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Simpósio: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA 
 
RESUMO: A presente pesquisa busca identificar se a vinculação do orçamento público ao 

princípio da legalidade atende aos seus propósitos. Ou seja, compreender se o orçamento 

precisa ser necessariamente materializado sob a forma de lei para que possa servir como 

instrumento de controle social e transparência, contribuindo, assim, para a construção 

democrática dos gastos públicos. Esse tema é especialmente relevante para a realidade 

brasileira, tendo em vista que o processo de estabilização econômica, construído ao longo dos 

anos de 1990, foi essencial no contexto de consolidação das instituições democráticas, após o 

longo período de ditadura militar. O direito financeiro e as regras orçamentárias fortaleceram-

se de forma tão expressiva que a Lei Federal 10.028/2000 aumentou o rol de crimes de 

responsabilidade, podendo punir os representantes do executivo em todos os âmbitos 

federativos, isto é, federal, estadual e municipal, com afastamento por meio do processo de 

impedimento. Ademais, a pesquisa em tela também se justifica pela peculiaridade da 

sistemática orçamentária brasileira. Esta é efetivada a partir de uma complexa cadeia 

legislativa composta pelo Plano Plurianual (PPA), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e pela Lei Orçamentária Anual (LOA). Para efetivação desta investigação acadêmica, 

realizou-se uma análise do processo de aprovação dessas leis em que se buscou perceber o 

grau de participação dos atores envolvidos, como também o cumprimento dos prazos 

constitucionalmente previstos. Tal análise foi complementada por meio de questionários 

respondidos por um público juridicamente qualificado em que se intentou verificar o grau de 

conhecimento dessas leis por parte deste público. Parte-se de duas premissas: (1) o desenho 

constitucional brasileiro do orçamento público atende apenas parcialmente seus objetivos e 

(2) ainda que se trate de um público qualificado, este possui um conhecimento apenas teórico 

das relações do Direito Financeiro, sem uma perspectiva concreta do conteúdo que existe nas 

leis orçamentárias do país. Dentre os resultados, ainda que parciais, é possível verificar que o 

desenho orçamentário atual cumpre, de forma muito tímida, os seus objetivos de transparência 

e controle social. 
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