
Calhau: mérito
da revisão seria
o enxugamento
do texto
constitucional

1 Constituição

Os descompassos da revisão
Em meio ao turbilhão da crise, afropêado por denúncias, planos e casuísmos, o Congresso mergulha sem consenso na batalha da re\isão constitucional
Patrícia Duarte

Quatro meses depois de instalado, o
Congresso Revisor da Constituição Federal
de 88 conseguiu adiantar pouco das
discussões pautadas para a primeira etapa
deste processo e menos ainda da votação
das emendas mais significativas. "A revisão
não colou" - observa uma corrente de
espectadores. "Estão boicotando o trabalho
dos revisores" - reclama outro grupo.

As duas constatações podem até ser
verdadeiras, mas não conseguem explicar

para o eleitor o que está acontecendo no
Congresso Nacional que impede os
trabalhos da revisão de deslancharem.
Teriam razão os que defendiam que a
revisão não deveria ser realizada agora?
Mas, uma vez iniciada, o que deveria estar
fazendo o Congresso? E como a revisão da
Constituição de 88 vai repercutir nos
Estados? Vamos ter essas mesmas
dificuldades ao reescrever as Cartas
Estaduais

As dificuldades do Congresso Revisor
Os desencontros em torno da revisão constitu-

cional começaram muito antes da sua convocação,
quando grupos distintos da sociedade passaram a
defender propostas diferentes para esse processo.
Um argumentava ser impossível fazer a revisão de
uma constituição que ainda não está plenamente em
vigor. São 143 dispositivos que ainda dependem de
regulamentação. "Falta-nos experiência do texto
constitucional para modificá-lo"— explica Antônio
José Calhau, gerente da área de Direito Constitu-
cional e Administrativo da GG de Consultoria e
Pesquisa.

Outra corrente reforçava essa mesma posição,
garantindo que a revisão só se justificaria se o
plebiscito de maio de 93 tivesse modificado o

sistema ou a forma de governo, o
que não aconteceu. Mas a propos-
ta que acabou vitoriosa foi a dos
defensores da revisão, que alega-
vam ser esta a determinação ex-
pressa na própria Constituição,
no artigo 3° do Ato das Disposi-
ções Transitórias, que marcava a
revisão para cinco anos depois de
promulgada a nova Carta. "Para
eles vários dispositivos da Cons-
tituição não estão compatíveis com

- o dia-a-dia político e econômico
do pais exigindo sua urgente revi-
são" - explica Caio Borelli, da
GG de Consultoria e Pesquisa,
que acompanha a Revisão em

Brasília, para subsidiar futuras ações da Assembléia
mineira.

Assim, apesar de todos os reveses, o Congresso
Revisor foi instalado em outubro do ano passado.
Mas por que os trabalhos em plenário ainda não
ganharam agilidade? "Vários fatores explicam a
inércia desse processo" - afirma Antônio José
Calhau - "e tudo contribui para tumultuar e atrasar
a revisão". Os escândalos levantados pela CPI do
Orçamento, que arranhou a credibilidade dos mem-
bros do Congresso Nacional; a fragilidade do Poder
Executivo que, recentemente, enfrentou um proces-
so de "impeachment" e ainda guerreia contra os
fantasmas da crise econômica e política, e a posição
contrária à revisão da maioria dos juristas brasilei-
ros são alguns desses fatores. A esses pode se somar
ainda os preparativos das eleições de 3 de outubro,
que jí ninhil izani as parlanien ares

Mas, deflagrado o processo, os congressistas
terão de encontrar um caminho para concluir o seu
trabalho. "E ainda que a duras penas - concorda
Calhau —eles vão, certamente, fazer esta revisão. Se
existe um grupo de pessoas que a contesta e a
dificulta, existe outro, que representa uma grande
força política, defendendo-a a unhas e dentes. E o
que tem acontecido ao longo da nossa história é que
o político sempre predomina sobre ojuridico, deven-
do prevalecer, assim, a posição da segunda corren-
te".

