,  n.  25/26,  p.  56-80,  1990.  p.  65.  Disponível  em:< 
http://www.kebabaquarium.com/filez/Fraser-Rethinking_the_Public_Sphere.pdf>. Acesso em: 06 mai 2013.
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Por mais que o cumprimento dos fins sociais da Constituição seja, hipoteticamente, um 

desejo de todos, a condução das políticas públicas sociais interessa sensivelmente mais aos 

que se beneficiam delas. 

Assim, de acordo com o objeto de determinada política pública, é possível verificar que 

seus beneficiários formam um grupo de interesses em comum. Como exemplo, pode-se citar 

uma organização de pais de alunos de escolas públicas que se reúnem para discutir a verba 

orçamentaria destinada para a educação.

Esses grupos de interesses em comum, por si só, já formam uma esfera democrática 

capaz de discutir de que forma o gasto público poderá ser orientado de maneira aumentar a 

qualidade  dos serviços  sociais,  com a ressalva de que não são afetados  por  opiniões  que 

destoam do interesse na melhoria de determinada política pública. 

Em outras palavras, uma comunidade reunida em torno de um interesse em comum mais 

específico  e  localizado  é  capaz  de  conduzir  um  procedimento  democrático  de  maneira 

inclusiva, pois a igualdade pretendida pela democracia é bem mais possível de ser realizada, 

tendo em vista que, nesse tipo de ambiente, a interferência de fatores externos à vontade da 

melhoria de determinada política pública são reduzidos.

Entretanto os interesses discutidos em esferas desse tipo precisam, necessariamente, sair 

desse ambiente restrito para alcançar certo grau de visibilidade de modo que ocupem a pauta 

de uma discussão mais plural, sobretudo quando se fala sobre orçamento público.

Pode-se dizer, então, que o mesmo grupo de pais que se reúne para discutir o gasto 

público com a educação pode criar um ambiente em que serão discutidas as necessidades de 

melhoria mais urgentes, as questões divergentes serão debatidas e, desse debate, surgirá uma 

espécie de consenso que será representativo dos anseios daquele grupo sobre determinado 

tema. Entretanto esse consenso servirá basicamente para a formação de uma unidade forte 

capaz de participar como um ator menos vulnerável da discussão democrática.

Assim, verifica-se que a desigualdade já explicitada anteriormente pode ser minimizada, 

ou pelo menos, o ambiente democrático pode ser mais inclusivo sob o ponto de vista material,  

tendo em vista  que  o grupo que  se  forma  em torno de  determinada  questão  apresenta  o 

resultado  da  discussão  em forma  de  demanda  no  cenário  político  geral,  demonstrando  a 

necessidade de mudança na realidade posta. 

A demanda que se constrói em razão da discussão democrática representa uma causa a 

qual  muitos  podem  demonstrar-se  simpáticos,  mesmo  os  que  não  são  necessariamente 

atingidos por ela, notadamente, se ela representa um caminho para a concreção de um bem 

comum. 



93

Argumentar que há uma igualdade completa entre os atores da democracia seria um 

tanto  ilusório,  entretanto  buscar  meios  de  inclusão  que  não  sejam meramente  formais  já 

representa uma maneira de procurar melhorar a qualidade do procedimento democrático e, 

consequentemente, procurar melhorar as diretrizes das políticas públicas sociais.

Colocada criticamente, a questão democrática brasileira aponta para uma realidade na 

qual  os  atores  da  democracia  não  participam  do  processo  discursivo  com  as  mesmas 

condições  de  participação,  entretanto  conclui-se  que  as  diferenças  sociais  não  podem 

representar um argumento contra a inclusão, tendo em vista que é o próprio procedimento 

democrático que será capaz de reduzir essas diferenças.

Sendo assim, o que resta saber é se ao participarem do procedimento democrático, os 

atores  serão  capazes  de  deliberar  qualitativamente  em prol  de  um bem comum.  Cumpre 

verificar ainda, o que vem a ser esse bem comum e se é possível que classes sociais distintas 

possam compartilhar essa mesma noção. 

4.1.2 O ideal do bem comum e os direitos fundamentais sociais

 

Os direitos fundamentais sociais são instrumentos para a concreção dos fins do Estado 

brasileiro relacionados na Constituição Federal em seu artigo 3º80.  É difícil pensar que se 

pode  alcançar  algum grau  de  desenvolvimento  sem que  estejam garantidos  os  direitos  à 

educação, saúde, trabalho, ou seja, direitos inerentes à dignidade humana.

Portanto é de interesse de todos os cidadãos brasileiros que os direitos fundamentais 

sociais  estejam garantidos,  porém,  como  são  direitos  de  conteúdo  altamente  subjetivo,  o 

preenchimento dos sentidos do que vem a ser uma boa prestação de serviços públicos que 

vêm a garantir esses direitos é algo que se dá de maneira discursiva, dentro do seio da própria 

população.

Tendo isso em vista, é necessário verificar a relação entre os direitos fundamentais e a 

democracia, a fim de que se possa compreender como podem coexistir dentro de um mesmo 

Estado.

Uma teoria  crítica  acerca  dos  direitos  fundamentais  e  da  democracia  aponta  para  a 

existência  de  uma  relação  conflituosa  entre  essas  duas  noções.  Isso  acontece  porque  os 

80 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:I - construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,  
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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direitos fundamentais têm igualmente um caráter altamente democrático e antidemocrático. 

Assim coloca Alexy:
Los derechos fundamentales son profundamente democráticos porque aseguran el  
desarrollo y la existencia de las personas gracias a la garantia de los derechos de  
libertad y de igualdad, capaces por lo general de mantener estable el procedimiento  
democrático, y porque aseguran las condiciones para el funcionamento del proceso  
democrático mediante la proteción de la libertd de opinión, prensa, radiodifusión,  
reunión y associación, así como del derecho de sufrágio e otras libertades políticas.  
Frente a ello, son profundamente antidemocráticos porque desconfian del processo  
democrático.  Com  el  sometimiento  incluso  del  Legislativo  privan  de  poder  de  
decisión a la mayoria parlamentariamente legitimada.81

Alexy pontua a questão de maneira bem clara. Até que ponto, num momento histórico, 

no  qual  um  rol  significativo  de  direitos  fundamentais  encontram-se  afirmados,  o 

procedimento democrático pode guiar escolhas livres e, ao mesmo tempo, respeitar o núcleo 

axiológico dos direitos fundamentais?

A questão é mais notável em matéria de orçamento público. Afinal, é importante que se 

possa verificar como o procedimento democrático poderá ser amplamente garantido com a 

ressalva  de  que  certas  decisões  deverão  respeitar  o  limite  dos  direitos  fundamentais.  Em 

outras palavras, em matéria de gasto público, as decisões devem ser tomadas de maneira que a 

urgência  orçamentária  de  uma  matéria  não  coloque  em  xeque  a  qualidade  dos  serviços 

públicos prestados em outras áreas sociais.

Assim, pergunta-se: como é possível compatibilizar a vontade da coletividade com os 

limites estabelecidos pelos direitos já assegurados pela Constituição?

É dessa necessidade de compatibilização que surge a noção de bem comum.

Na noção de bem comum, já tratado por tantos filósofos, está contida a ideia de que há 

um Estado hipotético  em que os  anseios  e  vontades  individuais  confluirão,  para que seja 

estabelecido um ambiente no qual todos possam viver dignamente. 

Como isso irá  acontecer,  é  matéria  reservada  aos  tratados de Filosofia,  entretanto  a 

contribuição da noção de bem comum é importante, pois nos faz questionar se, efetivamente, 

há uma possibilidade de existir um caminho o qual todos, guiados pela vontade de concreção 

de uma existência comum digna, seguirão, a fim de que se cumpram ideais de justiça.

