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Notas para a Compreensao do Direito

Financeiro como um Direito Social

Fernando Facury Scaff!

Introducao

Naoha divida que alguns ramos do direito se aproximam mais daquilo que

se entendepor direito social. O direito do trabalho, por exemplo, que rege as

relagdes de emprego, seguramenteestnesserol, existindo até um livro de Ce-

sarino Jinior com essetitulo, tratando dessa matéria. O mesmo ocorre com 0

direito previdenciario e 0 direito de familia, cujos contetidos possuem nitido

alcance social. Na voz corrente, um direito social é aquele que diz mais de perto

as relagdes entre os homens, em especialascoletivas.

Serd que 0 direito financeiro é um direito social?

Sobcerto prisma, 0 direito financeiro estuda o modo através do qual o Estado

anecada, reparte, gasta e¢ se endivida, e comotudo isso é organizado e controlado.

Ondeentrao social nessas relagdes? O perfil humanistico do direito financeiro

podeserverificado desde logo, ou apenas se intermediado pelo Estado?

A arrecadagéio diz respeito a relagdo entre os cofres privados e 0 cofre puibli-

co, isto é, comoparte da receita privada converge para o tesouro ptblico. Isso

pode se dar de diversas formas, seja através de normastributdrias, reguladas

pelo direito tributario, seja através de normasquedisciplinam a venda do patri-

m6nio publico, tais como osroyalties pela exploragao de recursos naturais nao

renovaveis, seja em raz4o de privatizagao de atividades ou bens ptiblicos. Pode

ocorrer também fruto de normas sancionatérias, como as penalidades impostas

pelo descumprimento de certo comportamento, como as multas de transito, ou

decorrentes de atividades regulatérias, como as de abuso de poder econdmico
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ou do desrespeito As regras de compliance. Aqui existem pontos de contato entre

o direito financeiro e a sociedade, pois é dela que serao extraidos os recursos

para suprir as necessidadespublicas, a cargo do Estado.

O mesmoocorre quandoo direito financeiro estuda o gasto piiblico, pois ele

deveser regido pelo interesse publico, e isso demonstra que seu uso deve se dar

em raz4o dointeresse da sociedade — isto é, quando o interesse social (= interes-

se da sociedade) equivale ao interesse ptiblico (= interesse estatal). A despesa

publica é uma forma desuprir as necessidades sociais, o que aproximatalandli-

se das pessoas, consideradas em grupos, ou ainda, em um conjunto maior, que €

a sociedade. Aqui também ha proximidadeentreo direito financeiro e o cunho

social existente em outras disciplinasjuridicas.

Embora tenha uma conotagio mais distante, também quando direito

financeiro estudaa divida publica existem correlagGessociais, pois tais normas

possuem nitido contetido intergeracional, isto €, tratam como uma geragao

usard a arrecadagao que as geragGes posteriores se incumbirao de pagar. Afi-

nal, o uso do crédito piblico para a contratagdo de divida nada mais é do

que umaantecipagdode receita futura, pois é através desta receita que ainda

serA arrecadada que ser4 pago o empréstimo havido. Logo, é nitido o carater

social desses estudos, pois pode ocorrer de 0 endividamentoser utilizado de

forma adequada,e tanto a presente, quanto a futura geragao obter os beneff-

cios sociais dessa divida, que apenas esta tera que pagar. Usar tao somente os

recursos arrecadadospela via da receita pode fazer com queos investimentos

sejam implementados de forma muito paulatina, demorando muito a render

os frutos sociais necessdrios. Basta usar 0 exemplo de umalinha de metré- se

fosse necessdrio esperar o Estado arrecadar o suficiente para sua construcao,

poderiam passar geragGes até que a obra fosse conclufda. O bom usodosiste-

ma de endividamento ptblico pode abreviar a conclusdo desse investimento

social em transporte ptiblico de qualidade.

