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INTERESSES MENORES
Um dos maiores adversários da realização da revisão agora,
o Constitucionalista José Alfredo de Oliveira Baracho diz que há
muito o que regulamentar na atual Constituição e que os lobbies
prevalecem sobre o interesse de se fazer uma revisão técnica

S

e dependesse de
rn dos mais res-

peitados cons-
titucionalistas do
país, a revisão
não aconteceria.
Membro da Aca-
demia Brasileira

de Letras Jurídicas e de
várias instituições inter-
nacionais de Direito Pú-
blico, titular das cadei-
ras de graduação e pós-graduação da Faculda-
de de Direito da UFMG, com vários livros publi-
cados - inclusive a "Teoria Geral do Direito",
que lhe valeu o prêmio Pontes de Miranda -, o
professor José Alfredo de Oliveira Baracho foi
um dos mais ferrenhos críticos da realização
agora.

Nesta entrevista, ele questiona a legitimi-
dade do atual Congresso para fazê-la e a opor-

38 REvIsrA ro LEcJsIxrlvo

tunidade de se colocar as-
sunto de tamanha relevân-
cia em pauta, num momen-
to em que se debatem mui-
tos lobbies interessados em
muita coisa, menos numa
revisão técnica. "A revi-
ão é um procedimento

normal em todas as Cons-
tituições, mas quando fei-
ta sem segundas inten-
ções", acusa ele, desta-

cando que os artífices da revisão agora estão
mais interessados em retirar conquistas impor-
tantes do texto, vendendo uma ilusão de solução
momentânea das crises.

"Nós temos que acabar com essa idéia
muito comum no Brasil de que nós acabamos com
as crises fazendo leis ", diz, para contestar de
outro ângulo uma iniciativa que é, segundo ele,
jurídica e ilegalmente indevida.
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REVISTA DO LEGISLATIVO—O
senhor teve uma posição muito clara
contra a revisão agora. O senhor
marcaria uma data em que elapoderia
ou deveria serfeita? Ou não deveria
ser feita deforma alguma?
BARACHO - Não digo que não
deveria ser feita. A revisão
constitucional é um procedimento que
várias constituições do mundo adotam.
Não é o nosso caso, não é o caso do
sistema português em que a
Constituição é revista de cinco em
cinco anos. A nossa trouxe uma revisão
nas disposições transitórias. Porque
nas outras constituições, como
naportuguesa, quando há revisão,
ela é prevista nas disposições
permanentes, não nas
transitórias. No nosso caso, ao
colocar a revisão nas disposições
transitórias, o legislador
constituinte deu aentenderque é
um texto que passa pela
transitoriedade. Não é um texto,
como os de outras Constituições,
que prevê a adaptação como uma
norma constante.

RL - Isto é ruim?
BARACHO - E, porque passa
unia idéia de transitoriedade. O
texto de uma Constituição não é
e não deve ser tão rígido. Mas a
idéia de revisão a qualquer tempo
desgasta a Constituição e
prejudica sua credibilidade. Nós
temos hoje vários estudos sobre
as modificações informais da
Constituição. A Constituição pode ser
mudada, mas deve ser mudada por via
da interpretação constitucional. Na
prática constitucional o texto vai sendo
relido, reinterpretado e atualizado de
conformidade com as circunstâncias
do mundo em transformação. Esta é a
questão.

RL - Ou pode ser revisto
periodicamente, desde que com
normas claras previstas.
BARACHO - Há esta questão também.
A revisão foi tratada de forma muito
superficial pelas disposições
transitórias. O art. 3° não dá dados
indicativos sobre os critérios de revisão.
Normalmente as Constituições de
países que prevêem uma revisão— como
ada Itália, a da França e da Alemanha,
por exemplo - são mais precisas em
limitara revisão. Para se ter uma idéia
do tamanho do problema, no Brasil
nós temos várias correntes de

' Acho que a
revisão é um

procedimento
normal em todas
as Constituições,
mas quando feita

sem segundas
intenções j

interpretação do artigo 3°,
demonstrando essa indefinição e os
riscos de se assumi-lacomo algo claro
e definido. Acho que a revisão é um
procedimento normal em todas as
Constituições, mas quando feita sem
segundas intenções. Quando ela  feita
para aprimorar, para manter as grandes
conquistas, até para ampliar conquistas
ou mesmopara dar uma redação melhor.

Mas não me parece que seja este o
objetivo da revisão constitucional no
Brasil.

RL - O senhor tem falado em
precipitação do processo de revisão.
Mesmo cinco anos depois?
BARACHO - Apesar da revisão
constitucional ter sido prevista, não
havia a obrigatoriedade de que ela se
processasse agora. Nós temos vários
aspectos que são contrários a uma
revisão imediata. Primeiro, porque há
várias leis complementares necessárias
à aplicação do texto constitucional

que até hoje não foram elaboradas.
Nós não temos uma aplicação
plena, porque este foi m texto
que transferiu para o legislador
ordinário muitos aspectos da
complementação. E, em segundo
lugar, nós estamos em proximidade
de eleições, com o debate turvado
por interesses eleitorais, além de
termos vários deputados e
senadores em fim de mandato.

