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J CELSO BASTOS 

a A iminente eleição e instalação de um 

Íongresso Constituinte tem despertado a 
ação para os problemas atinentes às alte

rações a serem introduzidas na Constitui
ção formal do país. Com isto, relegam-se ao 
áblívio dois pontos. Ao lado da formal, 
existe a Constituição material. A primeira é 
àquela que exsurge dos textos escritos ou 
dos oostumes vigentes. A material (que po-
d_e ser apenas uma parte da formal, ou pode 
até mesmo ser uma coisa inteiramente di-
vjefsk dela) é o núcleo essencial da Consti
tuição efetivamente vigente, porque apoia-
djysobre a força dos grupos que têm um 
p«so no jogo das forças políticas em campo. 

J! A supervalorização da Constituinte 
fonnal redunda sempre em grandes desilu-
sijejs. Crê-se que basta nela consagrar certos 
interesses e propósitos para que os mesmos 
d{s)çam do nível das idealidades para o da 
concreção. Ora, isto é uma falsa ilusão, 
d|s)mentida pelo funcionamento concreto 
d* • sistema jurídico. Este é composto de 
h$$iens, com seus próprios interesses indi
viduais, pressionados por sua vez por ou-
trpf não jnenos fortes interesses de grupos e 
classes. É a Constituição material fazendo 
v$f r suas razões. Ela se exprressa sobretu-
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do pela interpretação do texto legal, pelas 
decisões dos juízes e tribunais e pela criação 
de usos e costumes em antagonismo com o 
prescrito na Constituição formal. 

Nada obstante estejam as vistas volta
das para a confecção da nova Carta Magna, 
o autêntico processo constituinte por que 
passa o País situa-se no nível da Constitui
ção material. As últimas transformações 
que se operaram no campo político, social e 
económico não encontram correspondência 
com as poucas e tímidas emendas formal
mente introduzidas na Lei Maior. E é este 
processo que cumpre acelerado. É necessá
rio que todos entendam que o Texto escrito 
é apenas um quadro de referências que 
comporta muitas soluções no plano do real 
e do concreto. Basta que as forças sociais se 
mobilizem e se articulem. Do ângulo dos 
empresários nacionais, por exemplo, quais 
os seus reais desafios? É lógico que não 
consiste, o principal deles, em financiar 
campanhas de deputados que advoguem a 
causa da livre iniciativa na Constituinte. O 
que realmente conta é que consigam eles 
legitimar a empresa privada na consciência 
coletiva. 

É forçoso denunciar, a mais não poder, 
a ineficiência da atividade económica do 
Estado quando estendida além daquele 
campo em que a sua atuação se afigurou 
historicamente inevitável e até hoje insubs
tituível. 

Não é o que se passa com a maioria das 
estatais que desempenham atividades como 
se fora um particular. Ora, qualquer refle
xão mais atenta demonstra que há uma 
irreconciliável idiossincrasia entre o modo 
de ser do Estado e a ideia de lucro. Este, que 
é o móvel normal da iniciativa privada e o 
juiz supremo da sua eficiência, quando tras
ladado para a seara estatal, perde o seu 
alcance próprio. É que a uma estatal é 
possível manter-se indefinidamente deficitá
ria, sem por isso cair em falência. Os cofres 
públicos comparecem em seu socorro, com 
polpudas subvenções. De outro lado, tam-
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bém não é menos frequente a distorção em 
sentido inverso, é dizer, a utilização do 
lucro como substitutivo do tributo. Assim é 
que vemos a todo instante o Estado tomar 
decisões sobre a fixação de tarifas dos servi
ços públicos, a partir dos mais diferentes 
critérios: combate à inflação, higidez mone
tária, política de investimentos, equilíbrio 
da balança de pagamentos, etc. Ora, é bem 
de ver que as empresas estatais assim mani
puladas tornam-se um instrumento de do
minação nas mãos do Estado. Isto ficou 
muito claro no processo de endividamento 
externo do País em que as estatais foram 
induzidas a endividarem-se no Exterior co
mo meio de o governo equilibrar a balança 
de pagamentos. 

Tudo isto, no entanto, não acontece 
sem grandes custos sociais. É preciso identi
ficar todos esses focos de desperdício e de 
ineficiência, sem o que não será possível 
colocar o País nas trilhas da austeridade que 
conduz ao desenvolvimento auto-sustenta-
do e à estabilidade monetária. 

É certo, também, que não se pode pen
sar em fazer recuar o Estado para posições 
típicas do liberalismo no seu nascimento. 
Inegavelmente lhe compete uma função im
portante na gestão da economia, o que de
ve, no entanto, ser preferencialmente exer
cido por meio da sua atividade reguladora e 
disciplinadora e não, como acontece agora, 
pela radical substituição dos particulares 
enquanto protagonistas naturais da ação 
económica. A titularidade do património 
produtivo nacional deve remanescer funda
mentalmente nas maõs de particulares. 
Nem se objete que monta ele hoje a quan
tias muito elevadas, fora das forças do capi
tal privado. É óbvio que com a instituciona
lização do FGTS, PIS/Pasep, SFH, e da in
flação, depaupera-se a capacidade de pou
pança do povo e transforma-se o Estado no 
grande investidor. Não é menos correto, 
todavia, afirmar-se que uma alteração dessa 
política por meio do estímulo à capitaliza
ção do setor privado, não só por meio de 

medidas de incentivo fiscal ao reinvestimen
to do lucro, como também pela participa
ção popular na aquisição de ações, levaria 
de logo a uma reorientação de tendências e, 
a médio e longo prazo, a uma substancial 
mudança da cota do Estado no volume do 
capital produtivo. Nessa mesma linha de 
ideias, cumpriria prestigiar o lucro em detri
mento dos juros, o risco empresarial em 
detrimento da renda financeira. 

Ora, nada disto necessita de alterações 
na Constituição formal do País, mesmo 
porque esses valores fundamentais de um 
Estado liberal já estão esculpidos em toda 
sua plenitude na Lei Maior. 

O recente anteprojeto da lei de Defesa 
do Estado Democrático é mais uma de
monstração do caráter fetichista com que é 
encarada a norma jurídica enquanto instru
mento de transformação da realidade so
cial. Todo o texto é vazado a partir da 
premissa de que basta a descrição legal de 
figuras delituosas para que o Estado Demo
crático resulte garantido, esquecidos os seus 
autores de que a maior defesa concebível 
para a democracia é a consciência política e 
constitucional do povo. Não consta que os 
grandes regimes democráticos do mundo 
alcançaram êxito em virtude de leis espe
ciais de defesa do Estado. 

São esses pontos que estão a merecer 
detida reflexão da parte daqueles interessa
dos na resolução da nossa problemática 
jurídico-constitucional. Se, por um lado, os 
avanços no plano do formal, é dizer, no da 
sua mera formulação no corpo da Consti
tuição, não devem ser descurados, não é 
menos certo, contudo, que qualquer pro
gresso real no campo da facticidade, do 
empírico e do sociológico, vai, em última 
instância, depender das alterações que se 
consigam produzir nesse mesmo nível. O 
Direito, mais do que constitutivo de novas 
realidades, revela-se consagrador de situa
ções já alcançadas no campo do real. Na 
medida em que atuar dessa maneira, será, 
sem dúvida, mais estável e eficaz. ra, i 
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