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que. por um lado. constitui uma fanta
sia, ao menos no nível Federal, a "in
chação" do setor público, e, de outro, 
deve-se reconhecer que em termos sa
lariais poucas categorias vem sofrendo 
discriminação tão profunda, o que vem 
tornando o Governo um mau patrão. 
Não que não se possa e não se deva 
aprimorar a política de emprego na 
área governamental, mas tem sido 
uma ilusão supor-se que a questão das 
contas públicas encontra solução por 
este caminho. 

Aparentemente, portanto, não ha
veria alternativas para fugir a essa au
têntica armadilha, já que os desejos 
dos cidadãos são excludentes, e pro
fundamente conflitantes. O que signifi
ca que, atendido um dos pleitos — re
dução dos impostos, por exemplo — 
não só o outro se veria prejudicado, 
mas, muito mais, necessariamente teria 
de haver uma piora — ou mesmo uma 
redução — na qualidade das estradas, 
hospitais, escolas, etc. Exatamente o 
contrário do que pretendem os contri
buintes. De outro modo, a melhoria de 
tais serviços, atendendo aos desejos e 
necessidades da população, exigiria 
que se contrariassem os contribuintes, 
elevando-se os impostos, em lugar da 
pretendida redução. 

Seria possível conciliar objetivos, an
seios e necessidades tão intrinsicamen-
te conflitantes ? Essa parece ser uma 
questão da maior relevância 

A BUSCA DA JUSTIÇA FISCAL 

Uma forma alternativa de examinar 
a questão poderia ser colocada a partir 
da indagação sobre se estaria havendo 
"justiça fiscal". Ou seja, se a carga tri
butária se encontra bem distribuída, ou 
se, diferentemente, verifica-se sobre
carga em alguns grupos sociais, en
quanto outros não contribuem de acor
do com seu nível de renda, ou sua ca
pacidade contributiva. 

Observa-se no Brasil uma discussão 
infindável sobre o aspecto da justiça fis
cal. E o que se evidencia é que todos 
— ou praticamente todos — tendem a 
reclamar do peso fiscal, dando a falsa 
ideia de que o sistema tributário brasi
leiro é justo, já que a todos estaria pe
nalizando de igual modo. E essas rea-
ções contra o peso dos tributos se apre
sentam de forma tão distorcida, que 
grande parte do coro anti-tributos é 
constituída por empresários que se di
zem injustiçados em relação a impos
tos, que. em verdade são transferidos 
aos consumidores — as "vítimas " ver
dadeiras. Já que, com exceção das pe
quenas empresas — tanto comerciais 
como industriais, ou na área de servi
ços — as demais de modo geral deslo
cam o ónus tributário para os preços, 
evidenciando uma capacidade de man
ter uma determinada taxa de lucros 
qualquer seja a carga tributaria. 

A discussão política sobre o modo 
como efetivamente se alocam os encar
gos tributários sobre os diferentes gru
pos sociais deve. portanto, fazer parte 
de qualquer movimento visando maior 
justiça fiscal, especialmente em países' 
como o Brasil, em que impostos cha
mados indiretos, que incidem sobre os 
preços dos bens e alcançam de igual 
modo a todos os consumidores, inde
pendentemente do nível de renda, ain

da predominam nas receitas globais do 
Governo. 

Um outro aspecto ligado à questão 
tributária diz respeito ao modo como se 
distribuem as receitas tributárias entre o 
Governo Federal, os governos esta
duais e municipais, já que a Constitui
ção estabelece claramente os limites 
para tributar, de cada um dos níveis de 
Governo, discriminando a competên
cia tributária de cada um. Assim, por 
exemplo, à União compete arrecadar 
impostos sobre a produção, sobre o co
mércio exterior, sobre operações finan
ceiras, sobre a renda, sobre o comércio 
de combustíveis e lubrificantes, dentre 
os principais. Aos estados cabe, dentre 
outros, tributar as vendas — ou a circu
lação de mercadorias — inclusive 
aquelas oriundas do exterior e a trans
missão de propriedade de bens imó
veis. E às prefeituras se reserva tributar 
a propriedade predial e territorial urba
na e os denominados "serviços de 
qualquer natureza". 