Conquanto os conceitos de justiça e dignidade sejam demasiadamente subjetivos, e o 

conceito de bem comum não passa de uma ideal de impossível concreção, pragmaticamente, 

pode-se dizer que o plano fático oferece elementos tanto mais tangíveis, para que se possam 

preencher os sentidos desses termos que, há muito, habitam o imaginário humano.

81 ALEXY, Robert. Los derechos fundamentales en el estado constitucional democrático. Trad. Alfonso García 
Figueroa. Trotta, Madrid: Constitucionalismo(s), 2009. p. 38.
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E é justamente disso que se pode extrair algum posicionamento crítico acerca de como 

se dará um procedimento democrático nos moldes colocados pelas peculiaridades do Estado 

brasileiro.

Dentre  esses  elementos,  em primeiro  lugar,  destacam-se os  direitos  fundamentais  já 

assegurados na Constituição brasileira. Por mais que o preenchimento dos sentidos sobre o 

que vem a ser cada um dos direitos fundamentais relacionados na Constituição seja algo que 

evidencia  certo  grau  de  abstração,  é  possível  defender  que  não  se  pode  mais  negar  a 

necessidade de concreção desses direitos, ou seja, não se pode mais agir em descompasso com 

os mandamentos acerca dos direitos fundamentais. 

Então,  verifica-se  que,  do  ponto  de  vista  prático,  o  cumprimento  dos  direitos 

fundamentais  é claramente  um dos fins  do Estado.  Portanto não se pode argumentar  que 

haverá bem comum, sem que, primeiro, sejam garantidos tais direitos.

Do mesmo modo, não se pode dizer que o bem comum pode ser estabelecido sem que 

os atores da democracia, quais sejam, os cidadãos inseridos dentro do Estado Democrático de 

Direito, participem e contribuíam para o preenchimento dos sentidos do que ele vem a ser, 

uma vez que, para ser comum, o Estado bom deve ser uma junção de vontades individuais 

dispostas a contribuir para o estabelecimento de certo grau de satisfação coletiva.

Daí se retira a ideia, já contida nos célebres tratados de Rousseau, Hobbes, Locke82, 

entre  outros  pensadores  (guardada  a  devida  ressalva  de  que  não  eram  necessariamente 

partidários das mesmas formas de governo), de que os indivíduos, na perseguição de uma 

convivência coletiva pacífica, devem abrir mão de vontades egoísticas que não se coadunam 

com a conformação do Estado.

Assim, os fins do Estado, em outras palavras, representam os interesses de todos aqueles 

reunidos em torno dos valores contidos na Constituição. No Brasil, os valores fundamentais 

englobam as noções de democracia e de direitos fundamentais diversos, tais como os direitos 

sociais relacionados no art. 6º da Constituição. 

O  bem comum,  sob  um ponto  de  vista  crítico,  estabelece-se  na  medida  em que  a 

vontade  coletiva  caminha  no sentido de  construir  os  conteúdos dos  direitos  fundamentais 

relacionados na Constituição, pois são valores que representam o Estado como um todo.

Não se pode precisar exatamente qual o sentido dos direitos fundamentais.  Eles são 

construídos dinamicamente, de maneira discursiva e não se engessam no tempo. Representam 

os anseios de uma época e de uma cultura. 

82 LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
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Todavia,  embora  não  se  possa  determinar  exatamente  o  conteúdo  dos  direitos 

fundamentais, a verificação do não respeito a esses direitos demonstra-se muito mais evidente 

e de possível coibição. 

O que se defende é que, por mais que não se possa precisar o que vem a ser um direito 

fundamental  máximo,  há que se admitir  que é mais óbvio verificar  o direito fundamental 

mínimo,  e  é  desse  limite  que  o  procedimento  democrático  não  pode  passar.  Em  outras 

palavras, o limite da discussão democrática está em não ferir o núcleo intransponível de um 

direito fundamental83. 

Em matéria orçamentária, o argumento demonstra mais clareza. 

A  exemplo,  pode-se  pensar  numa  situação  hipotética  em que,  na  discussão  de  um 

orçamento participativo, a opinião coletiva avaliaria que a educação é o valor fundamental 

maior a ser protegido. Assim, até onde a Constituição permite algum tipo de maleabilidade 

nas escolhas do orçamento, formar-se-ia a opinião de que toda a verba disponível deveria ser 

destinada à educação.

Entretanto, ainda na mesma situação hipotética, percebe-se uma situação calamitosa na 

saúde  pública  local.  Dessa  maneira,  a  escolha  orçamentária  somente  pela  educação 

comprometeria  a  prestação  de  um serviço  público  que  é  de  extrema  importância  para  a 

segurança de um direito fundamental.

 Nesse caso, o limite da discussão democrática estaria estabelecido pela necessidade de 

se garantir minimamente a qualidade da saúde, não se podendo fazer a escolha de um direito 

fundamental em detrimento de outro.

Então, por mais que seja desejável a garantia de um amplo espaço discursivo acerca das 

questões orçamentárias, há limites a serem respeitados, a fim de que a coletividade não sofra 

como um todo, ou seja, o bem comum só poderá ser perseguido se os núcleos dos direitos  

fundamentais  forem respeitados,  mesmo que a vontade da maioria  se coloque de maneira 

contrária.

Tentando sair de uma concepção ideal de democracia, pode-se dizer que o bem comum, 

do  ponto  de  vista  concreto,  estaria  representado  pela  tentativa  de  efetivação  dos  fins  da 

Constituição.

 A deliberação dos atores da democracia deve, portanto, ser no sentido de alcançar um 

Estado em que os valores contidos na Constituição possam ser tangíveis.

83 Essa afirmação vai ao encontro também do pensamento de HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre 
facticidade e validade. v. 1. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 2010, p. 113. “[...] direitos subjetivos (rights)  
estabelecem os limites no interior dos quais um sujeito está justificado a empregar livremente a sua vontade.”  
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O Estado a ser perseguido, portanto, não seria um Estado ideal, mas aquele delineado 

nas linhas da Constituição. Nesse sentido é que se argumenta que atores de classes sociais 

distintas,  por  mais  que  estejam  movidos  por  interesses  mais  urgentes  em  suas  classes, 

encontram  como  limite  da  vontade  egoística  os  valores  fundamentais  traçados  na 

Constituição.

 Pessoas  de  classes  sociais  diferentes  possuem  um  amplo  espaço  de  discussão 

democrática, podendo ter sim opiniões bastante distintas, o que só contribui para a qualidade 

do procedimento discursivo, porém, por maior que seja esse espaço de discussão, o limite que 

ele encontra serão sempre os valores fundamentais do Estado. 

O bem comum factível é, portanto, um ambiente propício para o preenchimento dos 

sentidos  dos  direitos  fundamentais,  tendo  como  limite  os  próprios  direitos  fundamentais, 

sendo, portanto,  possível a garantia  mais  ampla de um valor discursivamente considerado 

mais importante até o limite do não comprometimento da mínima garantia dos demais direitos 

fundamentais assegurados pela Constituição. 

É  assim,  na  compatibilização  entre  a  vontade  popular  e  os  limites  impostos  pelos 

valores fundamentais assegurados pela Constituição, que se verifica uma possibilidade maior 

de equilíbrio entre os pilares do Estado brasileiro, quais sejam: a democracia e o direito. 

4.2  A  FORMAÇÃO  DE  UM  ESTADO  FISCAL  DEMOCRÁTICO  E  DE  DIREITO 

PARTICIPATIVO

Como foi demonstrado acima, a ampla participação popular para a consecução dos fins 

do Estado não é somente algo que é ideologicamente desejável, mas sim um mandamento 

constitucional  que  legitima  todo  um sistema  político,  entretanto  não se  pode  olvidar  que 

deverá ser exercida limitada por certo valores de igual importância.

