
Decretos-leis aguardam leitura 
Sâo 127 decretos-leis que espe

ram leitura no Congresso Nacional 
para, só então, ter iniciada sua trami
tação legislativa, podendo ser apro
vados ou rejeitados por maioria ab
soluta dos congressistas (280) ou 
aprovados por decurso de prazo. 
Desde meados de 1985 que o Con
gresso Nacional não consegue — com 
exceçâo do decreto do Plano Cruza
do — quórum para a leitura de decre
tos-leis, mesmo sendo necessários, 
em plenário, para isso, apenas um 
sexto dos congressistas (94). 

A tarefa de leitura desses 127 de
cretos-leis — e mais 65 vetos presi
denciais a iniciativas de deputados e 
senadores — para o inicio da trami
tação, parece praticamente impossí
vel, principalmente se o Regimento 
Interno definitivo da Assembleia Na
cional Constituinte for aprovado co
mo está redigido. 

Prevê o último artigo do regi
mento que "a partir de Io de março 
de 1987, o Senado Federal, a Câmara 
dos Deputados e o Congresso Nacio
nal reformularão seus regimentos in
ternos para compatibilizar a realiza
ção de suas sessões, em caráter ex
traordinário, ao funcionamento prio
ritário da Assembleia Nacional Cons
tituinte". 

Com isso, entendem os regimen-
talistas, será praticamente impossí
vel dar conta da imensa pauta a es
pera de leitura. Em cada sessão — 
para se ter uma ideia — podem ser 
lidos até dois decretos-leis, o que de
mandaria 64 sessões para vencer a 
atual pauta apenas de decretos-leis. 
Há, ainda, a possibilidade de se po
der ler três decretos por sessão, o que 
diminuiria tarefa para 43 sessões. 

Como o funcionamento da Câ

mara e do Senado não terá a intèhgi-
dade necessária, esses decretos-leise 
vetos vão ficar no Senado até depois 
da Constituinte e, possivelmente, sç-
rão desengavetados apenas no próxi
mo ano. 

Dos 127 decretos-leis que-*stao 
esperando leitura e numeração £j3&-
ra, então, serem criadas comissões 
mistas para apreciação em60 dia&e 
mais 10 sessões até o decurso d e s a 
zo, se não houver deliberação —ace
nas um vem provocando polè^J^i: 
aquele que instituiu o pagamento*do 
compulsório na compra de dólaré£e 
passagens para o Exterior, para com
pra de carros novos e usados e par£o 
consumo de gasolina. Este, o Decw-
to-Lei n° 2.288, de 23 de julho del986, 
representou o primeiro ajuste Ocjn&-
no Cruzado, cujo decreto-lei, de 28«de 
fevereiro do ano passado, foi lido e 
aprovado por acordo de líderes. 