A questão da competência tributária 
dos diferentes níveis de Governo — 
Federal, Estadual e Municipal — assu
me grande importância, já que a pre
servação da autonomia municipal, ou 
da autonomia estadual, num sistema 
federativo, depende das condições ob-
jetivas que permitam relativa indepen
dência financeira. Ou seja, dificilmente 
o Estado ou o Município teria condi
ções de decidir sobre as prioridades da 
açâo administrativa se não dispuser de 
fontes próprias de recursos, suficientes* 
para atender às despesas ligadas às 
providências que façam parte da com
petência e atribuições de cada nível de 
Governo. Não se concebe, por exem
plo, que uma Prefeitura qualquer de
penda de repasses federais para aten
der a um simples calçamento de ruas. 
ou colocação de postes de iluminação 
pública. 

A Constituinte oferece, portanto, a 
rara oportunidade de se rediscutirem 
diferentes aspectos da questão tributá
ria, tais como: 

— em que condições o Governo deve 
ter poderes para criar novos tributos, 
ou elevar o valor dos impostos existen
tes; 

— que regras estabelecer para que o 
Governo atualize tabelas, de impostos 
em função da inflação efetivamente ob
servada, impedindo-se que, pela su-
bestimação inflacionária, ocorram au
mentos disfarçados da carga tributária; 

— como rever os critérios de compe
tência tributária de cada um dos níveis 
de Governo, a fim de permitir uma dis
tribuição mais justa das receitas globais, 
em reforço das necessidades e daauto-
nomia de estados e municípios; 

— o que redefinir na legislação, a 
fim de que isenções tributárias, ou ar
tifícios permitidos por omissões da lei, 
rêfletindo no alívio da carga tributária 
de grupos de alta renda, sejam revistos 
e/ou vedados, na busca da equidade 
tributária. 

Uma Constituição não pode ou não 
deve ser excessivamente detalhista. 
Mas à Carta Magna competiria traçar as 
linhas filosóficas do modelo polftico-
institucional que se pretendem para o 
país, os objetivos visados nas áreas 
económica e social, as obrigações do 
Estado no amparo e assistência à 
família, ao menor, aos idosos e desam
parados, aos inativos e aos pensionis
tas, e, dentre outros aspectos, os limi
tes da ação do Estado. Enfrenta-se, 
portanto, num ano pré-Constituinte, a 
contradição em procurar-se ao mesmo 
tempo um documento conciso, objeti-
vo, talvez marcado pelo caráter filosófi
co, pretender-se assegurar as conquis
tas económicas e sociais do passado e 
novas atitudes governamentais julga
das indispensáveis para a sonhada 
equidade tributária e justiça social. Isto, 
com a finalidade de que o país possa 
recuperar o tempo perdido, na busca 
de um modelo de social-democracia 
que representa a grande conquista das 
civilizações modernas. 

' Professor da (JnB e Presidente do Conse
lho Federal de Economia 
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3.Direitos Humanos eConstituinte 
A Constituinte não pode ser obra ex

clusiva de juristas. O processo consti
tuinte não se inicia a partir do momen
to em que os representantes constituin
tes se reúnem. Para que a atua] transi
ção se diferencie daquela de 1946, le
vando em conta a complexidade que a 
sociedade de classes atingiu no Brasil, 
o processo constituinte e a Assembleia 
Constituinte terão de enfrentar as con
dições de existência das classes popula
res, da maioria da população do Brasil. 
Os direitos civis dos cidadãos não po
dem continuar recebendo o tratamento 
formalista da tradição brasileira, limita
do à referência retórica, mero disfarce 
para uma hegemonia das classes domi
nantes sempre escorada na violência 
aberta. A ditadura instalada pelo golpe 
de estado de 1964 aprofundou de ma
neira dramática a opressão e a violên
cia do Estado sobre as classes popula
res. Queremos contemplar aqui algu
mas perspectivas que se abrem para 
que as classes populares tenham aces
so a instrumentos de defesa constitu
cional e legal no enfrentamento com os 
interesses das classes dominantes. E 
para que possam submeter igualmente 
o Estado ao controle democrático, úni
ca via para impedir a reconstrução do 
autoritarismo. 