Tendo isso em vista, a incursão que se pretende fazer pelas teorias democráticas, a fim 

de  que  se  encontre  aplicabilidade  para  a  realidade  brasileira,  busca  em  última  instância 

respaldo na própria Constituição, uma vez que é ela mesma que autoriza a participação direta
84.

84 Pode-se ver claramente essa autorização no parágrafo único do art. 1º: “A República Federativa do Brasil, 
formada  pela  união  indissolúvel  dos  Estados  e  Municípios  e  do  Distrito  Federal,  constitui-se  em  Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...]
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição.”
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A busca pela legitimação do Estado pelas vias da democracia participativa se dá, entre 

outros motivos,  pela  necessidade se estabelecer  condições  para que os indivíduos possam 

emancipar-se do ponto de vista do desenvolvimento social, visto que a história já mostrou que 

a democracia representativa no Brasil, não tem cumprido bem esse papel. Nessa mesma linha 

de raciocínio, Bonavides explica a crise na representação da seguinte forma:

Vista pelo divórcio consumado entre a vontade governada – a vontade passiva da 
cidadania  –  e  a  vontade  governante,  ou  seja,  a  vontade  da  elite  hegemônica,  a 
representação não só perdeu o sentido da identidade (a ficção da paridade volitiva de 
governantes e governados), dantes postulada de maneira abstrata, mas peremptória, 
como reconheceu e instituiu de forma efetiva uma dualidade em que, unicamente, a 
sua esfera de soberania (a vontade privilegiada do representante) se impõe enquanto 
caudatária do egoísmo dos seus interesses, os quais logram, assim, eficácia, em dano 
óbvio  da  cidadania  preterida,  enfraquecida,  menoscabada;  a  cidadania  de  que  o 
representante é órgão.85

A  crise  de  legitimidade  da  democracia  representativa  se  dá,  portanto,  pelo 

distanciamento entre os representantes eleitos,  que,  segundo o professor Paulo Bonavides, 

representam uma elite hegemônica e os cidadãos comuns, que, por conta dos distanciamentos 

postos  por  sua  condição  social,  não  parecem  ligados  de  maneira  alguma  à  pessoa  do 

representante. Em outras palavras, as urgências dos representados parecem não ser as mesmas 

dos representantes.

Como falar, então, de legitimidade em um Estado que não encontra no povo a causa de 

suas principais demandas políticas? 

A democracia participativa aponta para o caminho da solução da crise de legitimidade, 

ora estampada, uma vez que aproxima o povo e suas demandas da administração pública por 

via  institucional,  visto  que  é  autorizada  pela  própria  Constituição,  em  forma  de  valor 

fundamental, a despeito da existência ou não de dispositivos legais que os regulamentem. 

Em matéria  orçamentária,  a  formação de  um espaço público  de discussão capaz  de 

incluir os diversos segmentos sociais evidenciaria de maneira máxima o caráter emancipatório 

da participação popular. 

Como já  foi  demonstrado  por  todo o corpo deste  trabalho,  a  democracia,  por  mais 

problemática que se apresente, principalmente, no Brasil, é necessária. É através dela que os 

reclames  sobre  as  urgências  da  população  vêm  a  público.  É  através  dela  que  se  pode 

estabelecer quais os caminhos das políticas públicas, a fim de que cumpram os anseios da 

população. E somente através dela será possível empreender uma mudança significativa nos 

85 BONAVIDES, op.cit., p. 278.
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contornos  sociais,  para  que  os  marginalizados  possam  ser  incluídos  de  maneira  mais 

igualitária nos processos decisórios.

E como seria a democracia no contexto de um Estado Fiscal Democrático de Direito? 

Os  argumentos  apresentados  até  agora  apontam  pra  uma  urgente  necessidade  de  uma 

democracia inclusiva, de maneira a que os diferentes estratos da população possam colocar 

em pauta suas demandas.

Defende-se, portanto, que o caminho da inclusão só poderia ser percorrido pelos meios 

da  democracia  direta,  em  que  o  povo  pudesse  participar  ativamente  dos  procedimentos 

decisórios acerca de políticas públicas que afetarão sensivelmente seu cotidiano. 

O  desejo  primordial  de  uma  teoria  democrática  inclusiva  é  romper  com o  modelo 

político segundo o qual os anseios da população só são externados no momento em que votam 

em determinados partidos políticos, com ideologias definidas.  

Isso, muito provavelmente, é um dos fatores que contribui para a crise de legitimidade 

representativa que tanto participa das rodas de discussões populares. O modelo político atual 

isola o cidadão da discussão política a ponto de o indivíduo não se sentir representado nem 

pelo representante em que votou.

E  como  poderia?  Se  os  reclames  da  população,  quando  muito,  só  são  audíveis  no 

momento das eleições.

Como se viu, os conceitos subjetivos incluídos na tentativa de concreção de um bem-

estar  coletivo  são  ressignificados  a  todo  momento,  em meio  às  discussões  democráticas. 

Determinadas políticas públicas podem parecer boas em dado período de tempo, mas podem 

perder toda a razão de existir  em outro. Os padrões de políticas públicas podem e devem 

mudar,  e  a  população  precisa  estar  incluída  no  procedimento  de  preenchimento  desses 

sentidos.

A confiança  na  representação  encontra  o  obstáculo  sério  que  é  a  segmentação  dos 

políticos nas cúpulas do poder. Afastados da discussão das massas, não tem como saber quais 

seus reclames. Habermas apontou a seguinte questão:

[...] De modo que restou uma teoria da elite, expurgada dos acréscimos pluralistas, e 
que reduz essencialmente o papel do processo democrático à escolha plebiscitária 
entre  dirigentes,  portanto  a  uma  seleção  de  condutores.  Ora,  no  tocante  às 
expectativas normativas, a teoria teria que esclarecer,  de que modo ‘uma política 
iniciada essencialmente por elites’ é capaz de ‘satisfazer os interesses de dos que 
não são elite’. Isso fez com que um resíduo de expectativas normativas se deslocasse 
do lado  input para  o lado  output do sistema administrativo.  E,  uma vez  que os 
grupos  dirigentes  rivais  não  são  mais  determinados,  em  suas  colocações  de 
objetivos,  pela  confiança  inespecífica  de  massas  de  eleitores  passivos,  a  única 
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garantia de que as funções do Estado visam ao bem comum reside na racionalidade 
das elites capazes de decidir e desejosas de inovações86.

São muito perspicazes as observações do filósofo e sociólogo alemão, principalmente, 

se colocarmos nos termos práticos da democracia  brasileira.  No Brasil,  o sistema político 

descrito acima coloca uma ponderação claramente importante. Como confiar na racionalidade 

de uma elite que nunca foi representativa87 dos anseios da maioria da população? Ou o que é 

pior, como confiar no poder de decisão de uma elite, em prol de um bem comum, de um país 

com um dos maiores índices de desigualdade social do mundo?

Além de, no Brasil, a questão ser mais alarmante porque as elites acima citadas estão a 

tal  ponto  afastadas  dos  estratos  mais  baixos  da  população  que  não  se  pode  contar  que 

conheçam qualquer anseio da população.

 A segmentação entre as classes sociais brasileiras acontece de tal forma que é possível 

que um indivíduo passe a vida toda sem sequer colocar os pés em bairros e comunidades mais 

pobres  de  sua  própria  cidade,  simplesmente,  porque  tudo  o  que  ele  precisará  para  sua 

sobrevivência estará a seu alcance onde vive. Vide o caso das favelas. 

Em outras palavras, o indivíduo brasileiro de classe média alta não precisa se deslocar 

para outros bairros porque, no bairro em que habita, muito provavelmente, terá as melhores 

escolas, os melhores hospitais, o melhor lazer, entre outras coisas que não são aproveitadas 

pelas classes menos desfavorecidas.

Então, como se pode arguir qualquer representação de uma elite que não pode a olhos 

vistos observar os problemas que mais afligem a população em sua maioria?

