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RESUMO 
 
BALDO, Rafael Antonio. Orçamento público revisitado: o desenvolvimento dos 
paradigmas orçamentários a partir dos princípios da legalidade, da economicidade 
e da legitimidade. 2020. 774p. Tese (Doutorado em Direito). Departamento de 
Direito Econômico, Financeiro e Tributário, Faculdade de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2020. 
 
O orçamento público representa uma ação racional voltada a fins ou valores 
porque ele orienta o comportamento das pessoas e das instituições num futuro 
próximo. As práticas orçamentárias e os modelos idealizados variam de acordo 
com os valores, os fatos, as normas e as teorias de cada tempo e espaço. Os 
valores orientam os fatos políticos, sociais e econômicos que marcam a trajetória 
do orçamento público. As normas jurídicas alinham as funções, os procedimentos, 
as formas e os conteúdos do orçamento público ao modelo ideal de cada época. 
Por fim, as teorias procuram reunir todos esses valores, fatos e normas numa 
leitura sistemática com a pretensão de resolver o problema teórico central de 
cada momento histórico. Assim como o ser humano responde aos fatos e valores 
de seu tempo, os estudiosos do tema também compreendem seu objeto de 
estudo, o orçamento público, de acordo com a visão predominante em cada 
época. Explicar o orçamento público a partir de teorias elaboradas para resolver 
os problemas de outras épocas e em outros países contribui para agravar o 
descompasso entre os modelos idealizados e as práticas orçamentárias. Por isso, 
a tese identificou três paradigmas em função do princípio diretivo que orienta o 
modo de conceber e de representar o orçamento público enquanto ação social e 
objeto de estudo. O princípio da legalidade ressalta a utilização do orçamento 
público como instrumento destinado ao controle legislativo das finanças públicas. 
O princípio da economicidade estimula o planejamento orçamentário da economia 
e da gestão pública. Por fim, o princípio da legitimidade enfatiza a participação 
dos atores sociais na distribuição dos poderes financeiros e das prioridades 
alocativas. Em cada momento histórico, o predomínio de um princípio com 
relação aos demais decorre da sua maior compatibilidade com o contexto 
subjacente dos valores, dos fatos, das normas e das teorias. Cada paradigma 
deixa um legado que influencia o estudo do orçamento público. Consolidado após 
as revoluções liberais, o paradigma da legalidade foi substituído pelo paradigma 
da economicidade após a quebra da bolsa de Nova York em 1929 porque o 
orçamento público precisava se ajustar à maior intervenção do Estado no 
Mercado e na Sociedade. Com a crise do petróleo em 1973, o crescimento da 
inflação e da dívida pública acentuou a necessidade de cortar os gastos e acirrou 
a disputa em torno da alocação e da aplicação do dinheiro público, propiciando a 
ascensão do paradigma da legitimidade. Em tempos de transição paradigmática, 
a identificação dos paradigmas orçamentários facilita a compreensão das 
mudanças subjacentes, estimulando a releitura de problemas teóricos como a 
natureza jurídica do orçamento público e do planejamento orçamentário a partir 
do ponto de vista dos jogos orçamentários. 
Palavras-chaves: orçamento público; natureza jurídica do orçamento público; 
planejamento orçamentário da economia nacional e da gestão pública; jogos 
orçamentários; distribuição dos poderes financeiros e das prioridades alocativas. 
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ABSTRACT 
 
BALDO, Rafael Antonio. Public budget revisited: the development of budget 
paradigms based on the principles of legality, economy and legitimacy. 2020. 
774p. Thesis (Ph.D in Law). Department of Economic, Public Finance and Taw 
Law, Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 
 
Public budget represents a rational action aimed at ends or values because it 
guides the behavior of people and institutions in the near future. Budgetary 
practices and idealized models vary according to the values, facts, norms and 
theories of each time and space. Values guide the political, social and economic 
facts that mark the trajectory of the public budget. Legal rules align the functions, 
procedures, forms and contents of the public budget to the ideal model of each 
era. Finally, the theories seek to bring together all these values, facts and norms in 
a systematic reading with the purpose of solving the central theoretical problem of 
each historical moment. Just as the human being responds to the facts and values 
of his time, the scientific community of budget law also understands its object of 
study, the public budget, according to the prevailing view in each era. Explaining 
the public budget based on theories that were developed to solve the problems of 
other times and in other countries contributes to aggravate the mismatch between 
idealized models and budgetary practices. Therefore, the thesis identified three 
paradigms according to the directive principle that guides the way of conceiving 
and representing the public budget as a social action and an object of study. 
Principle of legality emphasizes the use of the public budget as an instrument for 
the legislative control of public finances. Principle of economy stimulates budget 
planning for the economy and public management. Finally, the principle of 
legitimacy emphasizes the social actors participation in the distribution of financial 
powers and allocative priorities. In each historical moment, the predominance of 
one principle in relation to the others stems from its greater compatibility with the 
underlying context of values, facts, norms and theories. Each paradigm leaves a 
legacy that influences the study of the public budget. Consolidated after the liberal 
revolutions, the paradigm of legality was replaced by the paradigm of economy 
after the crash of the New York stock market in 1929 because public budget 
needed to be aligned to the greater state intervention in the market and in society. 
With the oil crisis in 1973, the growth of inflation and public debt increased the 
need to cut spending and intensified the dispute over the allocation and application 
of public money, leading to the rise of the paradigm of legitimacy. In times of 
paradigmatic transition, the identification of theses budget paradigms facilitates the 
understanding of the underlying changes, stimulating the re-reading of theoretical 
problems such as the legal nature of the public budget and budget planning from 
the budget games point of view. 
Keywords: public budget; legal nature of the public budget; budget planning of the 
national economy and public management; budget games; distribution of financial 
powers and allocative priorities.  
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RÉSUMÉ 
 
BALDO, Rafael Antonio. Le budget public revisité: le développement de 
paradigmes budgétaires fondés sur les principes de légalité, d'économicité et de 
légitimité. 774p. 2020. Thèse (Doctorat em Droit). Département de Droit 
Économique, Financier et Fiscal, Faculté de Droit, Université de São Paulo, São 
Paulo, 2020. 
 
