
) 1 DISCUTINDO A REVISÃO
A série de Ciclos realizados pela Assembléia para debater
as reformas constitucionais mostrou que, com ou sem
revisão, há questões urgentes a serem atacadas para
desentravar a vida política, econômica e social do país
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Desentravando o oaís

A

Constituição, que eracha-
mada Cidadã há cinco
anos, é conhecida hoje,
meio injustamente, por
Frankenstein. Prolixa em

alguns pontos e contraditória noutros,
romântica para a direita e liberalizante
para a esquerda, de vocação parlamen-
tarista com alinhavo presidencialista,
feita por uma Constituinte que também
era Congresso e de cuja legitimidade se
duvidava, fechada às pressas para
amainar a febre de denúncias contra
seus atrasos ecom 111 artigos aserem
regulamentados, em torno dela só há a
unanimidade de que precisa sofrer
mudanças, sejam formais ou de con-
teúdo.

Que mudanças são estas, quais os
limites para fazê-las e qual a legitimi-
dade do atual Congresso para capitaneá-
las? Foi a provocação levantada pela
Assembléia Legislativa nos Sete Ciclos
de Debates promovidos de 12 de agos-
to a 14 de outubro, envolvendo políti-
cos, juristas e especialistas em seis
grandes temas que o poder elegeu como
prioritários para centralizar o debate
em tomo de reformas que, com ou sem
revisão, o país precisaria encarar. O
produto desses debates será encami-
nhado ao Congresso Nacional como
contribuição do legislativo mineiro à
revisão e servir de subsídio para a
adaptação da Constituição mineira, que
começa após a revisão do texto federal.

O que saiu desses encontros foi
também uma unanimidade de que a
Constituição tem que ser mudada, com
divergências sérias entre políticos e
juristas sobre a conveniência de se
processarem as mudanças agora. Polí-
ticos, em geral, a favor ej uristas contra,
os dois lados elencaram uma série de
boas razões para mudar ou adiar, jo-

gando fachos de luz importantes num
debate turvado por muitos interesses
emjogo. E os especialistas apresenta-
ram dados acachapantes para provar
que o país fica ingovernável se não
forem feitas reformas necessárias nas
seis áreas que foram temas dos ciclos
temáticos, além da abertura: Organiza-
ção dos Poderes, Financiamento da
Seguridade, Ordenamento Político,
Administração Pública, Reforma Tri-

butária e Política Mi-
ri erári a.

A tese dos políti-
cos, alinhavada por
seu representante na
sessão de abertura dos
ciclos, o ex-deputado
e ex-prefeito de Bele
Horizonte, Pimenta da
Veiga, é a de que não
haveria sentido no adi-
amento da revisão
constitucional previs-
ta no artigo 3° do Ato
das Disposições Tran-
sitórias para aconte-
cer a partir do quinto
ano de promulgação
da Constituição. Isto porque os que
acusavam o atual Congresso de ilegiti-
midade para fazê-la, também careciam
de legitimidade para a acusação, por-

que concordariam com a revisão se o
plebiscito de abril último tivesse apro-
vado o parlamentarismo e este con-
gresso - legítimo ou não - teria que
fazer as adaptações necessárias na
Carta.

Pimenta da Veiga entra na linha
de que o país precisa de reformas pro-
fundas para retomar  crescimento com
justiça social e advoga a tese de que a

revisão é uma grande oportu-
nidade de se fazer essas re-
formas. Contra as acusações
de que ela seria embaralhada
pelos interesses em jogo em
época eleitoral, ele acenou
com a proposta de regimento
do deputado Nelson Jobim,
que permite a antecipação de9	matérias mais importantes

SI' para desentravar a agenda de
prioridades e a possibilidade
de promulgação de artigos a

PIMENTA DA VEIGA
Um bom regimento contra

protelações para
encerrar revisão logo

Políticos e jurista
divergiram sobre a
oportunidade e os

especialistas deran
dados acachapante

para exigir mudança
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Muiut GONÇALVES
Dificuldades na própria Constituição
para entender os limites

OscAR Dus CORRÊA
Pela extinção do artig. 32, porque

a Constituição sequer vigeu

Desentravando o país

cada vez que fossem sendo votados.
Um regimento que impedisse manobras
protelatórias de minoria e desatasse
alguns nós constitucionais, segundo ele,
eliminaria a possibilidade de riscos da
revisão e garantiria as mudanças neces-
sárias até abril do ano que vem.

