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Resumo: O Estado brasileiro busca garantir a obediência ao 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, para tanto, respeita 

os Direitos Fundamentais de Segunda Dimensão, direitos estes 

que importam na realização de despesa pública. Tais despesas 

são realizadas por meio de políticas públicas estabelecidas no 

orçamento público. De acordo com a sistemática Constitucional, 

aludido orçamento é elaborado por meio de três leis, a saber, o 

PPA, a LDO e a LOA. Exceto o disposto na Emenda Constitu-

cional 86/2015, sabe-se que a execução desse orçamento se dá 

de forma não vinculativa, tendo o Gestor grande dose de discri-

cionariedade quando da implementação de políticas públicas. De 

qualquer forma, o PPA é uma lei que prevê as diretrizes para 

quatro anos, tendo início no segundo ano de mandato do Chefe 

do Poder Executivo. Já a LDO é uma espécia de PPA com vi-

gência de um ano, mas com a prerrogativa de regulamentar al-

gumas situações pontuais previstas na Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Por fim, tem-se a LOA que prevê o orçamento 
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propriamente dito, onde constam as políticas públicas com seus 

respectivos valores alocados em dotações orçamentárias, o que 

possibilita ao Gestor implementar as políticas públicas de forma 

transparente e democrática, possibilitando um melhor accounta-

bility por parte do Legislativo, Tribunais de Contas, Ministério 

Público e até mesmo por parte da população. 

 

THE PARTICIPATORY BUDGET AS A STRENGTHENING 

TOOL FOR DEMOCRACY IN THE VISION OF ALAIN 

TOURAINE 

 

Abstract: The Brazilian State seeks to guarantee obedience to the 

Principle of the Dignity of the Human Person, respecting the 

Fundamental Rights of the Second Dimension, rights that are 

important in the execution of public expenditure. These expend-

itures are carried out through public policies established in the 

public budget. According to the Constitutional system, this 

budget is elaborated through three laws, namely the PPA, the 

LDO and the LOA. Except as provided in Constitutional 

Amendment 86/2015, it is known that the implementation of this 

budget is non-binding, with the Manager having a great deal of 

discretion when implementing public policies. In any case, the 

PPA is a law that provides for the four-year guidelines beginning 

in the second year of the Chief Executive's term of office. The 

LDO is a PPA entity with a one-year term, but with the prerog-

ative to regulate some specific situations provided for in the Fis-

cal Responsibility Law. Finally, we have the LOA that provides 

for the budget itself, where the public policies with their respec-

tive amounts allocated in budget allocations are included, which 

enables the Manager to implement public policies in a transpar-

ent and democratic manner, enabling a better accountability by 

the Legislative, Courts of Accounts, Public Ministry and even 

by the population. 
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INTRODUÇÃO 

 

 trabalho em pauta visa esboçar uma breve refle-

xão sobre a participação popular na elaboração de 

uma proposta orçamentária, por meio do orça-

mento participativo, verificando se tal dinâmica 

tem condições de fortalecer a democracia como 

um todo. 

Alain Touraine, sociólogo francês, traçou alguns requisi-

tos que ele entendia que deveriam estar presentes no Estado para 

se determinar se este possui ou não uma democracia forte.  

Para ele a democracia deve combinar “a integração, isto 

é, a cidadania, que supõe em primeiro lugar a liberdade de esco-

lhas políticas, com o respeito das identidades, das necessidades 

e dos direitos.” (TOURAINE, 2002, p. 345). 

Nesse sentido, o ato de o Estado convocar os cidadãos 

para deliberarem entre si sobre onde determinado recurso pú-

blico deverá ser alocado guarda uma evidente relação com o Es-

tado Democrático de Direito. 

Lançando mão dos ensinamentos de Touraine, o intento 

deste artigo é verificar se acaso a participação popular nas audi-

ências públicas de elaboração da peça orçamentária resulta no 

fortalecimento do regime democrático do país. 

Aferir se a conscientização do povo no sentido de debater 

o orçamento público tem o condão de fortalecer as instituições 

democráticas, no sentido de incutir na sociedade o hábito de se 

O 
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debater a gestão dos recursos públicos e demais temáticas ati-

nentes à política em geral.   