 
Le budget public représente une action rationnelle visant des fins ou des valeurs, 
parce qu’il guide le comportement des personnes et des institutions dans l’avenir 
proche. Les pratiques budgétaires et les modèles idéalisés varient selon les 
valeurs, les faits, les normes et les théories de chaque temps et espace. Les 
valeurs guident les faits politiques, sociaux et économiques qui marquent la 
trajectoire du budget public. Les normes juridiques alignent les fonctions, les 
procédures, les formes et les contenus du budget public sur le modèle idéal de 
chaque époque. Enfin, les théories cherchent à rassembler toutes ces valeurs, 
faits et normes dans une lecture systématique avec l'intention de résoudre le 
problème théorique central de chaque moment historique. Tout comme l'être 
humain répond aux faits et aux valeurs de son temps, la communauté scientifique 
de la loi de finances comprend également son objet d'étude, le budget public, 
selon l'opinion qui prévaut à chaque époque. Expliquer le budget public sur la 
base de théories développées pour résoudre les problèmes d'autres temps et 
d'autres pays contribue à aggraver l'inadéquation entre les modèles idéalisés et 
les pratiques budgétaires. Donc, la thèse a identifié trois paradigmes selon le 
principe directeur qui guide la manière de concevoir et de représenter le budget 
public comme action sociale et objet d'étude. Le principe de légalité met l'accent 
sur l'utilisation du budget public comme instrument de contrôle législatif des 
finances publiques. Le principe de l’économicité stimule la planification budgétaire 
de l'économie et de la gestion publique. Enfin, le principe de la légitimité met 
l'accent sur la participation des acteurs sociaux à la répartition des pouvoirs 
financiers et des priorités allocatives. À chaque moment historique, la 
prédominance d'un principe par rapport aux autres découle de sa plus grande 
compatibilité avec le contexte sous-jacent des valeurs, des faits, des normes et 
des théories. Chaque paradigme laisse un héritage qui influence l'étude du budget 
public. Consolidé après les révolutions libérales, le paradigme de la légalité a été 
remplacé par le paradigme de l'économicité après le krach boursier de New York 
en 1929, car le budget public devait s'adapter à une plus grande intervention de 
l'État sur le marché et dans la société. Avec la crise pétrolière de 1973, la 
croissance de l'inflation et de la dette publique a accentué la nécessité de réduire 
les dépenses et intensifié le dispute sur l'allocation et l'utilisation des fonds 
publics, conduisant à la montée du paradigme de légitimité. En période de 
transition paradigmatique, l'identification des paradigmes budgétaires facilite la 
compréhension des changements sous-jacents, stimulant la relecture de 
problèmes théoriques tels que la nature juridique du budget public et la 
planification budgétaire du point de vue des jeux budgétaires. 
Mots-clés: budget public; nature juridique du budget public; planification 
budgétaire de l'économie nationale et gestion publique; jeux à petit budget; 
répartition des pouvoirs financiers et des priorités allocatives. 
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RIASSUNTO 
 
BALDO, Rafael Antonio. Bilancio pubblico rivisitato: sviluppo di paradigmi di 
bilancio basati sui il principi di legalità, dell’economicità e di legittimità. 774p. 2020. 
Tesi (Dottorato di ricerca in Giurisprudenza). Dipartimento di Diritto Economico, 
Finanziario e Tributario, Facoltà di Giurisprudenza, Università di San Paolo, San 
Paolo, 2020. 
 
Il bilancio pubblico rappresenta un'azione razionale orientata verso scopi o valori, 
nella misura in cui guida il comportamento di persone e istituzioni nel prossimo 
futuro. Le pratiche di bilancio e i modelli idealizzati variano a seconda dei valori, 
fatti, norme e teorie di ogni tempo e spazio. I valori guidano i fatti politici, sociali ed 
economici che informano la traiettoria del bilancio pubblico. Le norme legali 
allineano le funzioni, le procedure, le forme e i contenuti del bilancio pubblico al 
modello ideale di ogni epoca. Infine, le teorie cercano di riunire tutti questi valori, 
fatti e norme in una lettura sistematica con l'intenzione di risolvere il problema 
teorico centrale di ogni momento storico. Proprio come l'essere umano risponde ai 
fatti e ai valori del suo tempo, anche la comunità scientifica del diritto finanziario 
comprende il suo oggetto di studio, il bilancio pubblico, secondo la visione 
prevalente in ogni epoca. Spiegare il bilancio pubblico sulla base di teorie 
sviluppate per risolvere i problemi di altri tempi e in altri paesi contribuisce ad 
aggravare la discrepanza tra modelli idealizzati e pratiche di bilancio. Pertanto, la 
tesi ha identificato tre paradigmi secondo il principio direttivo che guida il modo di 
concepire e rappresentare il bilancio pubblico come azione sociale e oggetto di 
studio. Il principio di legalità enfatizza l'uso del bilancio pubblico come strumento 
per il controllo legislativo delle finanze pubbliche. Il principio dell’economicità 
stimola la pianificazione del bilancio per l'economia e la gestione pubblica. Infine, il 
principio di legittimità sottolinea la partecipazione degli attori sociali alla 
distribuzione dei poteri finanziari e delle priorità allocative. In ogni momento 
storico, la predominanza di un principio rispetto agli altri deriva dalla sua maggiore 
compatibilità con il contesto sottostante di valori, fatti, norme e teorie. Ogni 
paradigma lascia un'eredità che influenza lo studio del bilancio pubblico. 
Consolidato dopo le rivoluzioni liberali, il paradigma della legalità è stato sostituito 
dal paradigma della economicità dopo il crollo della borsa di New York nel 1929, 
perché il bilancio pubblico doveva adeguarsi al maggiore intervento statale sul 
mercato e nella società. Con la crisi petrolifera del 1973, la crescita dell'inflazione 
e del debito pubblico ha accentuato la necessità di ridurre la spesa e ha 
intensificato la disputa sull'allocazione e l'applicazione del denaro pubblico, 
portando all‘ascensione del paradigma della legittimità. In tempi di transizione 
paradigmatica, l'identificazione dei paradigmi di bilancio facilita la comprensione 
dei cambiamenti sottostanti, stimolando la rilettura di problemi teorici come la 
natura giuridica del bilancio pubblico e la pianificazione financiaria dal punto di 
vista dei giochi di bilancio.  
Parole chiave: bilancio pubblico; natura giuridica del bilancio pubblico; 
pianificazione dell'economia nazionale e della gestione publica attraverso il 
bilancio pubblico; giochi di bilancio; distribuzione di poteri finanziari e delle priorità 
allocative. 
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RESUMEN 
 

BALDO, Rafael Antonio. Presupuesto público revisitado: el desarrollo de 
paradigmas presupuestarios basados en los principios de legalidad, economicidad 
y legitimidad. 774p. 2020. Tesis (Doctorado en Derecho). Departamento de 
Derecho Económico, Financiero y Tributario, Facultad de Derecho, Universidad de 
São Paulo, São Paulo, 2020. 
 
