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surgimento e a
evolução das ins-
tituições democrá-
ticas modernas e
dos parlamentos,
como locci de con-

trole das ações do Estado, estão
intimamente ligados ao orçamen-
to público. A evolução deste últi-
mo e de seu processo de elabora-
ção foi construída historicamente
por uma penosa e multissecular
cadeia de lutas políticas, que se
iniciaram com o objetivo de limi-
tar o poder tributador do rei e
combater seus desvios e abusos
de poder. Amadurecia a crença de
que "todo imposto deve ser con-
sentido pelo povo". A história mos-
tra que isso não se deu sem confli-
tos mais ou menos abertos e de-
clarados e até mesmo sangrentos.

Entre os séculos XIII e XVII,
muitas das assembléias e conse-
lhos se institucionalizaram, dan-
do origem aos parlamentos con-
temporâneos. Só mais tarde, e
também com muitas lutas e dis-
putas políticas, os parlamentos
já constituídos passaram a opi-
nar sobre a composição dos gas-
tos. Nos dias de hoje, esse debate
acerca das receitas e despesas
governamentais se tornou indis-
pensável ao equilíbrio dos inte-

resses antagônicos em volta do
poder.

A relação entre poder, orçamen-
to público e equilíbrio de interesses
antagônicos remete, por sua vez, a
uma interpretação política do pro-
cesso orçamentário. Efetivamen-
te, o orçamento moderno é tam-
bém um documento cuja leitura
política permite o levantamento
de pistas para a compreensão da
trama de relações complexas que
define, mesmo parcialmente, o per-
fil do exercício do poder e cristaliza
a relação do elemento político do
Estado com a sociedade civil.

No Brasil, a evolução do orça-
mento e de sua relação com o Poder
Legislativo parece não ter seguido
a trajetória clássica. Inversamen-
te, o orçamento foi expressão e
instrumento de legitimação e sus-
tentação política e econômica das
elites que dominaram o Estado em
diferentes momentos históricos. As
disputas entre as elites pela
hegemonia social, política e econô-
mica refletiam-se nessa evolução,
na medida em que surgiam nor-
mas legais que expressavam uma
melhor satisfação de seus interes-
ses, diante da estrutura socioeco-
nômica e da cultura política em
transformação.

O resultado desse processo (
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que a história dos orçamentos pú-
blicos no Brasil é marcada profun-
damente pela forma autoritária e
excludente com que eles foram ela-
borados. Particularmente, após a
Revolução de 1930, os aspectos
autoritários fizeram-se presentes
através da "racionalidade tecno-
crática", que submeteu o processo
decisório a imperativos de ordem
técnica, que pretendiam eliminar
seu caráter intrinsecamente políti-
co. Estava implícito no discurso e
na prática racionalizadora que a
tecnocracia governamental era
neutra, apolítica, não ideologizada,
e intérprete onisciente e onipre-
sente da vontade social. Desse
modo, mesmo nos períodos consi-
derados democráticos pela historio-
grafia, o processo decisório do orça-
mento brasileiro foi marcado pelo
que se pode chamar de "autorita-
rismo tecnocrático".

A inversão brasileira pode ser
atribuída às históricas escassez e
fragilidade das mediações institu-
cionais entre sociedade política e
sociedade civil, decorrente da rela-
tiva ausência histórica de um setor
popular que tenha constituído como
sujeito sociopolitico razoavelmen-
te autônomo, que pudesse se con-
trapor ao surgimento de um efi-
ciente sistema de dominação social
patrocinado pelas classes dominan-
tes . Ao não encontrar nenhum
ator capaz de enfrentá-las política
e socialmente, as elites brasileiras
constituíram-se como sujeitos
sociopolíticos autoritários, na me-
dida em que conquistavam impor-
tantes êxitos econômicos e se rela-
cionavam livre e simbioticamente
com o aparato estatal. Essa relação
se expressava em diversos planos
da organização do Estado e de seus
processos decisórios, o que tam-
bém se confirmou no tocante ao
orçamento público.

A partir da década de 70, verifi-
cou-se um reordenamento social

que impulsionou uma considerá-
vel mobilização organizacional da
sociedade em diversos planos (co-
munitário, sindical, rural, civil, de
defesa de direitos, de defesa das
"minorias", etc) '2' fruto de um in-
tenso processo de modernização e
diferenciação da estrutura econô-
mica e social. Essa nova organiza-
ção representou a emergência de
sujeitos coletivos com a capacidade
de reivindicar direitos e politizar
esferas da vida privada, contra-
pondo-se à prática de receber favo-
res que tradicionalmente impreg-
nava a sociedade brasileira. Veio
acompanhada de um desejo de in-
corporação ao "mundo oficial da

"A história dos
orçamentos públicos

no Brasil é
profundamente

marcada pela forma
autoritária e

excludente com que
foram elaborados"

política" e dos processos consti-
tutivos decisórios do poder público.
Paralelamente, verificou-se tam-
bém o surgimento de uma nova
cultura política democrática entre
esses novos atores '.