Umaconex4osocial um pouco maisdificil € ser demonstradadiz respeito ao

federalismofiscal, isto €, a forma através da qual 0 Estado reparte a arrecadagdo

entre os entes subnacionais. Porém, mesmo aqui, a nogdobasica € a de atribuir

as receitas aos entes publicos que estejam mais proximos de atender As necessi-

dadessociais. Pode-se ver isso no sistema de transporte urbanocoletivo, que é

regulado pelos Municfpios, e nao pela Unido ou pelos Estados. Ou pelo sistema

sanitdrio, também de competéncia municipal. E necessdrio que se faga um ra-

teio da arrecadagdo, de modo a permitir que tais entes subnacionais tenham
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fontes de receita, préprias ou transferidas, para fazer frente a tais gastos que, ao

fim e ao cabo,dizem respeito ao quotidiano das pessoas.

O direito financeiro também estuda comotodo sistema acimadescrito é

organizado,isto é, como se da 0 processo orgamentdrio que estabelece as fontes

de financiamento decorrentes da arrecadagao prevista, de tal modo a suprir

os gastos pretendidos. Tal organizag4o ndo se esgota na andlise orgamentaria,

incluindo também a formaatravés da qual se da o financiamentoeleitoral, ele-

mento fundamental da democracia. Se existirem formas olig4rquicas de finan-

ciamento, a composig¢o doscargos eletivos para a produgdo normativa — Poder

Executivo e Legislativo-, refletira esse modelo. Aqui também direito financei-

ro possui nitido carater social.

Por fim, estuda-se como todo esse processo € controlado, seja através do

sistema de controle interno a cada esfera de Poder, seja pelo controle externo,

e, melhorainda, pelo controle social, isto é, pela sociedade.

Observe-se que, de cada lado que se olha, 0direito financeiro é permeado de

normas que visam atender aos designios da sociedade, seja de forma imediata

ou mediata. Isso nos permite afirmar que o direito financeiro também possui

um alcance social em sua aplicagao.

2. Um observadoratento destacara que, a se pensar dessa

forma, o direito como um todo é um direito social,

pois visa regular a vida do homem em sociedade;logo,

mesmo os ramos mais especificos da andlise juridica

possuem essealcance, tal como o direito aerondutico, o

maritimo ou 0 minerario

Essa observa¢ao € bastante pertinente, pois o direito existe em fungdo do

homem e € construfdo pelo homem em sociedade, nao sendo um produto hau-

rido dos céus ou fruto de uma conjuragéo de sabios que o declara a partir da

consulta a umabiblioteca cheia de livros empoeirados. Muitas vezes essa verda-

de singela e inconveniente é esquecida e isso traz um sem ntimerode problemas,

pois os individuos deixam de participar dessa construg4o jurfdica, passando

apenasa viver de acordo com asregras estabelecidas por outrem, com quem ele

nao possui nenhumarelagao de pertinéncia ou de representatividade.
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Isso € mais comum em sociedades socioeconomicamente fragmentadas, em

que uns poucos possuem grandeparte da riqueza e acesso aos bense servigos

disponiveis, enquanto a grande maioria da populagdo congrega pequena par-

cela da riqueza nacional e apenas goza de forma periférica dos parcos bens e

servicos disponibilizados pelo Estado.

Quanto mais fragmentadafor essa sociedade, maior a distancia entre aque-

le que é subordinadoao direito e aquele que € sujeito de direitos. A diferenga é

que, um € sujeito ativo nessa sociedade, sujeito de direitos e de alguns deveres;

