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Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERCONSTITUCIONALISMO 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por objeto apresentar a adoção do orçamento 

participativo como medida eficaz para fins de reforma política no Brasil, tanto em âmbito 

municipal, cuja forma é admitida na atualidade por alguns municípios; como a nível federal, 

que seria a inovação a ser apontada. Empregou-se o método de abordagem dedutivo, e 

partindo-se das pesquisas realizadas e de uma análise do Estado de Direito adotado pelo 

legislador constituinte, observou-se que tal providência é constitucional e possibilita 

resultados positivos para a democracia brasileira. Conforme se extrai das experiências 

realizadas nos municípios adeptos, notou-se que o orçamento participativo contribui 

diretamente para a democracia brasileira, haja vista que instiga a participação popular nas 

decisões políticas, exercendo – desta forma – a soberania popular (art. 1 CF); viabiliza maior 

fiscalização dos atos de seus representantes políticos, por intermédio dos conselhos formados 

pela população; além da destinação de recursos públicos de acordo com as necessidades da 

sociedade, satisfazendo os anseios desta. Contudo, analisando o descontentamento da 

população brasileira diante de algumas decisões políticas de âmbito federal, em especial, a má 

distribuição dos recursos públicos, o presente trabalho apresenta a aplicação do orçamento 

participativo a nível nacional como uma das alternativas viáveis para a reestruturação da 

democracia brasileira, possibilitando o exercício direto da soberania popular sobre as decisões 

com aplicabilidade relacionadas ao orçamento público. Ademais, com os reflexos da 

globalização, a internet e as redes sociais poderiam ser utilizadas como importantes 

ferramentas para a concretização da proposta aqui lançada, em razão de que, com o decorrer 

do tempo, o direito a informação digital está cada vez mais acessível a todas as classes 

sociais. Tal proposta não goza de exclusividade, pois suas características estão presentes em 

alguns programas no plano  político internacional, como o episódio da Islândia em 2012 que 

oportunizou à população discutir questões sobre a Constituição por meio de redes sociais. No 

entanto, apesar do Estado já disponibilizar mecanismos para consulta e deliberação popular, 

desta amplitude e mediante o uso da internet, mostra-se necessário ir além do que é adotado – 

ou seja – oportunizar poder decisório significativo para o povo deliberar a respeito do 

orçamento público, propiciando a destinação os recursos estatais de acordo com o interesse 

majoritário, afastando - totalmente ou parcela significativa- das críticas quanto ao pagamento 

de juros da dívida interna e sobre a escassez dos recursos destinados a setores fundamentais, 

como a segurança pública e a saúde pública. Portanto, a ideia aqui sugerida demonstra ser 

necessária para o aprimoramento do Estado Democrático de Direito, em razão de a Carta 

Magna de 1988 priorizar pelo interesse público. Todavia, para se atingir a sua real finalidade, 

a adoção do orçamento participativo da forma que foi proposta deve estar aliada a uma 

reforma substancial do Estado de Direito, a qual deverá estabelecer condições democráticas 

mínimas para que a sociedade possa se valer deste instituto de maneira eficiente. 
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