El presupuesto público representa una acción racional dirigida a fines o valores 
porque guía el comportamiento de las personas e instituciones en un futuro 
cercano. Las prácticas presupuestarias y los modelos idealizados varían según 
los valores, los hechos, las normas y las teorías de cada tiempo y espacio. Los 
valores guían los hechos políticos, sociales y económicos que marcan la 
trayectoria del presupuesto público. Las normas legales alinean las funciones, los 
procedimientos, las formas y los contenidos del presupuesto público con el 
modelo ideal de cada época. Finalmente, las teorías buscan reunir todos estos 
valores, hechos y normas en una lectura sistemática con la intención de resolver 
el problema teórico central de cada momento histórico. Así como el ser humano 
responde a los hechos y valores de su tiempo, los estudiosos de la materia 
también entienden su objeto de estudio, el presupuesto público, de acuerdo con la 
opinión predominante en cada época. Explicar el presupuesto público basado en 
teorías que se desarrollaron para resolver los problemas de otros tiempos y en 
otros países contribuye a agravar la falta de correspondencia entre los modelos 
idealizados y las prácticas presupuestarias. Por lo tanto, la tesis identificó tres 
paradigmas de acuerdo con el principio directivo que guía la forma de concebir y 
de representar el presupuesto público como una acción social y objeto de estudio. 
El principio de legalidad enfatiza el uso del presupuesto público como instrumento 
para el control legislativo de las finanzas públicas. El principio de la economicidad 
estimula la planificación presupuestaria para la economía y la gestión pública. 
Finalmente, el principio de legitimidad enfatiza la participación de los actores 
sociales en la distribución de los poderes financieros y las prioridades de 
asignación. En cada momento histórico, el predominio de un principio en relación 
con los demás deriva de su mayor compatibilidad con el contexto subyacente de 
valores, hechos, normas y teorías. Cada paradigma deja un legado que influye en 
el estudio del presupuesto público. Consolidado después de las revoluciones 
liberales, el paradigma de la legalidad fue reemplazado por el paradigma de la 
economicidad después del colapso del mercado de valores de Nueva York en 
1929 porque el presupuesto público tenía que ajustarse a la mayor intervención 
estatal en el mercado y en la sociedad. Con la crisis del petróleo en 1973, el 
crecimiento de la inflación y de la deuda pública acentuó la necesidad de reducir 
el gasto e intensificó la disputa sobre la asignación y la aplicación del dinero 
público, lo que llevó al surgimiento del paradigma de la legitimidad. En tiempos de 
transición paradigmática, la identificación de paradigmas presupuestarios facilita 
la comprensión de los cambios, estimulando la relectura de problemas teóricos 
como la naturaleza legal del presupuesto público y la planificación presupuestaria 
desde el punto de vista de los juegos presupuestarios. 
Palabras clave: presupuesto público; naturaleza jurídica del presupuesto público; 
planificación presupuestaria de la economía nacional y la gestión pública; juegos 
de presupuesto; distribución de poderes financieros y prioridades de asignación. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ADCT  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

ADI  Ação Direta de Inconstitucionalidade 

ADINO Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

ADPF  Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

ARO  Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária 

BIRD Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 

BNDE  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BSC  Balanced Scorecard 

CBO Congressional Budget Office 

CE Conselho Europeu 

CEPA Comissão de Estudos e Projetos Administrativos 

CEPAL Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

CF/46  Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 

CF/67  Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 

CF  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

CIDE Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

CMO  Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 

CPI  Comissão Parlamentar de Inquérito  

CPMF Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

DASP  Departamento Administrativo do Serviço Público 

DF Distrito Federal 

DRU  Desvinculação de Receitas da União 

EC  Emenda Constitucional 

EUA Estados Unidos da América 

FAT  Fundo de Amparo ao Trabalho 

FGTS  Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

FHC Fernando Henrique Cardoso 

FMI  Fundo Monetário Internacional 

FPE  Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal 

FPM  Fundo de Participação dos Municípios 
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FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

GAO General Accounting Office 

GBCP Gestion Budgétaire et Comptable Publique  

GPRA Government Performance and Results Act 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

INPC  Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

LC   Lei Complementar 

LDO  Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LOA  Lei Orçamentária Anual 

LOLF  Lei Orgânica sobre as Leis de Finanças (França) 

LRF Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101 de 2000) 

LSN Lei de Segurança Nacional 

MBO Management by objectives 

MCASP Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

MEE Mecanismo Europeu de Estabilidade 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a destreza que lhe é peculiar, Machado de Assis costuma interromper 

a narrativa para fazer um convite à reflexão. Em Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, o protagonista, mesmo depois de morto, assume as rédeas de sua vida 

para contar as proezas de sua longa trajetória. E, logo no início da narrativa, o 

personagem explica que a causa do seu falecimento foi uma pneumonia contraída 

enquanto tentava criar um emplastro anti-hipocondríaco. Como as moedas, sua 

ideia tinha duas faces: de um lado, filantropia e lucro; de outro, fama e glória para 

o inventor. Antes de falecer, Brás Cubas tornou-se deputado e, numa das 

sessões legislativas que discutia o orçamento público, ele se viu pensando numa 

figura abstrata, "entre um colega, que contava uma anedota, e outro, que tirava a 

lápis, nas costas de uma sobrecarta, o perfil do orador".1 No presente trabalho, a 

referência a Machado de Assis serviu para propor uma pausa machadiana com 

relação ao orçamento público, questionando a validade de um discurso que se 

impõe, não pela força com que adere à realidade sempre cambiante, mas pela 

repetição anacrônica de ideias que se consolidaram em outros tempos e espaços. 

Assim como o emplastro machadiano, o orçamento público costuma ser 

divulgado como um remédio miraculoso, capaz de sanar muitos dos males que 

assolam o Estado, o Mercado e a Sociedade. Afinal, ele anestesia os conflitos 

envolvidos na alocação e na aplicação dos recursos públicos, liberando as verbas 

de acordo com as negociações políticas. Além disso, ele remedeia as crises da 

economia com a aplicação dos recursos orçamentários na forma de subsídios, 

fomentos e investimentos. Por fim, ele também viabiliza a participação cidadã nas 

questões públicas e a implementação dos direitos sociais. Mas, como todo 

emplastro, o orçamento público corre o sério risco de ser ineficaz na solução dos 

problemas políticos, econômicos e sociais. Esse risco não passou despercebido 

 
1  ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

p. 121. Essa relação entre a literatura brasileira e o orçamento público pretende despertar o 
interesse dos leitores que não vivenciam as práticas orçamentárias no cotidiano, buscando 
fundamento teórico nas ideias de Michel Maffesoli. Para o sociólogo francês, o racionalismo 
abstrato entrou em crise porque a aparência, o senso comum e a vivência resgataram seu 
valor na construção do saber. No seu entendimento, a sinergia entre a razão e o sensível 
contribui para afastar as categorias analíticas da modernidade, descrevendo as várias 
significações simbólicas dos fenômenos por técnicas como a metáfora e a analogia 
(MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 16-56). 
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por Machado de Assis, pois ele captou as representações que permeavam o 

imaginário social, mostrando que o orçamento público pode ser visto como uma 

entre as inúmeras formalidades que acalmam, momentaneamente, o coração dos 

homens. Nesse sentido, a lembrança da figura abstrata durante a discussão do 

orçamento público mostra o reduzido interesse que o tema despertava nos 

representantes do povo, quiçá por ser compreendido na época como uma peça 

meramente contábil, sem muitas consequências práticas e jurídicas.  