0 outro € apenas um sujeito passivo, subordinadoao direito, tendo um plexo de

deveres a cumprir. Um exemplo pode melhorexplicar essa afirmagdo. Quem,

em s4 consciéncia, acredita que um mendigo e o proprietério de um grande

veiculo de comunicagao de massa possuem 0 mesmo voto? Nas democracias

€ essencial que a cada individuo corresponda um voto, porém, em concreto,

isso ocorre de forma diferente, sendo 0 peso do voto de um muito superior

ao do outro. O mendigo ter4 apenas o seu voto, enquanto o proprietario dos

meios de comunicag4o de massa tem, além de seu voto pessoal, o poder de

influenciar o voto de milhares de outros eleitores. E ainda, a depender das

regras eleitorais, quando é permitido o autofinanciamento dos candidatos,

seguramente os ricos possuirao mais poder de fogo eleitoral que os pobres, os

quais dependerdio de fundos partiddrios ou da coleta dentre amigos para poder

fazer frente a suas campanhas. Em sociedades menos fragmentadasosindivi-

duossao mais iguais dentre si e tém mais liberdadesiguais para serem gozadas.

Maiorigualdade gera mais liberdade.

Emsociedades com maior desigualdade socioeconémicao direito deve cum-

prir o papel de servir de instrumento para modificagdo social, do status quo social,

sendo um instrumento de alterag4o das relagdes socioecondmicas existentes,

ao permitir e incentivar a mobilidade ascendente dentre os estratos sociais. O

direito financeiro, aqui, passa a exercer a fungdo de busca da igualdade dentre

os individuos, visando reduzir sua desigualdade socioeconémica.

Porém, o direito também pode servir de instrumento de dominacdo, isto é,

de reforgo e manutengo da desigualdade existente. Neste passo, 0 direito nao

tornar4 a maior parte da populacgdo comosujeito de amplos direitos, mas su-

bordinadosa ele, afastando esses individuos dos centros de poder, que podem

estar dentro ou fora do préprio Estado. Aqui entra em ago a forga dos lobbies,

dos grupos de pressdio organizados, que visam a obteng4o de normas que favo-
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regam seus pessoais ou grupais interesses, no mais das vezes em detrimento

da maioria da populagao. Nesta hipdtese, o direito nao cumpriré uma fungdo

social, isto é, uma atuagdo em prol da maioria da populagdo, mas em prol de

quem tem o poder deinfluenciar de maneira mais intensa os centros de decisao

politica. Exatamente porisso € que o poder de uma federag&o de empresdrios

ou de trabalhadores organizados tem mais forga do que esse mesmo grupo de-

sorganizado, fracionado ou individualmente considerado. Um pequeno grupo

bem articulado pode ser mais eficaz que um enorme grupo desorganizado - a

organizacaofaz a forga nesses casos. Tais grupos existem e devemser regulados,

porém sua atuagaodeveser objeto de andlise cuidadosa pelos centros de decisaéo

que por eles podem ser influenciados, deliberando em prol do bem comum, e

nao deinteresses particulares.

Nessalinha, verifica-se que o uso do direito, 0 financeiro incluso, pode

se dar de forma contraria aos interesses da maioria da populagao. Podem

existir normas que privilegiem os rentistas, aqueles que recebem juros em-

prestando dinheiro aos governos endividados. Comopoucossao aqueles que

possuem dinheiro para emprestar ao governo, através dosistema financei-

ro, serao poucos os que podem se beneficiar desse sistema. Podem também

existir normas que privilegiem um estamento de servidores ptiblicos, que,

de alguma forma, conseguem obter maiores benesses junto aos centros de

poder, arrancando vantagens remuneratérias 4 custa dos cofres ptblicos.

Outra possibilidade € que normas permitam a empresas ou atividades se

beneficiar de rentincias fiscais sem nenhum controle financeiro efetivo, e

sem contrapartidas que correspondam 4 quantidade de dinheiro isentado,

ou que concedam empréstimos a juros subsidiados e com largos prazos de

caréncia a gruposprivilegiados.