Para lograr êxito nessa caminhada, é necessário que se-

jam trazidos à pesquisa conceitos sobre o orçamento público, de 

orçamento participativo, sua elaboração, seus reflexos na socie-

dade e os cuidados para que a sociedade se interesse sobre o 

tema. 

Além disso, é imperioso que seja abordado o pensamento 

de Alain Touraine, expondo o que ele entende como uma demo-

cracia forte, relacionando os temas para se verificar se o orça-

mento participativo seria um instrumento de fortalecimento de-

mocrático, a luz do pensamento do sociólogo em pauta. 

Para tanto, observa-se que o método dedutivo deverá ser 

empregado, uma vez que será feita exaustiva pesquisa bibliográ-

fica para se determinar o que se entende por orçamento partici-

pativo, para a seguir, relacioná-lo com os ensinamentos de Alain 

Touraine contidos em sua obra “Crítica da Modernidade”, onde 

ele debate o que vem a ser democracia, de acordo com a sua 

ótica.  

 

1 DO ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

Para iniciar os trabalhos, mister se faz analisar o orça-

mento público no âmbito da Constituição Federal de 1988, abor-

dando a sua origem e conceituação propriamente dita deste ins-

tituto. 

James Giacomoni lembra que a gênese do orçamento pú-

blico remete ao Artigo 12 da Marga Carta de 1215, assinada pelo 

Rei da Inglaterra, João Sem Terra. Nesse sentido:  

Mesmo não envolvendo o lado da “despesa pública”, o 

artigo 12 da Marga Carta é geralmente considerado pelos trata-

distas como uma espécie de embrião do orçamento público (GI-

ACOMONI, 2010, p. 32) 
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Já no Brasil, a criação do orçamento está ligada à vinda 

da Família Real em 1808, ocasião em que o Rei de Portugal, D. 

João VI criou o Erário Público e o regime de contabilidade. 

Trata-se de um instrumento que tem o intuito de discipli-

nar a arrecadação e as despesas do Estado. Tem como caracte-

rística ainda a possibilidade de viabilizar o chamado accounta-

bility, que consiste no ato controlar os gastos do ordenador da 

despesa.  

Vale dizer, versa sobre instrumento que auxilia aos ór-

gãos de controle, tais como Poder Legislativo e Tribunais de 

Contas, bem como à população que terá meios de aferir se as 

despesas públicas estão de acordo com o que está previsto nas 

peças orçamentárias. 

Nesse sentido, James Giacomoni assegura que: 
[...] o orçamento, desde o início, representou uma importante 

conquista como instrumento disciplinador das finanças públi-

cas, sua função principal foi a de possibilitar aos órgãos de re-

presentação um controle político sobre os Executivos. (GIA-

COMONI: 2010. P. 55). 

O Orçamento público igualmente é instrumento de pu-

blicidade e transparência, tendo em vista que, a partir dele qual-

quer cidadão tem acesso a como serão empregados os recursos 

públicos no decorrer do exercício.  

Nesse aspecto, nota-se que o orçamento público é impor-

tante ainda no que diz respeito à segurança jurídica, pois gera ao 

menos uma expectativa de que determinada política pública será 

implementada, deixando de ter o Chefe do Poder Executivo a 

prerrogativa de gastar os recursos públicos ao seu bel prazer. 

Sobre o tema, nota-se que o Princípio da Reserva Legal 

é observado como “quando uma norma constitucional atribui de-

terminada matéria exclusivamente à lei formal (ou a atos equi-

parados, na interpretação firmada na praxe), subtraindo-a, com 

isso, à disciplina de outras fontes, àquelas subordinadas” (CRI-

SAFULLI, 2000, p. 421).  
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Oportuno destacar que, ao contrário da iniciativa pri-

vada, onde o cidadão está autorizado a proceder de qualquer ma-

neira desde que esse ato não seja contrário à lei, no âmbito da 

administração pública, o gestor público só pode agir se assim a 

lei autorizar. Ou seja, nada faz, a não ser aquilo que a lei lhe 

permite. 

