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NOTAS PARA A COMPREENSAODO DIREITO

FINANCEIRO COMO UM DIREITO SOCIAL

Fernando Facury Scaff

1. Nao ha dividade que algunsramosdodireito se aproximam mais daquilo que

se entendepordireito social. O direito do trabalho, por exemplo, queregeas relagdes de

emprego, seguramenteesta nesserol, existindo até um livro de Cesarino Junior com esse

titulo, tratando dessa matéria. OO mesmo ocorre com 0 direito previdenciario e o direito

de familia, cujos contetidos possuem nitido alcancesocial. Na voz corrente, um direito

social é aquele que diz muis de perto as relagGes entre os homens, em especialas coletivas.

Sera que o direito financeiro é um direito social?

Sob certo prisma,0 direitofinanceiro estuda o modoatravés do qual o Estado arrecada,

reparte, gasta e se endivida, e como tudo isso é organizado e controlado. Onde entra o social

nessasrelacdes? O perfil humanistico do direito financeiro pode ser verificado desde

logo, ou apenasse intermediado pelo Estado?

A arrecadacio diz respeito a relacao entre os cofres privados e 0 cofre publico, isto

é, como parte da receita privada converge para o tesouro publico.Isso pode se dar de

diversas formas, seja através de normastributarias, reguladaspelo direito tributario, seja

através de normasquedisciplinam a vendado patriménio publico, tais como os‘royalties

pela exploracdo derecursos naturais nao renovaveis, seja em razao de privatizacao de

atividadesou bens ptblicos. Pode ocorrer também fruto de normassancionatérias,

como as penalidades impostas pelo descumprimento de certo comportamento, como

as multas detransito, ou decorrentes deatividades regulatérias, como as de abuso

de poder econémico 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.

Omesmoocorre quandoo direito financeiro estuda 0 gasto piiblico, pois ele deve

ser regidopelo interesse ptiblico, e isso demonstra que seu uso deve se dar em razao

do interesse da sociedade — isto é, quando0 interessesocial (= interesse da sociedade)

equivale ao interesse publico (= interesse estatal). A despesa publica é umaforma de

suprir as necessidades sociais, o que aproximatal andlise das pessoas, consideradas

em grupos, ou ainda, em um conjunto maior, que é a sociedade. Aqui também ha

proximidadeentre

o

direito financeiro e o cunhosocial existente em outrasdisciplinas

juridicas.
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Emboratenha uma conotagao mais distante, também quandoo direito financeiro

estudaa divida publica existem correlag6essociais, pois tais normas possuem nitido

contetido intergeracional, isto é, tratam como umageragao usara arrecadacdo que

as geracoesposteriores se incumbirao de pagar. Afinal, o uso do crédito ptiblico para

a contratagao de divida nada mais é do que umaantecipacaode receita futura, pois é

através dessa receita que ainda sera arrecadada que sera pago o empréstimo havido.

Logo, é nitido o carater social desses estudos, pois pode ocorrer de 0 endividamento

ser utilizado de forma adequada, e tanto a presente, quanto a futura geracao obter os

beneficios sociais dessa divida, que apenas esta tera que pagar. Usartao somente os

recursos arrecadadospela via da receita pode fazer com que os investimentos sejam

implementadosde forma muito paulatina, demorando muito a renderosfrutos sociais

necessarios. Basta usar o exemplo de umalinha de metré — se fosse necessdrio esperar

o Estado arrecadar 0 suficiente para sua construcdo, poderiam passar geracées até que

a obra fosse concluida. O bom usodosistema de endividamento publico podeabreviar

a conclusao desse investimento social em transporte publico de qualidade.

Umaconexao social um pouco maisdificil a ser demonstrada diz respeito ao

federalismofiscal, isto é, a forma através da qualo Estadoreparte a arrecadagaoentre os

entes subnacionais. Porém, mesmo aqui, a no¢ao basicaé a de atribuir as receitas aos

entes publicos que estejam mais proximosde atenderas necessidadessociais. Pode-se

ver isso no sistema detransporte urbanocoletivo, que é regulado pelos Municipios, e

nao pela Uniao ou pelos Estados. Ou pelosistema sanitario, também de competéncia

municipal. E necessario que se faga um rateio da arrecadacao, de modoa permitir que

tais entes subnacionais tenham fontes dereceita, proprias 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 o sistema acima descrito é

organizado, isto é, como se da o processo orcamentario que estabelece as fontes de

financiamento decorrentes da arrecadagao prevista, de tal modoa suprir os gastos

pretendidos. Tal organizacaonao se esgota na andlise orgamentaria, incluindo também a

formaatravés da qualse da 0financiamentoeleitoral, elemento fundamental da democracia.

