
Reale acha que existe 
"exagero demagógico** 

São Paulo e Brasília — Um projeto 
sucinto, preciso, limitado ao essencial. 
Assim foi definida pelo jurista Miguel 
Reale a emenda de convocação da 
Assembléia Nacional Constituinte 
enviada pelo Presidente José Safney ao 
Congresso Nacional. Reale alertou, 
contudo, para a existência de um "exa
gero demagógico" que vem adiando a 
criação da comissão — a ser coordena
da pelo jurista Afonso Arinos — que 
vai preparar o anteprojeto da nova 
Constituição. 

Apesar de o projeto não ser explí
cito neste ponto, Miguel Reale consi
dera que os 23 senadores eleitos em 
1982, para um mandato ác oito anos, 
não podem deixar de ser considerados 
"membros natos" da Assembléia Na
cional Constituinte. Para justificar sua 
opinião, o jurista lembrou que esses 
senadores, uma vez promulgaga a nova 
Constituição, "terão poderes para re
formá-la na forma que for prevista". 

Miguel Reale afirmou que o Presi
dente José Samey não teve "outro 
caminho" que não o de outorgar "ple
nos poderes constituintes aõ futuro 
Congresso". Explicou que isso se deve 
ao fato de que "nos encontramos pe
rante uma ordem constitucional em 
vigor, a qual — quaisquer que sejam 
seus defeitos — não pode deixar de ser 
obedecida". 

No projeto de emenda enviado 
pelo Presidente, o jurista destacou 
"dois pontos acertados", O primeiro, a 
atribuição conjunta de funções legisla
tivas e constituintes ("no sentido am

plo desta palavra") aos deputados «> 
senadores a serem eleitos em 1986. 

— Em segundo lugar, é de mere
cer elogios a deliberação no sentido de 
que a futura Constituição venha" a ser 
aprovada por maioria absoluta, para 
evitarmos lamentáveis votações oca
sionais, tais como se deram em 1946 e 
em 1%7, criando privilégios a favor de 
determinadas categorias sociais — ob
servou Miguel Reale. 

Desafio 
Em Brasília, o Ministro Marco 

Maciel, da Educação, disse que o 
maior desafio dos constituintes a serem 
eleitos em 86 é a elaboração de um 
texto "enxuto" sem muitos detalhes. 
como projetos polêmicos ou determi
nações desnecessárias. O PFL, partido 
do Ministro, vai elaborar um antepro
jeto de Constituição para os debates e, 
Í)ara a comissão encarregada do traba-
ho, já estão convidados o jurista Célio 

Borja, assessor especial do Presidente 
José Sarney, e o Governador Roberto 
Magalhães, de Pernambuco. 

Maciel — Senador eleito em 82, e 
portanto, até agora, previamente in
vestido de poderes constituintes se ab
dicar do Ministério — diz que sua 
decisão de deixar o cargo para partici
par da Assembléia dependerá de en
tendimentos com o Presidente José 
Sarney. 

O Ministro do Exército, Leônidas 
Pires Gonçalves, disse que deseja que 
o novo texto constitucional tenha 
"uma permanência longa". 

Leia editorial Convocação Nacional 


