
Nos dias 5, 6 e 7 de maio, em 
sessão plenária, a Comissão de Estu
dos Constitucionais presidida pelo 
professor Afonso Arinos de Mello 
Franco votará os títulos do projeto 
que foi incumbida de elaborar e se 
referem à ordem social e à ordem 
económica. Os textos desses dois tí
tulos são praticamente de domínio 
público, amplamente distribuídos, 
por certo no propósito louvável de 
recolher sugestões tendentes a esme
rar o trabalho realizado — e é forçoso 
convir que ele carece da colaboração 
de quantos, familiarizados com a téc
nica legislativa no tocante à redação 
de Leis Fundamentais, se dispo
nham a contribuir para aprimorar 
aquele de autoria dos grupos em que 
se dividiu a comissão mencionada, a 
fim de preparar os dois títulos. Desde 
logo, é lícito estranhar a feição que 
lhes foi dada. A julgar pela amostra
gem que oferecem, o que se pretende 
é chegar à Constituição mais casuís
tica deste país, antecipando tudo, re
gulamentando tudo, dispondo sobre 
tudo, comprometendo todos. Em ou
tras palavras, uma Lei Magna que, 
sem demora, estará fora de seu tem
po, inadaptada ao meio em que vigo
rará, imprevidente pelo fato de ser 
excessivamente previdente. 

"A ordem social", diz-se no proje
to, "tem por fim realizar a justiça 

,A Coustituiçi 
social, dentro de princípios enumera
dos a seguir". Nenhuma palavra so
bre segurança social, sem a qual não 
haverá que falar em ordem. Por quê? 
Só os utores do texto poderão escla
recer, porém a verdade é que, fugin
do de uma palavra a que a demago
gia nacional faz guerra aberta, não 
evitarão eles o debate oportuno do 
tema. Logo, falecem razões para ig
norá-lo. Adiante, cuida-se de criar 
(artigo 27) um "Fundo Especial pelo 
Governo Federal (...) para dar assis
tência às populações carentes e mar
ginais". Em seguida, regula-se o fun
cionamento desse Fundo de Recupe
ração Social por nada menos que seis 
artigos, com parágrafos e incisos — 
com o que se transformaria a Consti
tuição em decreto baixado para es
pecificar atribuições deixadas em 
aberto pela lei ordinária; ou, pior, em 
portaria apta a interpretar normas 
de decreto... 

Numa palavra, lamentável. E, da 
mesma forma, lamentável, no título 
proposto para disciplinar a ordem 
económica, esta disposição: "A inter
venção do Estado no domínio econó
mico poderá ser mediata ou imedia
ta, revestindo a forma do controle, 
do estímulo e da gestão direta. § Io— 
O Estado intervirá sob a forma regu
lamentar, no controle e (na) fiscaliza-
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ção da atividade privada, dentro da 
competência prevista nesta Consti
tuição". Registre-se que "O Estado 
intervirá" é uma expressão imperati
va; poderá prestar-se a não poucos 
abusos condenáveis, embora rescri
tos a uma suposta "forma regula
mentar". Resta saber qual, lançada 
onde e quando, por quem. Ter-se-ia, 
então, a Lei Básica regulamentada 
por decreto? Parece absurdo, mas 
desde que ela própria o admitisse, 
quem se levantaria para contestá-la, 
uma vez promulgada? Mais. Não 
existe no texto malsinado (não há 
exagero em usar este atíjetivo) nor
ma expressa submetendo a criação 
de empresas estatais ã autorização 
legislativa. Assim, estaria escancara
da a porta aòs abusos de que resul
tou a pletora das sociedades de eco
nomia mista, "ocupando espaços" 
nos quais jamais deveria ingíessar. 
Além de rígida, a Constituição de 
1987 seria estatizante, caso não se 
corrigissem no esboço sub censura os 
erros apontados. 

Não. Não é pelo caminho traçado 
que se encaminhará ao Executivo a 
proposição que o habilitaria a bem 
servir à Assembleia Nacional Consti
tuinte, submetendo-lhe as linhas 
mestras de um trabalho adequado à 
necessidade de restaurar a plenitude 
da ordem jurídica por meio de Lei 

Maior afeiçoada à índole do povo a 
que se destina, no estágio de desen
volvimento econôtnico-social em que 
se encontra — e fadada a durar longo 
tempo. Essa proposição, para ser vá
lida, terá tão-somente de delinear 
princípios e balizar o caminho a per
correr para que sejam fielmente ob
servados. O problema da Constitui
ção não será pô-la a vigorar; será 
também mantè-la, graças à adequa
ção dela à realidade nacional. Para 
tanto, ter-se-á de dotá-la de texto 
suscetível de prepará-la para que se 
plasme a circunstâncias superve
nientes, sem que se faça mister der
rogá-la. Cumpre dar forma a um tex
to que alcance a síntese ideal, limi-
tando-se ao elenco de princípios e â 
definição de grandes linhas da orde
nação do Estado. À legislação com
plementar ou ordinária caberia o pa
pel de prolongar-lhe a vigência. O 
principal consistirá em fazê-la criar 
um clima democrático e estimular, 
com a regeneração de costumes, o 
aperfeiçoamento do carátér nacio
nal. Não é este o exemplo da Consti
tuição americana, duas vezes cente
nária? O Brasil merece, neste final de 
século, a Constituição dos bons cida
dãos, que são — segundo Milton 
Campos — "a matéria-prima com 
que se constrói a grandeza das Na-
coes". ^ 