Se existirem formasoligarquicas de financiamento, a composicdodoscargoseletivos
para a produc¢ao normativa — Poder Executivo e Legislativo — refletira esse modelo.
Aqui também direito financeiro possui nitido caratersocial.

Porfim, estuda-se como todo esse processo é controlado,seja através do sistema

de controle interno a cada esfera de Poder, seja pelo controle externo, e, melhorainda,

pelo controlesocial, isto é, pela sociedade.

Observe-se que, de cada lado que se olha, o direitofinanceiro 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, 0 direito como
um todo é um direito social, pois visa regular a vida do homem em sociedade;logo,
mesmoos ramos mais especificos da andlise juridica possuem essealcance, tal como 0
direito aeronautico, 0 maritimo ou 0 minerario.

Essa observacaoé bastante pertinente, pois 0 direito existe em funcao do homem
e € construido pelo homem em sociedade, nao sendo um produto haurido dos céus ou
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fruto de uma conjura¢ao de sabios que o declara a partir da consulta a umabiblioteca

cheia de livros empoeirados. Muitas vezes essa verdade singela e inconveniente é

esquecidae isso traz um sem numero de problemas, pois os individuos deixam de

participar dessa construgao juridica, passando apenasa viver de acordo com asregras

estabelecidas por outrem, com quem ele nao possui nenhumarelagao de pertinéncia

ou de representatividade.

Isso é 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 populacao congrega pequenaparcelada riquezanacional e

apenas gozade formaperiférica dos parcos bense servicos disponibilizadospelo Estado.

Quanto mais fragmentadafor essa sociedade, maiora distancia entre aquele que

é subordinado ao direito e aquele que é sujeito de direitos. A diferenga é que um sujeito

ativo nessa sociedade,sujeito de direitos e de algunsdeveres; 0 outro € apenas um sujeito

passivo, subordinado ao direito, tendo um plexo de deveres a cumprir. Um exemplo pode

melhor explicar essa afirmacao. Quem, em sa consciéncia, acredita que um mendigo eo

proprietario de um grandeveiculo de comunica¢éo de massa possuem 0 mesmovoto?

Nas democracias é essencial que a cada individuo corresponda um voto, porém, em

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

ao do outro. O mendigotera apenas 0 seu voto, enquanto o proprietario dos meios de

comunicacaio de massa tem, além de seu voto pessoal, o poder de influenciar 0 voto

de milhares de outros eleitores. E ainda, a dependerdasregraseleitorais, quando é

permitido o autofinanciamento dos candidatos, seguramenteos ricos possuirao mais

poder de fogo eleitoral que os pobres, os quais dependerao de fundospartidarios ou da

coleta entre amigos para poder fazer frente a suas campanhas. Em sociedades menos

fragmentadas, os individuos sao mais iguais dentre si e tém maisliberdades iguais para

serem gozadas. Maior igualdade gera mais liberdade.

Em sociedades com maior desigualdade socioeconémica 0 direito deve cumprir

o papel de servir de instrumento para modificacao social, do status quo social, sendo um

instrumento dealteracdo das relacdes socioecondmicas existentes, ao permitir e incentivar

a mobilidade ascendente dentre os estratos sociais. O direito financeiro, aqui, passa

a exercer a funcdo de busca da igualdadeentre os individuos, visando reduzir sua

desigualdade socioeconémica.

Porém, 0 direito também podeservir de instrumento de dominagao, isto é, de reforgo

emanutencao da desigualdade existente. Neste passo, 0 direito nao tornara a maiorparte

da populacao comosujeito de amplosdireitos, mas subordinadosa ele, afastando esses

individuos dos centros de poder, que podem estar dentro ou fora do proprio Estado.

