
Carta limita ação do Governo 
. ..,,>Ti JUL1988 %mjp^r nafffâ • 

normas financeiras 
BRASILIA — A área econômica do 

I Governo identificou efeitos catastró-
i ficos na aplicação do artigo 29 das 
Disposições Transitórias da nova 
Constituição, que retira do Executi
vo a competência para exercer ação 
normativa sobre as finanças públi
cas, seis meses após a promulgação 
da Carta. Na prática, avaliam os téc
nicos que analisaram o dispositivo, 
trata-se de impor uma paralisia à 
atuação de órgãos como o Conselho 
Monetário Nacional (CMN), a Comis
são de Valores Mobiliários (CVM) ou 
o Banco Central, até que lei comple
mentar regule a administração das 
finanças. 

Estas conseqüências estão no cen
tro das preocupações dos Ministérios 
da Fazenda e do Planejamento, A 
iniciativa de propor às lideranças do 
Palácio do Planalto no Congresso a 

apresentação de emenda supressiva 
ao artigo 29 partiu da área econômi
ca. Os técnicos da Fazenda encarre
garam-se de redigi-la: o Líder gover-
nísta ma Câmara, Deputado Carlos 
SanfAnna (BA), apenas aparece co
mo o seu autor. 

Segundo a emenda, as conseqüên
cias da proibição ao exercício de 
ação normativa nas finanças públi
cas pelo Executivo "serão desastro
sas para os setores econômicos sub
metidos a esta ação". Acrescenta que 
"tudo está a indicar que a adminis
tração pública, os setores regulados 
e os próprios contribuintes enfrenta
rão períodos de extrema dificulda
de". 

SanfAnna estende a proposta de 
supressão ao parágrafo único do ar
tigo 29, que declara rejeitados to

dos os decretos-leis não apreciados 
pelo Congresso até a promulgação da 
futura Carta. 

Os técnicos chamam a atenção pa
ra o fato de que a definição de finan
ças públicas, excluída do alcance da 
ação normativa do Executivo, é ex
tremamente genérica, abrangendo 
praticamente qualquer tipo de inicia
tiva do Governo na regulação de ati
vidades econômicas e financeiras. O 
decreto-lei que regulou o Plano Cru
zado, por exemplo, foi caracteriza
do como assunto relativo às finanças 
públicas. Há exemplos mais rotinei
ros nos quais o Planalto também es
tará de mãos amarradas, como a 
atualização das tabelas do Imposto 
de Renda na fonte. 


