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Um projeto de resolução que 
acrescente às disposições transi tó
rios desta Constituição um meca
nismo possibilitando a revisão com
pleta em cada um de seus capítulos 
por maioria simples (quórum de 280 
votos), e nao por três quintos do 
Congresso (atualmente 203 deputa
dos e 65 senadores), pelos próximos 
cinco anos. Esta fórmula, que está 
nas cogitações do assessor político 
especial do presidente da Repúbli
ca, Thales Ramalho, que conversou 
a respeito com o deputado Egídio 
Ferreira Lima (PMDB-PE), será pro
posta ao plenário da Constituinte 
pelo deputado Guilherme Aflf Do
mingos (PL-SP). 

j A fórmula não é original, mas 
copiada da Constituição portugue
sa, que, neste momento, pnssa por 
uma revisão em profundidade. Mas 
o deputado do PL pensa fazer uma 
adaptação ao estilo brasileiro: em 
vez de prever uma revisão após cin
co anos de regime vigente sob a no
va Constituição, Afif propõe um 
prazo de cinco anos para que, den
tro dele, se façam todas as modiflca-

i ções necessárias para adaptar o tex-
| to constituicional a realidade social. 
! "Acho, sinceramente, que esta é a 

melhor forma de se evitar uma rup
tura Institucional. Acontece que, tal 
como foi escrito, o texto da nova 
Constituição consagra a tirania do 
statu* quo e, se houver eleição no 
ano que vem, pode ser eleito um 
representante da sociedade moder
na que quer mudanças e, se nao 
houver uma válvula de escape para 
isso, pode haver um confronto e, co
mo resultado inevitável do confron
to, a ruptura, indesejada por todos 
os democratas", explicou o consti
tuinte. 

! O próprio Afií reconhece a difi
culdade da tramitação de sua ideia 

i no plenário da Constituinte. Ele nao 
pode mais apresentar emendas que 
acrescentem novos dispositivos à 
Constituição, mas apenas que mo
difiquem uma determinada redaçâo 
ou suprimam algum artigo. Para 
acrescentar tal mecanismo ~- que 
ele chama de "Junta de dilatação", 
para evitar o rompimento do con
creto — a única forma legal viável é 
a aprovação pela maioria de um 
projeto de resolução. Para a apre
sentação de tal projeto ao plenário, 
é necessário se conseguir um docu
mento com 180 assinaturas. "Não 
vai ser fácil. Mas sinto que há, cada 
vez mais, um clima que possibilita 
urna soluç&o desse tipo", ele acha. 

i "A sociedade brasileira ansiava 
| por mudanças. Por isso, ela foi às 
i ruas pedir eleições diretas para pre-

«idente. O projeto d» Nova Republi- j 
ca era a esperança de mudar, mas, 
corri a morte d*i Téhtàeédo Neves, 
terminou transforrnando-se num 
grande balcão de conchavos políti
cos e alianças muito pouco dignas. 
O triângulo de ferro—formado pela j 
estatocracia que defende seus luga- ; 
res, escondendo-se sob o manto do 
discurso social, pelos beneficiários 
doe gastos públicos que são OS cha
mados 'empresários nacionalistas' e 
pelos políticos que usam dois dis
cursos para garantir a máquina de 
empregos para seus apadrinhados 
— é que prevaleceu. A Constituinte, 
como reflete a sociedade, passou, 
ela mesma, a ser a fachada legal 
desse ambiente natural que chamo 
de tirania do statuquo Por isso, em 
vez de trazer as mudanças necessá-

'. rias para modernizar as relações so-
| ciais no Brasil, a Constituinte fun-
| clonou para assegurar privilégios Já 
| adquiridos na prática por grupos e 

corporações", comentou Guilherme 
Aflf Domingos. 

O parlamentar paulista nao 
aceita as críticas ao relator da Co
missão de Sistematização, deputa
do Bernardo Cabral (PMDB-AM), 
cruclflcando-o como se fosse o cul- ' 
pado por todos os erros e distorções j 
do texto aprovado. "Ele apenas j 
cumpriu seu papel, o de reunir as i 
propostas majoritárias que são real
mente consagradoras do statuquo 
O relator e mesmo os outros mem
bros da Constituinte nâo podem ser 
incriminados por um problema que ; 

: é claramente estrutural", argu- ; 
I menta 
I 

' O "terceiro turno" seria, segun-
I do ele, uma maneira de permitir que 
] o sociedade brasileira moderna con-
1 siga, democraticamente, sem ruptu

ras, promover a.s mudanças O de
putado Joaquim Bevilácqua (PTB- . 
(AP) chegou a apresenta) um» emen
da revisionista, ma» deMstlu de en
caminhá-la por temer sua derrota 

í em plenário A diferença da emenda 
I de Bevilácqua em relação a propôs- ; 
, ta de Aflf c que Bevilácqua copia o i 
! método português e só prevê a revi- ' 
| sao em cinco anos. O senador Ro-
| nan Tito <PMDB-MCn foi além, pre-
; vendo uma revisão de cinco cm cin

co anos Os dois, agora, estão articu
lando a fusão de suas emendas, sob 
o patrocínio do deputado Egídio 
Ferreira Lima (PMDB-PE), empe
nhado em fazer adotar o parlamen
tarismo na primeira revisão. O rela
tor Bernardo Cabral já mudou de 
Ideia a respeito do assunto, evoluin
do de sua posição contra qualquer 

1 revisão para a adoçfio da Idéla origi
nal de Joaquim Bevilácqua. 