O processo descrito sucintamen-
te acima se desenvolveu de forma
que, na Assembléia Nacional Cons-
tituinte, desembocou em uma in-
tensa participação social cujo re-
sultado trouxe significativos avan-
ços para o atendimento de reivindi-
cações de setores historicamente
marginalizados e a garantia da
participação social na vida quoti-
diana do Estado. As formas partici-
pativas de democracia emergiram
via mecanismos específicos de par-
ticipação garantidos no texto da

nova Constituição. Essa nova rea-
lidade contestou, na prática, as for-
mas tradicionais de legitimação do
Estado, entre as quais se incluem
as formas representativas de fun-
cionamento do sistema político e o
planejamento tecnocrático.

Reforma orçamentária -
A Constituição Federal de 1988
introduziu importantes mudanças
nos marcos legais do orçamento
público, tentando conciliar a lógica
da racionalidade tecnocrática do
planejamento com a lógica política
da tomada de decisões. Devolveu a
prerrogativa institucional do Po-
der Legislativo de interferir no pro-
cesso orçamentário e criou um ciclo
orçamentário ampliado, formado
pelo processo decisório do Plano
Plurianual, Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e Lei Orçamentária
Anual. As mudanças constitucio-
nais representaram uma tentativa
de alterar as relações Estado/So-
ciedade, através da criação de me-
canismos que assegurassem a
transparência e a democratização
do processo orçamentário.

A implantação efetiva do siste-
ma orçamentário pretendido pelos
constituintes vem encontrando al-
gumas dificuldades. A primeira
delas é a resistência da tecnocracia
dos executivos em perder parcela
significativa de poder, o que a tor-
na avessa à participação dos
legislativos e dos parlamentares,
que são vistos como entes estra-
nhos que "bagunçam o planejamen-
to racional e lógico" da programa-
ção das despesas.

A segunda dificuldade reside nas
formas tradicionalmente cliente-
listas de relação entre os parla-
mentares e suas bases político-elei-
torais. O clientelismo se expressa
na forma como os legislativos pro-
movem a tramitação das leis do
ciclo orçamentário, tratadas como
fonte inesgotável de bens públicos
que o parlamentar "consegue" para
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sua clientela. Os eleitores, por sua
vez, aplaudem o parlamentar que
conseguiu o dinheiro para as
benfeitorias no município, percebi-
das simbolicamente como dádivas
e não como um direito do cidadão.

A terceira dificuldade que me-
rece ser mencionada é que, parado-
xalmente, as organizações sociais
brasileiras ainda não têm a per-
cepção dai mportância do orçamen-
to público como viabilizador das
políticas governamentais que de-
fendem e reivindicam. Não são
poucos os casos em que governantes
se comprometem com essas orga-
nizações e sequer incluem a previ-
são de despesas nos orçamentos,
ou em que a previsão existe, mas os
recursos financeiros não são libe-
rados. Essa ausência da sociedade
organizada no processo decisório
dos orçamentos é que permite a
reprodução das formas tradicional-
mente clientelistas de fazer políti-
ca com recursos públicos. E impor-
tante registrar que essa percepção
vem aumentando nos últimos anos,
mas cm ritmo inferior ao necessá-
rio para assegurar a gestão demo-
crática dos recursos públicos.

E importante anotar também
que, além da via legislativa, após a
promulgação da Constituição de
1988 surgiram outras formas da
participação nos orçamentos pú-
blicos, entre as quais se destacam:
o orçamento participativo e os con-
selhos temáticos com participação
da sociedade.

O primeiro consiste no chama-
do à população, por parte da admi-
nistração municipal, para definir
as prioridades de gastos a serem
incluídas na lei orçamentária do
município. O caso que mais avan-
çou foi o de Porto Alegre (RS). Na
fase de elaboração da proposta or-
çamentária, antes de enviá-la à
Câmara de vereadores, a adminis-
tração municipal divide a cidade
em regiões, define o teto de recur-

sos disponíveis para cada região,
segundo critérios socioeconômicos
e populacionais. São realizadas as-
sembléias regionais para que a
população estabeleça as priorida-
des e escolha seus representantes
no Conselho e no Fórum do Orça-
mento Participativo. No Conselho,
cujas reuniões são abertas, os re-
presentantes das regiões tomam
conhecimento das finanças muni-
cipais, defendem as reivindicações
da população e definem as priori-
dades. O Fórum tem por objetivo
envolver a comunidade no proces-
so, acompanhar a execução do pia-
no de investimentos e fiscalizar a
realização das obras e serviços.