É nessa toada que a democracia participativa demonstra sua relevância, pois é capaz de 

congregar os diversos anseios sociais e políticos numa arena discursiva de forma a enaltecer o 

que, manifestamente, considera-se prioridade. 

Assim,  não  é  uma  questão  de  uma  ascensão  despropositada  das  classes  menos 

favorecidas ao poder, pois a própria Constituição não permitiria. É, ao contrário, a verificação 

da necessidade de que as demandas mais urgentes da população sejam atendidas, ou melhor, 

sejam,  pelo  menos,  discutidas.  Não  é  a  escolha  em prol  de  um movimento  ou  de  uma 

ideologia,  mas a possibilidade de que toda a complexidade das diferentes questões sociais 

possam ser verificadas.

86 HABERMAS,  Jürgen.  Direito  e  democracia:  entre  facticidade  e  validade.  v.  II.  Tradução:  Flávio  Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2011. p. 60.
87 Para um aprofundamento sobre a história da formação econômica brasileira consultar: FURTADO, Celso. 
Formação econômica do Brasil. Organização: Rosa Freire d´Aguiar Furtado. São Paulo: Companhia das Letras,  
2009. passim. e PRADO JÚNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2008. passim.
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4.2.1 Das possibilidades da democracia direta

Como  se  viu  anteriormente,  a  democracia  direta  possui  instrumentos  pouco 

regulamentados  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  o  que  faz  com que  fiquem relegados  ao 

esquecimento pela falta de operacionalidade. 

A falta de regulamentação, entretanto, não quer dizer que não exista, no ordenamento 

jurídico  como  um  todo,  um  reclame  pela  promoção  mais  significativa  da  participação 

democrática, haja vista que a democracia é fundamento do próprio ordenamento.

Frise-se que,  diante  de uma crise  de representação88 nas  instituições  representativas, 

como  é  o  caso  do  Brasil,  a  democracia  sofre  por  não  encontrar  em seus  parlamentos  a 

representação necessária para as demandas populares. Isso quer dizer que o pilar democrático 

do Estado encontra-se em crise, e o arcabouço normativo como um todo deve ser interpretado 

de modo a solucioná-la.

Então,  entende-se que autorização para uma participação popular mais  ostensiva,  de 

modo a permear os limites das instituições, encontra-se clara, uma vez que os mecanismos 

para o exercício da democracia encontram-se em franco sofrimento. 

Mas como se dará essa participação? 

A primeira condição necessária para a participação democrática eficaz, principalmente, 

no que tange a questões orçamentárias, é o cumprimento do direito fundamental à informação, 

reconhecido como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Preenchida essa condição, é necessário pensar de que forma o indivíduo pode permear 

os limites  institucionais,  a fim de que suas demandas  sejam audíveis  às esferas do poder 

público. Aqui cabe uma constatação necessária: é difícil pensar que um cidadão possa fazê-lo 

singularmente. 

Tendo isso em vista, ganham destaque as organizações civis que se reúnem em torno de 

demandas específicas, a fim de promover uma discussão que possa compor um pensamento 

mais uniforme, capaz de ser uma força modificadora por si só.  

Em outras palavras, a discussão promovida pelos participantes dessas organizações é 

um processo democrático capaz de dirimir determinada questão de maneira a transformá-la 

numa causa capaz de permear as instituições decisórias.

88 LIMA, Francisco Gérson Marques de. O STF na crise institucional brasileira. Estudos de casos: abordagem 
interdisciplinar de sociologia constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009. passim.
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Entretanto,  no  caso  do  Brasil,  também se  verifica  um forte  travamento  no  sistema 

político,  o  qual  não  comporta  uma maior  acessibilidade  das  demandas  geradas  dentro  da 

população,  uma  vez  que  os  institutos  da  democracia  direta  contidos  na  Constituição 

demonstraram,  no decorrer  do tempo,  uma incapacidade  de serem instrumentalizados.  Ou 

seja,  por  mais  que  a  Constituição  possua  mecanismos  para  a  participação  popular,  esses 

mecanismos não demonstraram, no decurso histórico, serem capazes de resolver o problema 

da crise de representatividade.

Isso quer dizer que, sob vários aspectos, o Estado brasileiro sofre uma patente crise de 

legitimidade, uma vez que a participação democrática exigida na própria Constituição como 

justificadora do poder não se perfaz em termos concretos, o que demonstra que uma reforma 

no sistema político atual é uma necessidade imediata, a fim de que, diuturnamente, não se 

firam os pilares da Constituição.

Se  o  Estado  opera  suas  decisões  dentro  de  um sistema  autorreferencial  que  não  é 

permeado pelas questões mais urgentes da população, a criação de leis carece de legitimidade, 

pois, como já foi demonstrado,  há fatores,  que evidenciam a dificuldade de um grupo de 

pessoas dissociadas  dos diferentes estratos populacionais de tomarem decisões capazes de 

compatibilizar interesses de diferentes ordens.

É dessa maneira que o procedimento democrático, que não pode ser só representativo, 

aparece  como  uma  maneira  de  buscar  corrigir  as  distorções  impostas  pelo  sistema 

institucional. Isso quer dizer que a maneira pela qual as cúpulas decisórias podem diminuir o 

abismo entre representantes e representados se dá de forma a abrir os canais de comunicação 

entre Estado e população.

A história brasileira demonstra quão séria é essa problemática.  Em uma democracia 

que, há pouco mais de 25 anos, tornou-se realmente universal, pois, antes das ditaduras, o 

voto  era  reservado  a  uma  parcela  privilegiada  da  população,  é  possível  verificar-se 

nitidamente como grupos de interesses muito distantes da maioria esmagadora da população 

operam  de  maneira  a  defender  demandas  muito  particulares,  esquecendo-se  de  pensar  o 

Estado de um ponto de vista coletivo, limitado pelos fins da Constituição.

Isso  faz  com  que  parcela  sensível  da  população  sinta  nitidamente  uma  crise  de 

representação. Talvez por a história do país demonstrar uma forte segregação entre classes, 

principalmente,  no que diz respeito ao acesso à democracia,  mesmo à representativa,  uma 

fatia significativa da população sempre esteve à margem dos processos políticos. 

Então, a fim de corrigir as distorções, que, além de tudo, são históricas, é necessário que 

o  Estado  crie  mecanismos  institucionais  capazes  de  fazer  permear  em  seus  limites  as 
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demandas que emergem da esfera pública de discussão. Esse conceito de Habermas é usado 

para evidenciar um espaço não institucional em que nascem as causas que são reflexo do 

dinamismo das estruturas sociais. Assim conceitua:

A esfera  pública  não pode ser  entendida como uma instituição,  nem como uma 
organização,  pois, ela não constitui uma estrutura normativa capaz de diferenciar  
entre competências e papéis, nem regula o modo de pertença a uma organização, etc. 
Tampouco ela constitui um sistema, pois, mesmo que seja possível delinear seus 
limites  internos,  exteriormente  ela  se  caracteriza  através  de  horizontes  abertos, 
permeáveis  e  deslocáveis.  A  esfera  pública  pode  ser  descrita  como  uma  rede 
adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os 
fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em 
opiniões públicas enfeixadas em temas específicos.89

Nesse contexto, evidencia-se a necessidade do amplo acesso à informação, sem a qual 

essa  rede  de  comunicação  não  poderia  existir.  Dessa  maneira,  os  participantes  da  esfera 

pública são capazes de participar de um procedimento pelo qual as opiniões passam por uma 

espécie  de  filtro,  que  é  composto  por  diferentes  contextos  particulares  e  coletivos  e  que 

evidenciam um dinamismo constante. 