A existência das classes populares no 
debate constituinte passa pelo exame 
do exercício da violência do Estado. Na 
transição democrática anterior, esse 
exame permaneceu praticamente into
cado. Nossas Cartas democráticas, 
com variada restrição, têm reafirmado 
os direitos civis que vêm sendo defini
dos depois da Revolução Francesa até 
a Declaração dos Direitos Humanos 
pelas Nações Unidas em 1948. Não 
basta. A Constituinte precisará abrir as 
portas para regulamentações qualifica
das do controle sobre a opressão que 
se abate sobre o cidadão comum disfar
çada pela autoridade do Estado, a co
meçar pelo" direito de polícia do Esta
do. A atuação policial no Brasil se exer
ce prioritariamente contras as classes 
populares, contra os cidadãos. Perdeu 
se a noção neste país que a polícia é 
uma delegação dos cidadãos ao Estado 
para a proteção, para a segurança, mo
do civilizado de evitar que cada cida
dão recorra à violência individual. Em 
consequência, talvez, dos longos perío
dos autoritários, a polícia atua absolu
tamente desprovida de controles efica
zes, constituindo-se, afirmam diversos 
juristas, como Virgílio Donnicci, como 
um virtual quarto poder. 

A Constituinte não poderá deixar de 
analisar a situação e a função das 
polícias militares, concentradas pela di
tadura sob o controle do exercício em 
razão dos imperativos de controle das 
unidades da Federação e para o en
frentamento da luta armada e da dissi
dência política. A própria organização 
interna dessas polícias militares deverá 
ser revista: em vários Estados, as 
polícias militares têm realizado valiosas 

reflexões sobre o papel dessas corpora
ções numa sociedade que encontra a 
democracia, abrindo-se inclusive ao 
debate com a "sociedade civil". É evi
dente que o debate .constituinte procu
rará o diáloqo com esse pensamento 
renovador, que busca ultrapassar as li
mitações dos ordenamentos autoritá
rios da ideologia da segurança nacio
nal. A existência de um foro militar es
pecial, assegurado pelo "pacote de 
abril" de 1977 e por acórdãos do Su
premo Tribunal Federal, dispondo que 
crimes de funcionários policias militares 
sejam assimilados a crimes militares, 
desserve as próprias corporações. Não 
está em causa a existência de uma justi
ça própria para crimes especificamente 
militares, mas o alargamento dessa 
competência em termos de paz e de 
construção democrática é inadmissível. 
Os crimes de policiais militares em fun
ção de polícia— que é civil— devem 
ser julgados pelo mesmo foro a que es
tão sujeitos os policiais civis: a justiça ci
vil. 

A afirmação solene dos direitos civis 
não propiciou que na experiência de
mocrática passada fosse debelada a tra
dicional prática brasileira da tortura. 
Durante os períodos de resistência à di
tadura do Estado Novo e â ditadura do 
AI 5, a fortuna "política" foi exposta e 
execreda pela sociedade. Apesar do 
fim da ditadura, a tortura continua a ser 
administrada numa escala infinitamen
te maior do que em qualquer período 
autoritário. E aplicada a uma popula
ção mais larga, sistematicamente, auto
maticamente, em todos os distritos po
liciais do Brasil. 

