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O consenso é geral, e duplo. Há consenso em torno 
do princípio: só se faz democracia com equilíbrio 

entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Há 
consenso também em torno da constatação: no Brasil, o 
autoritarismo significou hipertrofia do Executivo. Rara
mente foi hipertrofia do Legislativo ou do Judiciário. 
Quando os empresários se queixam da estatização, 
queixam-se sobretudo do Executivo, da administração 
pública, raramente do Legislativo ou Judiciário. Donde, 
uma tarefa da transição democrática é impedir a tendên
cia histórica do Executivo da administração pública, de 
querer ser autónomo, impune e expansionista, neutrali
zando o Legislativo e o Judiciário, às expensas da 
liberdade dos cidadãos. Empresários ou trabalhadores. 
Civis, religiosos ou militares. Eleitores ou candidatos. 
Convenhamos: não é tarefa fácil. 

Entretanto, não devemos ter ilusões. A democracia 
não evita que a administração pública erre ou se expan
da: de boa ou má fé. Nem necessariamente acaba com a 
corrupção, obras faraónicas ou privatização dos recursos 
públicos. A democracia tenta apenas evitar tais distor
ções. Mas, como? 

Primeiramente, pela rotatividade do poder. Pela 
alternância na administração pública. Não se trata de 
alternância de pessoas. No regime militar, alternaram-se 
presidentes, mas a administração pública continuou 
praticamente a meçma. A alternância democrática é 
menos de pessoas. E de sobretudo programas, alianças, 
prioridades, e atitudes. Por isto, a importância da eleição 
de Tancredo Neves e José Sarney foi a substituição da 
política financeira, das prioridades orçamentárias, dos 
padrões éticos no trato dos recursos públicos, por 
exemplo. No fundo, a democracia é um processo dé 
avaliação da administração pública, que permite mudá-
la. Não evita seus erros. Mas faz com que, quem erre, 
saia. Não permaneça impunemente no poder e no erro. 
Esta avaliação se faz nas eleições, por quem de direito: o 
povo. E através do voto. A dificuldade é que esta 
avaliação só é feita de quatro, ou de seis em seis anos. De 
maneira muito genérica. E às vezes, radical. 

Inovar, no sentido criador e responsável do termo, 
instrumentos, que sob qualquer regime — presidencialis
ta ou parlamentarista — permitam um controle mais 
quotidiano e específico dos atos da administração públi
ca, eis um desafio de modernidade política, jurídica e 
administrativa. 

Para tanto, a Comissão Afonso Arinos propõe V 
criação do veto legislativo. Mecanismo simples pjjxa*! 
enfrentar problemas graves: a desigual e excessiva flSgut?^ 
lamentação da vida económica e social. Neste píMS ,̂ 
frequentemente, decreto derroga lei, e portaria, ou s 
resolução derroga tudo. Até mesmo Constituição. Quaf-í 
quer líder sindical ou empresário sabe disto. No fundo,* * 
estatização excessiva e desigual não é apenas excesso der** 
Estado na economia. É também excesso de normas 
administrativas no quotidiano dos cidadãos, sindicatos,.fe 
empresas. E de normas administrativas que querem ser 
maiores do que a lei. 

Ao criar o Conselho Nacional de Trânsito, a 
Comissão Nacional de Energia, o Conselho Monetário 
Nacional ou o Banco Nacional de Habitação, o Legislati
vo cedeu parte de seu poder de legislar. Concedeu-lhes 
competência normativa. O que está certo. Porém, ao náajf 
limitar precisamente a extensão desta competência, ar 
Legislativo deu-lhes um cheque em branco. O que estáj 
errado. Até onde vai o poder de regulamentar a vida do.^ 
cidadãos em nome da política fiscal, monetária, habita- * 
cional, energética ou de transportes? Não há consenso 
sobre estes umites. Diz o ditado: In dúbio pro reo. O Q&f 
muita vez a administração pública traduz por ín dubi»" 
pro meo. Regulamenta e excede. O Legislativo fica a v^j~' 
navios. Imobilizado e constrangido. Usurpado, sem 
poder reagir, muita vez o Legislativo opta pela agressão,,, 
verbal ou pela CPI ineficaz. Desequilibram-se os podê^':> 

res. E com eles, a democracia. " .1» 
O mecanismo do veto legislativo atribui privativa!** 

mente ao Senado a competência para "vetar os ata§:: 
normativos da administração pública federal que exorbh^; 
tarem ao poder de regulamentar ou dos limites dá 
delegação legislativa". Devolve-se assim ao Legislativo^ 
uma competência que é sua, que só ele pode delegar,«~ 
que, pelo expansionismo do Executivo estava ameaçada,— 
Restaura-se assim o equilíbrio dos poderes. .,-..-

Não se trata de o Legislativo exercer funções jtfo^ 
Executivo. Nada disto. O Senado não dirá como deve ser" 
a nova resolução. Não vai entrar no mérito. Vai apèrtásP 
dizer que, aquela resolução específica está vetada; GF 
Executivo que trate de outra formular. Dentro 'd&f* 
limites de sua competência. v?« 

Como toda inovação, o veto legislativo propostot^ 
pela Comissão Afonso Arínos deverá ser aperfeiçoado.' 
Sobretudo, esperemos, pela prática; uma vez adotado 
pela futura Assembleia Nacional Constituinte. "i?? 
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