Repensar o orçamento público requer uma pausa reflexiva, capaz de 

revelar o distanciamento cada vez maior entre o orçamento enquanto ação social 

e o orçamento enquanto objeto de estudo, afastando as representações ideais 

construídas em outros tempos e espaços. É muito improvável que o orçamento 

público consiga desempenhar, de modo satisfatório, todas as funções que lhe são 

atualmente atribuídas pelo Estado, pelo Mercado e pela Sociedade Civil, se ele 

não retomar a consciência de seu lugar no mundo, levando em conta as 

finalidades e os valores que orientam o comportamento das pessoas e das 

instituições nas questões orçamentárias. Mudar o orçamento público não é uma 

tarefa fácil por causa dos hábitos e das ideias preestabelecidas, mas um passo 

importante consiste em conhecer e ressignificar a sua própria história. Por isso 

este trabalho propõe uma nova leitura da trajetória perfilhada pelo orçamento 

público e pelas doutrinas orçamentárias. Mas, antes de iniciar a jornada, é preciso 

definir o caminho a ser tomado ao longo do trabalho, tecendo algumas 

considerações epistemológicas e metodológicas a respeito do orçamento público 

enquanto ação social e enquanto objeto de estudo. 

Enquanto ação social, o orçamento público pode ser definido como uma 

ação racional voltada a fins ou valores capaz de orientar comportamento dos 

atores sociais num futuro próximo ou distante. A peculiaridade do orçamento 

público com relação ao orçamento das famílias, das empresas e das associações 

decorre do leque variado e cambiante de funções (causa final), de procedimentos 

(causa eficiente), de formas (causa formal) e de conteúdos (causa material) que 

lhe são atribuídos em determinados tempo e espaço. Enquanto a causa final e a 

causa eficiente dão vida e movimento para o orçamento dinâmico, a causa formal 

e a causa material definem a apresentação externa e a organização interna do 

orçamento estático. A configuração dessas quatro causas varia conforme os 

valores e as finalidades do orçamento público, de acordo com o ponto de vista 
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dos atores interessados em saber como o dinheiro do povo é arrecadado, alocado 

e gasto. A trajetória do orçamento público demonstra que ele vem ressaltando ora 

a legalidade imposta pelo Estado, ora a economicidade exigida pelo Mercado, ora 

a legitimidade clamada pela Sociedade. O atual desafio da legitimidade consiste 

em conciliar as demandas do governo, da economia e do povo ao mesmo tempo, 

equilibrando os diferentes pontos de vista. Afinal, o que é legítimo para alguns 

atores sociais pode não ser legítimo para outros.  

Enquanto objeto de estudo, o orçamento público pode ser compreendido, 

interpretado e teorizado sob vários pontos de vista, ensejando a construção de 

representações ideais pelas diversas áreas do conhecimento humano. No mundo 

do Direito, as representações ideais são construídas por toda a comunidade 

jurídica, aqui se destacando o modelo idealizado pelo Direito Positivo e pela 

doutrina orçamentária. Em complemento à atuação criativa dos legisladores e à 

atuação inovadora dos juízes, a doutrina jurídica exerce papel normativo quando 

interpreta os enunciados normativos, suprime as lacunas existentes no sistema 

jurídico e promove as reformulações fáticas e axiológicas. Logo, ela também pode 

ser responsabilizada pelo distanciamento cada vez maior entre o objeto 

representado e a representação ideal de orçamento público. A situação se agrava 

em virtude da aplicação descontextualizada de teorias formuladas em outras 

épocas e em outros países. Este o problema central que anima o presente 

trabalho.  

Parte-se da hipótese de que a força normativa da doutrina jurídica pode 

contribuir para aumentar ou para diminuir o descompasso entre o orçamento 

enquanto ação social e o orçamento enquanto objeto de estudo. Sob o prisma do 

orçamento enquanto ação social, a solução proposta pela tese consiste em 

aplicar a racionalidade tridimensional, conciliando as demandas de legalidade, de 

economicidade e de legitimidade. Sob o prisma do orçamento enquanto objeto de 

estudo, a solução proposta envolve a identificação de paradigmas, mostrando que 

o direito orçamentário passa por revoluções científicas. Dada a necessidade de 

lançar o estudo do orçamento público no tempo e no espaço, a identificação dos 

paradigmas científicos pode contribuir para esclarecer a trajetória das teorias 

orçamentárias, mostrando o quanto o objeto, o método e o problema central do 

direito orçamentário têm variado para se adaptar ao quadro axiológico, fático, 

normativo e teórico de cada momento histórico. 
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Na trajetória do orçamento público, cada uma das três fases assistiu ao 

surgimento de um paradigma científico, daí decorrendo a identificação dos 

paradigmas orçamentários da legalidade, da economicidade e da legitimidade. No 

fim do século XIX, o paradigma da legalidade enfatizava o controle legislativo dos 

cofres públicos (viés procedimentalista), inscrevendo no orçamento anual o menor 

valor possível de receitas e de despesas para facilitar o equilíbrio das contas, em 

consonância com as diretrizes do liberalismo político e econômico (viés 

substancialista). Em meados do século XX, o paradigma da economicidade 

legitimou o fortalecimento do Poder Executivo durante o ciclo orçamentário (viés 

procedimentalista), com o propósito de facilitar o planejamento orçamentário da 

economia nacional e da administração pública, de acordo com a lógica do 

intervencionismo keynesiano (viés substancialista). A partir da década de 1970, 

começou a surgir outra revolução científica que tem levado à ascensão de um 

novo paradigma.  

