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Reale aj§&la 
aos deputados 

"Estou decepcionado, profunda-* 
mente desiludido com a Assembleia 
Nacional Constituinte", desabafou 
ontem em SSo Paulo o professor Mi
guel Heale. "A Constituinte cato per
turbando a vidn cio Pola, comprimi"-
lindo todos, desde o prcRldeiito ao 
mais humilde vereador", anrcGcen-
tou, antes de dirigir um apelo aos 
constituintes: "Peço que superem 
suas diferenças pessoais ou partidá
rias e pensem mala nn fíaeáo". Se 
gundo Benle, "nfio há nada que co 
memorar nene«» primeiro ano de 
Constituinte". A aluaçfto doa consti
tuintes, na 8u«<oplntík>, "foi melancó
lica e revoltante". 

O jurista Tito Costa, deputado 
federal da regifto do ABC paulista, 
concorda com a avn.llnçBo d?» Miguel 
Roale, professor de Filosofia do Di
reito e autor de vários livros subre 
Direito Constitucional. 3Ma verdade, 
óiz ele, "não adianta chorar «obre o 
leite derramado", e "1180 tensos mes
mo o que comemorar". Tito Coslrs 
conta que houve e ainda cstft haven
do "multo vedetismo da perle de 
muitos dos meus c0mpa.nhe.ir03 nn 
Constituinte", e que "too precisa 
acabar para podermos ríwuvolvcr 
um trabalho'realmente «írio. em be
neficio do povo brasileiro". Apesar 
de tudo, ele acha que a nova Carta 
estará promulgada ainda este ano, 
•'se Deus quiser e nos cutí-od^rmos". 

Mas ao contrário.de Tito Costa e 
Miguel Ecaie, o tamWsn Jurista e 
constituinte Mlchel Temer, professor 
de Direito Constitucional na PUC-
BP. a Constituinte ate a sua íasse 
atual ~- votaçfto em plenário — "está 
sendo muito positivo, porque tem le
vantado uma série de questões mui
to importantes que até ha pouco es
tavam totalmente esquecida», como 
os direitos sociais e individuais, por 
exemplo". Temer se confessa otlmln-
ta e acho que ate o dln 21 de abril 
deste ano a nova Carta estará pro
mulgada. "Se houver consenso, é cla
ro", adianta. 

O otimlsmo do deputado paulis
ta, porém, nfio c compartilhado por 
Miguel Reale: "Do jeito que os traba
lhos estSo «odo enoamlnbtuioH, 8«r-
ney permanecerá em seu cargo até 
1989, ou (jeja, cumprindo um manda
to de seis anos. Lamentável, nSo? Os 
constituintes precisam se entender 
melhor". Âmh Angvlo 
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