Essa participação também ameniza a distorção causada pela marginalização de parcelas 

da  população  do  processo  democrático  pelo  déficit  educacional.  Isso  porque,  na  esfera 

pública, as trocas de informações possibilitam um amplo conhecimento das questões postas 

no dinamismo da  rede  de  comunicação.  Então,  a  troca  de  conhecimento,  a  colocação  de 

objeções, a reformulação de teses, entre outros procedimentos próprios dessa arena, tem um 

papel significativo na inclusão dos que, naturalmente, poderiam estar marginalizados desse 

processo.

Como se viu anteriormente, esperar que todos os atores da esfera pública de discussão 

estejam em condições de igualde de participação, de um ponto de vista material, é ilusório. O 

que  se  pode  esperar  é  que,  formalmente,  todos  possam  ter  acesso  ao  procedimento 

democrático.

Assim,  uma  arena  ampla  de  participação  possibilitaria  uma  diminuição  sensível  da 

desigualdade causada pela falta de condições cognitivas inerente a um indivíduo não educado. 

O  que  não  representa  nem  de  longe  a  igualdade  de  condições  desejável  para  os  atores 

democráticos,  entretanto  cumpre  um papel  de contribuir  para a  inclusão  dessa parcela  da 

população.

Dessa feita, cumpre analisar como os reclames fomentados dentro da esfera pública de 

discussão  poderão  ter  uma  instrumentalidade  capaz  de  permear  as  esferas  decisórias  dos 

89 HABERMAS, Jürgen, op. cit., p. 92-93.
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poderes constituídos.  Isso porque a esfera pública,  como foi dita  acima,  é meramente um 

ambiente  de  discussão  capaz  de  fomentar  temas  e  opiniões  específicas,  que,  de  maneira 

alguma, são capazes per se de constituírem uma força capaz de modificar os direcionamentos 

das instâncias decisórias.

O poder que se extrai da esfera pública de discussão é um poder que teria a população 

de se organizar  em torno de um tema ou causa,  que ganha adeptos  à  medida  que vai  se 

estruturando e vencendo as objeções impostas pelo procedimento. 

A comunicação que acontece na esfera pública é, portanto, um instrumento pelo qual é 

possível a formação de organizações na sociedade civil arranjadas em torno de um tema. São 

essas organizações que estabelecem a ponte entre indivíduo e Estado, de maneira a reforçar o 

procedimento democrático e, em última instância, conferir legitimidade às decisões políticas.  

Essas  sim são demandas  que podem e devem influenciar  as  esferas  decisórias,  isso 

porque o procedimento em si, que se iniciou na esfera pública de discussão, já representa uma 

espécie de controle público acerca da urgência e pertinência dos temas apresentados em forma 

de proposta. 

Não se pode esquecer que os representantes eleitos, até entendimento contrário, ainda 

são peças importantes do procedimento democrático. Isso quer dizer que as ações de governo 

devem ser decididas, em sua maioria, por eles.

O  que  se  defende  é  que,  a  fim  de  reduzir  a  crise  de  legitimidade,  o  canal  de 

comunicação entre representantes e representados esteja desobstruído, e a melhor forma para 

alcançar esse fim é que os instrumentos possibilitadores da democracia direta existentes sejam 

fortalecidos, assim como emerge a necessidade da criação de mecanismos mais eficazes.

O art. 14 da Constituição Federal traz como formas de soberania popular o plebiscito, o 

referendo e a iniciativa popular. É fato notório que pouquíssimas vezes esses instrumentos, de 

fato, serviram à democracia participativa.  Há quem argumente que o esquecimento desses 

instrumentos  deve-se principalmente  à  necessidade de deliberação do Congresso Nacional 

acerca dos institutos, o que representa mais um indicativo da crise de representatividade90.

 Então  cumpre  a  análise,  impulsionada  pela  autorização  em  nome  da  democracia, 

contida  no  art.  1º  da  Constituição,  de  como essa  participação  democrática  direta  poderia 

estabelecer-se de maneira a não se sobrepor aos poderes constituídos. O que se espera é um 

somatório de forças a fim de resolver a crise de legitimidade.

90 Jornal O Povo. Bonavides, Paulo.  Classe política deve manter olhar na Constituição. Disponível em: < 
http://www.opovo.com.br/app/opovo/politica/2013/06/22/noticiasjornalpolitica,3079056/bonavides-classe-
politica-deve-manter-olhar-na-constituicao.shtml >. Acesso em:  25 jun 2013. 
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Em matéria financeira, observa-se que a participação democrática encontra o entrave 

natural de alcançar as massas pela complexidade da linguagem própria do orçamento público. 

Alguns passos foram dados nesse sentido, como a exigência da Lei de Acesso à Informação 

de cartilhas explicativas mais acessíveis à população. Entretanto, por mais que seja desejoso 

incluir o povo no processo discursivo, as ações apresentadas à população devem propostas 

pelos poderes constituídos.

Isso quer dizer que as organizações civis podem propor ao poder público uma carta de 

exigências que verse sobre as prioridades para a destinação de recursos. O recebimento dos 

anseios  da  população  pelo  poder  competente  apenas  orientaria  o  processo  e  alocação  de 

recursos de maneira a cumprir a demanda popular. 

Outra  etapa  que  poderia  contribuir  para  a  legitimação  das  contas  públicas  seria  a 

ratificação da proposta de alocação de recursos por parte da população, dentro dos limites de 

discricionariedade autorizados pela Constituição.

Fica claro um descontentamento crescente da população acerca da maneira  como as 

contas  públicas  são  geridas.  Gastos  sem controle  em áreas  do  orçamento  sem urgências 

maiores costumam encabeçar a lista de reclamação dos contribuintes. O exemplo que se tem 

mais  claro  é  o  gasto  vultoso  em  rubricas  que  destinam  verbas  para  festas  populares  e 

propaganda, enquanto as verbas para a saúde e educação são limitadas.

Não se quer aqui dizer que gastos com cultura e propaganda são desnecessários, mas a 

prioridade dessas alocações podem e devem ser ratificadas pela população.

Dessa maneira, evitar-se-ia a distância que se impõe entre os entes gestores dos recursos 

públicos e o cidadão. Como já foi falado, deliberar sobre as minúcias do orçamento público 

seria algo de difícil acesso para a maioria da população, entretanto, explanada a porcentagem 

de  gastos  para  cada  rubrica,  dar  ao  cidadão  a  possibilidade  de  ratificar  ou  rejeitar  essa 

proposta legitimaria por meio da participação democrática o orçamento apresentado.

De outra maneira, também se apresenta como uma forma de participação democrática 

direta eficaz, num segundo momento, a possibilidade de avaliação, por parte do contribuinte 

da qualidade do gasto público.

Essa  exigência  aparece  em decorrência  de  a  necessidade,  apresentada  nos  capítulos 

anteriores, da cobrança de tributos ser justificada por um gasto eficaz. Como se viu, no Estado 

Fiscal, a cobrança de tributos se justifica pela necessidade de o Estado manter-se de acordo 

com os fins da Constituição.

No caso brasileiro, os fins constitucionais apontam para uma necessidade de redução 

das desigualdades sociais, e o tributo é o principal mecanismo para a realização desse fim. 
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Dessa maneira, a cobrança só se justifica se o retorno da arrecadação puder ser sentido pela 

população por meio das políticas públicas sociais.

Assim, a avaliação da qualidade do gasto parece ser um bom caminho para se achar a 

conexão necessária entre arrecadação e gasto, uma vez que são os beneficiários dos serviços 

públicos, no papel de contribuintes, que possuem o que é necessário para a construção dos 

conceitos do que vem a ser uma polícia pública eficaz, capaz de cumprir os direitos sociais 

contidos na Constituição.

Cumpre  dizer  que,  por  via  institucional  ou  não,  a  avaliação  dos  serviços  públicos 

acontece  diuturnamente  pelos  seus  usuários  e  os  gestores,  por  meio  até  mesmo  de  uma 

pesquisa de opinião, tem como identificar as falhas que prejudicam o funcionamento desses 

serviços, entretanto, seja por falta de interesse ou por qualquer outra razão, não se corrigem as 

falhas que encabeçam a lista de reclamações dos usuários.