Com ele se alinharam parlamen-
taristas convictos como o deputado fe-
deral licenciado e secretário de Estado
da Administração, BonifácioTamm de
Andrada, os deputados estaduais
Bonifácio Mourão, Ermano Batista,
Jorge Hannas e o ex-deputado Genival
Tourinho, que participaram dos ciclos
temáticos realizados a partir da primei-
ra sessão. Pouco restabelecido da ma-
nobra do ex-presidente José Sarney que
jogou todas as fichas numa Constitui-
ção presidencialista
para esticar o seu man-
dato para cinco anos,
Tamm de Andrada é a
favor de se corrigir
agora os defeitos de um
texto defeituoso que vi-
nha sendo alinhavado
como parlamentarista
até o final da Constitu-
inte e acabou, no re-
mendo presidencialista,
dando poderes em ex-
cesso ao presidente da
República. O Congres-
sode hoje, segundo ele,
tem menos poderes que
ode 1969, sob a Cons-
tituição da ditadura. Os
decretos-leis foram substituídos por me-
didas provisórias com abrangência mui-
to maior e o Judiciário ganhou poderes
antes desconhecidos para contestar de-
cisões legislativas.

C

ontra a tese de Pimenta, se
alinharam-se deputados de es-
querda, como os petistas Antô-

nio Carlos Pereira e Adelmo Carneiro
Leão, e o peessebista Raul Messias,
mas sobretudo os juristas. Um dos
mais importantes deles, o professor de
Direito Constitucional da Universida-
de de São Paulo, Manuel Gonçalves
Ferreira Filho, disse que a revisão é
problemática até pela dificuldade de
se definir na própria Constituição os

seus limites. Participante ao lado de
Pimenta da Veiga, do ex-ministro e
também jurista Oscar Dias Corrêa e
do jornalista Mauro Santayanna, ele
fez uma radiografia das centenas de
erros e contradições da Carta - "tem

mais dúvidas que a Constituição de
46" - para questionar a dimensão dos
limites colocados pelo artigo 30 do Ato
das Disposições Transitórias, dadas as
infinitas interpretações que ele sugere.

Parece claro para todos - políti-
cos ou juristas - que uma revisão, por
mais abrangenteque seja, não pode to-
camas cláusulas pétreas, as que dizem
respeito à manutenção do estado de-
mocrático de direito - sistema federati-
vo, tripartição de poderes, voto univer-

sal  secreto, direitos e garantias indivi-
duais. Mas Manuel Gonçalves chama
a atenção para as múltiplas ambiguida-
des do texto que deixam dúvidas sérias
sobre o que são realmente os direitos e
garantias individuais contidos nas cláu-

Limites e Contradições
Para juristas, a própria Constituição

tem contradições e ambigüidades sobre
os limites da revisão
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artigo 6°relacionadosaeducação, saú-

e à infância e assistência aos desampa-
rados. Todos direitos com reflexos em

e seriam, a rigor, impedidos de mudan-
ça.

disse que o artigo 3° do Ato das Dispo-

tos individuais no artigo 5°e mais 34 no
artigo 7°, sobre os direitos dos trabalha-
dores urbanos, e mais os previstos no

de, trabalho, lazer, segurança, previ-
dência social, proteção à maternidade

toda aConstituiçãoeque, por interpre-
tação, caberiam nas cláusulas pétreas

Nessa linha, Oscar Dias Corrêa

sições Transitórias deveria simples-
mente ter sido suprimido, porque, com
tantos dispositivos a serem regulamen-
tados, "esta Constituição sequer
vigeu". Contra a maior parte de seu
conteúdo e avesso principalmente à
sua estrutura central, que tem conflitos

Judiciário é moroso

de presidencialismo e parlamentaris-
mo, ele defendeu, entretanto, que é
preciso dar tempo para que a sociedade
vá absorvendo as transformações. E
que muito do que está precisando de
reforma pode vir pela rëgulamentação
dos artigos que faltam ou através de
emenda à Constituição.