Aqui entra em acdo a forga doslobbies, dos grupos de presséo organizados, que visam a

obtengao de normasque favoregam seus pessoais ou grupais interesses, no mais das

vezes em detrimento da maioria da popula¢ao. Nessa hipotese, o direito nao cumprira

uma fungaosocial, isto é, uma atuacado em prol da maioria da populagao, mas em prol

de quem tem o poderdeinfluenciar de maneira mais intensa os centros de decisao

politica. Exatamente por isso é que o poder de umafederagaéo de empresarios ou de

trabalhadores organizados tem mais forga do que esse mesmo grupo desorganizado,

fracionado ou individualmente considerado. Um pequeno grupo bem articulado pode
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ser mais eficaz que um enorme grupo desorganizado — a organizacéofaz a forca nesses

casos. Tais grupos existem e devem ser regulados, porém sua atuacao deveser 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 dodireito, 0 financeiro incluso, pode se dar

de formacontraria aos interesses da maioria da populacgao. Podem existir normas que

privilegiem os rentistas, aqueles que recebem juros emprestando dinheiro aos governos

endividados. Como poucossao aqueles que possuem dinheiro para emprestar ao governo,

através do sistema financeiro, serao poucos os que podemse beneficiar desse sistema.

Podem tambémexistir normas que privilegiem um estamento de servidores publicos,

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

arrancando vantagens remuneratorias a custa dos cofres publicos. Outra possibilidade

é que normas permitam a empresasou atividades se beneficiar de rentinciasfiscais

sem nenhum controle financeiro efetivo, e sem contrapartidas que correspondam a

quantidadede dinheiro isentado, ou que concedam empréstimosa juros subsidiados

e com largos prazos de caréncia a gruposprivilegiados.

Enfim, todos esses procedimentos podem ocorrer de formaisolada ou concomi-

tante, de modoa reduzir o investimento que o poder publico tem que fazer em prol

da maior parte da populagao. Neste caso, 0 uso do direito financeiro, em concreto,

naoestara sendo em prolda sociedade, mas primordialmente de algumasparcelas da

sociedade, em especial daquelas que conseguem influenciar mais de perto os centros

de poder que sao permedaveisa tais press6es. O direito financeiro, ai, nao estara sendo

usado em favor da modificagao dostatus quo, mas em favor de sua manutencéo ou de

seu reforgo — sera um direito financeiro da dominacao, e nao um direito financeiro social.

3. Quandoo direito é usado como forma de dominag&o, e nao com 0 escopo de

reducao das desigualdadessociais, havera a necessidade do uso da linguagem como

umaformade permitir que essa fungao se desenvolva de forma dissimulada, afinal, nao

convém que os dominadosse sintam comotal, mas como participes dessa sociedade,

com iguais direitos e deveres, embora, em concreto, tenham poucosdireitos a serem

exercidos.

Surgem dai grandes declaracdes normativas que visam conceder direitos, mas

que dependem deincontaveis condig6es para sua efetividade — sendo que quase

nuncaha dinheiro suficiente para sua concretizacao, pois foi utilizado para outras

finalidades, algumasdas quais anteriormentedescritas, em prol de poucos. Declara-se,

por exemplo, que constituem objetivos fundamentais a construc&o de umasociedade

livre, justa e solidaria, que garanta o desenvolvimentonacional, erradicando a pobreza,

a marginalizacgao e reduzindoas desigualdadessociais e regionais, de modo a promover

o bem de todos, sem preconceitos de origem,raga, sexo, cor, idade e quaisquer outras

formas de discriminagao. Porém, ondeesta 0 dinheiro para que o Estado, através de

seus diferentes governos, sucessivos no tempo e no espacofederativo, concretize essa

declaragao? Nao ha; quando muito, existira um saldo de caixa empobrecido.

Essa é a triste realidade de uma sociedade em que grupos dominam direito em

prol de seus propriosinteresses. Nao ha como reduzir desigualdadesse 0 dinheiro que

é arrecadado de todos é usado primordialmente em favor de alguns. Quem controla o

direito, controlard o dinheiro nessa sociedade.
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4. E possivel mudaresse paradigma outrata-se de umasituagao insolitvel?

