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ReaJe^íefende partidos 
fortes e os decretos-leis 
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O jurista Miguel 
Beale disse on
tem, no Rio, que 
não é necessária 
uma Constituinte 
autónoma para a 
e l a b o r a ç ã o de 
uma nova Consti
tuição e ressaltou 
«pie "o problema 
da Assembleia Constituinte deve ser 
colocado em função de um fato fun
damental, que é a existência de uma 
ordem jurídica constituída e, em ra
zão disso, não há como aspirar a uma 
Constituinte que brote de um proces
so revolucionário". 

O ex-reitor da USP defendeu, em 

tlestra que terminou no início da 
ite na Casa de Ruy Barbosa, o for
necimento dos partidos políticos 

como canais de comunicação da so
ciedade brasileira. Disse ainda que 
"o que se tem no Brasil é um proces
so constitucional que, bem ou mal, 
•inda está em vigência e prevê a elei
ção de um Congresso". 

"Há uma emenda enviada pelo 
presidente Sarney, mediante a qual 
serão dadas atribuições plenas de 
constitucionalidade originária ao fu
turo Congresso, e não há incompati-
-bilidade nenhuma, porque há vários 
processos legítimos para se resolver 
a questão da nova Carta Magna", 
acrescentou o jurista. 

Ele disse também que houve 
abuso no uso do decreto-lei, "no fun
do, porque se usou esse expediente 
fora de propósito, quando ele se des
tina a certos casos específicos, quan
do a lei tem de ser feita com urgên
cia, como, por exemplo, em matéria 
cambial e alfandegária". 

"Na Itália, o decreto-lei é usado 
como legislação de urgência, em ca
sos inevitáveis no Estado contempo
râneo. Mas na Constituição italiana 
está estabelecido que o primeiro-
ministro envia ao Congresso o decre
to-lei e se ele não é aprovado em 
prazo de 30 dias é revogado", disse 
Reale. 

No Brasil, lembrou o jurista, hou
ve uma inversão daquilo que ocorre 
racionalmente na Constituição ita

liana "e foi, então, estabelecido o de
curso de prazo. Assim, no fim de um 
certo prazo, se o decreto-lei não é 
votado e apreciado pelo Congresso, 
fica automaticamente aprovado". Os 
professor falou na presença de outro 
juristas, como António Evaristo de 
Moraes Filho, e foi por eles apoiado 
durante a entrevista. 

Reale, que reconheceu estar ha
vendo "um exagero patológico na 
questão da Constituinte", como se 
ela representasse uma vara mágica 
que fosse resolver os grandes proble
mas do País, reconheceu que muitas 
vezes o Legislativo brasileiro tem 
tratado de forma lenta alguns proje-
tos de interesse público, como ocor
reu com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, que demorou quase 20 
anos para ser aprovada. 

Entretanto, mesmo reconhecen
do que "o País não pode deixar de 
contar com leis de urgência", o de
creto-lei foi aplicado de tal forma 
que "se chegou a subtrair do Legisla
tivo uma parte considerável de sua 
competência, porque o decreto-lei 
foi, na realidade, objeto de um abuso 
extremado". 
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