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A Constituição - temas monetários e fiscais .f ^ 
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A atual Constituição do Brasil, 
com seus 217 artigos, tem vinte 
anos de idade e sofreu 27 

emendas entre 1969 e 1986. Ela trata 
de temas monetários e/ou fiscais em 
alguns capítulos e títulos. Vamos 
destacar inicialmente alguns dos 
aspectos que nos parecem mais 
interessantes no que diz respeito ao 
tratamento destes tópicos na Consti
tuição atual. 

Evidentemente, há todo um capítu
lo (5) sobre o sistema tributário, 
definindo impostos diversos e fixando 
a competência da União, Estados e 
municípios para criar impostos e 
taxas. Neste capitulo, vale a pena 
destacar que há um detalhamento 
muito acentuado sobre todos os 
tributos, inclusive com percentuais 
de distribuição do produto da arreca
dação dos impostos para Estados e 
municípios. A seguir, dentro do 
capítulo (6) Do Poder Legislativo, 
definem-se regras para a lei orça
mentária anual e para os orçamentos 
públicos era, gerai Aqui, é de se 
assinalar a intenção no sentido de 
serem estabelecidas restrições ao 
aumento da despesa pública ou à 
utilização de operações de crédito. 
Estes capítulos 5 e 6 pertencem ao 
título 1 (Da Organização Nacional). 

Questões económicas são novamen
te considerdadas no título 3: "Da 
Ordem Económica e Social". Dentre 
outros tópicos, vale mencionar dois 
itens neste capítulo: (a) a exploração 
da atividade económica pelo Estado 
sendo caracterizada apenas em cará-
ter suplementar; e (b) a vinculação 
bastante explícita entre gastos da 
Previdência Social e fontes de cus
teio. Mas, além disso, as questões 
económicas e sociais se voltam para 
outras áreas tais como as desapro
priações, as greves, os direitos dos 
trabalhadores, a exploração dos re
cursos minerais e a reforma agrária. 

Acreditamos que não existem for
tes motivos para se elaborar uma 
Constituição muito mais detalhista do 
que a atual em matéria económica, 
particularmente no que diz respeito a 
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assuntos monetários e fiscais. Mas, 
parece razoável argumentar-se —e 
assim o faremos— que a nova 
Constituição contenha alguns artigos 
sobre o processo de emissão de 
moeda (o que ocorre na Constituição 
atual), bem como algumas revisões 
dos artigos sobre a questão do 
orçamento público no Brasil. Por 
outro lado, é possível cogitar-se de 
reduzir o grau de detalhamento do 
capítulo sobre o sistema tributário 
com maior utilização do recurso à 
"lei complementar", para evitar a 
necessidade frequente de emendas 
constitucionais sobre este assunto. 

Para que "a ordem económica 
realize o desenvolvimento nacional 
com base no princípio da liberdade 
dé iniciativa" —como prevê o atual 
artigo 160—, o que se deseja funda
mentalmente de uma Constituição é 
um conjunto bem definido e bem 
limitado de regras básicas, estáveis e 
permanentes sobre a própria organi
zação da economia e sobre a partici
pação do Estado. Inclui-se aí a 
necessidade de se definir, na Consti
tuição, regras •monetárias e fiscais 
que orientem a atuação das autori
dades económicas e, em última 
análise, de todos os agentes económi
cos. Sem estas regras, é difícil 
imaginar que as empresas possam 
desenvolver-se de modo adequado, 
conforme está previsto nos artigos 
160 e 170 da atual Constituição. 

Em nossa opinião, há necessidade 
de se estabelecerem regras claras 
sobre a emissão de moeda, a emissão 
de dívida pública, o tamanho do 
déficit do setor público e o próprio 
tamanho global da participação do 
Estado na economia. Para isto, é 
necessário também que a questão da 
independência do Banco Central seja 
explicitamente introduzida na nova 
Constituição. 