Superados os paradigmas da legalidade e da economicidade, as 

representações doutrinárias ficaram menos uníssonas porque o orçamento 

público tem se convertido num instrumento de participação dos diferentes atores 

envolvidos nos jogos orçamentários (viés procedimentalista). Ele tem sido 

colocado a serviço de várias finalidades políticas, sociais e econômicas, como a 

negociação entre os Poderes, o controle do volume total dos gastos e das dívidas 

públicas e a promoção dos direitos sociais, buscando conciliar os vetores da 

legalidade, da economicidade e da legitimidade (viés substancialista). Nesse 

contexto, a tese propõe que o paradigma da legitimidade precisa levar em conta a 

distribuição equitativa dos poderes durante o ciclo orçamentário (viés 

procedimentalista) e a distribuição equitativa das prioridades alocativas entre os 

atores que representam as finalidades e os valores do Estado, do Mercado e da 

Sociedade. Esse novo modo de conceber o tema descortina novos horizontes 

para os problemas teóricos centrais do direito orçamentário, podendo contribuir 

para diminuir o distanciamento entre o objeto representado e a representação 

ideal de orçamento público. 

Diante da incidência concomitante desses três vetores axiológicos no plano 

fenomênico, seja em maior ou menor grau, o presente trabalho se socorre dos 

tipos-ideais weberianos, vinculando, propositalmente, os princípios diretivos da 

legalidade, da economicidade e da legitimidade às finalidades e aos valores do 
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Estado, do Mercado e da Sociedade com o objetivo de sublinhar a pressão 

exercida pelo governo, pela economia e pelo povo nas decisões alocativas. Os 

tipos-ideais weberianos serão abordados a seguir, quando o orçamento for 

comparado aos mapas representativos. Cada paradigma orçamentário enfatiza 

um princípio diretivo que orienta o comportamento humano nas questões 

orçamentárias, com repercussão direta no regime jurídico do orçamento público, 

canalizando os esforços doutrinários para a resolução de um problema central. A 

partir dessas premissas, a explicação dos paradigmas orçamentários seguirá o 

mesmo percurso metodológico.  

Em primeiro lugar, será abordado o contexto axiológico das finalidades e 

dos valores que direcionam o comportamento das pessoas e das instituições em 

cada momento histórico, ressaltando ora a legalidade imposta pelo Estado, ora a 

economicidade exigida pelo Mercado, ora a legitimidade clamada pela Sociedade. 

Em segundo lugar, será indicado o contexto fático de cada paradigma, expondo a 

trajetória do orçamento público em países como a Inglaterra, os Estados Unidos, 

a Alemanha, a França e o Brasil. Esses países estrangeiros foram selecionados 

em função da sua influência sobre o orçamento brasileiro. Nesse sentido, os 

orçamentos inglês e alemão foram relevantes na consolidação liberal do modelo 

brasileiro, mas, nas fases posteriores, a maior parte dos livros e manuais 

brasileiros passou a mencioná-los sob um ponto de vista sobretudo histórico. Em 

terceiro lugar, será exposto o contexto normativo de cada paradigma a partir dos 

contornos atribuídos para as funções, os procedimentos, as formas e os 

conteúdos do orçamento. Além dos contornos definidos pelo direito positivo, 

também serão destacadas as contribuições da dogmática do direito orçamentário 

em virtude do seu papel na reformulação fática do orçamento, coordenando as 

normas jurídicas às práticas orçamentárias. Em quarto lugar, será explicado o 

contexto teórico, mostrando o esforço doutrinário para resolver o problema central 

em função do respectivo quadro axiológico, fático e normativo. Em quinto lugar, 

será identificado o legado doutrinário de cada paradigma orçamentário, com a 

revisão dos problemas teóricos centrais pelo paradigma em ascensão e 

consolidação. 

Como a produção do Direito pelo legislador, pelo juiz e pelo doutrinador 

sofre a influência de finalidades e de valores extrínsecos à ciência do Direito, o 

trabalho rejeita, de antemão, a pretensa neutralidade científica. Por isso, os 
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recortes analíticos que serão feitos ao longo da pesquisa foram axiologicamente 

orientados pelo compromisso ético de construir um novo saber emancipatório. 

Segundo Boaventura de Sousa Santos, a ciência moderna produziu uma cegueira 

epistemológica porque ela tinha a pretensão de se livrar do tempo, do espaço e 

do próprio pesquisador. Para corrigir essa cegueira, o sociólogo português propõe 

uma epistemologia dos conhecimentos ausentes e uma epistemologia dos 

sujeitos ausentes, com foco nos saberes e nos sujeitos desprestigiados pela 

modernidade ocidental.2  

Sob o prisma dos conhecimentos ausentes, o presente trabalho se iniciará 

com o senso comum a respeito do orçamento em geral para então definir o 

significado atribuído à palavra. Essa será a estratégia adotada para driblar a 

linguagem técnica que geralmente permeia os trabalhos sobre o orçamento 

público. Para agravar, muitas teorias buscam legitimar seu ponto de vista a partir 

de doutrinas construídas para solucionar os problemas de outras épocas e 

nações, agravando a percepção do tempo no espaço orçamentário. Sob o prisma 

dos sujeitos ausentes, o trabalho entende que a necessidade de conciliar as 

demandas do governo, da economia e da população precisa conferir tratamento 

desigual substancial e procedimental para os desiguais na medida das 

desigualdades políticas, sociais e econômicas. Daí a importância de construir um 

saber emancipatório, que seja capaz de garantir a distribuição equitativa dos 

poderes financeiros e das prioridades alocativas na arena democrática do 

orçamento público 

Em tempos de ascensão dos saberes emancipatórios, a adoção desta 

metodologia permite ao leitor trilhar dois caminhos na leitura do trabalho, a 

depender do seu próprio interesse. O primeiro caminho consiste na leitura vertical 

de cada paradigma orçamentário, com a finalidade de melhor conhecer seu 

contexto axiológico, fático, jurídico e doutrinário. Parte-se da premissa de que os 

valores predominantes no Estado, no Mercado e na Sociedade influenciam, de 

modo decisivo, os fatos políticos, econômicos e sociais que definem os contornos 

jurídicos do orçamento público em cada momento histórico, canalizando os 

esforços da doutrina orçamentária para a resolução de um problema central 

 
2  SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política 

na transição paradigmática. In: A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005. v. I. p. 225-253. 
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específico. O segundo caminho consiste na leitura horizontal e cruzada de cada 

tópico, com a possibilidade de enfatizar a contextualização, a evolução histórica, a 

sistematização dogmática ou a problematização propedêutica do tema. Com isso, 

torna-se possível conhecer a trajetória percorrida pelo orçamento público ao longo 

dos três paradigmas, sob o ponto de vista específico dos valores, dos fatos, dos 

contornos jurídicos e dos problemas centrais da doutrina orçamentária. 

