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O Poder Executivo contra o Legislativo 
FERNANDO.GASPARIAN 

O país assistiu esta semana lances 
de uma luta originada de um 
fenômeno de extrema gravidade: 

a tecoocracia que domina o Poder 
Executivo há mais de 20 anos e que 
está em luta disfarçada, mas já agora 
clara e escancarada, contra uma 
Constituinte cuja orientação tem sido, 
nitidamente, a de fortalecimento do 
Legislativo foi derrotada, com a apro
vação por esmagadora maioria no 
segundo turno do projeto qüe lhe retira 
poder. 

Não me refiro àquelas manobras qüe 
utilizam os membros mais influenciá
veis do Legislativo, como a que evitou 
a apresentação em plenário do disposi
tivo (aprovado pela Comissão de Sis-
tematização) impedindo a conversão 
da dívida externa. O que escandaliza 
são as ações diretas em flagrante 
desrespeito ao que está sendo aprovado 
no novo texto constitucional. Os exem
plos são numerosos e recapitularei 
somente os mais gritantes, 

Um das mais corajosas iniciativas da 
Carta Magna em preparação se acha 
na eliminação dos decretos-leis. Ora, o 
governo, antecipando-se à sua promul
gação, resolveu, por decreto-lei, colo
car em termos de OTN's as autoriza
ções de despesa do orçamento federal, 
medida que é possivelmente inconsti
tucional üenim da própria legislação 
vigente0 Isso não apenas atenta contra 
um princípio básico da nova Constitui
ção com© criará, para o próprio 
Executivo, sério problema. Acha-se, de 
fato, previsto na nova Carta que, a 
partir de sua promulgação, perderão 
validade todos os decretos-leis não 
aprovados pelo Legislativo. 

No seu artigo 197 ela determina que o 
sistema financeiro será regulado por 
lei complementar. Enquanto esta não 
for promulgada, fica proibida a con
cessão de novas agências a bancos 
estrangeiros (artigo 59 das Disposições 
Transitórias). Ignorando essa regra, o 
Executivo concedeu, recentemente, 
seis novas agências ao Citibank e cinco 
ao Banco de Boston. 

Ainda nessa mesma linha o Banco 
Central conclui entendimento, junto ao 
Banco Mundial, empréstimo de 500 
milhões de dólares destinados a finan
ciar um programa de reformulação do 
nosso sistema bancário. Segundo cer
tas informações, uma das condicionali-
dades do empréstimo é a redução do 
peso relativo do Banco do Brasil e 
demais bancos oficiais. Como a condi-
cionalidade de recente empréstimo 
agrícola daquela instituição era a 
absurda suspensão dos subsídios à 
agricultura, não será de admirar que 
tais informações venham a ser confir
madas. Do ponto de vista de minha 
análise o importante é que a tecnocra-
cia está assumindo indevidamente uma 
tarefa que, segundo disposição expres
sa da nova Constituição, cabe ao 
Legislativo através de lei complemen
tar. 

A nova Constituição dispõe também 
que devem ser aprovados pelo Con
gresso todos os acordos internacionais 
de tipo financeiro. Ignorando essa 
norma, o Executivo concluiu acordo 
com os nossos credores externos não só 
ignorando o Congresso como deixando 
de divulgar as cláusulas aprovadas. 
Uma delas, segundo texto que vazou 
para fora das áreas oficiais, impõe a 

manutenção de certas condições de 
conversão da dívida externa, o que é 
extremamente danoso para o país. 

E o conflito não é apenas com o 
Legislativo mas com toda a estrutura 
partidária do país. A atual política 
econômica, patrocinada pela tecnocra-
cia, conflita frontalmente com o pro
grama do PMDB, principal partido de 
apoio ao governo. Este, de fato, se opõe 
frontalmente à recessão e portanto a 
tudo aquilo que constitui a essência da 
estratégia antiinflacionária do FMI. 
Como o presidente da República tam
bém tem se declarado, repetidas vezes, 
contra a recessão, pode-se concluir que 
ele próprio perdeu o controle da 
máquina tecnocrática. 

Nesse contexto não é de admirar que 
esta tente se transformar num super-
poder, preparando, inclusive, uma lista 
dos pontos do projeto constitucional 
cuja eliminação exige arrogantemente. 
Reconhecendo a dificuldade para obter 
tal resultado tenta agora "zerar" a 
Constituição, ou seja, invalidar tudo o 
que foi aprovado até o momento. O que 
se tornou claro é que a tecnocracia não 
apoiará qualquer texto que reduza seus 
amplos poderes exemplificados, entre 
outros, pelo comportamento do Conse
lho Monetário Nacional, que legisla em 
lugar do Congresso e leva adiante uma 
política que poderíamos chamar de 
"capitalismo sem risco". Dentro desta, 
assume os prejuízos das instituições 
financeiras que entram em colapso em 
conseqüência das manobras especula
tivas dos seus dirigentes. 

Estamos, portanto, diante do gravís
simo risco de uma volta atrás no 
processo de democratização com a 

perpetuação de uma tecnocracia que 
além de arrogante tem revelado ex
trema incompetência. Não foi ela que 
suspendeu, através de decreto-lei, a 
URP que reajusta os salários d© 
funcionalismo público, alegando que 
isso era indispensável ao controle da 
inflação? Apesar desse injusto sacrifí
cio, imposto arbitrariamente a una 
grupo social, a inflação não apenas se 
manteve como se agravou. E nem 
poderia ser de outra forma porque, a© 
mesmo tempo em que adota tais 
providências, persiste em programas 
como da conversão da dívida externa e 
a obtenção de grandes superávits RO 
balanço comercial, ambos altamente 
inflacionários. 

Em suma, o Executivo através de 
sua tecnoburocracia lançou-se em 
guerra aberta contra o Legislativo. O 
presidente Sarney servindo a essa 
tecnocracia, tentou através da televi
são, pressionar a Constituinte para que 
não modificasse dispositivos que lhe 
retira poderes além de eliminar avan
ços que ela determina. A aprovação 
por esmagadora maioria do projeto de 
Constituição, em segundo turno, não 
será certamente a última batalha 
dessa luta. Uma ampla mobilização da, 
opinião pública se faz portanto, neces
sária para barrar as pretensões de 
uma casta que infelicitou o país por 
mais de 20 anos e é responsável pela 
presente situação inflacionária e reces
siva —sem exemplo em nossa história 
econômica. 
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