Sobre o tema Vidal Serrano Nunes Júnior apresenta o 

“Princípio da Legalidade Orçamentária”; segundo o qual, apesar 

da obrigatória previsão legal dentro da lei orçamentária para a 

viabilização de qualquer despesa pública, ainda assim o Poder 

Executivo não está vinculado à sua implementação, neste sen-

tido:  
Todavia, no âmago do próprio princípio da legalidade, surge o 

chamado princípio de legalidade orçamentária [...] um dado es-

sencial que, antes de mais, deve ser registrado é o fato de que 

a lei orçamentária autoriza, mas não vincula. É dizer, sem a 

previsão orçamentária, a despesa, em princípio, não pode ser 

realizada, mas com ela o Executivo não se vê obrigado à sua 

realização. (NUNES JUNIOR, 2009, p. 171) 

No mesmo sentido, Karl Loewenstein entende que o or-

çamento Público é uma “decisão política fundamentada” (LO-

EWENSTEIN, 2017). Tal decisão deve convergir para a promo-

ção dos direitos e garantias fundamentais em uma definição de 

políticas públicas orientadas à inclusão como fator de bem estar 

social, conforme exposto anteriormente. 

Só a título de esclarecimento, sem querer adentrar o 

tema, verifica-se que o orçamento público, de acordo com a 

Constituição Federal de 1988, se materializa por meio de três 

leis distintas: o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Or-

çamentárias - LDO, e a Lei Orçamentária Anual - LOA.  

 

1.1 DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

 

A implementação de políticas públicas no Brasil passa, 

como foi visto há pouco, pela elaboração do orçamento público. 

Tradicionalmente, o cidadão comum fica alheio às discussões 
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sobre onde irão ser destinados os recursos públicos arrecadados 

pelo Estado.  

No mesmo sentido, Fernando de Brito Alves e Luiz Fer-

nando Kazmierczak lembram que “A tradição de participação 

política no Brasil é fundada em uma espécie de clientelismo po-

lítico, sendo sua história marcada política e economicamente 

pela exclusão,” (KAZMIERCZAK; ALVES, 2013, p. 426). 

No orçamento participativo a população “tem poder de-

liberativo sobre tópicos definidos no processo orçamentário, no 

qual a voz e o voto dos representantes populares têm peso nas 

decisões orçamentárias” (AZEVEDO FILHO, 2016), e outras 

medidas de inclusão social se inserem nesse contexto de diálogo 

entre administrador e administrado.  

Versa sobre uma ferramenta apta a possibilitar ao desti-

natário dos serviços públicos ser ouvido, possibilitando ao ges-

tor um contato mais direto com a população e poder empregar 

de forma mais eficiente os recursos públicos para a satisfação 

das necessidades da sociedade. 

Sabe-se que a maioria dos administradores públicos 

(leia-se: ocupantes de cargos eletivos) nunca conheceu a misé-

ria, tampouco tem ideia da falta que faz a ausência de sanea-

mento básico ou ainda experimentou a demora em um atendi-

mento emergencial em uma fila de pronto socorro administrado 

com recursos do SUS. 

Corroborando com o entendimento esposado acima, 

Souto Maior, citado por Gilnei Luiz de Moura, no artigo intitu-

lado “Planejamento estratégico e planejamento participativo na 

gestão municipal: o caso do município de Porto Alegre - gestão 

1989-93” de lavra deste último enaltece que: 
O fracasso generalizado da administração pública e planeja-
mento governamental brasileiros, em todos os níveis, residem 

em boa parte na falta de estratégias e participação dos cidadãos 

nas decisões que lhes (sic) afetam. (MOURA, 2015, p. 2) 

Logo, verifica-se que o orçamento participativo nada 

mais é do que um instrumento de auxílio ao administrador para 
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que possa notar quais as carências e anseios da sociedade que 

ele dirige. 

 

1.2 ORIGEM E CONCEITO DO ORÇAMENTO PARTICIPA-

TIVO 

 

Sobre a origem do orçamento participativo ressalta-se 

que não existe consenso na academia. Citando inúmeros outros 

autores, Fernando de Brito Alves e Luiz Fernando Kazmierczak, 

reputam a origem do Orçamento Participativo à cidade de Porto 

Alegre, gestão de 1989. (KAZMIERCZAK; ALVES, 2013, p. 