Isso acontece porque não há nenhum instrumento capaz de forçar o gestor público a 

prezar pela qualidade do serviço, principalmente, agindo de acordo com as reclamações dos 

usuários. Ou seja, por mais que o feedback acerca da qualidade dos serviços públicos alcance 

o gestor, fica à sua discricionariedade agir conforme lhe convém.

Nesse caso, não parece que se estabelece a ponte que liga a arrecadação ao gasto, não 

havendo a necessária legitimação. A discricionariedade do gestor não pode ir além do que a 

própria população beneficiária do serviço julga como necessária.  Isso porque o gestor deve 

estar atento às peculiaridades na comunidade que atende.

No Brasil,  os casos de má gestão das contas públicas  são notórios.91 As razões que 

podem ocasionar essa má gestão são inúmeras, entretanto trazer a população para perto da 

discussão  faz  com  que  cada  um  possa  sentir-se,  proporcionalmente,  responsável  pela 

condução dos gastos. 

A  resposta  acerca  da  qualidade  dos  serviços  vinculada  à  uma  necessidade  de 

atendimento da demanda popular repartiria entre todos o ônus da responsabilidade sobre os 

bens públicos. O cidadão, inserido na discussão, tornar-se-ia tanto um usuário mais consciente 

dos serviços, como estaria mais vigilante pela conservação do que é coletivo.

A consequência,  a  longo prazo,  da  mudança  de  paradigma trazida  pela  democracia 

participativa seria uma mudança de comportamento geral dos usuários de serviços públicos. A 

coisa pública, ao invés de ser coisa de ninguém, seria finalmente o que, realmente, é: coisa de 

todos.
91 JORNAL O GLOBO.  Falhas a compra e no armazenamento levam a desperdício de R$ 1 bilhão com 
medicamentos.  Disponível em: <http://oglobo.globo.com/politica/falhas-na-compra-no-armazenamento-levam-
desperdicio-de-1-bilhao-com-medicamentos-3018545>. Acesso em: 25 jun 2013.
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A  importância  da  democracia  direta,  portanto,  é  demonstrada  principalmente  pela 

mudança no paradigma comportamental do contribuinte brasileiro. Inserido no contexto da 

discussão  acerca  do  orçamento,  o  cidadão  torna-se  responsável  pela  fiscalização  do  bem 

comum, assim como entende seu papel como peça importante para a concreção dos fins do 

Estado.

Dessa  maneira,  verifica-se  que  o  tributo  passaria  a  ser  sentido  menos  como  uma 

imposição e mais como uma contribuição (no sentido genérico do termo), podendo até ser 

sentida como consequência da mudança de paradigma, uma redução nos índices de sonegação 

fiscal, afinal, ao entender-se como responsável pela qualidade do gasto público, o cidadão 

poderia  ser  capaz  de  compreender  sensivelmente  as  consequências  advindas  do  não 

pagamento do tributo, pode mesmo reconhecer que está fazendo um mal a si como indivíduo.

Esse  componente  comportamental,  em  última  instância,  é  o  que  mais  justifica  a 

participação democrática, tendo em vista que está intimamente ligado à ideia de legitimidade, 

ou melhor, a legitimação das contas públicas se dá através da apropriação dos cidadãos do que 

é considerado “de todos”.

Apropriar-se do público é aproximar-se do ideal democrático contido na Constituição 

Federal. O instrumento normativo que afirma que a lei emana do povo e para ele se destina 

informa que não há razão na existência de leis (e do poder advindo delas) que passem ao largo 

do interesse público. Isso quer dizer que um poder não se justifica se não encontra sua raiz da 

vontade popular. 

Um amplo  conhecimento das contas  públicas,  aliado com a colocação de condições 

institucionais para que seja feita uma análise democrática do gasto, é o mínimo necessário 

para que o poder de tributar, bem como o poder de gerir as contas públicas, esteja justificado.

Vê-se,  assim,  que,  enquanto  o  poder  público,  quando  da  elaboração  do  orçamento 

público, estiver dissociado92 das demandas populares, as leis orçamentárias carecem de um 

elemento básico legitimador de tais normas e os elementos institucionais por hora existentes 

destinados a cumprir o mandamento democrático não são suficientes, ou não funcionam de 

maneira  inclusiva,  de  forma  que  há  uma  necessidade  urgente  de  ampliação  desses 

instrumentos.

É para que se busque uma realidade na qual os pilares do Estado brasileiro, quais sejam, 

o  direito  e  a  democracia,  estejam  devidamente  equilibrados  que  se  defende  uma  maior 

ampliação dos instrumentos de participação. 
92 Sobre a necessidade de participação do povo para a legitimação das normas consultar:  POPPER, Karl.  A 
sociedade aberta e seus inimigos. Tradução: Milton Amado. São Paulo: Editora da USP, 1974. passim.
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Portanto a necessidade de ampliação dessa participação já está contida nas linhas da 

Constituição como forma de cumprir o valor fundamental da democracia. É de se ressaltar que 

a crise de representatividade também perfaz uma crise de legitimação das leis, visto que, se o 

povo não se encontra representado, não se pode falar que o poder dele emana e em nome dele 

é exercido.

Assim, urge buscar maneiras de desobstruir os canais da democracia, a fim de que tanto 

a democracia  direta quanto a representativa cumpram o papel de legitimar das normas do 

Estado  brasileiro,  diminuindo  a  lacuna  histórica  criada  pela  falta  de  permeabilidade  de 

demandas mais populares nas cúpulas decisórias.

No caso do Brasil, resta claro que essa lacuna só será preenchida pelo estabelecimento 

de  uma  ponte  de  comunicação  entre  representantes  e  representados.  Há  que  se  buscar 

maneiras institucionais para que essa comunicação seja uma exigência e não meramente um 

ideal que pode ou não ser cumprido. 

Não se pode deixar à discricionariedade dos políticos a decisão sobre a necessidade ou 

não de consulta popular, principalmente, no caso das contas públicas, que falam, em vários 

níveis, sobre a vida de todo e qualquer cidadão do Estado brasileiro.

Justamente  por  serem  essencialmente  um  elemento  definidor  do  cidadão  como 

integrante  de determinado Estado,  as questões  acerca do orçamento  público,  mais  do que 

qualquer outro assunto, precisam participar da ordem do dia das discussões dos indivíduos.

A necessidade  de que essa discussão  popular  passe pelos  caminhos  das  instituições 

surge justamente para que não se faça sofrer o direito em nome da democracia. Entretanto 

verifica-se uma enorme dificuldade de se estabelecer o equilíbrio entre direito e democracia, 

no caso das finanças,  justamente porque não existem instrumentos  capazes  de estabelecer 

eficazmente a comunicação entre representantes e representados.

 Frise-se que a lei que normatiza as finanças públicas no Brasil data do ano de 196493, 

muito anterior à promulgação da Constituição atual.  Isso significa que muitos dos valores 

contidos na Carta Magna não podiam ter sido contemplados à época da elaboração desse 

instrumento normativo.

93 BRASIL. Lei no 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração 
e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível 
em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm  >.  Acesso  em:  05  mai.  2013.  Também  verificar:  
AGUIAR, Afonso Gomes. Direito financeiro: a lei 4.320 comentada ao alcance de todos. 2. ed. Fortaleza: UFC, 
1999. passim



109

Inúmeras  discussões  acerca  de  uma  nova  lei  das  finanças  públicas  já  transitam no 

Congresso  Nacional.  Os  paradigmas  trazidos  com  as  experiências  com  o  orçamento 

participativo trouxeram realidades antes não tangíveis no ano de 1964, entre elas, a exigência 

da participação direta como mecanismo de legitimação das contas públicas.