Perquirir a originalidade desta empreitada não é uma tarefa fácil porque 

pressupõe o conhecimento do "estado da arte", confundindo-se com o próprio 

desenvolvimento da pesquisa. Ao conjugar as projeções construídas pelas 

diversas áreas do conhecimento humano, a tese propõe uma visão interdisciplinar 

da tríade composta pela legalidade, pela economicidade e pela legitimidade, 

agrupando matérias que, não raro, são estudadas isoladamente dentro do direito 

orçamentário. Por seu caráter multidisciplinar, o objeto de estudo envolve temas 

afins estudados pelo Direito, pela Ciência Política, pela Economia, pela 

Administração e pela Contabilidade. Logo, seria humanamente impossível esgotar 

toda a literatura a respeito do orçamento público, ainda mais porque o tema tem 

sido examinado em diferentes países e momentos históricos. É por isso que o 

estudo deixará o viés analítico, que tem a pretensão acadêmica de esgotar todos 

os conceitos e os institutos utilizados na explicação do tema, para fazer o recorte 

metodológico em torno de marcos teóricos específicos que possam colaborar na 

demonstração da tese, o que não exclui a existência e a relevância de inúmeros 

autores que já examinaram o orçamento público sob diferentes perspectivas. 

Para evitar a repetição das mesmas expressões durante todo o trabalho, 

foram empregados outros termos para se referir ao orçamento público, incluindo a 

menção ao orçamento como simples reducionismo. Entre os termos adotados, o 

fenômeno orçamentário enfatiza o orçamento enquanto ação social. A ideia de 

jogos orçamentários e de compromissos orçamentários sublinha os conflitos e as 

negociações que permeiam a alocação e a aplicação dos recursos. Por sua vez, a 

referência à lei de meios e à peça orçamentária ressalta a apresentação externa e 

a organização interna do orçamento público. O texto também se refere às teses, 

correntes, teorias e doutrinas orçamentárias para designar o conjunto de ideias 

desenvolvidas a respeito do orçamento público. A palavra "opinião" foi utilizada 

como sinônimo de ideia, visão e pensamento, reconhecendo que muitas opiniões 
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não contêm o rigor científico necessário, mas que, mesmo assim, exercem um 

papel relevante na conformação dos paradigmas orçamentários.  

O direito orçamentário foi compreendido como o conjunto de proposições 

formuladas pelo direito positivo, pela jurisprudência e pela ciência do Direito a 

respeito do orçamento público, sem a pretensão de lhe conferir autonomia 

científica como disciplina autônoma e distinta do direito financeiro. Por fim, a 

expressão "doutrina" foi usada como sinônimo de comunidade científica, nos 

termos apregoados por Thomas Kuhn. Concluídos os apontamentos 

epistemológicos, metodológicos e semânticos, é tempo de iniciar a análise de 

cada paradigma orçamentário. 
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CONCLUSÃO 

 

O orçamento público reflete uma ação racional voltada a fins ou valores, 

pois ele é capaz de orientar o comportamento das pessoas e das instituições num 

futuro próximo ou distante, servindo como ponto de partida para a construção de 

representações ideais pelas diversas áreas do conhecimento humano. No mundo 

do Direito, as representações ideais são construídas por toda a comunidade 

jurídica, mas o direito positivo e a doutrina orçamentária exercem papel 

fundamental no modo de compreender e de idealizar o orçamento público, na 

medida em que influenciam, decisivamente, a conduta dos diversos atores sociais 

nas questões orçamentárias. Enquanto ação social e objeto de estudo, o 

orçamento público varia de acordo com os valores, os fatos, as normas jurídicas e 

as teorias que prevalecem em cada tempo e espaço, levando à ascensão, à 

consolidação e à sucessão de paradigmas orçamentários.  

No paradigma da legalidade, o processo de racionalização da modernidade 

se expressou por meio do individualismo, do liberalismo e do contratualismo, 

fazendo com que as revoluções e as constituições liberais adotassem uma série 

de instrumentos destinados a limitar o poder do governante, como a separação 

dos Poderes, a democracia representativa e o princípio da legalidade. Neste 

contexto, o orçamento público tinha a função primordial de garantir o controle 

legislativo prévio das finanças públicas, em favor do equilíbrio orçamentário 

(causa final). Era necessário editar uma lei orçamentária anual para autorizar o 

conjunto de receitas e de despesas que seriam realizadas no exercício financeiro 

seguinte, com a posterior prestação de contas para os representantes do povo 

(causa eficiente). Para melhor controlar o governante, o Poder Legislativo adotou 

uma série de estratégias que iam desde a apresentação do orçamento anual num 

documento único (causa formal) até a discriminação detalhada dos gastos em 

função das unidades administrativas e dos itens de despesas (causa material). 

Mas, desde aquela época, o Poder Executivo desenvolveu várias táticas para 

driblar este controle legislativo, incluindo a criação das contas separadas e dos 

orçamentos extraordinários, o estorno de verbas, a defesa das dotações globais e 

dos créditos de vigência limitada. 
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Neste conflito político entre os Poderes Executivo e Legislativo, surgiu um 

debate acadêmico a respeito da natureza jurídica da lei orçamentária, pois, a 

depender a resposta, o governo poderia ser obrigado a implementar as receitas e 

as despesas inscritas no orçamento anual. Esse debate tomava como ponto de 

partida a distinção teórica entre as leis materiais que disciplinam as relações 

jurídicas e as leis formais que reproduzem o direito material preexistente. Entre as 

teorias concorrentes, as propostas de Paul Laband e de Gaston Jèze destacaram-

se no cenário jurídico porque davam uma resposta satisfatória para o problema 

teórico central da época. Afinal, a doutrina tradicional do orçamento autorizativo 

conseguia neutralizar os efeitos decorrentes da lei orçamentária, sem violar as 

premissas do constitucionalismo liberal, sob a premissa de que o governo não era 

obrigado a realizar as receitas e as despesas inscritas no orçamento anual por se 

tratar de uma lei no sentido formal, com conteúdo de ato administrativo.  