427) 

Para conceituar o orçamento participativo de modo mais 

didático, socorre-se aos ensinamentos de Leonardo Avritzer, o 

qual prescreveu que: 
O OP é uma forma de rebalancear a articulação entre a demo-

cracia representativa e a democracia participativa baseada em 
quatro elementos: a primeira característica do OP é a cessão da 

soberania por aqueles que a detêm como resultado de um pro-

cesso representativo local. (...); em segundo lugar o OP implica 

a reintrodução de elementos de participação local, tais como 

assembléias regionais, e de elementos de delegação, tais como 

os conselhos (...); em terceiro lugar, a participação envolve um 

conjunto de regras que são definidas pelos próprios participan-

tes, vinculando o OP a uma tradição de reconstituição de uma 

gramática social participativa na qual as regras da deliberação 

são determinadas pelos próprios participantes; em quarto lugar, 

o OP se caracteriza por uma tentativa de reversão das priorida-
des de distribuição de recursos públicos a nível local através de 

uma fórmula técnica. (AVRITZER , 2003) 

Seguindo no mesmo sentido, para Fernando de Brito Al-

ves “o orçamento participativo é decorrente da realização de as-

sembleias plenárias regionais, assembleias temáticas, fóruns de 

delegados, cujas propostas são consolidadas por um Conselho 

do Orçamento Participativo”. (ALVES, 2013, p. 206) 

Trata-se de uma abertura para que as classes populares 

possam incluir suas necessidades no âmbito orçamentário do 
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ente estatal. Percebam que o resultado desses debates é a inclu-

são efetiva daquilo que é tido como necessário às classes popu-

lares dentro da peça orçamentária. Peça esta que ditará os rumos 

da administração pública no exercício subsequente. 

Quanto às características do Orçamento Participativo, 

destaca-se mais uma vez a lição de Fernando de Brito Alves: 
[...] (1) inversão da lógica da representação, já que os represen-

tantes ordinários cedem espaço para formas de participação lo-

cal; (2) aplicação local do princípio da autodeterminação dos 

povos (autorregulação soberana), pelo qual se instaura uma 

nova gramática social, já que os próprios participantes esco-

lhem as regras que os sujeitarão; (3) não aplicação de fórmulas 

técnicas na elaboração do orçamento, para privilegiar os pro-

cessos de deliberação local na determinação das prioridades or-
çamentárias. (ALVES, 2013, p. 207) 

Com relação às duas primeiras características invocadas 

acima, podemos perceber que versa sobre uma ferramenta ten-

dente a devolver ao titular do Poder, o povo (nos termos do Ar-

tigo 1°, Parágrafo Único da Constituição Federal), o exercício 

deste Poder.  

Por isso se fala em subversão de um modelo excludente 

para um modelo participativo a incentivar o bem coletivo. Pode-

se perceber também que a tecnicidade é mitigada e o orçamento 

participativo é reflexo direto da soberania popular. 

Enquanto que a terceira característica guarda relação 

com a utilização de linguagem acessível à população, evitando 

o modelo orçamentário cheio de números, dotações e rubricas 

incompreensíveis, que inviabilizam e desestimulam os cidadãos 

de adentrar no debate. 

 

1.3 DA LINGUAGEM EMPREGADA JUNTO À SOCIE-

DADE   

 

É evidente que quando da elaboração de uma proposta 

orçamentária, os números devem se fazer presentes nas discus-

sões. Entretanto, tantos dados técnicos tendem a confundir e 
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desestimular o leigo a participar das reuniões que debatem a ela-

boração do orçamento participativo. 

Nesse caso, deve-se priorizar as notas explicativas, infor-

mando o significado de cada item, com o apoio de técnicos es-

pecializados com didática e capacidade de expressar o real sig-

nificado dos termos contidos na proposta orçamentária, para que 

todos possam entender onde cada recurso será aplicado e poder 

expor suas necessidades. 

Para exemplificar, cita-se a Lei Municipal n°. 3.006, de 

20 de março de 2014 de autoria do Chefe do Poder Executivo 

Municipal de Jacarezinho/PR cujo objetivo é a alteração da Lei 

Orçamentária Anual daquele exercício financeiro. 

Em uma eventual discussão em audiência pública, o ser-

vidor encarregado não pode simplesmente colocar em discussão 

a inclusão da dotação 08.10.10.301.0012.2.154 contendo R$ 

115.000,00 (cento e quinze mil reais) de recursos financeiros 

para “obras e Instalações” e “Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica”. 