"A Carta de 88
introduziu mudanças

no orçamento
tentando conciliar a

lógica da
racionalidade

tecnocrática com a
lógica política"

A outra forma surgiu coma apro-
vação de leis complementares e
códigos que prevêem a instalação
de conselhos temáticos nas três
esferas de governo, de composição
paritária entre governo e socieda-
de, para a discussão e aprovação
das respectivas políticas públicas.
Entre esses conselhos destacam-se
os de Saúde, de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente e de
Assistência Social. Também foram
criados fundos específicos para fi-
nanciar as políticas das respecti-
vas áreas. No caso do Conselho
Nacional de Assistência Social
(CNAS) e dos conselhos estaduais
e municipais, o artigo 18 da Lei
Orgânica da Assistência Social
(LOAS) define entre suas compe-

tências "apreciar e aprovar a pro-
posta orçamentária da assistência
social"; "aprovar critérios de trans-
ferência de recursos para Estados
e municípios"; "acompanhar e ava-
liar a gestão dos recursos"; e "divul-
gar no Diário Oficial da União as
contas do Fundo Nacional de As-
sistência Social (FNAS) e dos res-
pectivos pareceres emitidos". O
CNAS vem fazendo um esforço para
incentivar a criação e o funciona-
mento dos conselhos em níveis es-
tadual e municipal, de forma a
garantir o controle da sociedade
sobre os orçamentos da assistência
social, contidos nos fundos nacio-
nal, estaduais e municipais de as-
sistência social.

Atuação do Legislativo - Embo-
ra possa ser indicada mais de uma
forma de canalização das deman-
das sociais em relação ao orçamen-
to, a de maior destaque e importân-
cia se dá através do Poder Legisla-
tivo, arena decisória que tem sua
origem e evolução intimamente li-
gada ao orçamento. A participação
das instituições legislativas no pro-
cesso orçamentário representa, pro-
vavelmente, o espaço onde, por ex-
celência, mais se revela sua natu-
reza intrinsecamente política e
conflituosa e onde podem predo-
minar os critérios políticos de deci-
são que, em tese, exprimem os inte-
resses e as preferências da socie-
dade.

No entanto, a relativa apatia
social em participar do processo de
decisões que envolve o orçamento e
controlar os gastos públicos refor-
ça a percepção utilitária dos parla-
mentares acerca das leis que com-
põem o ciclo orçamentário, indicada
acima, e tem relegado os poderes
legislativos a uma atuação secun-
dária. Na ânsia de conseguir recur-
sos para obras em suas bases, par-
lamentares fazem acordos políti-
cos com o Executivo que pratica-
mente anulam a oposição e trans-
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formam virtualmente o Legislati-
vo em órgão meramente homolo-
gador dos atos desse último. Pres-
tam, assim, um efetivo desserviço
à democracia, na medida em que
uma das instituições que a com-
põem se abastarda ao tornar-se
aliada cega e parceira de esquemas
de poder muitas vezes contrários à
coletividade, que promovem ape-
nas o interesse pessoal de seus
participantes. Em muitos casos,
são utilizados expedientes que bei-
ram ou mergulham na ilegalidade,
no uso indevido da máquina públi-
ca e na corrupção propriamente
dita. No outro lado dessa moeda
estão os legislativos dominados por
oposições, às vezes eventuais, que
sistematicamente bloqueiam as
iniciativas do Executivo, tentando
paralisá-lo para obter dividendos
políticos e eleitorais imediatos,
criando crises artificiais e prejudi-
cando a coletividade.

Na contramão desse cenário
negro, estão algumas iniciativas
e experiências de democratização
do orçamento pela via legislativa,
entre as quais podemos citar as
de Campina Grande (PB) e Feira
de Santana (BA), em nível muni-
cipal, e a de Minas Gerais, em
nível estadual. Na esfera federal,
o debate foi iniciado há cerca de
três anos, mas vem caminhando
lentamente. O Instituto de Estu-
dos Socioeconômicos (INESC) e o
Instituto de Análises Sociais e
Econômicas (Ibase) vêm desen-
volvendo projetos de democrati-
zação do orçamento federal, tra-
balhando no sentido de sensibili-
zar e assessorar organizações da
sociedade que desejam participar
e/ou acompanhar os "caminhos
do orçamento".