Ao contrário da tortura "política" 
que atingia um limitado contingente, a 
tortura aplicada pelos funcionários poli
ciais serve como instrumento de terror 
contra o conjunto das classes popula
res. O fetichismo da confissão faz com 
que cidadãos inocentes, mas suspeitos, 
passem obrigatoriamente por suplícios 
que descendem do extraordinário 
know-how das classes dominantes ad
quirido durante a escravidão, como 
"pau-de-arara", afogamentos e sortilé
gios mais modernos, como o choque 
elétriço. A transição democrática não 
pode admitir que na Assembleia se 
proclamem direitos civis e que nos po
rões de prédios públicos esses tormen
tos sejam tolerados. O Brasil assinou a 
Convenção contra a tortura e deve in
corporar sem disfarces seus preceitos 
ao texto constitucional. Ao mesmo 
tempo, como reivindicam inúmeras en
tidades da sociedade civil, a Constituin
te poderá consagrar a criminalização da 
tortura, oara facilitar o indiciamento le
gal dos torturadores. Com essa provi
dência, os cidadãos poderão cobrar do 
Estado que exija de seus funcionários o 
respeito a esses princípios, agilizando o 
controle democrático sobre a função 
policial. 

Diretamente ligadas à prática da tor
tura, estão as condições de detenção e 

•Paulo Sérgio Pinheiro * 

o exercício do direito de prisão do cida
dão. Apesar dos textos constitucionais, 
no passado e até na choldra legal que 
nos rege no presente, estatuírem clara
mente que o cidadão somente poderá 
ser preso em flagrante delito ou por or
dem judicial, a prisão ilegal é um instru
mento corriqueiro, acessório da tortura 
na aterrorização das classes populares. 
As batidas policiais, por exemplo, as in
vasões de domicílio, as revistas siste
máticas, que se praticam em todo o 
país, com total desrespeito às defini
ções precisas dos casos em que podem 
ser realizadas, não servem para garan
tira segurança do cidadão. 

O debate constituinte deverá con
templar também as condições do cum
primento da pena. As prisões brasilei
ras perderam qualquer função para a 
proteção do cidadão e são simples
mente centros de opressão e de recicla
gem dos condenados (e dos que estão 
sendo processados, aguardando sen
tença) para o crime. A crescente inse
gurança da população, diante da esca
lada da criminalidade e da incompetên
cia do Estado em implementar políticas 
modernas de prevenção e combate ao 
crime — incapacidade gerada em vinte 
anos de arbítrio — não deve servir de 
pretexto para que se agravem ainda 
mais as condições de vida dos presos. 
Ainda que dificilmente o texto constitu
cional desça a esse nível de minúcia, o 
debate constituinte pode lançar os 
princípios e definir os rumos a trilhar. 

Diretamente articulada com esse 
problema está a crise do Judiciário, 
aprofundada por uma reforma imposta 
autocraticamente em 1977, sem a parti
cipação dos representantes populares. 
O Judiciário náo constitui um poder 
acima dos outros ou a salvo de qual
quer escrutínio dos cidadãos, nem tem 
garantia de infalibilidade: aConnstituin-
te deve imaginar e propor os meios de 
submeter o Judiciário a um controle 
democrático, preservadas todas as 
prerrogativas que possam assegurar 
sua autonomia e que foram esfaceladas 
pela ditadura. 

Ao lado dos condenados de justiça, 
o debate constituinte, como já demons
trou a Comissão Teotónio Vilela, terá 
de refletir sobre as condições de inter
namento dos menores carentes, das 
crianças abandonadas, dos doentes 
mentais, dos velhos, dos enfermos cró
nicos, dos internados em "instituições 
totais" sob a responsabilidade do Esta
do ou particulares. Esses cidadãos têm 
origem, em sua esmagadora maioria, 
nos setores mais pobres da população: 
ê razoável afirmar .como lembra a Co
missão, que grande parte dessas insti
tuições existem neste momento no 
Brasil para enquadrar, isolar, neutrali
zar e. às vezes, eliminar pessoas já mar
ginalizadas, prolongando a violência 
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