Enfim, todos esses procedimentos podem ocorrer de forma isolada ou con-

comitante, de modo a reduzir 0 investimento que o poder ptiblico tem que fazer

em prol da maior parte da populagado. Neste caso, 0 uso do direito financeiro,

em concreto, nao estar4 sendo em prol da sociedade, mas primordialmente de

algumasparcelas da sociedade, em especial daquelas que conseguem influen-

ciar mais de perto os centros de poder que sao permeaveis a tais pressdes. O

direito financeiro, af, ndo estara sendo usado em favor da modificagao do status

quo, mas em favor de sua manutengioou de seu reforgo — serd um direito finan-

ceiro da dominagaio, e nao um direito financeiro social.
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3. Quandoo direito é usado como forma de dominagao,

e nio com o escopo de reducdo das desigualdades

sociais, havera a necessidade do uso da linguagem como

uma forma de permitir que essa fungdo se desenvolva

de formadissimulada, afinal, nado convém que os

dominadosse sintam comotal, mas comoparticipes

dessa sociedade, com iguais direitos e deveres, embora,

em concreto, tenham poucosdireitos a serem exercidos

Surgem daf grandes declaragdes normativas que visam concederdireitos,

mas que dependemde incontaveis condigées para sua efetividade — sendo que

quase nunca hé dinheiro suficiente para sua concretizagao, pois foi utilizado

para outrasfinalidades, algumas das quais acima descritas, em prol de poucos.

Declara-se, por exemplo, que constituem objetivos fundamentais a construgéo

de uma sociedade umasociedadelivre, justa e solid4ria, que garanta o desen-

volvimento nacional, erradicando a pobreza, a marginalizagdo e reduzindo as

desigualdades sociais e regionais, de modo a promover o bem detodos, sem

preconceitos de origem, raga, sexo, cor, idade e quaisquer outras formasdedis-

criminacio. Porém, onde est4 o dinheiro para que o Estado, através de seus

diferentes governos, sucessivos no tempoe noespa¢ofederativo, concretize essa

declaracao? Nao hé; quando muito, existir4 um saldo de caixa empobrecido.

Essa € a triste realidade de uma sociedade em que grupos dominamo direito

em prol de seus préprios interesses. Nao ha comoreduzir desigualdadesse 0 di-

nheiro que é arrecadado de todos é usado primordialmente em favor de alguns.

Quem controla o direito, controlard o dinheiro nessa sociedade.

4. E possivel mudar esse paradigma ou trata-se de uma

situac4o insolivel?

Para mudar é necessario haver uma quebra no sistema, com a ascenséo de um

grupo que naoesteja comprometido com a manutengio desse modelo.Isso s6 pode

ocorrer através de eleigdes, uma vez que a via revoluciondria possui consequéncias  
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imprevisfveis e € contra as regras democraticas. A mudangatera queser alinhada

com a democracia, de modoa intensificd-la. Nao basta a democracia na hora do

voto, € necessdrio que haja umaefetiva participagéio democratica nagestéio da coisa

publica, em especial na sua dindmica orgamentiria. E preciso que todos paguem de

acordo com sua capacidade contributiva, o que implica em dizer que quem ganha

mais, ou possui mais bens, pague mais; e que esse dinheiro arrecadadoseja gas-

to primordialmente com quem tem maior capacidade receptiva, isto é, com aqueles

individuos ou grupos sociais vulneraveis, de modo a permitir maior nivelamento

socioeconémico, dentro de certos patamares minimos. E que a arrecadagéo oriunda

dos empréstimos ptiblicos seja usada em investimentos sociais, e nao para consolidar

privilégios. E preciso, enfim, maior isonomia na arrecadago, no gasto e no uso do

crédito publico. Comisso, o direito financeiro serusado de formasocial.

Para que isso aconteg¢a,€ preciso que as fontes de produgao normativa sejam

mais diretamente informadas por quem detém esse tipo de convicgao isonémi-

ca, € n4o conservadora do status quo em uma sociedade com grandes fraturas

socioeconémicas. O financiamento das campanhaseleitorais deve ocorrer de

modoa permitir que todos os individuos tenham condigées deser eleitos, e nao

apenas aqueles vinculados a grupos econdmicos ou que provenham deoligar-

quias politico-partidarias. O financiamentodas eleigdes € um elemento extre-

mamente importante, porém nao determinante, para o éxito eleitoral e para

a governabilidade. Quando ocorre de o poder politico estar subordinado ao

econdmicoprivado, este cobrar4 a conta, mais cedo ou tarde. Nao basta, con-

tudo, que o financiamentoeleitoral seja publico, é necessdrio que seu uso seja

equanime, de modo a permitir igualdade de chancespara cada individuo que

se disponhaa participar do certameeleitoral. Sem isso, 0 dinheiro ptblico sera

jogado fora, e se consubstanciar4 em uma nova forma de exercicio de domina-

Co juridica, s6 que através do uso de dinheiro de todos, e nao do caixa privado.