Em  todo  corpo  do  trabalho  que  se  apresenta,  verificou-se  que  há  um  caráter 

extremamente emancipatório que versa a favor da participação direta nas contas públicas. Isso 

quer dizer que a participação popular é instrumento para a realização de justiça social, tendo 

em vista que inclui o cidadão que usufrui das políticas públicas sociais em um debate que diz 

respeito a seu próprio interesse individual. 

Diante disso e para que se cumpram os fins sociais da Constituição, é que urge a criação 

de um novo paradigma normativo capaz de tornar realidade a participação direta por meio das 

instituições, não olvidando que é necessário que haja, nesse novo paradigma, instrumentos 

capazes  de  exigir  do  agente  público  o  estabelecimento  do  canal  de  comunicação  com a 

população.

5 CONCLUSÃO
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Em decorrência da crise de representação que tem se formado no estado brasileiro nas 

últimas décadas, surge uma necessidade de se pensar em novas teorias políticas e propostas 

normativas que sejam capazes de solucionar a perda de legitimidade dos poderes constituídos, 

um dos desdobramentos da sobredita crise.

Nessa toada,  o orçamento público revela-se uma das matérias de interesse geral que 

mais demonstra essa necessidade da busca pela legitimação. Isso porque constitui um assunto 

que toca muito particularmente a vida de cada cidadão do estado, sendo quando atua como 

contribuinte, provendo recursos aos cofres públicos, ou quando está como beneficiário das 

políticas públicas sociais.

O  Estado  brasileiro,  dito  um Estado  fiscal,  que  arrecada  para  manter-se,  responde, 

perante  a  seu  povo,  pela  proteção  dos  direitos  fundamentais  sociais,  assegurados  na 

Constituição. Assim, a arrecadação no Brasil deve acontecer de modo que a receita pública 

seja capaz de garantir políticas públicas implementadoras e asseguradoras desses direitos, de 

modo que, naturalmente, é um Estado com um orçamento eminentemente complexo e mais 

vultoso. 

Por ser justamente um Estado fiscal, que arrecada sem fins mercadológicos, as despesas 

do estado brasileiro devem encontrar  justificação nos fins do Estado. Isso quer  dizer  que 

gastos  desprovidos  de motivação  Constitucional  vão  de encontro  à  uma noção de estado 

eficiente, pois é do texto da Carta Magna que deve ser retirado o sentido de valores como os 

de justiça distributiva e bem comum. 

Isso significa  que  a  Constituição  é  uma elemento  balizador  das  escolhas  do agente 

público. É em razão do cumprimento de seus fins sociais que a arrecadação se justifica e é 

pela necessidade de segurança dos direitos fundamentais sociais que a tributação acaba por ter 

uma  feição  de  contribuição,  mais  do  que  de  imposição,  pois  nada  mais  é  do  que  um 

instrumento para a persecução da justiça distributiva.

Entretanto, em razão de inúmeros fatores, o que se observa no Brasil é um crescente 

descompasso entre o tamanho do orçamento público, tendo em vista que a arrecadação no 

decorrer  dos  anos  só  aumenta,  e  a  qualidade  dos  serviços  prestados  à  população,  o  que 

representa que as contas públicas carecem de um elemento justificador, o que ocasiona uma 

falta de legitimidade do poder tributante.

Diante disso, buscou-se na discussão apresentada quais seriam as possibilidades que se 

apresentariam para a alteração desse quadro de crise. 
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O  estado  brasileiro  ergue-se  em  dois  pilares  de  igual  importância:  o  Direito  e  a 

Democracia.  Os dois devem estar  equilibrados a fim de que as instituições  funcionem de 

maneira satisfatória e possam cumprir os fins Constitucionais a contento. 

Vê-se,  nessa  crise  de  representatividade,  o  valor  democrático  do  Estado  brasileiro 

menoscabado de forma que surge uma necessidade quase urgente de que se recupere formas 

de  participação  democrática  a  fim  de  que  os  pilares  do  Estado  estejam  novamente 

equilibrados.

Entende-se que na Constituição há um chamamento pela soberania popular que justifica 

o poder  do Estado sobre  o cidadão.  Se o poder,  por  alguma razão,  não encontra  raiz  na 

vontade popular, ele padece de legitimidade.

O descompasso entre as ações dos representantes eleitos e demais agentes públicos e a 

vontade da população revela que o valor democrático encontra-se em franco sofrimento e 

precisa ser regatado.  Diante disso, a democracia participativa mostra-se como uma alternativa 

viável  e  constitucionalmente  respaldada  para  que  se  encontre  caminhos  para  devolver  a 

legitimidade aos poderes constituídos.

Apesar de se encontrar claramente autorizada na Constituição, uma possível ampliação 

na participação democrática encontra entraves de difícil solução e, justamente por essa razão, 

é que a teoria democrática que se desenvolve, condizente com a realidade brasileira, precisa 

atender as peculiaridades institucionais e sociológicas do Brasil, sendo portanto uma teoria 

crítica.

Isso se justifica pela necessidade que se tem de inclusão do cidadão-contribuinte nas 

discussões  acerca  das  contas  públicas.  Como  se  viu,  a  democracia  possui  uma  caráter 

extremamente emancipatório e é através dela que se tem a possibilidade modificar realidades 

a fim de que se persiga um bem comum.

Os beneficiários das políticas públicas são os principais críticos delas e, por essa razão, 

possuem naturalmente uma condição privilegiada de análise,  a despeito  da falta  de outras 

condições de participação, tais como nível educacional razoável e acesso à informação. 

Entretanto, observa-se que por razões históricas, uma parcela significativa da população 

brasileira encontra-se marginalizada dos processos decisórios e certas condições formais de 

participação precisam estar garantidas pelo governo a fim de a desigualdade de condições dos 

atores democráticos possam ser reduzidas.

O acesso à informação e a necessidade de uma educação fiscal revelam-se instrumentos 

importantes  na  ampliação  dessa  participação.  Isso  porque  podem incluir  no  processo  de 

discussão a parcela  politicamente  marginalizada  da população.  Essa medidas,  garantiriam, 
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pelo menos, que condições formais de participação pudessem estar estabelecidas, o que já 

significaria um enorme avanço para a qualidade da discussão acerca das contas públicas.

Além disso, é importante ressaltar que os instrumentos existentes para a participação 

democrática são insuficientes e ao longo da história, demonstraram pouco poder de modificar 

a realidade. Outros instrumentos precisam ser pensados e instituídos a fim de que se possa ao 

menos falar de respeito ao valor democrático constitucional. 

A colocação dessas condições formais é obrigação mínima do Estado e delas ele não 

pode se furtar. Entretanto, o preenchimento de condições materiais de participação parece ser 

algo de mais difícil concreção. Isso porque a prática demonstra que subjetivamente o cidadão 

brasileiro encontra-se extremamente vulnerável ao participar da arena de discussão. Inúmeros 

são  os  fatores  que  contribuem pra  isso,  mas  o  baixo  nível  educacional  demonstra  ser  o 

principal agravante da desigualdade.

Há quem possa argumentar que essa razão seria suficiente para não incluir o cidadão 

que não está devidamente educado na discussão democrática, entretanto, o que se observa é 

que essa é justamente a razão pela qual ele necessita estar inserido nesse processo.

Como se viu, a democracia tem a capacidade de promover uma emancipação pessoal do 

indivíduo que participa do processo de discussão.  Por essa razão,  é justamente,  o próprio 

cidadão marginalizado que possui, pela via democrática direta, o poder de mudar a realidade o 

qual está inserido.

Nesse  sentido,  uma  teoria  democrática  crítica,  que  esteja  atenta  às  peculiaridades 

brasileiras,  precisa  levar  em consideração  que  certas  condições  de  igualdade  não estarão 

postas  no  procedimento  discursivo,  entretanto,  isso  não  atenta  contra  a  necessidade  de 

participação, pois é através dela que se reduzirá sensivelmente essas desigualdades.

