
f -A democracia nasceu quando o 
Parlamento passou a exercer contro
le sobre as receitas e despesas do 
governo. Nestes últimos anos, no 
Brasil, o Poder Executivo velo sub-
tralndo-se paulatinamente a todo 
controle, a. ponto de avocar a si a 
faculdade de emitir moeda e títulos 
dá dívida pública Interna sem dar 
nenhuma satisfação ao Congresso. 
Alguns dirão que a causa disso lol a 
inflação. A nosso ver, porém, a Infla
ção è, antes, a consequência dessa 
(alta; de controle que cabe ao Con
gresso exercer, situação que os poli* 
ticos, cujo dever é salvaguardar os 
Interesses nacionais, facilmente acei
taram, uma vez que lhes era possível 
obter do Executivo verbas para sus
tentar seus apaniguados. 

, -i p anteprojeto do relator Bernar
do Cabral, que tende a fortalecer o 
controle do Executivo pelo Congres
so (çpntrole este que, em numerosas 
passagens, confunde com a paralisa
ção da Iniciativa governamental...), 
'Propõe, no capitulo consagrado às 
finanças públicas, medidas que me
recem apoio. A única ressalva que se 
poderia fazer é que entra em deta-
lhes-que não cabem numa Carta 
Magna. Bastar-lhe-la manter o artigo 
quejestabelece que o Banco Central é 
o únjço organismo autorizado a emi-

finanças públic 
Ur moeda e que "é vedado ao Banco 
Central do Brasil conceder, dlreta ou 
indlretamente, empréstimos ao Te
souro Nacional e a qualquer órgão ou 
entidade que nfio seja Instituição fi
nanceira" para assegurar a normali
zação do regime democrático. O rela
tor vai muito além e procura dar ao 
Congresso condições de exercer o po
der para o qual foi originariamente 
Instituído, a saber, controlar as fi
nanças públicas. 

Segundo o anteprojeto Cabral, o 
Congresso exercerá sua função nessa 
área examinando e debatendo três 
documentes: o Plano Plurianual, as 
diretrlzes orçamentárias e os orça
mentos anuais da União. A aspiração 
é bastante ambiciosa, sobretudo por
que, até agora, a discussão da cha
mada Lei dos Meios nunca chegou a 
ser o fulcro da vida politica. A nosso 
ver, o Plano Plurianual deveria ter 
uma estrutura bastante geral, e não 
detalhada, para fornecer, no início 
do mandato do presidente da Repú
blica, as diretrlzes gerais da política 
económica. Se for aprovado o regime 
parlamentarista, certamente não se
rá fácil, para um prlmelro-ministro, 
cuja vida política poderá ter duração 
muito curta, tomar-se responsável 
por um Plano concebido e elaborado 
por outros. 

A exigência de uma lei de diretri-

is e a Constitua 
zes orçamentárias parece-nos um re-
buscamento, nas condições atuais do 
País. Enquanto definição das orien
tações gerais do orçamento a ser ela* 
borado, é possível que, com uma eco
nomia Inflacionária como a nossa, o 
trabalho seja inútil. Segundo a inten
ção do relator, essa lei será o melo de 
antecipar, principalmente, as mu
danças na legislação tributaria. Mas 
isto se poderia fazer presclndlndo-se 
da elaboração de diretrlzes, que em 

fiouco tempo podem tomar-se obso-
etas. 

O legislador parece-nos ter sido 
bastante feliz na definição do con
teúdo da lei orçamentária anual. 
Com efeito, essa lei deverá abranger 
"o orçamento fiscal referente aos po
deres da União, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração dlreta e 
lndireta, inclusive fundações insti
tuídas e mantidas pelo Poder Públi
co". Visa-se, deste modo, evitar a 
criação de orçamentos paralelos, que 
enfraquecem o controle da Nação. 
Deverá incluir também o orçamento 
de investimentos das empresas con
troladas pela União; embora a condi
ção disto seja a retração da presença 
estatal na vida económica. Deverá 
Incluir ainda o orçamento da seguri
dade social, que hoje representa mui
to mais do que o orçamento da 
União. 

ão 2 Í SET 1§6Í ! 
í 

Segundo o anteprojeto, caberá 
ao Congresso votar não apenas des- f 
pesas e receitas, mas também o mon- [ 
lante de emissões de moeda e de títu-
los necessário à execução dos orça- j 
mentos. Como tais emissões sabida-! 
mente afetam a conduta da politica i 
económica e determinam as taxas de 
Inflação e de Juros, parece-nos neces
sário o Congresso assumir tal respon
sabilidade perante a Nação. 

O projeto do deputado Bernardo' 
Cabral prevê a criação de uma co-1 
missão permanente, composta de se- [ 
nadores e deputados, para examinar > 
os orçamentos com poderes exclusi
vos para emendá-los, salvo se um \ 
quinto dos congressistas pedir a vo- & 
tacão em plenário. Teríamos preferi
do o fortalecimento da Comissão de [ 
Finanças da Câmara e do Senado, I 

Eara evitar que a maioria dos mem- i 
ros do Congresso não se sinta deso-1 

brigada de participar desse debate, v 
que nos parece fundamental. 

Os constituintes fariam bem em 
reduzir os artigos do capítulo em 
questão. O anseio de perfeccionismo 
ameaça introduzir pela Constitulç&o } 
um sistema demasiado rígido e pou-1 
co prático. De qualquer modo, o an-
teprojeto Cabral poderá servir de re-, 
ferência para se saber a intenção pro-. 
funda que animou o legislador. 

J. 


