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Era teoria, esta nj^J{ tm # é boa. Mas, e na prática? 

Jamais, durante os vinte anos da República dos 
generais e dos tecnocratas, em que todas as decisões 
eram tomadas com base no fatídico "poder revolu
cionário" responsável pela criação do AI-5, no cam
po político-institucional, e do decreto-lei do Executi
vo, sua versão em matéria econômico-financeira, 
deixamos de combater < 
te. 

Mesmo quando' 
término de sua gestão imperial, extinguiu o AI-5, não 
mudamos a nossa linha de combate sistemático à 
ditadura económica, que continuou intocada até na 
"Nova" República. Embora o antigo czar da "Revo
lução" tenha cumprido sua promessa de acelerar a 
distensão "lenta, gradual e segura", abdicando do 
poder de cassar mandatos parlamentares e de fechar 
o Legislativo quando bem entendesse, ele deixou 
como herança ao seu sucessor o AI-5 em matéria 
económica, a possibilidade de baixar, a qualquer 
momento, decretos-leis sobre "segurança nacional", 
"finanças públicas", "normas tributárias", "criação 
de cargos públicos" e "fixação de vencimentos". 

Por ocasião do governo Figueiredo, prossegui
mos criticando sistematicamente o antigo ministro 
Delfim Netto, por usar e abusar dos decretos-leis, 
criando impostos flagrantemente inconstitucionais, 
autorizando a multiplicação do número de empresas 
estatais fora das normas constitucionais então vi
gentes e desrespeitando, de maneira acintosa e im
pune, direitos e garantias individuais. Naquela épo
ca, insistíamos na tese de que a transição democráti
ca somente poderia ser consolidada a partir do mo
mento em que o Congresso recuperasse a titularida
de da iniciativa legislativa e que o Executivo perdes
se a possibilidade de baixar decretos-leis fundados 
em argumentos vagos e ambíguos, como "segurança 
nacional", "finanças públicas" e "normas tributá
rias". 

E, paradoxo dos paradoxos, foi na "Nova" Repú
blica que tivemos, na gestão do ministro Dílson Fu-
naro, a exacerbação da ditadura na área económica! 

Hoje, três anos e meio após o final da República 
dos generais e dos tecnocratas, assistimos ao preva-
lecimento das nossas teses no âmbito da Assembleia 
Constituinte. À medida que a votação de segundo 
turno vai avançando, o poder ditatorial do Executi
vo vai sendo revogado e a titularidade da iniciativa 
legislativa vai sendo recuperada pelo Congresso. 
Mas até que ponto esse processo de restauração do 
equilíbrio entre os poderes e de diluição de compe
tências entre o Executivo e o Legislativo poderá, por 
si mesmo, consolidar ef etivamente um regime demo
crático? Uma vez reconquistado o governo das leis, 
estará finalmente o Brasil no limiar de uma nova era 
institucional? 

Apesar de vermos a consagração de nossas teses 
nas recentes votações da Assembleia Constituinte, 
não estamos ainda totalmente convencidos de que o 
País está vivendo um período de verdadeiro desen
volvimento político. Nosso otimismo é contido por
que, embora o poder ditatorial do Executivo tenha 
sido pulverizado e repartido com os integrantes do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, nada 
nos garante que os parlamentares não se sentirão 
inclinados a exercer suas novas prerrogativas com a 
mesma irresponsabilidade e com a mesma inconse
quência com que os governantes da República dos 
generais e dos tecnocratas — e os ministros da área 
económica no período do Plano Cruzado — usavam e 
abusavam dos decretos-leis. 

Trocando em miúdos: se por um lado é evidente 
o caráter salutar das medidas constitucionais desti
nadas a esvaziar as atribuições "imperiais" que a 
ordem jurídica atual confere ao presidente da Repú
blica, por outro é notório que, se não forem mudados 
os velhos e surrados usos e costumes de nossas "eli
tes" políticas, a ditadura do Executivo poderá ser 
substituída por uma outra ditadura igualmente no
civa e condenável — a do Legislativo. Se os deputa
dos e senadores não abandonarem suas tradicionais 
práticas clientelísticas e cartoriais, que os têm leva
do a fazer de seus respectivos mandatos como cons
tituintes uma espécie de carta-patente para a corre
tagem de concessões, vantagens e benesses para si 
próprios e para os grupos corporativos que represen
tam, toda a sociedade brasileira continuará vivendo 
tão subjugada e oprimida como no tempo do czar 
Ernesto Geisel e na época do consulado de Delfim 
Netto. 

Por isso, é preciso muito cuidado para não se 
confundir as coisas. Embora a restauração formal do 
equilíbrio entre os poderes seja condição necessária 
para a construção de um regime efetivamente demo
crático, ela não é, contudo, condição suficiente. Para 
tanto, os nossos parlamentares terão de impor-se 
uma verdadeira transformação em seus valores e 
suas práticas, sem o que não estarão à altura das 
prerrogativas que lhes estão sendo restituídas. E 
essas prerrogativas são imensas, pois, de acordo com 
os artigos relativos às atribuições do Poder Legislati
vo que acabam de ser votados em segundo turno 
pela Constituinte, os parlamentares terão o direito 
de dispor sobre o sistema tributário, os planos 
anuais de governo, as diretrizes orçamentárias, as 
operações de crédito, a dívida pública, os programas 
regionais de desenvolvimento, a matéria financeira, 
cambial e monetária, a captação de poupança popu
lar, a criação de empregos públicos, a transformação 
de funções públicas e a reorganização da máquina 
estatal em todos os níveis. 

O grande economista e pensador liberal, Frie-
drich Hayek, em seu último livro, Direito, Legislação 
e Liberdade, defende a tese de que essa conjugação 
de poder Legislativo com poder Executivo — que 
caracteriza os regimes parlamentaristas — ameaça a 
própria sobrevivência do regime democrático. 

No caso que se apresenta agora no Brasil, num 
regime que se pretende presidencialista, se os parla
mentares mantiverem seus usos e costumes carto
riais e clientelísticos, com o imenso poder que terão, 
poderão agir como verdadeiros Panchos Vilas sobre 
o Tesouro nacional, dilapidando seus recursos em 
proveito próprio e dos grupos corporativos que re
presentam. Se isso acontecer, a diferença com rela- ' 
ção ao nosso passado recente será muito pequena. 
No tempo da República dos generais e dos tecnocra
tas, o poder era usufruído por algumas dezenas de 
privilegiados, e de agora em diante poderá ser des
frutado por cerca de 600 congressistas. Para a socie
dade, contudo, esse poder continuaria sendo tão di
tatorial e ilegítimo como antes — até porque não há 
diferença alguma em ser explorado e oprimido por 
alguém do Executivo ouDor um representante do 
Legislativo. ^0j J^Q" 
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