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<^M^ Revisão constitucional urgente ' • 

MIGUEL REALE _ j r FOLHA <D£ S^O JF^ 

S e as circunstâncias ou conjun
turas não tivessem tornado 
inevitável uma Assembleia Na

cional Constituinte, o atual Congresso 
teria podido introduzir no texto cons
titucional em vigor várias alterações 
básicas, completando, desde já, a 
remoção do chamado "entulho auto
ritário". 

Em primeiro lugar, custa crer que 
a Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal, que restabeleceram prerro
gativas essenciais à democracia, não 
cuidaram de alterar o preâmbulo da 
Carta outorgada em 1969, continuan
do intocável e sem sentido o ato pelo 
qual a Junta Militar a impôs ao Pais. 
Na "Emenda Figueiredo", ao con
trário, por proposta de minha auto
ria, suprimia-se, pura e simplesmen
te, a referência à mencionada Junta, 
pois a esta não pode mais ser 
atribuído um texto de feitio liberal, 
apesar de subsistirem algumas nor
mas autoritárias. 

Se, em suma, prosseguirmos no 
caminho certo das reformas mais 
urgentes, poderemos, desde logo, 
tomar algumas providências inadiá
veis, como passo a demonstrar. 

Em primeiro lugar, cabe revogar o 
sistema das leis aprovadas por de
curso de prazo, muito embora tanto o 
presidente José Sarney como o go
vernador Franco Montoro não te
nham até agora lançado mão delas, 
nem pretendam fazê-lo. Todavia, 
abandonado o processo atual, é 
necessário escogitar-se de medida 
que não deixe o governo à mercê da 
inércia ou desídia do Parlamento, 
que, infelizmente, nem sempre se 
lembra de legislar de maneira opor
tuna e eficaz. O Estado contemporâ
neo é incompatível com atrasos e 
postergações nocivas ao interesse 
público. 

Em segundo lugar, temos o pro
blema do decreto-lei. Este precisa 
ser cuidadosamente revisto, para ser 
aplicado, a meu ver, apenas em 
questões cambiais e alfandegárias, 
cuja discussão no Congresso poderia.. 

tornar inoperante a providência pre
tendida, ou propiciar lucros ilícitos 
aos mais espertos. Mesmo assim, 
porém, deveríamos seguir o exemplo 
da Constituição italiana: o decurso do 
prazo de trintga dias, sem pronunci
amento do Legislativo, importaria 
em revogação do decreto-lei, e não na 
sua aprovação, como maliciosamente 
determina a Carta vigente ... Não se 
compreende, por outro lado, decreto-
lei para criação de cargos públicos e 
fixação de vencimentos, e nem mes
mo para "segurança nacional", con
ceito amplo em demasia, capaz de 
abranger atos do mais largo espec
tro. 

Com a redução do decreto-lei aos 
seus verdadeiros limites, as leis 
delegadas (instrumento dos mais 
úteis do processo legislativo, e torna
do dispensável com a invenção das 
leis aprovadas por decurso de prazo) 
ganhariam especial relevo, sem pre
juízo da estrutura democrática, pois 
é sempre ao Congresso que caberá a 
aprovação final. Trata-se de proble
ma jurídico eminentemente técnico 
saber como se efetiva o pronuncia
mento final do Legislativo, o que 
demonstra o equívoco de querer-se 
uma Constituição feita no calor dos 
comícios populares... 

Há outro ponto relevante a ser 
considerado e que tem passado em 
branca nuvem para os que falam 
tanto em entullho autoritário. Refi-
ro-me ao parágrafo 5.° do Art. 81, 
introduzido pela Junta Militar em 
1969, contra toda a nossa tradição 
republicana. Em virtude desse dispo
sitivo, cabe privativamente ao presi
dente da República "dispor sobre a 
estruturação, atribuições e funcio
namento dos órgãos federais''. 