Esta linha de raciocínio permeou
o discurso da maioria dos juristas par-
ticipantes dos sete debates e teve algu-
mas novidades acrescentadas pela pro-
fessora de Direito Constitucional da

matando os presídeni
Legislativo precisa

redefinir competência

PUC de Minas, Carmen

está Lúcia Antunes. Ela parti-

Os cipou do ciclo temático
sobre a Organização dos

 Poderes, onde analisou as

s e o	várias correntes de inter-
«	pretaçãodalegitimidadee
 oportunidade da revisão

para acrescentar a sua,
compartilhada com enti-

dades corno a OAB. a ABI e a CNBB.
Sua tese é a de reformas apenas

para aperfeiçoar o sistema
presidencialista, que ficou capenga com
as inserções apressadas, colocadas no
texto final, quase ao fim da Constituin-
te, quando falhara a manchra dos par-
larnentaristas para incluir o sistema
parlamentarista na Constituição, Fo-
ram eles os principais responsáveis
pela inclusão da emenda do plebiscito
no artigo 2° do Ato da,,
Transitórias, esgotados os esforços para

sulas pétreas. A Constituição alinha

V presidencialismonada menos do que 77 incisos de direi-
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Carmem Lúcia
Mudanças para adequar
o presidencialismo
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enfrentar as pressões do presidente
Sarney pela opção presidencialista que
lhe esticaria o mandato.

Contra mudanças substanciais no
Judiciário— salvo instrumentos de ga-
rantia do cidadão à jurisdição—, Cai-
men Lúcia defende adaptações no sis-
tema presidencialista até para salvar os
presidentes que, segundo ela, não re-
sistem ao cargo. Desde 1950, todos os
presidentes adoecem ou chegam
esfrangalhados ao final dos mandatos,
tal a carga de poderes que acumulam.
"A governabilidade está sufocando,
matando os presidentes. É um cargo
sobre-humano na sociedade contem-
porânea, que tem mui-
to mais demandas do
que há décadas passa-
das", disse ela, lem-
brando, só para exem-
plo, a quantidade de
cargos de confiança
que ficam nas suas
mãos. "Isso é bom
para o país?", pergun-
ta.

Carmen defende
uma redivisão de po-
deres com o Congres-
so, "não para anular o
Poder Executivo, mas
para adequá-lo às ne-
cessidades de um tempo e de uma
sociedade que solicitam mais serviços
e mais eficiência". As adaptações ser-
viriarh, também, para restabelecerem
algumas competências, que andam
difusas por falta de uma regulamenta-
ção do papel dos três poderes mais
afinada com esses tempos. Temos,
segundo ela, um Legislativoquejulga-
como ocorreu com o impeachment -,
um Executivo que emite normas e um
Judiciário que precisa ser repensado.

U

m dos rarosjuristas a favor
da revisão agora, o ex-pre-
sidente do Tribunal deius-

tiça, desembargador José Fernandes
Filho, alinha-se com José Afonso da
Silva, na tese de que deve-se mudar
tudo, com exceção das cláusulas

pétreas. Para buscar mudanças ur-
gentes que ele defende no Poder Judi-
ciário, entre elas, a redistribuição de
competências dos tribunais para que
as ações se encerrem em nível estadu-
al e liberem os tribunais federais para
causas mais nobres, ao lado de uma
racionalização do sistema processual
que elimine a chicanae as protelações.

