
/ A marca dos 
^ ^ Hoje começamos vida nova. Nova e diferente, 
~-v porque a transição acabou. A partir de agora, o 
Q5 Executivo já não tem aqueles poderes .herdados 

da ditadura militar, e dos quais andou abusando 
^ ° nos últimos tempos. 

C 3 Poucos dias antes da vigência da Constitui
ção, setores governamentais fizeram uma espé
cie de festa de despedida. E a grande atração da 
festa foi a brincadeira de liquidar com a compe
tência do Congresso para legislar sobre determi
nadas matérias. 

Assim, o Conselho Monetário Nacional bai
xou, em fins de setembro, a resolução n° lá.24, 
que implanta uma reforma bancária feita sob 
medida por determinados interesses. Buscou-se, 
dessa forma, tornar letra morta o art. 192 da no
va Carta, que previa a regulamentação do setor 
financeiro por lei complementar. 

São bilhões, dezenas de bilhões de dólares en
volvidos num negócio que duas dezenas de pes* 
soas resolveram às pressas, para evitar um deba
te público sobre o assunto. Um problema que os 
constituintes acharam tão importante que não 
deixaram ao menos para a lei ordinária: exigi
ram lei complementar. 

Acontece que a nova Constituição prevê re-
^néd ios para sanar esse tipo de estelionato políti-

novos tempos 
co. O art. 49, que dispõe sobre a competência ex
clusiva do Congresso, diz que este deve "zelar 
pela preservação de sua competência legislativa 
em face da atribuição normativa dos outros po
deres". Outro item do mesmo artigo autoriza o 
Congresso a "sustar os atos normativos do poder 
Executivo que exorbitem do poder regulamentar 
ou dos limites de delegação legislativa". 

Basta, portanto, que o Congresso aprove um 
decreto legislativo suspendendo a vigência da re
solução n° 1524 do Conselho Monetário Nacio
nal para acabar com a reforma arranjada nos ga
binetes dos próprios interessados. E já existem 
projetos prontos para iniciar a tramitação. 

Outro tanto pode acontecer com as conces
sões de rádio e televisão aprovadas a jato nos úl
timos meses. Como, a partir de agora, a compe
tência para a concessão é do Legislativo, o zelo 
pela preservação de suas atribuições pode levar 
a uma revisão desses atos. 

Os primeiros tempos da vida nova, como se 
percebe, não serão muito fáceis nem tranquilos. 
O Parlamento tem que se firmar como poder, de-

• pois de vinte e cinco anos, e para isso é obrigado 
a retomar funções que o Executivo lhe furtou. 
Mas o Executivo não devolverá pacificamente. 