Para mudar é necessdrio haver uma quebra no sistema, com a ascensao de um

grupo que nao esteja comprometido com a manutengao desse modelo. Isso s6 pode

ocorrer através de eleicdes, uma vez que a via revoluciondria possui consequéncias

imprevisiveis e é contra as regras democraticas. A mudangatera que ser alinhada com

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

necessario que haja umaefetiva participagao democratica na gestao da coisa publica,

em especial na sua dinamica orgamentaria. E preciso que todos paguem de acordo com

sua capacidade contributiva, 0 que implica dizer que quem ganha mais, ou possui mais

bens, pague mais; e que esse dinheiro arrecadadoseja gasto primordialmente com

quem tem maior capacidadereceptiva, isto é, com aqueles individuos ou grupossociais

vulneraveis, de modo a permitir maior nivelamento socioeconémico, dentro de certos

patamares minimos. E que a arrecadacdo oriunda dos empréstimos publicosseja usada

em investimentossociais, e nao para consolidar privilégios. E preciso, enfim, maior

isonomia na arrecadacao, no gasto e no uso do crédito ptiblico. Com isso, o direito

financeiro sera usado de formasocial.

Para que isso acontega, é preciso que as fontes de producao normativa sejam

mais diretamente informadas por quem detém esse tipo de convicg&o isondmica, e nao

conservadoradostatus quo em umasociedade com grandesfraturas socioecondmicas. O

financiamento das campanhaseleitorais deve ocorrer de modo a permitir que todos os

individuos tenham condigéesdeser eleitos, e ndo apenas aqueles vinculados a grupos

econdmicos ou que provenham deoligarquias politico-partidarias. O financiamento

das eleigdes é um elemento extremamente importante, porém nao determinante, para

o éxito eleitoral e para a governabilidade. Quandoocorre de o poderpolitico estar

subordinado ao econémico privado, este cobrara a conta, mais cedo ou tarde. Nao

basta, contudo, que o financiamentoeleitoral seja publico, 6 necessario que seu uso

seja equanime, de modo a permitir igualdade de chances para cada individuo que se

disponhaa participar do certameeleitoral. Sem isso, o dinheiro puiblico sera jogado

fora, e se consubstanciara em umanovaformade exercicio de dominagao juridica, s6

queatravés do uso de dinheiro de todos, e nao do caixa privado.

Astegras do financiamento eleitoral séo a chave do poder decontrole social,

pois oseleitos comporao dois dos Poderes publicos: o Executivo e 0 Legislativo, dos

quais advir&o as leis que regerao essa sociedade. Nao é necessario nem uma nova

Constituigaéo, em paises que possuam normasde qualidade, embora nao tenham

nunca sido implementadas em suainteireza — é necessario vontade e predominancia

politica para isso, pois podeserfeito através do Poder Legislativo, que possui o poder

constituinte derivado.

Se os cargoseleitorais vierem a ser ocupadospor quem seja financiadopor grupos

econémicos ou por fundos publicos, que apenas repitam a relacéo de desigualdade

socioeconémicaexistente, isso se reproduzira na forma deleis que mantenham status

quo. Eis o ponto central da questao.

E necessario orcare controlarosgastoseleitorais, que devem ter um limite maximo

por candidato, com relagao a cada vaga em disputa. E preciso estabelecer que cada voto

asiacompmuttadn.ditetamentenara_cada candidato, e nao,para umacoligacao —as quais
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devem ser permitidas apds as eleig6es, para formar maiorias governamentais, e nao antes

das eleicdes, o que da ensejo a fraudes na identificagdo dos votos concedidos, mecanismo

que permite que se vote em um candidatoe se eleja outro. E preciso aproximar corpo

eleitoral e candidatos, de modo queoseleitores se sintam legitimados pelas posigSes

adotadas pelos representantes.

Sem regras que permitam uma disputa isondmicapelos cargoseletivos, nao sera

possivel quebrar o status quo descrito.

5. Outro caminhoa percorrer, em paralelo, é aumentar as atengdes com direitos

basicos que tornam as pessoas mais iguais as outras. Quem tem fome, nao tem o que

vestir ou nao possui condigdes de deslocamento por caréncia de transporte ptblico de

qualidade e a precosacessiveis, nao sera jamais igual aos que possuemessesbens,entre

outros. E preciso queo filho dorico e o do pobre frequentem as mesmasescolas, a fim

de quedai surja algumaespécie de solidariedade, e nao de estranheza, comohoje. E que

tais escolas possuam um nivel educacional que proporcione um salto de qualidade de

vida para toda umagera¢ao, de acordo com suas habilidades, e nao comoexiste hoje,

ondetal salto sé ocorre para alguns que podem pagarpelo melhorensino.