A revisão estadual, por sua vez, ainda não tem
data definida para ser iniciada, e depende do que será
determinado na própria revisão federal. O deputado
Bonifácio Mourão, relator da Constituição mineira,
levantou a tese de que é praticamente impossível
fazer essa revisão ainda neste ano. Em recente visita
ao relator-geral da Revisão Constitucional, deputa-
do Nélson Jobim, Mourão observou que, na melhor
das hipóteses, a revisão estadual se iniciaria no
segundo semestre, já às vésperas das campanhas
eleitorais, o que seria um complicador para os traba-
lhos dos revisores.
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Temas polêmicos
Enquanto a Revisão Constitucional não conse-

gue mobilizar a mente e o coração dos congressistas,
os temas mais polêmicos da Carta de 88, pinçados do
texto original para serem passados a limpo, não são
sequer discutidos. Em fogo baixo, são cozinhados
em banho-maria e não chegam nem mesmo a sensi-
bilizar a opinião pública que, em 88, manifestou-se
com vigor a favor de muitos dos dispositivos que
estão na fila da revisão.

Entre os temas mais polêmicos, Caio Boreili
destaca os seguintes:

• Monopólios - A Carta de 88 garantiu à União o
monopólio nos setores de petróleo, telecomuni-
cações e energia elétrica. Os revisores discuti-
rão se ele terá de necessariamente ser exercido
pelo Estado, através de suas empresas ou do
setor privado, mediante concessões. A tendên-
cia de liberalização do mercado fortalece a
posição dos que defendem o fim dos monopó-
lios, desde que acompanhado de legislação
complementar para evitar a formação dos mo-
nopólios privados.

• Reajuste Fiscal - Apesar de ser um tema polê-
mico, existe consenso entre empresários, tra-
balhadores e governo quanto à urgência de
mudanças neste capítulo. Com a Constituição
de 88, a participação dos estados e municípios
nas receitas fiscais arrecadadas pela União
aumentou significativamente, sem que houves-
se uma redistribuição dos encargos, prejudi-
cando a União. A superação deste desequilíbrio
é um dos itens da pauta da revisão, bem como
a análise das propostas de redução do número
de impostos, de simplificação do sistema tribu-
tário e de aperfeiçoamento da fiscalização para
coibir a sonegação.

• Reforma política - Este é outro capítulo com-
plicado, que inclui muitos pontos para discus-
são, como a representação dos Estados na
Câmara federal; definição dos mandatos eletivos

sem discussão
no Executivo; prazo de desincompatibilização
para reeleição entre outros. Apesar da comple-
xidade dos temas, a votação desses pontos está
mais avançada.

• Pacto Federativo - Dentro da reforma fiscal
este item é o tema mais explosivo, que deverá
pôr em confronto a União e os Estados e
municípios no debate da redistnbuição de en-
cargos.

• Reforma do Judiciário -Há uma disposição no
Congresso de promover profundas alterações
no Judiciário, partindo da convicção de que é a
lentidão da justiça um dos fatores que mais
contribuem para a impunidade reinante no País.
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Aposentadoria preocupa servidor
O consultor Caio Boreili destaca o capítulo da

Administração Pública como um dos que deverão
esquentar as discussões no plenário do Congresso
Revisor. Este debate interessa diretamente ao servi-
dor público e as prováveis mudanças nesse campo
vão alterar significativamente as relações de traba-
lho no setor público. Entre os temas agendados estão
os seguintes:

• Estabilidade - Apesar de ser o ponto mais
polêmico de todos, Caio Borelli acredita que não
haverá consenso para mudança das regras já
estabelecidas. A alegação de que esta condição tira
do servidor o compromisso com a eficiência já não
encontra ressonância junto aos especialistas da área
de administração e nem mesmo junto a população.
Uma recente pesquisa da Datafolha mostrava que
73% dos 2 mil 498 entrevistados defendiam a perma-
nência da estabilidade.

° Aposentadoria —Ninguém duvida mais que as
mudanças nessa área serão aprovadas. A proposta
em alta nos corredores da revisão é a mesma defen -
dida pelo ex-ministro Antônio Brito, que agrega
tempo de trabalho e idade numa soma que deve

atingir o mínimo de 95 anos. Mas haverá tabelas
diferenciadas de acordo com o salário e expecta-
tivas de direito adquirido.

Previdência Social - A questão principal da
discussão sobre a
aposentadoria está
mais focada no •	-
debate da priva-	..Y	•

tização do siste-
ma previdenciário
do que nas regras	

.da aposentadoria.
Uma proposta que
vem sendo anali-
sada pelos con-
gressistas é a cria-
ção de um sistema misto: estatal para as faixas mais
baixas de salário, com aposentadorias pagas pelo
INSS, e privado a partir de determinado teto de
renda, em que o interessado poderia optar pela
complementação de sua contribuição, destinando-a
a um plano privado ou ao fundo de pensão de sua
categoria.