Esses enormes números tendem a desestimular a popula-

ção, sobretudo a o pessoal mais simples; além disso, os termos 

“obras e instalações” e “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica” são muito vagos e não ajudam a visualizar concreta-

mente onde os R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) irão ser 

empregados. 

O ideal seria explicar todos os demais números que com-

põem a dotação, sendo o “08” o órgão Secretaria Municipal de 

Saúde; o “10” a unidade correspondente ao Fundo Municipal de 

Saúde; o “10” que indica a função “saúde”; o “301” que denota 

a subfunção “Atenção Básica”; “0012” indicando o programa 

“Assistência Básica a Saúde” e o “2.154” que estabelece o pro-

jeto “Reforma da Unidade Básica de Saúde – Posto Central”. 

Entretanto, dependendo do público, estender-se demais 

em aspectos técnicos pode confundi-lo. No caso, o técnico que 

for expor deve ter certa sensibilidade e explicar da forma mais 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1407_ 

 

 

didática possível. Deve dirimir as dúvidas dos interlocutores es-

clarecendo todos os pontos controvertidos que porventura apa-

recerão 

Vale dizer, cabe ao poder público ter agentes capacitados 

para informar que aquele enorme número 

“08.10.10.301.0012.2.154” nada mais é do que a dotação orça-

mentária que será utilizada para que os R$ 115.000,00 (cento e 

quinze mil reais) possam ser destinados para a reforma do posto 

de saúde central. 

Como o orçamento participativo é um instrumento de in-

clusão social na tomada de decisões acerca da melhor política 

pública, a população deve ser incluída não somente para cumprir 

a lei, de modo a permitir a manifestação de três características 

principais dessa ferramenta de pacificação social, a saber:  
(1) participação aberta a todos os cidadãos sem nenhum status 

especial atribuído a qualquer organização, inclusive as comu-

nitárias; (2) combinação da democracia direta e representativa, 

cuja dinâmica institucional atribui aos próprios participantes a 

definição das regras internas e (3) alocação dos recursos para 

investimentos baseado na combinação de critérios gerais e téc-

nicos, ou seja, compatibilização das decisões e regras estabele-
cidas pelos participantes com as exigências técnicas e legais da 

ação governamental, respeitando também os limites financei-

ros.(COSTA JUNIOR, 2014) 

Devem, portanto, participar dos debates e, sobretudo, en-

tender o que se está sendo debatido, não somente ser o, com o 

perdão da expressão, “gado” que se faz presente só para assinar 

uma lista que comprove (no papel) que houve inclusão social. 

Allaymer Ronaldo R. D. Bonesso em sua dissertação de mes-

trado destaca justamente essa característica inclusiva do orça-

mento participativo: 
[...] instrumento utilizado para efetivar as políticas públicas de 

inclusão social e destacar, efetivamente, a cidadania ativa da 

cidadania liberal, ou imperial. Visto que deve ser instrumento 
de ampliação da visão de uma cidadania, que é posta à popula-

ção como detentora da soberania popular; que lhes garante uma 

ampla participação na execução das políticas sociais. Fato que 
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deve ser visto como instrumento de ampliação moral e de pro-

teção aos direitos fundamentais e humanos. (BONESSO, 2006)  

A partir da elucidação do citado Professor de Direito Ad-

ministrativo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Univer-

sidade Estadual do Norte do Paraná – UENP conclui-se que se 

trata de instrumento de efetivação de políticas públicas, tendente 

a realizá-las, com um enfoque mais amplo de cidadania, cujo 

objetivo é o de inclusão social, subvertendo o atual quadro de 

exclusão social existente em nosso país, contribuindo em grande 

parcela à consecução do bem estar social. 

 

1.4 DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA 

 

Outra questão que deve ser levada em consideração para 

o sucesso do orçamento participativo é a referente à execução 

orçamentária. Afinal, de nada adianta dar a efetiva publicidade 

às assembleias e audiências de deliberação sobre a elaboração 

do orçamento; atingir um alto índice de participação da socie-

dade civil; ter as propostas apresentadas discutidas e incluídas 

no orçamento do ano subsequente; e, quando da execução orça-

mentária, o Gestor Público simplesmente não realizar as despe-

sas que a sociedade tanto almejava quando da elaboração da 

peça orçamentária. 