N&otem vida quem nao tem satide. Patamares minimos e de qualidade devem ser

disponibilizados a todos, independentemente do pagamento deplanosdesatide, que

s6 deveraoser utilizadospara situagGes excepcionais, acima dos patamares minimos e

de qualidade que forem oferecidos.

Acesso a moradia, transporte publico, saneamento,lazer e varios outros direitos

que igualem as oportunidades individuais, independentemente da quantidade de

dinheiro no bolso de cada qual, é um direito de todos, que pode e deveser exercido,

em umasociedadedeiguais.

E para isso que o direito financeiro deveservir: para dar patamares minimos e

de qualidade para todosos individuos que compdem umasociedade, sem privilégios

de nenhumaespécie. Aqui teremos um usosocial do direito financeiro, e nao sua

contrafacgao perniciosa, de dominagao por grupos.

Ousosocial do direito financeiro permite arrecadar de todos, de acordo com sua

capacidadecontributiva, e gastar com todos, consoantesua capacidade receptiva. Quem

tem mais, paga mais; quem tem menosdeve receber mais prestac6es sociais por parte

do Estado. Um orgamento verdadeiramente isonémico sera republicano, igualando

oportunidades de umavida boa, de qualidade.

Quem quiser algo acima desse patamar minimo, tera que recorrer as suas

habilidadespessoais, a fim de buscar no mercado condigéesde ultrapassar esse minimo

minimorum asseguradopelo Estado. A isonomia asseguradapelodireito financeiro social

acabaaqui; além disso, sé 0 esforco competitivo, no mercado, é que podera desigualar

as condigdes minimas de oportunidades.

Podeparecer quese trata de umautopia, masnao ¢.Basta olharpara as sociedades

onde exista menor desigualdade socioeconémica, como a dospaises nérdicos. O papel

desempenhadopelo direito financeiro é 0 de servir 4 sociedade de forma isonémica,

buscandodara todos um patamar minimode qualidadedevida; além disso, sd através

da iniciativa econémica, que é fortemente tributada, de modo a mantero ciclo de

distribuigao de riquezas.
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Chega-se assim aodireito financeiro como um direito social, que é um instrumento

de busca de isonomiana sociedade, dentro de certos patamares.A distribuigao da riqueza

nao se da em favor de uns poucosprivilegiados — rentistas, estamentos de servidores

publicos, empresas que gozam de beneficios fiscais e crediticios, dentre outros —, mas

em favor de quem precisa dessa intervengaosocial do Estado em prol de qualidade de

vida, endo em favor de segmentosprivilegiados da sociedade na busca da manutengao

de seu status quo. Nao se trata dedistribuir, mas de redistribuir.

A funcao do orgamento publico, espelho desse mecanismo, sera muito mais

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

socioecondmico. Essa busca deve se dar pelos canais democraticos, em favor de um

orcamento que seja mais isondmico,isto é, mais republicano, em que o dinheiro publico

possaservir, efetivamente, para dara cada qual um lugarao sol — mas que naoseja um

lugar sob o sol escaldante de doze horasde 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 vinculagGes de recursos para financiara educagao e a satide

publicas sdo regras que visam garantir a aplicabilidade desses direitos sociais(art. 167,

IL, CF), que devem ser aplicados em prol de quem deles mais necessite, em busca da

pretendida isonomia de tratamento nesses campos. Contudo, comoreacaooligarquica

em buscadodesvio de recursospara outrasfinalidades, surge a DRU — Desvinculagao

de Receitas da Unido, que vigora desde marco de 1994 (EC n° 10, sob 0 titulo de Fundo

Social de Emergéncia). Pela Emenda Constitucional n? 93, essa mecanica desvinculativa

foi estendida para Estados (DRE) e Municipios (DRM), e com vigéncia até 2023 — quase

trinta anosde transitoriedade de desvio de finalidade, burlando a vinculagaosocial.