A ausência destas regras monetá
rias e fiscais bem como a falta de 
independência do Banco Central ex
plicam em grande parte o compor
tamento inflacionário do governo. 

Não se pode afirmar cóm segurança 
que a simples introdução de algumas 
regras básicas para a política mone
tária e para o déficit público na 
Constituição irá eliminar inteiramen
te esta propensão a gastar e a emitir, 
que se constata no Brasil, mas é 
certo que a existência de regras 
constitucionais limitativas irá inibir 
sobremaneira as tentações inflacio
nárias no Ministério da Fazenda, no 
Banco Central e no resto do governo. 

Em matéria monetária, cremos 
que a emissão global de moeda deve 
ser limitada com base em certos 
parâmetros anuais e —mais impor
tante— deve ser claramente explici
tado que o governo não irá de modo 
algum emitir moeda para financiar o 
déficit do setor público. O financia
mento de déficit público teria de ser 
feito via dívida pública e, mesmo 
assim, a emissão global de títulos 
públicos federais teria também de 
ser limitada numa base anual. Assim 
como está previsto no atual artigo 42 
para a dívida estadual e municipal, o 
Congresso Nacional deveria fixar 
anualmente limites globais para a 
base monetária e a dívida pública 
federal —com base em critérios 
especificados na nova Constituição. 

A questão do tamanho do déficit 
público e do próprio tamanho do 
Estado na economia exigem também 
regras definidas na Constituição. Na 
verdade, uma meta ideal seria a 
determinação de um "Orçamento 
equilibrado" —sem déficits— e a 
fixação de algo parecido com a 
Emenda Calmon (Artigo 176: percen
tual da receita a ser aplicado em 
ensino) para os gastos públicos como 
um todo, isto é, a fixação de uma 
certa percentagem de PIB anual 
como teto para o dispêndio governa
mental. 

Todavia, no caso do Brasil, os 
próprios conceitos de déficit público e 
gasto público são extremamente ne
bulosos, em face de grande confusão 
orçamentária e da ausência de unifi
cação dos diversos orçamentos. As

sim, podemos dizer que os gastos 
"off-budget" são tão importantes 
quanto as despesas previstas tio 
orçamento anual, sobretudo em fun
ção das empresas estatais e de certas 
atividades do Banco Central e ,do 
Banco do Brasil. É importante, 
portanto, que, paralelamente à- Coris 
tituinte, haja com urgência, uma 
revisão completa das contas gover
namentais, de modo que possamos 
ter um orçamento realmente unifica
do. Caso contrário, a seção relativa 
ao orçamento (dentro do capítulo 
sobre o Poder Legislativo) .será 
praticamente inútil. Todas as boas 
intenções dos artigos 60 a 69 da atual 
Constituição —no que se refere • a 
restrições de gastos— são desperdi
çadas, por causa do autêntico caos 
verificado hoje em matéria de, contas 
no setor público. A nova Constituição 
precisa definir um orçamento -—e 
uma fiscalização orçamentária^- que 
englobe de fato todas as contas da 
União. 

Finalmente, temos a questão da 
independência do Banco Central. 
Este é um órgão público que está 
totalmente ausente na atual Consti
tuição, mas cuja importância exige-a 
sua inclusão no novo estatuto consti
tucional. Para possibilitar uma inde
pendência de atuação, pode-se ima
ginar para o Banco Central um 
processo de nomeação de sua direto-
ria semelhante ao Tribunal de-Contas 
da União (artigo 72) ou ao Suprem» 
Tribunal Federal (artigo 118 da atual 
Constituição), excetuando-se eviden
temente a vitaliciedade (que seria 
substituída por um mandato longo). 
O que nos parece importante é dar aò 
Banco Central —embora pertencente 
ao Poder Executivo— um certo 
"distanciamento" —e para isto é 
importante tomar como exemplo a 
independência do Poder Judiciário, 
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