Enxugando a Constituição

Mesmo o texto da Constituição incorpora
alguns excessos que poderiam ser elimina-
dos, reduzindo a necessidade de freqüente
atualização das constituições brasileiras.
"Nesse texto - observa Calhau - deveríamos
tratar apenas dos princípios básicos e diretri-
zes gerais, que servem de base e de funda-
mento de validade para toda legislação infe-
rior. Mas não é isso que vimos fazendo nas
oito constituições que já tivemos".

Um exemplo, no texto da Carta Estadual,
é o parágrafo único do inciso VI do art. 30,
que fixa o adicional de qüinqüênio de 10%
para os servidores públicos. "Isso não é ma-
téria constitucional - critica Calhau - mas
tema que estaria muito melhor abordado no
Estatuto do Servidor ou no Regime Jurídico
único dos Servidores". As constituições es-
taduais brasileiras têm ainda outro grande
vicio, na opinião do consultor. Elas reprodu-
zem boa parte do texto da Carta federal,
rËpetindo temasjá consagrados nessa legisla-

Apesar da preocupação dos congressistas estar
voltada para a revisão de alguns dispositivos da
Constituição, visando aprimorar e adequar seu texto
original ás recentes mudanças da sociedade, o esfor-
ço dos revisores deveria estar direcionado para outro
sentido. Essa é a opinião do consultor Antônio José
Calhau, da GG de Consultoria e Pesquisa.

"O grande mérito desta Revisão, já que ela é
inevitável - afirma Calhau, critico da instalação do
Congresso Revisor - seria o de enxugar o texto
constitucional, retirando seus excessos, contradi-

ção, sem nenhuma inovação.
Essa prática, além de equivocada, pois

unia das principais características de uma lei
é o seu caráter de novidade, é contraditória,
pois cria uma situação absurda. Se já existe
uma lei maior abordando o assunto, para que
repeti-lo numa lei de menor alcance? Isso
significa que a lei federal não tem poder de lei
nos territórios estaduais? "Na medida em que
você desconhece a existência dessa lei maior
- observa Calhau - você está, na prática,
anulando o poder dela, o que é um absurdo".

Para o consultor da GG de Consultoria
e Pesquisa, a revisão estadual, que está
em compasso de espera até a conclusão
dos trabalhos em Brasília, deveria se
direcionar para essa proposta, de
enxugamento do texto constitucional.
"Com isso - diz ele - estaríamos corri-
gindo um defeito histórico das nossas
constituições e dando um passo impor-
tante para o seu aperfeiçoamento".

ções e tudo que não fosse matéria constitucional.
Isso tanto no âmbito da Carta Federal, quanto esta-
dual. Dessa forma já estaríamos dando uma grande
contribuição para modificar a tendência histórica de
as constituições brasileiras serem extensas - nenhu-
ma das oito constituições que já tivemos tem menos
de 150 artigos - e extremamente detalhistas".

Calhau cita como exemplo o capítulo do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição Federal,
que é um "poço de aberrações". Como o próprio
nome do capítulo diz, ali deveriam ser abordadas
apenas situações passageiras, características de um
período de transição. Mas, como em todas as outras
constituições brasileiras, os congressistas aprovei-
tam esse espaço para tratar de temas de interesse
imediato, que fogem ao texto constitucional.

O exemplo da Constituição de 88 é o art. 19, do
Ato das Disposições Transitórias, que contraria o
próprio texto constitucional, ao abordar questões
ligadas ao servidor público. Enquanto a Constitui-
ção define que as condições para se adquirir a
estabilidade são a prestação de concurso público
para cargo efetivo e aprovação no estágio probatório,
que tem a duração de dois anos, o art. 19 inverte essa
situação. Passou a considerar estável todo servidor
que, na época da promulgação da Carta, tivesse
cinco anos ininterruptos no serviço público e deter-
minou a realização de concursos para efetivar esse
servidor e possibilitar-lhe a progressão na carreira.

"Na Constituição —explica Calhau - a efetividade
precede a estabilidade; nas Disposições, ela torna-se
conseqüência. Isso é uma aberração. E a Constitui-
ção Estadual tem disparates semelhantes, nesse
mesmo capítulo das Disposições, como o artigo que
concede aumento de 100% aos servidores do Bemge
e Credireal. Desde quando uma constituição deve
tratar de reajustes salariais dos servidores públi-
cos?" - indaga o consultor.

Excessos deveriam ser eliminados