Não fazer com que os anseios da sociedade saiam do pa-

pel é frustrante para aqueles que se dispuseram a participar das 

assembleias, que perderam tempo e dinheiro para ir às reuniões, 

se desgastando para atingir a aprovação do orçamento nos ter-

mos propostos.  

Quando o Gestor age assim, está injustificadamente de-

sestimulando a população a participar das próximas assembleias 

para a elaboração dos orçamentos futuros. O que conduz ao re-

torno do velho orçamento imposto pela administração onde o ci-

dadão comum fica alijado do processo, permanecendo o status 

de exclusão. 
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Do contrário, se o Ordenador da Despesa cumprir o or-

çamento na medida em que ele foi proposto, pelo menos naquilo 

que foi objeto das solicitações populares em assembleia, o sen-

timento será de vitória para a população que se fez ouvida e aten-

dida, e tal vitória é valiosíssima perante a efetivação e concreti-

zação dos ditames constitucionais quanto a direitos e garantias 

fundamentais.  

Feitas estas considerações acerca do orçamento partici-

pativo, passa-se a análise do entendimento de Alain Touraine, 

extraído de sua obra “Crítica da Modernidade”, sobre alguns ele-

mentos que tornam a democracia forte dentro do Estado, tra-

çando um paralelo com a temática orçamentária participativa até 

o momento exposta. 

 

2 UMA DEMOCRACIA FORTE NA VISÃO DE ALAIN 

TOURAINE. 

 

A obra de Alani Touranie na qual se baseia esta pesquisa 

dispõe de um capítulo que discute o que vem a ser democracia. 

Nele, o autor discorre sobre os aspectos históricos do surgimento 

dela e desmistificando alguns aspectos sobre o tema. Essa re-

gressão histórica passa pela soberania popular até os direitos do 

homem, enquanto sujeito de direitos individualmente considera-

dos. 

 

2.1 DA SOBERANIA POPULAR 

 

Segundo Alain Touraine, nesse período de transição, a 

soberania popular e os direitos do homem parecem ser duas fa-

cetas da Democracia. Entretanto, a democracia tende a separar a 

soberania dos direitos do homem, pois a “soberania popular ten-

deu a deformar-se numa ideia de um poder popular que faz 

pouco caso da legalidade” (TOURAINE, 2002, p. 344). 
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Vale dizer, enquanto a soberania popular beirava as re-

voluções populares, a pretensão da legalidade era a proteção da 

propriedade. Daí a incompatibilidade de tais elementos. 

Esse perigoso flerte da soberania é criticado por Tou-

raine, uma vez que justifica atualmente Estados “Populares” que 

destruíram inúmeros movimentos sociais. Evidentemente pode-

mos deduzir que o autor se refere, por exemplo, à China. 

Endossa-se a ideia de que a democracia é forte quando o 

poder político respeita os direitos civis, sociais e culturais. Nesse 

sentido, o orçamento participativo revela-se salutar à democra-

cia o sentido de submeter o poder político à vontade popular sem 

adentrar no extremismo da revolução tendente a tomada de po-

der. 

Trata-se de um instrumento de diálogo democrático que 

busca resguardar aos direitos sociais não só da maioria quanto 

das minorias, sem adentrar na seara da imposição de um sobre o 

outro.    

Segundo Touraine ainda, deve-se “reconhecer que a de-

mocracia repousa hoje sobre a livre escolha dos dirigentes ao 

mesmo tempo que sobre a limitação de poder.” (TOURAINE, 

2002, p. 345).  

A limitação de poder é amplamente explorada na sequên-

cia da obra quando é abordada a liberdade negativa quando deixa 

claro que até mesmo o poder popular deve ser limitado. 

Ora, dar voz ao cidadão, assim como o orçamento parti-

cipativo dá, não é outra coisa senão tirar do governante a total 

autonomia de decidir os rumos da administração pública.  