RL - O senhor acha que não
haveria chances de sefazer uma
revisão técnica?
BARACHO - Isso. A revisão
constitucional não está se
procedendo de unia maneira
técnica. Há interesses partidários
que não estão muito claros e
pressão de vários "lohbies"
interessados numa revisão não
técnica, uma revisão precisa, mas

sim numa revisão emotiva. Além disso,
em nenhum momento ficou claro qual
o objetivo da revisão. É uma revisão
técnica para aprimorar a redação do
texto? É uma revisão ideológica? É
uma revisão que, para mim, quer retirar
as grandes conquistas do texto de 88.

RL - O senhor entende então que o
prazo de cinco anos previsto no artigo
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grande parte ,

3° do Ato das Disposições Transi-
tórias não prescreve datas.
BARACHO - Não. Entendo que ela
deu um prazo mínimo, de cinco anos.
Primeiro nós temos que completar a
Constituição, compor a estrutura do
regime estabelecido pela Constituição
de 88, através de leis complementares
e leis ordinárias que estão faltando em
sua grande parte. Para só depois
partirmos para uma discussão sobre
revisão constitucional.

RL - A revisão seria, então,
inoportuna?
BARACHO - Inoportuna,
porque a própria Constituição
tem o seu processo de emenda,
que pode ser utilizado em casos
de mudanças mais urgentes. O
processo de emenda é possível.
Nós já tivemos três emendas à
Constituição de 1988. Além
disso, nós temos hoje várias leis
em tramitação no Congresso - a
legislação eleitoral, a lei de
imprensa, a reformulação do
código civil, etc - que teriam de
ser revistas depois. Vamos ter
que voltar atrás, porque essas leis
terão de ser reformuladas com a
revisão.

RL - Mas houve juristas que
defenderam a revisão agora, ao
argumento de que era preciso
aperfeiçoar o presidencialismo
ratificado pelo plebiscito.
BARACH6 - O presidencialismo
brasileiro está permanentemente em
crise. Mas o problema está ligado à
deficiência dos partidos políticos. Os
presidentes da república não têm tido
sustentação política - o que o
transforma em instrumento dos
partidos, sem que esses partidos
tenham às vezes comprometimento

BARACHO - A revisão pode ser
entendida como retrocesso sobretudo
porque essas garantias decorreram de
um processo legislativo muito aberto,
onde houve uma grande participação
da população, de todos os segmentos
da sociedade nos debates. E o rito
previsto na Constituição, de maioria
simples, quase sumário, dá pouco
espaço para discussão.

RL— O senhornãofaz coro com
o argumento corrente de que o
país precisa da revisão para
desentravar alguns nós do
desenvolvimento.
BARACHO - Nós temos que
acabar com essa idéia muito
comum no Brasil de que nós
resolvemos as crises fazendo leis
e, no caso, fazendo uma revisão
constitucional. Isto não ocorre
em nenhum país do mundo. A
Inglaterra, que tem uma
constituição de verdade, não
escrita, e os Estados Unidos
passaram por grandes crises ao
longo de suas histórias, com uma
mesma Constituição sendo
reinterpretada, sendo aplicada.

RL—Não é  caso de revisão?
BARACHO - De forma alguma.

Oque nós temos que fazer agora é
organizar o Brasil dentro dos
parâmetros fornecidos pela
Constituição atual. Não é ficar a todo
momento fazendo recreações e revisão
constitucional. O estado brasileiro está
em crise, nós sabemos disso. Mas, se
nós aplicarmos corretamente a
Constituição de conformidade com
este texto, acho que nós
aprimoraríamos bem o Brasil e
superaríamos a crise, que é uma crise,
sobretudo, de credibilidade.

com oprogramaeas responsabilidades
do governo.

RL— O senhorgostada Constituição
que temos?
BARACHO - Num sentido geral, a
Constituição brasileira é boa. Ela
constitucionalizou vários direitos e
garantias da sociedade. O grande
receio é que aqueles que querem fazer
uma revisão precipitada acabem

fazendo uma revisão não destinada a
aprimoraras garantias da sociedade e
as garantias processuais. Mas para
retroceder naquilo que foi um avanço
no texto constitucional brasileiro.
Temas como a estabilidade, a
intervenção do Estado no domínio
econômico, a privatização, direitos
dos servidores e vários Outros temas
relevantes.

RL - A revisão seria ainda um
retrocesso.

'Primeiro nós temos
que completar a

Constituição, compor
a estrutura do regime

estabelecido pela
Constituição de 881

através  de leis
complementares e leis

ordinárias que estão
faltando ém sua
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