As regras do financiamentoeleitoralsao a chave do poderde controle social,

pois os elcitos comporio dois dos Poderes ptiblicos: o Executivo e 0 Legislativo,

dos quais advirao das leis que regerao essa sociedade. Nao é necessario nem

uma nova Constitui¢ao, em pafses que possuam normasde qualidade, embora

naotenham nuncasido implementadas em sua inteireza — € necessdrio vontade

e predominancia politica para isso, pois podeserfeito através do PoderLegisla-

tivo, que possui o poder constituinte derivado.

Se os cargos eleitorais vierem a ser ocupados por quem seja financiado por

grupos econdmicos ou por fundos ptiblicos, que apenas repitam a relagdo de
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desigualdade socioeconémicaexistente, isso se reproduzira na formade leis que

mantenham0 status quo. Eis o ponto central da questao.

E necessdrio orgar e controlar os gastos eleitorais, que devem ter um limite

maximoporcandidato, com relagao a cada vaga em disputa.E preciso estabelecer

que cada voto seja computadodiretamente pata cada candidato, e ndo para uma

coligagdo — as quais devem ser permitidas apéds as eleigdes, para formar maiorias

governamentais, e nao antes das eleigdes, o que da ensejo a fraudesna identifica-

¢ao dos votos concedidos, mecanismo que permite que se vote em um candidato

ese eleja outro. E preciso aproximarcorpoeleitoral e candidatos, de modo que os

eleitores se sintam legitimados pelas posicgdes adotadaspelos representantes.

Sem regras que permitam umadisputa isondmica pelos cargos eletivos, nao

serd possivel quebrar 0 status quo acimadescrito.

5. Outro caminhoa percorrer, em paralelo, é aumentar

as atengées com direitos basicos que tornam as pessoas

mais iguais 4s outras. Quem tem fome, ndo tem o que

vestir ou nado possui condigées de deslocamento por

caréncia de transporte ptiblico de qualidade e a precos

acessiveis, ndo sera jamais igual aos que possuem esses

bens, dentre outros. E preciso queo filho dorico e

do pobre frequentem as mesmasescolas, a fim de que

dai surja algumaespécie de solidariedade, e nio de

estranheza, comohoje. E que tais escolas possuam um

nivel educacional que proporcione um salto de qualidade

de vida para toda umageracio, de acordo com suas

habilidades, e nao comoexiste hoje, onde tal salto s6

ocorre para alguns, que podem pagar pelo melhor ensino

Nao tem vida quem nfo tem satide. Patamares minimos e de qualidade

devem ser disponibilizados a todos, independente do pagamento de planos de

10
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satide, que s6 deverao serutilizados para situagdes excepcionais, acimados pa-

tamares minimos e de qualidade que forem oferecidos.

Acesso 4 moradia, transporte ptiblico, saneamento,lazer e a varios outros

direitos que igualem as oportunidades individuais, independente da quantidade

de dinheiro no bolso de cada qual, é um direito de todos, que pode e deve ser

exercido, em umasociedade de iguais.

E paraisso que o direito financeiro deveservir: para dar patamares mfnimos

e de qualidade para todos os individuos que compdem umasociedade, sem pri-

vilégios de nenhumaespécie. Aqui teremos um usosocial do direito financeiro,

e nao sua contrafagao perniciosa, de dominagao porgrupos.