Para ele ainda, a democracia deve combinar a liberdade 

de livre escolha com o respeito das identidades, das necessidades 

e dos direitos, sendo um regime político que permite aos atores 

sociais formarem-se livremente. Nesse aspecto, vislumbra-se to-

tal compatibilidade com o orçamento impositivo. 
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Touraine se socorre nas lições de Jürger Habermas para 

lembrar que “não existe democracia sem escuta e reconheci-

mento do outro (TOURANIE, 2002, p.355)”. 

A seguir, é importante dar atenção a outro quesito impor-

tantíssimo dentro de um regime democrático: a cidadania. As-

sim, poder-se-á aferir sua ligação com o orçamento impositivo. 

 

2.2 DA CIDADANIA 

 

Outro elemento fundamental para a democracia é a cida-

dania, consubstanciada pela participação do cidadão na escolha 

de seus representantes dentro do governo. 

Para Alain Touraine, trata-se da segunda condição da de-

mocracia e floresce o sentimento de pertencimento do indivíduo 

enquanto componente da sociedade onde está inserido. (TOU-

RAINE, 2002, p. 348). 

Verifica-se que o orçamento participativo tem o condão 

de despertar esse sentimento de pertencimento no âmago do ci-

dadão. A partir do momento que o indivíduo participa, concre-

tamente, na elaboração de políticas públicas, ele se sente respon-

sável, mesmo que de forma indireta pela condução da sociedade. 

Ressalta ainda que para que a democracia seja forte, não 

deve haver desigualdade social muito elevada na sociedade, de 

tal sorte que haja certa coesão entre o sentimento de bem comum 

e todos possam seguir o mesmo rumo. 

A implementação de políticas públicas elaboradas em 

parceria com a sociedade por meio de audiências públicas ten-

dem a diminuir as desigualdades sociais por dar voz aos excluí-

dos, contribuindo portanto com o fortalecimento da democracia. 

Na sequência, deve-se abordar a representatividade 

como elemento inserido no contexto democrático, afinal, não há 

falar em democracia sem ser de maneira representativa. 

 

2.3 DA REPRESENTATIVIDADE 
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A democracia não existe se não for de forma representa-

tiva. De acordo com a população de cada Estado democrático, a 

democracia direta na tomada de todas as decisões da gestão do 

Estado é tecnicamente inviável. 

Para que a representatividade esteja presente no contexto 

democrático, ela deve se fazer presente não só durante as elei-

ções. Na gestão dos recursos públicos deve haver representativi-

dade de todos os interesse sociais. Nesse sentido, Touraine 

exalta que: 
Para que a democracia seja representativa, certamente é preciso 

que a eleição dos governantes seja livre, mas é preciso também 

que os interesses sociais sejam representáveis, que eles tenham 

uma certa prioridade com relação às escolhas políticas. (TOU-

RAINE, 2002, p.349) 

Nesse contexto fica evidente que, mais uma vez, o orça-

mento participativo cumpre seu papel de reforço das instituições 

democráticas na medida em que forma cidadãos conscientes de 

que sua atuação pode ser decisiva na implementação de políticas 

públicas, rechaçando a ideia de que “democracia é somente a 

cada dois anos, no exercício do direito de voto”. 

Sobre o tema ainda, o autor em pauta destaca o papel dos 

conflitos sociais no amadurecimento da democracia nos países 

industriais da Europa e da América do Norte. Tais conflitos ten-

dem a fortalecer os atores sociais de tal sorte que possam dialo-

gar com mais igualdade com os detentores do poder. 

Para embasar ainda mais seu raciocínio, esclarece que:  
Se a democracia é possível, é porque os conflitos sociais 

opõem atores que, ao mesmo tempo que se combatem, refe-
rem-se aos mesmos valores aos quais eles procuram dar formas 

sociais opostas. (TOURAINE, 2002, p. 358)  

A nosso ver, tais conflitos estão inseridos no contexto do 

orçamento participativo, tendo em vista que são travadas verda-

deiras batalhas entre os participantes para conseguir a inclusão 

de determinada política pública no orçamento público.  
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Obviamente que versa sobre batalhas no campo ideoló-

gico, na troca de ideias, materializadas por meio do diálogo e do 

convencimento entre os debatedores, no mais puro exercício da 

democracia. 

O fato é que o orçamento participativo tende a quebrar o 

paradigma de que o brasileiro é pacato e desinteressado sobre os 

acontecimentos políticos no país, fama esta que remonta a queda 

do império quando foi formulada a famosa frase atribuída a Aris-

tides Lobo que dizia: “os brasileiros assistiram bestializados à 

queda de dom Pedro 2º e à formação do novo governo”. 