Tal a força adquirida por esta doutrina, que ela continuou a prevalecer 

durante o paradigma da economicidade, corroborando o fortalecimento do Poder 

Executivo. Mas, cada vez mais, as vozes dissonantes apontam a necessidade de 

revisar a doutrina tradicional diante do risco de se reduzir o orçamento público a 

uma simples peça de ficção. E, nos últimos anos, a crise social, política e 

econômico se instalou no Brasil, depois de 2014, repercutiu no jogo de forças 

entre os Poderes Executivo e Legislativo, provocando a redistribuição dos 

poderes com o surgimento das emendas impositivas que são apresentadas pelos 

parlamentares individuais e pelas bancadas estaduais. Essa guinada favorece a 

rediscussão doutrinária a respeito da natureza jurídica da lei orçamentária, mas o 

tema precisa ser pensado sob a luz do princípio diretivo da legitimidade, 

mostrando a repercussão das propostas teóricas sobre os atores sociais que 

participam dos jogos orçamentários.  

No paradigma da economicidade, a racionalização material estimulou a 

aplicação econômica, eficiente e eficaz dos meios disponíveis para alcançar uma 

gama variada de fins políticos, sociais e econômicos, transformando o orçamento 

público num instrumento destinado à resolução de problemas extrafiscais. Após a 

quebra da bolsa da Nova York, em 1929, o Estado assumiu um papel mais central 

na condução do Mercado e da Sociedade, com o avanço do intervencionismo 

keynesiano e do modelo de bem-estar social. Diante dos novos fatos e valores, o 

orçamento público também assumiu a função de viabilizar o planejamento 
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orçamentário da economia nacional por meio do orçamento cíclico e do 

orçamento econômico da nação, principalmente durante os anos de recessão 

econômica entre as duas Guerras Mundiais, voltando-se, mais tarde, para o 

planejamento orçamentário da gestão pública, principalmente durante os anos 

dourados de prosperidade econômica (causa final).  

Para atingir tais objetivos, o Poder Executivo fortaleceu suas prerrogativas 

em todas as fases do ciclo orçamentário, planejando as receitas e as despesas 

num horizonte plurianual (causa eficiente). A apresentação do orçamento público 

sofreu várias divisões internas e externas, com o surgimento de novos anexos e a 

consolidação do sistema integrado de planejamento e orçamento em torno de 

instrumentos normativos como os planos nacionais de desenvolvimento e o 

orçamento plurianual de investimentos (causa formal). Por sua vez, a organização 

interna do orçamento deslocou o foco da discriminação por órgãos e por itens de 

despesa para outras classificações que melhor atendiam às necessidades 

técnicas da instrumentalização político-fiscal e da instrumentalização operativo-

gerencial, como a classificação econômica e a classificação funcional-

programática (causa material). Foram criadas novas técnicas de orçamentação 

para otimizar a gestão pública em termos de economia, de eficiência e de 

eficácia, como o orçamento funcional, o orçamento-desempenho e o orçamento-

programa.  

Embora a doutrina apontasse a divergência recorrente entre o modelo 

teórico e a aplicação prática, o orçamento-programa modelo destacou-se nos 

livros e manuais porque deu uma resposta satisfatória para o problema teórico 

central da época, ressaltando os aspectos gerenciais do orçamento numa visão 

de baixo para cima, sem negar a lógica estratégica de cima para baixo que tinha 

direcionado a instrumentalização político-fiscal do orçamento no período 

entreguerras. A diferença do orçamento-programa com relação aos demais 

modelos é que ele pretendia equilibrar a visão estratégica de cima para baixo e a 

visão operacional de cima para baixo. Apesar de haver consolidado esse modelo 

no País, o Decreto-lei nº 200/1967 transformou o orçamento-programa numas das 

últimas etapas do processo mais amplo de planejamento, cabendo-lhe apenas 

programar, orçamentar e operacionalizar as decisões tomadas pelas instâncias 

superiores, sem estimular a troca de dados. Após a ordem constitucional de 1988, 

o planejamento orçamentário da gestão pública enfatizou a programação feita por 
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meio dos planos anuais, buscando reconciliar a visão estratégica e a operacional. 

Embora a doutrina alerte que o PPA não poderia se converter num simples 

orçamento plurianual, as alterações legislativas dos últimos anos vêm priorizando 

a autorização plurianual dos investimentos, com a possibilidade de substituir o 

PPA pelas leis orçamentárias plurianuais. Essa mudança reabre a discussão 

sobre os contornos do planejamento orçamentário, mas a questão também 

precisa ser pensada a partir dos interesses em jogo, levando em conta o reflexo 

causado na distribuição dos poderes financeiros e das prioridades alocativas.  

No paradigma da legitimidade, a lógica do consumidor individual, a crise 

do petróleo em 1973 e o crescimento da dívida pública fragilizaram a posição 

central do Estado. Num mundo cada vez mais líquido, onde os fatos são 

imprevisíveis e os valores, relativos, o orçamento público tornou-se mais ou 

menos legítimo, conforme o ponto de vista dos grupos interessados. A título 

ilustrativo, a alocação de recursos orçamentários para custear a concessão de 

vantagens aos servidores públicos pode agradar o estamento burocrático, mas 

também pode provocar uma reação indesejada no governante comprometido com 

as metas fiscais, no economista preocupado com o volume total de gastos e, 

especialmente, nos cidadãos que enfrentam a escassez dos recursos nas 

escolas, nos hospitais e nos demais serviços públicos. Enfim, o grau de 

legitimidade do orçamento público depende do quanto o interesse de cada grupo 

é acolhido ou rejeitado pelas decisões alocativas que realizam as “escolhas 

trágicas”, levando em conta as demandas do Estado, do Mercado e da Sociedade 

Civil.  

Por um lado, a Sociedade tem lutado para garantir e preservar o custeio 

dos direitos sociais por meio das vinculações constitucionais, buscando intervir no 

ciclo orçamentário por meio do orçamento participativo e das ferramentas de 

transparência fiscal. De outro lado, o Mercado tem criticado a indexação dos 

direitos sociais aos índices inflacionários por engessar o orçamento, mas, ao 

mesmo tempo, ele busca o financiamento mais estável dos investimentos. Neste 

contexto, a instrumentalização operativo-gerencial do orçamento público tem 

combatido o incrementalismo por meio de reformas gerenciais que estão voltadas 

para o novo orçamento de desempenho. Enquanto isso, a instrumentalização 

político-fiscal substituiu a antiga pretensão de conduzir a economia nacional como 

um todo para assumir a tarefa de melhor controlar o volume total dos gastos e das 



755 

dívidas públicas pelas metas fiscais, pelos contingenciamentos e pelos 

mecanismos preventivos e repressivos da LRF.  