O uso social do direito financeiro permite arrecadar de todos, de acordo

com sua capacidade contributiva, e gastar com todos, consoante sua capacida-

de receptiva. Quem tem mais, paga mais; quem tem menos, deve receber mais

prestag6es sociais por parte do Estado. Um orgamento verdadeiramente ison6-

micoser4 republicano,igualando oportunidades de uma vida boa,de qualidade.

Quem quiser algo acima desse patamar mfnimo, ter4 que recorrer as suas

habilidades pessoais, a fim de buscar no mercado condigées de ultrapassar esse

minimo minimorum asseguradopelo Estado. A isonomia asseguradapelo direito

financeiro social acaba aqui; além disso, s6 0 esforgo competitivo, no mercado,

€ que poderé desigualar as condigdes minimas de oportunidades.

Pode parecer que se trata de uma utopia, mas nao é. Basta olhar para as

sociedades onde exista menor desigualdade socioecondmica, comoa dospaises

nordicos. O papel desempenhadopelo direito financeiro € o de servir 4 socieda-

de de forma isonémica, buscando dar a todos um patamar minimo de qualidade

de vida; além disso, s6 através da iniciativa econdmica, que é fortemente tribu-

tada, de modo a manter ciclo de distribuigdo de riquezas.

Chega-se assim aodireito financeiro como umdireito social, que € um ins-

trumento de busca de isonomia na sociedade, dentro de certos patamares. A

distribuigado da riqueza nao se da em favor de uns poucosprivilegiados — rentis-

tas, estamentosde servidores ptibicos, empresas que gozam debeneficiosfiscais

e crediticios, dentre outros -, mas em favor de quem precisa dessa interveng4o

social do Estado em prol de qualidade de vida, e ndo em favor de segmentos

privilegiados da sociedade na busca da manuteng&ode seu status quo. Nao se

trata de distribuir, mas de redistribuir.

A fungao do orgamento ptiblico, espelho desse mecanismo,ser4 muito mais

redistributiva do que conservadora, em prol de quem mais necessita de amparo

11
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socioeconémico. Essa busca deve se dar pelos canais democraticos, em favor

de um orgamento que seja mais isondmico, isto €é, mais republicano, onde o

dinheiro piblico possa servir, efetivamente, para dar a cada qual um lugar ao

sol — mas que noseja umlugar sob o sol escaldante de doze horas de trabalho

ininterrupto no campo,sete dias por semana, para poder sobreviver.

6. Existem varios exemplos que permitem melhor

compreendera distingAo aqui exposta.

Por exemplo, as vinculag6esde recursos para financiar a educagio e a sade

publicas sao regras que visam garantir a aplicabilidade desses direitos sociais

(art. 167, II, CF), que devemser aplicados em prol de quem deles mais necessi-

te, em busca da pretendida isonomia de tratamento nesses campos. Contudo,

comoreagao olig4rquica em busca dodesvio de recursos paraoutras finalidades,

surge a DRU — Desvinculagaode Receitas da Unido, que vigora desde marco de

1994 (EC 10,sob o titulo de Fundo Social de Emergéncia). Pela Emenda Cons-

titucional 93, essa mec4nica desvinculativa foi estendida para Estados (DRE) e

Municipios (DRM), e com vigéncia desde 2023 — quasetrinta anosde transito-

riedade de desvio de finalidade, burlando a vinculagaosocial.

Outro exemplo é a regra doart. 168 da Constituigaéo, que determina que os

repasses orgamentdrios para o Poder Legislativo, Judicidrio, Ministério Pablico

e Defensoria Ptiblica sejam transferidos até o dia 20 de cada més, em duodé-

cimos. Tal normavisa assegurar a independéncia funcional desses 6rgaos, que

era inexistente no perfodo constitucional precedente, do regime miliar. Essa

disposigao foi reforgada pela autonomiafinanceira, assegurada ao Poder Judici-

Ario (art. 99, CF), mas que no foi constitucionalmente assegurada aos demais

Orgdos (ver, p. ex., o art. 127, CF, sobre 0 Ministério Ptiblico), exceto pela ju-