Tal despertar político que o sucesso do orçamento parti-

cipativo tende a atingir respinga em outros elementos fortalece-

dores da democracia como os partidos políticos. 

 

2.4 DOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

De acordo com os ensinamentos de Touraine, os partidos 

políticos são fundamentais para que o cidadão possa fazer uma 

melhor escolha quando for eleger aquele que irá representá-lo 

seja no Poder Executivo ou Legislativo. 

Afinal, a ideologia adotada pelo partido tende a ser a 

mesma que o seu correligionário é adepto. Assim, dentre cente-

nas de candidatos desconhecidos, o eleitor pode dar início a sua 

escolha a partir do partido político que o candidato estiver ins-

crito. 

Alain Touraine, com razão, chega a se questionar: 

“Como pode haver uma livre escolha dos governantes pelos go-

vernados se os eleitores não sabem qual será a política econô-

mica, social ou internacional dos eleitos?”. (TOURAINE, 2002, 

p. 350).  

Com o contato que o cidadão tem ao participar das audi-

ências públicas para debater o orçamento participativo, ele passa 

a vislumbrar melhor a ideologia de cada um dos partidos políti-

cos inseridos no contexto da discussão.  
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Esse conhecimento empírico facilita a visualização dos 

ideais partidários do proponente da peça orçamentária (chefe do 

executivo) e dos Edis que, porventura participarem das reuniões. 

Sem prejuízo da aptidão que o cidadão passará a ter para acom-

panhar os trabalhos do Executivo e Legislativo, o que fortalece 

ainda mais os partidos políticos, bem como a democracia como 

um todo.  

Além dos partidos políticos, da representatividade, da ci-

dadania, e da soberania popular, destaca-se ainda o espaço pú-

blico como mecanismo que fortalece a democracia, tema este 

abordado a seguir.  

 

CONCLUSÃO 

 

Sem a pretensão de esgotar o tema, após abordar o orça-

mento público, trazendo seu conceito, algumas de suas caracte-

rísticas, sua natureza jurídica, bem como as três leis orçamentá-

rias a que se refere o Artigo 165 da Constituição Federal, pude-

mos aferir o que se segue. 

O orçamento público é um importante instrumento de 

planejamento onde o gestor dos recursos públicos deve fixá-lo 

por meio de lei. Lembrando que o princípio da legalidade é o 

motivo pelo qual o orçamento deve ser assim constituído, uma 

vez que ao ordenador da despesa pública só é dado fazer o que 

está previsto em lei. 

A legalidade é salutar ainda no sentido de proporcionar 

um melhor accountability por parte dos órgãos de fiscalização, 

bem como para que o próprio povo possa avaliar se as promessas 

contidas na lei se materializaram. 

Notamos ainda a imprescindível característica de o orça-

mento de dar publicidade àquilo que deverá ser implementado, 

dando transparência econfiabilidade ao Gestor e gerando certa 

segurança jurídica ao cidadão. 
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Não pôde ficar de fora da análise a vinculação ou não do 

ordenador da despesa, no sentido de ele ser obrigado a cumprir 

todas as ações previstas na Lei Orçamentária Anual. Verificou-

se a prevalência da natureza jurídica meramente autorizativa da 

peça orçamentária, com exceção da previsão contida no § 9º do 

Artigo 166 da Constituição Federal de 1988 que prevê o orça-

mento impositivo no âmbito do ordenamento jurídico pátrio. 

Por fim, pudemos traçar algumas linhas sobre as três leis 

orçamentárias previstas no Artigo 165 da Constituição Federal. 

Na ocasião pudemos diferenciar cada uma delas, tecendo breves 

comentários sobre suas principais características. 

Diante de tudo o que trazido neste singelo trabalho, pode-

se inferir que o respeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana passa obrigatoriamente pela elaboração de um orça-

mento público bem planejado, onde possa aloca os recursos nas 

políticas públicas adequadas, de tal sorte que esta sistematização 

tende a otimizar a execução de tais escassos recursos, contribu-

indo para a construção de uma sociedade melhor. 
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