A desculpa arranjada para legiti
mar esse preceito é a de que cada 
Poder soberano pode livremente cri
ar e disciplinar seus próprios órgãos. 
Se é legítimo que o Congresso 
Nacional crie cargos, segundo as 
exigências de seus serviços, o mesmo 
já não se admite para o Poder 

jiciário, que não instaura comar-
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cas nem cria tribunais mediante 
decisão das cúpulas judiciárias, mas 
sim mediante lei. Aliás, sou dos que 
entendem que o Poder Judiciário 
devia ter iniciativa de leis visando a 
sua própria organização. Ora, em se 
tratando de administração federal, o 
seu campo se confunde com a vida 
toda da Nação, não podendo prescin
dir de aprovação legislativa refor
mas do maior alcance. 

Ainda recentemente, foram criados 
por simples decreto ministérios e 
mais ministérios, com cargos que 
vão desde o de ministro até os de 1° 
escalão. Numa fase de transição, 
como a que estamos vivendo, esse 
excessivo poder governamental po
derá ter sido útil, mas, normalmente, 
o disposto no mencionado parágrafo 
único do Art. 81 da Constituição 
vigente me parece aberrante. No 
fundo, constitui um despojamento de 
funções legislativas típicas. Com 
base no poder extenso conferido ao 
presidente da República, este pôde 
transformar o Incra, o Conselho 
Federal de Educação, etc. ... Quando 
se fizer um estudo profundo dos 
órgãos e serviços criados por ato do 
Poder Executivo, ao longo destes 
vinte anos, chegaremos à conclusão 
de que quem legislou mais abundan
temente foi o governo. Segundo o 
modelo positivista de Júlio de Casti
lho, tão do agrado do presidente 
Getúlio Vargas, no período do Estado 
Novo. E, no entanto, reina pleno 
silêncio sobre a disposição autoritá
ria ainda facultada ao presidente da 
República. 

Há outros aspectos constitucionais, 
merecedores de revisão imediata, 
sem esperarmos a Constituição de 
1987, que está sendo perigosamente 
transformada em mito, em panaceia 
destinada a resolver, por encanto, 
todos os males do País. Dentre essas 
reformas, sobreleva a referente ao 
problema da divisão tributária, a fim 
de que sejam asseguradas condições 
mais adequadas tanto à União como 
aos Estados e municípios, merecendo 
encómios a iniciativa do governo. 

nõlnlíãT)õjõ~unTa comissão espéçiaP* 
para tratar desse assunto, cujo cérné/c 
se confunde com o próprio destinfrdà^ 
Federação. Trata-se, efetivamente^, 
de medida que não pode ser procças-'' 
tinada até 1987. ""» 

Prefiro, no entanto, me referir^ 
neste breve artigo, às leis casuístSs. :• 
ainda em vigor, que deram, "pôí^, 
exemplo, interpretação maliciosaoqo^ 
texto constitucional em vigor, para 
subtrair aos Estados e município|vi 
parcelas da receita a eles atribuídas^ 
Nesse sentido não há dúvida de q ú ¥ ^ 
Carta de 1969 permite, em seu "Arfí,; 
26, que a lei federal estabeleoa^aV 
forma e a finalidade da distribuiçãç'*J 
aos Estados e municípios dos imtM&3b 
tos sobre energia elétrica ou sobR^, 
lubrificantes e combustíveis líquidos^, 
mas isto não deve levar ao pontp de 
serem concedidas isenções de t r a 
tos que não cabem apenas à UníaoTr 
mas também às outras duas pessoas 
essenciais de nosso Direito Público 
interno. Conferidas à̂  revelia d®É?̂  
Estados e municípios, tais isenções/' 
são nulas de pleno direito. ', i f> 

Trago esse exemplo para mostrai" 
que a remoção do entulho autoritáVíoV. 
não se limita ao texto constitucional^ c 
mas se estende a leis casuísticas que , 
alteraram substancialmente mesmp1 

aquelas normas que tinham em vistaic 
salvaguardar maior equilíbrio em.H 
nosso já combalido sistema fedei*ati- -. 
vo, o qual representa o problema ~ 
decisivo e por excelência da futura 
Constituição, como penso ter de
monstrado no livro "Por uma Consti 
tuiçáo Brasileira", que acabo de 
publicar pela editora Revista dos 
Tribunais, tendo julgado oportuno^ 
nele transcrever os telegramas que a,^ 
saudoso presidente Tancredo Neves 
me enviou dando o seu aval a ideias " 
por mim expostas em vários artigosm 

publicados nesta coluna da Folha de ' 
S.Paulo. >'*' 
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