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Definições Cruciais 
À Assembtói i Nacional Constituinte estará votando 

nos próxVnios dias, para usar a expressão de um 
dos seus membV)s, o título que dará à nova Constitui
ção sua verdadeira face. O título VII do projeto 
constitucional — "Da Ordem Económica e Financeira" 
— abarca questões fundamentais como os limites da 
intervenção do Estado, os princípios da atividade 
económica, o regime de propriedade do subsolo, a 
política fundiária e a reforma agrária, além da política 
urbana. 

Discutindo e votando os capítulos do título refe
rente à ordem económica, os constituintes estarão 
optando entre um Brasil precocemente esclerosado, 
mediocremente estatizado e centralizado, insensível 
aos verdadeiros avanços do mundo contemporâneo, e 
um Brasil perto da maturidade, que enfatiza a primazia 
da livre empresa como fator determinante do desenvol
vimento económico, e que sabe preservar sua identida
de nacional e sua independência num mundo cada vez 
mais economicamente interdependente. 

Não basta, como está no texto da Comissão de 
Sistematização, assegurar a todos "o livre exercício de 
qualquer atividade económica, independentemente de 
autorização áp órgãos públicos, salvo nos casos previs
tos em lei". É preciso — como aliás propõe a emenda 
coletiva assinada por 292 constituintes — que se 
estabeleça, antes de tudo, que "à iniciativa privada 
compete, preferencialmente, organizar e desenvolver a 
atividade económica". Também é necessário deixar 
bem claro no texto constitucional que qualquer inter
venção no domínio económico e a exploração direta 
pelo Estado da atividade económica só podem ser 
toleradas quando forem comprovadamente necessárias 
para atender aos imperativos da segurança nacional ou 
a relevante interesse coletivo. 

A questão da definição do que é uma empresa 
nacional e do que é uma empresa estrangeira tem 
merecido um debate ora jacobino, ora bizantino. Em 
termos pragmáticos, não há que distinguir, como está 
no-projeto Bernardo Cabral, "empresa nacional" e 
"empresa brasileira de capital estrangeiro". Não há por 
que deixar de considerar empresa brasileira aquela 
que, constituída sob as leis brasileiras, tenha no país 
sua sede e administração. Ao invés de se discriminar 
empresas brasileiras de capital estrangeiro, deve-se 
garantir, de maneira positiva, proteção e benefícios 
especiais temporários a empresas brasileiras de capital 
nacional — estas sim, com o controle do capital votante 
em caráter permanente sob a titularidade direta ou 
indireta de pessoas físicas domiciliadas no país. 

Quanto à reforma agrária, não se pode esquecer 
que ela não é um fim em si mesmo, mas um instrumen
to de política agrícola e um meio para se corrigir os 
desníveis e injustiças sociais cada vez mais dramáticos 
no interior do país. Seria um atraso — e não um avanço 
— sacrificar a propriedade produtiva em nome de uma 
romântica e certamente improdutiva reforma agrária. 
Garanta-se, em primeiro lugar, direito de propriedade 
do imóvel rural e, só então, estabeleça-se que a 
"função social" é cumprida quando, nos termos da lei, 
a propriedade é adequadamente aproveitada, e não, 
como está no texto da Comissão de Sistematização, 
"quando simultaneamente (e não nos termos da lei) a 
propriedade é racionalmente aproveitada". 

Nos próximos dias, todos aqueles, brasileiros e 
estrangeiros, que ainda acreditam no país e querem 
participar ativamente do enorme esforço de soerguê-lo, 
estarão particularmente atentos ao que se passa na 
Assembleia Constituinte, na esperança de que o Brasil 
não seja impedido de retomar sua difícil caminhada em 
busca do tempo perdido. 