Segundo ele, com as possíveis
exceções, osjuízes não são morosos e
estão conscientes das acusações de
que a justiça não anda. Mas a culpa é
de um sistema constitucional "extre-

mamente generoso, benévolo, que per-
mite manobras infinitas das partes". É
um sistema que, diz Fernandes Filho,
permite que se contrate alguém por
tempo de serviço - um advogado - para
manter um inquilino ameaçado de des-
pejo dentro de casa, à custa de protela-

José Femandes Filho
Redefinição de competência

para os tribunais

ções.
Como os demaisjuristas que parti-

ciparam da série de Ciclos, Fernandes
Filho rechaçou a idéia de um controle
externo do Judiciário. Ele secundou as
indagações de Oscar Dias Corrêa, fei-
tas na abertura - "que sociedade civil
vai fazer esse controle? onde é que está
a sociedade civil? onde éque ela mora?"
- para condenar a subjeti vidade da pro-
posta. O ex-presidente do Tribunal de
Justiça de Minas acrescentou mais: é a
favor de controle para tocos os poderes
e seria uma discriminação controlar

Mudanças e Governabilidade
Em seis Ciclos temáticos, políticos e

juristas fizeram radiografia do que
precisa mudar agora
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"Mais rigor na formação ti
partidos, carreira e méri

no serviço público e nov
formas de financiamenti
da Previdência Social"

apenas o Judiciário.
Espécie de extensão da Organiza-

ção dos Poderes, que foi tema da pri-
meira das reuniões temáticas, realizada
a 18 de agosto, os ciclos abriram espa-
ço na terceira e na quarta reuniões,
realizadas nos dias 15 e 22 de setem-
bro, para as questões do Ordenamento
Político e da Administração Pública.
Na questão do Ordenamento, o ex-
ministro do TSE e professor da Univer-
sidade de Brasília, Roberto Rosas, o
ex-deputado Genival Tourinho e os
deputados estaduais José Bonifácio e
Ermano Batista defenderam a necessi-
dade de se estabelecer limites mais
rigorosos para a formação de partidos,
criar mecanismos de financiamento das
campanhas - longe do modelo hipócri-
ta vigente que permite sonegação de
informações - e aperfeiçoar a lei das
inelegibilidades, que atualmente não
impede que o detentor de cargo no
Executivo permaneça no exercício, res-
pondendo a processo de corrupção elei-
toral. Também concordaram que não
faz sentido permitir o voto aos 16 anos,
quando o eleitor ainda é inimputável.
Embora todos defendessem o voto fa-
cultativo, Roberto Rosas defendeu o

voto obrigatório, que teria, segundo
ele, caráter didático.

Em torno dos problemas da Admi-
nistração Pública, foram reunidos o
professor da UFMG, Paulo Neves de
Carvalho, o secretário adjunto de Esta-
do do Planejamento, Antônio Augusto
Anastasia, e o secretário técnico-pro
cessual da Assembléia, Júlio Esteves.
Contrários à realização da revisão ago-
ra, eles foram unânimes em condenar a
"falácia" de que a estabilidade é a
responsável por todos os males do ser-
viço público. Advogaram a necessida-
de de critérios objetivos de avaliação
da competência, conjugando tempo de
serviço com mérito profissional e me-
canismos de ascensão na carreira, com
vistas a profissionalização do servidor
público.

Outros dois nós que mobilizaram a

opinião pública em tomo da ne-
OS cessidade de urgente revisão - o
ro Financiamento da Seguridade ea
as Reforma Tributária - foram te-

mas das reuniões que se deram
1 nos dias 25 de agosto e 29 de

setembro. A questão do financi-
amento reuniu dados assustado-
res apresentados pelo conferen-

cista, José Saraiva Felipe, secretário de
Estado da Saúde, e os debatedores
Marcelo Viana Estêvão de Morais, co-
ordenadorde Estudos Previdenciários
e Sócio-econômicos do Ministério da
Previdência Social, e Eduardo Barreto
de Oliveira, do Instituto de Pesquisas
Aplicadas (IPEA).

Saraiva Felipe admitiu que a pre-
vidência quebra se acabar a inflação,
porque o sistema vive de correção mo-
netária das aplicações a partir da
rolagem de seus compromissos. De-
nunciou que ela está à mercê de fontes
de financiamento "podres": o Fundo
de Amparo ao Trabalhador e transfe-
rências do Ministério da Previdência,
que não são regulares. A principal fon-
te, que é a contribuição dos emprega-
dores e empregados, não é suficiente
para manter o sistema e vem se esva-
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CLEUBER CARNEIRO
Ionaiízação do sistema tributário	 Lobbles impatrlóticos são contra
Istribuindo competências,	 mudanças que devem ser feitas agora

Desentravando o caís

indo com a recessão e o desem-
prego, além da evasão e a sone-
gação.

