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Q uando Tancredo Neves lançou a 
ideia de uma reconstitucionaliza-
ção do pais, certamente não tinha 

em mira a mudança do sistema econó
mico vigente. Para a consciência con
servadora que sempre predominou en
tre nós, as alterações constitucionais 
dizem rspeito, unicamente, as regras 
do jogo político, onde prevalece o 
conflito personalista da elite no poder. 
Decididamente, jamais se imaginou 
com seriedade que algum órgão consti
tuinte —seja ele Assembleia, Congresso 
ou Junta militar— tivesse competência 
(no sentido jurídico) para mudar as 
regras do jogo económico. Ê uma 
convicção que faz parte dos nossos 
princípios supraconstitucionais. 

Acontece que o processo de reconsti-
tucionalização foi, de qualquer forma, 
lançado e está em curso. Apesar de se 
ter evitado, em cavilosa manobra, a 
convocação de uma Assembleia Consti
tuinte realmente representativa do povo 
brasileiro e desligada de compromissos 
com os homens no poder, ninguém 
podei á impedir que o processo desem
boque aa discussão dai grandes ques
tões institucionais, aquelas-que 4^*^"ff 
o curso da história para as próximas 

Uma dessas queatóts decisivas é, 
claramente, o regime da propriedade. 

Até o século 19 não havia um conceito 
unitário de propriedade, no Ocidente. 
Coexistiam várias situações ditas de 
propriedade, de diversa natureza e 
regimes diferentes: o dominio sobre 
bens públicos, bens da Coroa ou bens 
particulares; privilégios e regalias nobi
liárquicas; créditos e pretensões ligados 
à terra, como censos, foros e laudêmi-
os; dízimos, côngruas e rendas eclesiás
ticas; a titularidade de cargos e ofícios, 
cuja venalidade no reino português foi 
expressamente admitida pelo Regimen
to das Mercês, de 1671. 

A grande arma ideológica do capita
lismo (a demonstrar que a ideologia não 
é simples superestrutura, mas pode 
servir de fundamento a uma nova 
ordem social) consistiu em unificar 
todas essas díspares propriedades de
baixo de um único conceito e de dar a 
esse instituto unitário um regime sim
ples e absoluto. Todo direito exclusivo 
de usar, gozar e dispor de coisas, 
móveis ou imóveis, passou a apresentar 
a mesma natureza. O valor e o interesse 
social da coisa própria pouco importam. 
Que ela seja um bem de consumo 
individual, a residência de uma família 
operária, os instrumentos de trabalho 
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controle de um império industrial, o 
regime jurídico é idêntico: o proprietá
rio deve ser protegido contra invasões, 
subtrações, esbulhos e reivindicações 
indébitas. A lei, em sua olímpica 
igualdade, protege indiferentemente a 
incolumidade de ricos e pobres, em sua 
esfera jurídica própria. Numa caricatu
ra grotesca e hedionda d'Aquele que 
"faz nascer o seu sol igualmente sobre 
maus e bons e cair a chuva sobre justos 
e injustos", o legislador moderno com-
praz-se no papel de senhor equânime, 
que estabelece rigorosa igualdade nas 
desapropriações, quaisquer que sejam 
os bens atingidos. Segundo reza a 
Constituição, se o Poder Público pre
tender, por razões de necessidade ou 
utilidade pública, expropriar o barraco 
de um favelado, só poderá fazê-lo 
"mediante prévia e justa indenização 
em dinheiro". Esse humilde proprietá
rio terá toda a protecão da ordem 
jurídica. Por que não estabelecer, 
então, as mesmas exigências na desa
propriação das fazendas possuídas por 
uma empresa agrícola, ou do bloco de 
controle acionáno de um grupo finan
ceiro? A Revolução Francesa não se 
fez, afinal, para assegurar o principio 
de que todos são iguais perante a lei? A 
Constituição inclui a propriedade entre 
os direitas fundamentais. E a Lei Maior, 
como o Senhor do Evangelho, não faz 
acepção de pessoas. 

Contra essa cínica paródia de igual
dade, geralmente apresentada com a 
austeridade do discurso jurídico, seria 
preciso lembrar algumas verdades 
elementares de Direito. 

Em primeiro lugar, o principio de que 
os direitos humanos, como prerrogati
vas essenciais da pessoa, não podem ser 
estendidos a organizações ou entidades 
despidas dos atributos humanos. O art. 
1° da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, de 1789, procla
mou que "os homens nascem e perma-

II necem livres e iguais em direitos". Os 
l | homens, leia-se bem. O art. 153, pará

grafo 1° de nossa Constituição, falsa
mente invocado em.defesa de empresas 
e outras organizações patrimoniais, não 
é menos claro: "Todos são iguais 
perante a lei, «em distinção de sèx.o% 
raça, trabalho, credo religioso e con
vicções politicas". Apesar do fabuloso 
progresso nas técnicas de propaganda, 
tais atributos humanos, ao que parece, 
ainda não foram conferidos a fábricas, 
bancos ou fazendas. 

Em segundo lugar, a propriedade, 
como direito fundamental, foi sempre e 
em todo lugar reconhecida em sua 
função de prover, ao indivíduo e sua 
família, os recursos necessários à 
subsistência. Mas nunca e em parte 
alguma pretendeu-se o absurdo de 
estender a qualificação de direito fun
damental da pessoa humana ao poder 
económico de alguns homens sobre 
outros. Assentar o poder de controle 

empresarial sobre a propriedade do 
capital, oú dos títulos-valores que o 
representam, e conferir a essa proprie
dade a eminência de direito fundamen
tal é abusar do sofisma e menoscabar a 
inteligência alheia. 

Aliás* .mesmo no tocante à sua função 
legítima e'tradicional de protecão do' 
homem em suas necessidades básicas, 
ninguém ignora que a propriedade vem 
sendo decisivamente substituída, nas 
sociedades mais ricas, pelas garantias 
ligadas à relação de trabalho e ao 
sistema de prestações públicas de 
caráter social. Ê a estabilidade no 
emprego e o salário justo. É a elimina
ção dos riscos sociais pelo sistema 
previdenciário. Ê a solução do proble
ma habitacional com a construção e 
oferta de residências pelo Estado, para 
locação com aluguéis moderados. Ê a 
educação básica gratuita e o transporte 

público adaptado às necessidades popu
lares. 

A protecão abusiva da "propriedade-
poder" foi a principal causa de termos 
atingido, segundo dados do Banco Mun
dial, a maior taxa de disparidade 
interna de renda de todo o planeta. O 
verdadeiro remédio pára essa enfermi
dade que bem pode ser mortal, não está, 
obviamente, nos paliativos e cosméticos 
empacotados no plano social do gover
no. Está na recolocação constitucional 
da propriedade em seu devido lugar. 

Bastará essa única medida, na futura 
Constituição, para transformarmos de 
cabo a rabo o sistema económico. 
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