Justificada  a  necessidade  de  inclusão  dos  politicamente  marginalizados  no  processo 

democrático, é importante que se tenha claro como essa participação democrática acontece de 

forma que não extrapole limites e faça sofrer a outra base do Estado, qual seja o Direito.

É  importante  frisar  que,  como  foi  apresentado  ao  logo  do  trabalho,  as  discussões 

públicas,  principalmente  quando  versam  sobre  orçamento,  devem  percorrer  um  caminho 

institucional.  Isso  quer  dizer  que  os  instrumentos  para  a  participação  democrática  eficaz 

devem  estabelecer  entre  população  e  governo  um  caminho  de  comunicação  capaz  de 

transformar uma demanda nascida na esfera pública de discussão em ação governamental 

concreta, sendo os representantes obrigados a colocar factualmente à disposição da população, 

mecanismos que possas desobstruir essas vias de comunicação.
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Outro limite  que se coloca  necessário  às  discussões democráticas,  a  fim de que ela 

eventualmente não passe a ser instrumento de dominação, ao invés de instrumento jurídico de 

soberania, é que ela deve ser limitada pelos direitos fundamentais contidos na Constituição 

Federal.

Observou-se que os direitos fundamentais possuem um caráter duplamente democrático 

e  antidemocrático.  Democrático,  pois  são  eles  que  colocam  as  condições  subjetivas 

necessárias  para  que  o  cidadão  possa  estar  apto  a  exercer  uma  participação  democrática 

eficaz.  Antidemocrático porque estabelecem limites aos quais a vontade da população não 

pode transpassar.

Conquanto seja claro que esse caráter antidemocrático evidenciam-se muito mais nas 

proteções aos direitos subjetivos do cidadão, também é possível que se argumente que os 

direitos  fundamentais  colocam  limites  também  a  atuação  de  qualquer  poder  que  tente 

menoscabar a concreção de direitos fundamentais sociais.

Em outras palavras, no caso de uma participação democrática ampla,  com condições 

reais de participação, a vontade popular não poderia se sobrepor à necessidade de se garantir 

minimamente os direitos fundamentais sociais. 

As discussões acerca do orçamento público demonstram um desdobramento mais claro 

dessa assertiva.  Evidenciou-se que numa situação real de participação democrática ampla, 

alguns direitos sociais como a garantia da educação poderia demonstrar relevância e urgência 

maior do que outro direito, como o da saúde.   Nesse sentido, a vontade popular não poderia 

se dar de maneira a fazer sofrer garantia do direito à saúde, ou seja, não se poderia escolher 

aplicar os recursos públicos em uma rubrica de forma que algum direito social fosse afetado, 

de maneira  que a discussão democrática sempre  encontrará como limite  a  necessidade de 

garantia de todos os direitos fundamentais, minimamente. 

Dessa  forma  a  discricionariedade  que  as  decisões  populares  podem  ter  é  de,  tão 

somente, destinar verbas maiores a determinado ponto do orçamento, entretanto, sem fazer 

sofrer de maneira alguma os outros valores sociais.

 Colocados  as  condições  e  os  limites  da  participação  verificou-se  que  ainda  era 

necessário compreender como a vontade popular poderia chegar, efetivamente, a participar do 

processo decisório dos agentes políticos, uma vez que a representação, por mais que esteja em 

crise, ainda se apresenta como um componente importante para a efetivação da democracia. 

Assim, entende-se que a participação democrática direta e o poder político dos representantes 

eleitos devem ser forças capazes de compatibilizar-se a fim de fortalecer a democracia e não 

enfraquecê-la.
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Significa  dizer  que  os  reclames  populares  devem  ser  audíveis  aos  representantes 

políticos  e suas ações devem estar a todo momento norteadas pela  opinião da população, 

entretanto, em última instância as decisões devem por eles serem tomadas.

Assim, colocou-se a necessidade de entender como poderia dar-se essa comunicação 

entre representantes e representados de maneira que estivessem postas as peculiaridades da 

realidade brasileira.

Concluiu-se  que  na  esfera  pública  de  discussão,  aparecem inúmeros  temas  que  em 

decorrência do procedimento discursivo podem tornar-se demandas patentes e que necessitam 

adentrar as esferas do poder. 

Essas demandas fomentadas na esfera pública de discussão precisam, entretanto, ganhar 

a  feição  de  causa,  ao  redor  da  qual,  inúmeros  outros  debates  são  também colocados  de 

maneira que possam passar por uma espécie de filtro que a transforma em uma reivindicação 

ao poder público.

As  organizações  civis  que  se  formam em razão dessas  causas  constituem um forte 

mecanismo  de  participação  popular,  entretanto,  não  se  observa  no  Estado  brasileiro 

instrumentos capazes de impelir o poder público a estabelecer contato com tais organizações.

Cumpre ressaltar que a lei que regulamenta as finanças públicas no Brasil data do ano 

de  1964  e,  talvez  por  isso,  não  possua  esses  mecanismos  capazes  de  proteger  o  valor 

democrático  contido  na Constituição  de  1988,  justamente,  por  ter  sido um paradigma da 

conjunção histórica da época de sua promulgação.

A discussão democrática deveria ser, portanto, capaz de orientar as ações dos agentes 

públicos de forma que se harmonizassem com a vontade da população. Isso representa uma 

alteração do paradigma das finanças públicas, que até o presente momento, é uma matéria que 

passa ao largo do conhecimento da maioria da população.

Uma  eventual  lei  que  regulamentasse  a  participação  popular  nas  finanças  públicas 

deveria  trazer  em seu bojo instrumentos  que fossem capaz de obrigar  o agente público a 

conduzir, em determinados momentos da feitura do orçamento, a consulta popular.

Ressalte-se  que  se  coloca  aqui,  factualmente,  o  obstáculo  a  participação  da  difícil 

intelecção por parte da população do conteúdo das contas públicas.  A matéria  representa, 

efetivamente, algo que exige um maior aparato cognitivo, não disponível a parte sensível da 

população.

O que se defende é que, pelo menos de maneira mais genérica, os gastos devem ser 

apresentados  para  a  apreciação  popular  e  devem ser  ratificados  por  consulta.  Em outras 
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palavras, tradução dos gastos nas rubricas em forma de porcentagem, já ajudariam e muito na 

concreção de uma cultura da participação democrática.

Além disso,  demonstra-se  igualmente  necessário,  que  a  população  possa  fazer  uma 

avaliação da qualidade do gasto, em momento posterior. Esse dinamismo promoveria uma 

alteração  no  paradigma  comportamental  do  contribuinte  brasileiro  pois  representaria  uma 

forma de apropriação da coisa pública pela coletividade, o que tornaria todos responsáveis 

pela concreção da justiça distributiva.

Como a realidade acima descrita não está ainda posta, não se pode falar que o Estado 

brasileiro esteja em vias de perquirir um ideal de bem comum capaz de fazer valer os direitos 

fundamentais sociais. Isso porque até mesmo a própria noção do que vem a ser os conteúdos 

desses direitos devem ser preenchidos numa dinâmica discursiva, uma vez que engessar o 

conteúdo  de  um  direito  fundamental  pode  significar  um  caminho  para  sua  eventual 

obsolescência.

Conclui-se,  então,  que  há  uma  mandamento  Constitucional  em  favor  de  uma 

democracia  mais  concreta,  mais  inclusiva,  que  não  está  sendo  respeitado  pela  atual 

configuração política do Estado brasileiro. 

A urgência que gira em torno dessa demanda demonstra sua relevância, justamente, pelo 

descompasso entre as ações dos representantes eleitos e a vontade dos representados, ficando 

claro que o poder  precisa retornar  às mãos  do povo,  até  porque são os  beneficiários  das 

políticas públicas que precisam definir o que vem a ser um serviço público de qualidade.
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