Marcelo Viana tocou no
ponto central da falência que é a
questão do financiamento da
universalização do atendimento
à saúde, hoje centrado nos cofres
da Prev i dênci a. Uma proposta de
reforma na Constituição deve ca-
pi nhar para restabelecer o senti-
do clássico de seguridade da Pre-
vidência. Isto é: restituir a rela-
ção entre contribuição e benefí-
cio, compondo reservas técnicas
para garantira aposentadoria dos SA
contribuintes, transferindo aação Ra
social e o atendimento à saúde red
para um caixa com fonte própria.
Se o atendimento é genérico para
toda a população, deve-se criar tam-
bém uma fonte genérica de recursos
provenientes da população. Nessa li-
nha, Eduardo Barreto - que apresentou
o preocupante dado de que a Previdên-
ciatem l,7 contribuinte para cada apo-
sentado - acrescentou a necessidade
de se ampliara fiscalização à aplicação
dos recursos, disseminada por todos os
pontos de atendimento em todo o país.

Já a Reforma Tributária reuniu o
juiz federale tributarista Sacha Calmon
com o diretor da Receita Estadual,
Renê de Oliveira e Souza e Júnior, e o
procuradorda Fazenda Estadual, Bru-
no Rodrigues de Faria. Eles fizeram
coro como projeto encomendado pelo
governo federal a uma equipe de
tributaristas, de que faz parte o próprio
Sacha Calmon. Em linhas gerais, ele
defende a racionalização do sistema
tributário para equilibrar competên-
cias da União, Estados e Municípios,
reduzir a carga tributária sobre a pro-
dução e a mão-de-obra, criar umajus-
tiça fiscal com ênfase nos impostos

diretos que atingem os mais ricos e
estabelecer punições mais rigorosas
para a evasão e a sonegação fiscal. Para
isso, reduz o número de impostos, fun-
de outros e estabelece maior
racionalidade na divisão de encargos
entre as três esferas de poder.

A parte mais ostensiva é a que
procura ampliar os impostos de diretos
sobre a renda, o lucro e a especulação,
reduzindo os indiretos que incidem
sobre o consumo e recaem
indiscriminadamente sobre todos da
pirâmide social. Segundo Sacha, é uma
inversão desproposital se se comparar
como resto do mundo civilizado, como
a Europa, onde os impostos diretos são
responsáveis por 60% do bolo tributá-
rio, enquanto no Brasil os indiretos é
que são responsáveis por 73% do bolo.

Advogado e político, coordena-
dor da série de Ciclos promovidos pela
Assembléia com vistas a revisão, com
participação em todos eles, o líder do
PFL, deputado Cleuber Carneiro, re-
sume o espírito geral que parece cercar

a questão da revisão e que permeou
todo o trabalho promovido no Legisla-
tivo mineiro. Segundo ele, há lobbies
"impatrióticos" de setores privilegia-
dos à esquerda do espectro político e
econômico do país operando contra a
revisão, num jogo de cena "coreográ-
fico" para manter seus interesses into-
cados. A favor da revisão agora, porque
a Constituição prevê e porque o atual
Congresso é legítimo para isso, segun-
do admite, ele defende algumas mu-
danças substanciais que - com ou sem
revisão - precisam ser feitas para
desatravancar o país.

Principalmente as que dizem
respeito aos seis temas que a Assem-
bléia elegeu para debater nos seus Ci-
clos e que são detalhados nos dois
artigos seguintes desta edição: aOrga-
nização dos Poderes, o Ordenamento
Político, a Reforma Tributária, o Fi-
nanciamento da Seguridade, a Admi-
nistração Pública e a Política Mi nerári a.
Este último ainda não havia sido reali-
zado no fechamento desta edição.
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