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

repasses orgamentarios para o PoderLegislativo, Judiciario, Ministério Publico e

Defensoria Publica sejam transferidos até o dia 20 de cada més, em duodécimos. Tal

normavisa assegurar a independéncia funcional desses érgaos, que era inexistente no

perfodo constitucional precedente, do regime miliar. Essa disposi¢ao foi reforgada pela

autonomiafinanceira, assegurada ao Poder Judiciario (art. 99, CF), mas que naofoi

constitucionalmente assegurada aos demais Orgaos(ver, p. ex., 0 art. 127, CF, sobre o

Ministério Publico), exceto pela jurisprudéncia do STF. Com isso, tendo um orcamento

para chamarde seu, como subproduto corporativo, esses orgaos passaram a adotar um

regime remuneratério para seus servidores que nao encontraparalelo em nenhum outro

érgao publico brasileiro. E verdade quea Lei de ResponsabilidadeFiscal estabeleceutetos

remuneratérios para cada Poder(art. 20), porém com baixaeficacia, havendo,inclusive,

o pagamento de verbas remuneratorias travestidas de indenizatérias justamente para

escapardessa limitacdo. Isso acarretou 0 surgimento da Emenda Constitucional n° 95,

de dezembro de 2016, estabelecendo um teto para esses gastos publicos obrigatérios,

incluindo, de cambulhadae de formainconstitucional, os gastossociais. Isso demonstra

como umaboa normafoi deturpada ao longo do temposob pressdes corporativas.

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

gastos primdrios do governofederal, o que inclui a remuneragao dosservidores publicos
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e os gastos sociais, mas nao osgastosfinanceiros, isto é, o pagamento de juros da divida.

Comisso, e varias outras normas, comoa doart. 166, §3°, II, CF, os gastos com o servico

da divida publica ficam blindados contra o debate parlamentar, o que demonstra, neste

aspecto, baixo nivel democratico e republicano, pois reforga 0 privilegiamento dos que

tem recursos para emprestar ao Estado, em detrimento da capacidadereceptiva dos

grupos vulneraveis de nossa sociedade.

Os exemplos poderiam se multiplicar 4 mancheia, sempre indicando que a

dinamica da conjuntura socioecondmica nao busca cumprir os preceitos finais de

nossa Constituicao. Diversos grupos assumiram o protagonismopolitico e econdmico

em nosso pais, e abocanharam nacos financeiros de nosso orgamento, seja através

de vinculag6es, seja em razao de renunciasfiscais ou beneficios crediticios. Por isso

que resta pouco dinheiro para cumpriras finalidades estabelecidas pelo discurso

juridico-constitucional, que nao se cumprena realidade, mesmo passados quase 30

anos de nossa redemocratiza¢ao.

A fungao retérica da linguagem, usadasob a formada dissimulagaodarealidade,

cumpre papel importantissimo para a manutencao dessestatus quo.

7. Retornando a questao inicial: o direito financeiro pode ser considerado um

direito social?

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

é a de cumprir os objetivos fundamentais estabelecidos na Constituicéo. Exatamente

por isso que o conceituo comoa disciplinajuridica que estuda 0 modopelo qual o Estado

arrecada, reparte, gasta e se endivida, e como tudoisso é organizadoe controlado, visandoalcancar

os objetivos fundamentais da Constituicéo. Sem a andlise dos objetivos, torna-se apenas

umadisciplina instrumental, que pode ser usada para qualquer finalidade, inclusive

as mais escusas.

Assim, pode-se afirmar que, quando os instrumentosde direito financeiro forem

usados para alcangar os objetivos fundamentais da Constituicao brasileira, inscritos

no art. 3°, ele se configurara como um direito social, que devera necessariamente ser

exercido através do Estado — motivo pelo qual esta no escopodadisciplina a andlise

do direito financeiroeleitoral.

Todavia, quandoesses instrumentos forem usados apenas como instrumento

de privilegiamento de grupos ou pessoas, o direito financeiro cumprira um papel de

dominacdo em prol destes e contra a sociedade.

Em razao dessa distincao é que se torna tao importante estudar nao sé os

instrumentosfinanceiros, mas também 0 objetivo de seu uso. Isso gera toda a diferenga

analitica, pois transmuda 0 direito financeiro de um instrumento social para um
instrumento de dominagaéooligarquica.
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