Além das funções políticas e econômicas de outrora, o orçamento público 

tem exercido novos papéis democráticos e fiscais, garantindo a maior participação 

dos atores no ciclo orçamentário e o maior controle sobre o volume total dos 

gastos e das dívidas públicas (causa final). O ciclo orçamentário tem mudado 

para redistribuir os poderes financeiros entre os atores sociais, levando em conta 

o orçamento participativo, as emendas impositivas e as estratégicas adotadas 

pelo governo com o objetivo de driblar as restrições fiscais (causa eficiente). Dado 

o caráter multifuncional do orçamento público, sua apresentação externa 

dissolveu-se num conjunto de leis que são compostas por um emaranhado de 

anexos, tabelas e demonstrativos (causa formal). Por fim, a organização interna 

das receitas e das despesas reestruturou as classificações orçamentárias com o 

objetivo de melhor indicar o resultado primário, o resultado nominal e a 

modalidade de aplicação das despesas (causa material), facilitando a 

identificação dos atores e dos interesses favorecidos pelas alocações 

orçamentárias. 

A sucessão dos paradigmas orçamentários indicou que o predomínio de 

uma gama de interesses pode minimizar o caráter multifuncional do orçamento 

público. Por exemplo, o foco prioritário sobre a legalidade formal do Estado 

resultou no confinamento dogmático do orçamento em torno de categorias formais 

e de princípios universais, minimizando o reflexo das decisões alocativas nas 

questões sociais e econômicas. Enquanto a economicidade vista pelo olhar 

exclusivo do Estado trouxe incrementalismo e endividamento público, conferindo 

maior agilidade para o governo em detrimento das regras e dos procedimentos 

formais que asseguravam o controle legislativo das finanças públicas, a 

economicidade vista pela ótica do Mercado pode estimular uma compreensão 

turva das questões públicas e sociais, chegando ao ponto de comparar o cidadão 

ao consumidor, desconsiderando que algumas atividades estatais não podem ser 

mensuradas em termos de economia, de eficiência e de eficácia porque o 

orçamento público também precisa internalizar o custo das externalidades 

produzidas pela desigualdade social. Por sua vez, a legitimidade vista sob o ponto 

de vista exclusivo da Sociedade pode favorecer o avanço de práticas 

clientelísticas e a captação do interesse público pelos grupos sociais mais 
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poderosos, em detrimento das políticas públicas que beneficiam a coletividade 

com um todo. Esse risco aumentou após a criação das emendas impositivas de 

caráter individual, na medida em que elas podem favorecer a difusão do 

clientelismo difuso na forma de dotações destinadas para a base eleitoral (pork 

barrel), gerando uma tendência perdulária que pode prejudicar o controle do 

volume total dos gastos e da dívidas públicas. Em tempos de consolidação do 

paradigma da legitimidade, o desafio atual consiste em balancear as demandas 

do Estado, do Mercado e da Sociedade na distribuição dos poderes financeiros e 

das prioridades alocativas, sopesando todos os interesses envolvidos nos jogos 

orçamentários. Daí porque se mostra útil aplicar a racionalidade tridimensional na 

coordenação entre a legalidade, a economicidade e a legitimidade, conciliando, 

equitativamente, as finalidades e os valores defendidos pelo governo, pela 

economia e pelo povo. Nesse sentido, o teste de conformidade legal requer a 

observância das regras e dos procedimentos formais que garantem o controle 

legislativo das finanças públicas pelas vias orçamentárias, assimilando o maior 

legado do paradigma da legalidade. O teste da economia, da eficiência e da 

eficácia direciona o planejamento orçamentário da gestão pública para a 

otimização dos processos, dos produtos e dos resultados, com a possibilidade de 

reduzir o deficit operacional do Estado e de facilitar o controle do volume total dos 

gastos e das dívidas, encampando o legado do paradigma da economicidade. E, 

por fim, o teste de consenso político favorece os procedimentos de participação 

cidadã durante o ciclo orçamentário, colocando em evidência o orçamento 

participativo e as ferramentas de transparência fiscal.  

Num mundo cada vez mais líquido e instável, talvez seja inevitável manter 

as promessas de outrora. Mas isso não significa que o ônus da mudança deva ser 

assumido exclusivamente pela Sociedade Civil. Esse ônus deve ser repartido com 

o Estado e o Mercado, submetendo o controle dos volumes totais à revisão das 

receitas, das despesas e das dívidas. Na vertente das receitas, o controle dos 

volumes totais requer, por exemplo, a redistribuição da carga tributária, a criação 

de todos os impostos previstos no texto constitucional e a revisão da renúncia das 

receitas, condicionando sua fruição à promoção indireta dos valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa, com o aumento do nível de emprego e da produção. 

Na vertente das despesas, o corte dos gastos públicos deve atingir todos os 

atores sociais de forma equitativa, aplacando não somente as prestações sociais, 
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mas também os benefícios fiscais e as dotações incrementais do aparato estatal. 

Na vertente das dívidas, o controle dos volumes totais pressupõe a indicação 

clara dos aportes orçamentários, mostrando o que é gasto a título de amortização, 

de juros e de correção monetária. Além disso, o impacto de eventuais reformas 

orçamentárias deve resguardar a segurança jurídica e o pacto intergeracional, 

adotando, por exemplo, as regras de transição.  

Como a racionalidade tridimensional requer a observância concomitante da 

legalidade, da economicidade e da legitimidade, o orçamento público somente 

conseguirá se tornar uma arena democrática em que os recursos são distribuídos, 

disputados, alocados e executados de forma equitativa, se os poderes forem 

distribuídos de forma desigual entre os atores, na medida das desigualdades 

processuais e materiais. Vale dizer, ao redefinir as funções, os procedimentos, as 

formas e os conteúdos juridicamente atribuídos para o orçamento público, os 

novos contornos normativos devem assegurar a paridade de armas (pelo viés 

procedimentalista) e a igualdade material (pelo viés substancialista), favorecendo 

a democracia em termos de accountability e de responsiveness. Nesta luta em 

favor da distribuição equitativa dos poderes e das prioridades, a doutrina do 

direito orçamentário exerce um papel essencial porque suas opiniões a respeito 

do orçamento público também orientam o comportamento das pessoas e das 

instituições nos jogos orçamentários. Ao interpretar os enunciados normativos, 

suprimir as lacunas existentes e realizar os trabalhos de reformulação fática e a 

reformulação axiológica, os estudiosos do tema precisam reduzir o descompasso 

entre o objeto representado e a representação ideal de orçamento, analisando os 

problemas teóricos dos paradigmas anteriores dentro do atual contexto axiológico, 

fático e normativo. Do contrário, o orçamento público corre o risco de se converter 

no emplastro machadiano, que promete resolver os problemas políticos, sociais e 

econômicos miraculosamente, sem deixar de ser uma simples peça de ficção. 
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