risprudéncia do STF. Comisso, tendo um orgamento para chamarde seu, como

subproduto corporativo, esses 6rgdos passaram a adotar um regime remunera-

torio para seus servidores que ndo encontra paralelo em nenhum outro 6rgao

publico brasileiro. E verdade que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu

tetos remuneratérios para cada Poder (art. 20), porém com baixaeficdcia, ha-

vendo,inclusive, o pagamento de verbas remuneratérias travestidas de indeni-

zat6rias justamente para escapar dessa limitagdo. Isso acarretou o surgimento

da Emenda Constitucional 95, de dezembro de 2016, estabelecendo um teto
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para esses gastos ptiblicos obrigatérios, incluindo, de cambulhada e de forma

inconstitucional, os gastos sociais. Isso demonstra como uma boa normafoi

deturpada ao longo do temposob pressées corporativas.

Essa Emenda Constitucional 95 apresenta outro bom exemplo, pois limita os

gastos primdrios do governofederal, o que inclui a remuneragao dos servidores

publicos e os gastos sociais, mas no os gastos financeiros, isto é, o pagamento de

juros da divida. Com isso, e varias outras normas, comoa doart. 166, $39, II, CF,

os gastos com o servico da divida ptiblica ficam blindados contra o debate parla-

mentar, 0 que demonstra, neste aspecto, baixo nfvel democratico e republicano,

pois reforga o privilegiamento dos que tem recursos para emprestar ao Estado, em

detrimento da capacidadereceptiva dos grupos vulneraveis de nossa sociedade.

Os exemplos poderiam se multiplicar A mancheia, sempre indicando que a

dindmica da conjuntura socioecondmica nao busca cumprir os preceitos finais

de nossa Constituigéo. Diversos grupos assumiram o protagonismo politico e

econdmico em nossopafs, e abocanharam nacosfinanceiros de nosso orgamen-

to, seja através de vinculagées, seja em raz4o de rentincias fiscais ou beneficios

crediticios. Por isso que resta pouco dinheiro para cumprir as finalidades esta-

belecidas pelo discurso juridico-constitucional, que nao se cumpre narealidade,

mesmopassados quase 30 anos de nossa redemocratizagao.

A fungaoretérica da linguagem,usada sob a formada dissimulagio dareali-

dade, cumprepapel importantissimo para a manutengio dessestatus quo.

7. Retornando a questo inicial: o direito financeiro pode

ser considerado um direito social?

A resposta € positiva, em especial quandoa ele se atribui umafinalidade,

que € a de cumprir os objetivos fundamentais estabelecidos na Constituigao.

Exatamente por isso que o conceituo comoa disciplina jurfdica que estuda o

modo pelo qual o Estado arrecada, reparte, gasta e se endivida, e como tudoisso é

organizado e controlado, visando alcangaros objetivos fundamentais da Constitui-

¢do. Sem a anélise dos objetivos, torna-se apenas umadisciplina instrumental,

que podeser usada para qualquerfinalidade, inclusive as mais escusas.

Assim, pode-se afirmar que, quando osinstrumentos de direito financeiro

forem usados para alcangar os objetivos fundamentais da Constituigao brasilei-

ra, inscritos no art. 3°, ele se configuraré como um direito social, que deverd ne-
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cessariamenteser exercido através do Estado — motivopelo qual est4 no escopo

da disciplina a andlise do direito financeiroeleitoral.

Todavia, quandoesses instrumentos forem usados apenas comoinstrumento

de privilegiamento de grupos ou pessoas, o direito financeiro cumprird um pa-

pel de dominacdo em prol destes e contra a sociedade.

Emrazio desta distingdo € que se torna tao importante estudar nao sé os

instrumentos financeiros, mas também objetivo de seu uso. Isso gera toda a di-

ferenga analitica, pois transmuda o direito financeiro de um instrumentosocial

para um instrumento de dominagiooligdrquica.
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