Em nível municipal e federal, a
participação social é fruto de ini-
ciativas da sociedade civil organi-
zada. Na experiência de Minas Ge-
rais, a iniciativa inédita partiu da

Assembléia Legislativa, que reali-
zou audiências regionais em todo o
Estado para a aprovação das mu-
danças na lei orçamentária, num
processo semelhante ao orçamento
partici-pativo. Na esfera federal, a
Comissão Mista de Planos, Orça-
mento Público e Fiscalização
(CMPOPF), do Congresso Nacio-
nal, realizará cinco reuniões regio-
nais em setembro, para apresenta-
ção da proposta orçamentária fe-
deral de 1997 e colheita de subsí -
dios com autoridades, organizações
sociais e cidadãos presentes. Uma
dessas reuniões ocorrerá em Belo
Horizonte.

Essas experiências, no entanto,
restringem-se à mobilização social
para provocar alterações nas leis
do ciclo orçamentário. Pouco tem
sido feito para cobrar dos legis-
lativos o cumprimento de seu pa-
pel fiscalizador do Executivo. Mes-
mo recentemente, quando da rejei-
ção das contas do ex-presidente
Collor pela Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamento Público e Fiscali-
zação, do Congresso Nacional, não
houve qualquer mobilização
social, apesar da intensa atividade
política registrada na época dojul-
gamento de seu pedido de impea-
chrn.ent.

As dificuldades encontradas, no
entanto, não desmentem o fato de
que, nos legislativos, ao contrário
dos Executivos, os critérios políticos
de decisão podem encontraroutputs
satisfatórios, tanto para as decisões
orçamentarias como para a insti-
tucionalização de um processo
decisório do orçamento que, enfim,
possa funcionar de forma transpa-
rente e democrática Mas, para
que isto aconteça, a sociedade deve
se democratizar, modernizar e ama-
durecer a compreensão da necessi-
dade de particpar e controlar os
orçamentos públicos, sob pena de
continuar a permitir uma gestão
obscura de seus próprios recursos.

Notas
1 - Isso não significa a inexistência de um
cotidiano social e de um vasto mundo de
participação popular. No Rio de Janeiro,
em 1912,50% da população com mais de 21
anos era sécia de 438 associações de auxí-
lio mútuo existentes na cidade. Em 1909,
20,4% pertenciam a associações de operá-
rios, e 36,2%, a associações de operários
do Estado e funcionários públicos. Essas
organizações, no entanto, estavam alhei-
as aos processos político-formais de cons-
tituição e exercício do poder na esfera
estatal, "passando ao largo do mundo ofi-
cial da política" (cf.Carvalho,19.
2 - Em São Paulo e periferia, 86% das
associações civis criadas entre 1920e 1986,
surgiram entre 1971 e 1987. No Rio de
Janeiro, 63% das associações surgidas
entre 1946 e 1987 foram criadas no mesmo
período.
3- A nova cultura foi uma característica
das recentes transições políticas latino-
americanas, particularmente a brasilei-
ra. A preocupação com a democracia po-
lítica na América Latina, presente tanto
nos atores políticos como na recente pro-
dução científica latino-americana, é um
fenómeno posterior à experiência do
autoritarismo e seus efeitos perversos
sobre os direitos humanos e políticos.
Tradicionalmente, a democracia políticia
tendo sido vista como uma democracia
formal, sendo mais importante a luta pela
democracia social e econômica. E uma
postura que se explica, por um lado, pelo
fato de a democracia política liberal sem-
pre foi utilizada pelas elites oligárquicas
como bandeira e, por outro, pela grande
influência da visão desenvolvimentista
da Cepal nas ciências sociais latino-ame-
ricanas dos anos 50 e 60.
4-Esse raciocínio não se aplica ao chama-
do orçamento participativo. No entanto,
é preciso considerar que:

a) enquanto a implantação do orça-
mento participativo depende de
vontade política da administração,
a via legislativa de participação é
assegurada constitucionalmente;

b geralmente, o orçamento parti-
cipativo encontra resistências da
tecnocracia quando de sua implan-
tação;

cl enquanto o Legislativo pode mexer
amplamente nas Leis do ciclo orça-
mentário ou alterar suas regras e
bases através de outras leis, no or-
çamento participativo a população
está restrita aos tetos definidos pela
administração, o que dificulta uma
visão global das finanças públicas.
Nas experiências mais avançadas,
como o caso de Porto Alegre (RS),
esta última observação não é vá-
lida.
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