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Constituição pode sair em junho 
Mas essa é uma expectativa otimista do secretário-geral da Mesa 

Nas melhores previsões, 
"O País só terá uma nova 
Constituição nos últimos 
dias de junho. Se não ocor

r e r nenhum acidente de 
-percurso, os levantamen
tos mais otimistas apon
tam para 25 de maio próxi
mo, o término das votações 
do primeiro turno, sendo 
que o segundo turno da 
Constituinte poderá tomar 
apenas 15 dias de trabalho. 
Tudo isso, levando-se em 
conta que os trabalhos de 
revisão final já se inicia
ram. 

Os dados otimistas são 
da Secretaria Geral da Me
sa da Constituinte. De acor
do com o cronograma ini
cial, ela assegura que os 
prazos estão sendo rigoro
samente cumpridos, ape
sar de ter emperrado o 
capítulo da Ordem Econó
mica referente à reforma 
agrária. O secretário-geral 
Paulo Afonso Martins de 
Oliveira atesta que os cons
tituintes ainda est-ao den
tro dos limites das votações 
mas se atrasar um dia, o 
prazo estoura. 

Antes da reforma agrá
ria, o levantamento indica
va 409 dispositivos (seja 
capitulo, artigo ou mesmo 
alíneas) pendentes de apre
ciação, sendo 26 referentes 
ao capítulo da reforma 
agrária; 12 do capítulo se
guinte, o do Sistema Finan
ceiro; 205 do Título VIII, da 
Ordem Social; e 166 das 
Disposições Transitórias. 
Isso significa menos de um 
terço do que até ent-ao foi 
v o t a d o , po i s q u a n d o 
iniciou-se a fase do primei
ro turno, os constituintes ti
nham pela frente 1.811 dis
positivos. 

Paulo Afonso avisa que 
para o cumprimento dos 
prazos era necessário que 
os constituintes encerra-
sem ontem o capítulo da re
forma agrária, iniciassem 
a votação do capítulo do 
Sistema Financeiro (quan
do termina o Título VII, da 
Ordem Económica) e hoje 
o plenário começasse a dis
cutir o Título VIII, da Or
dem Social. Mas há ainda 
acontecimentos não previs
tos que poderão compro
meter o cronograma, como 
a decretação de feriado na 
próxima sexta-feira, dia da 
Abolição da Escravatura. 

Para o segundo turno de 
votações, Paulo Afonso 
afirma que tudo irá depen
der da tramitação a ser 
empreendida. "Se for 
mantdido o quadro atual do 
primeiro turno, o segundo 
poderá ser demorado, mas 
não muito", disse, ao lem
brar que se a revisão final 
do texto for bem feita no 
primeiro turno, a do segun
do ficará bem facilitada. 

SOEM JULHO 
Outra projeção, que in

clusive vem sendo atualiza-
da a cada dia, conforme an
damento das votações, é a 

da liderança do PMDB na 
Constituinte. De acordo 
com dados fornecidos pelo 
assessor da liderança, José 
Lucena Dantas, ainda res
tam 801 destaques a serem 
votados. Ele prefere tomar 
como base não dispositivos 
(de acordo com o projeto 
de Constituição, como fez a 
Secretaria Geral), mas os 
destaques a serem aprecia
dos, "por serem as unida
des de votação". Desse to
tal de destaques, estão ex
cluídos aqueles referentes 
ao título da Ordem Econó
mica, ainda em votação. 

Tomando-se por base o 
coeficiente de rendimento 
de cada votação, obtém-se 
uma média de três desta
ques por votação, (para ca
da votação que é feita, três 
destaques são apreciados). 
Dividindo-se o total de des
taques (801) por essa mé
dia de três, chega-se ao re
sultado de 267 votações, 
(restam ainda 267 vota
ções) . Traduzindo em dias, 
divide-se esse resultado 
por 15 (média ótima de vo
tações que os constituintes 
vêm mantendo por dia) e 
chega-se ao resultado de 
aproximadamente 18 dias 
úteis de trabalho. Isso sig
nifica que restam aos cons
tituintes, para concluírem 
as votações em primeiro 
turno, nada menos do que 
três semanas (levando-se 
em conta uma média de 
cinco dias por semana). Ou 
seja, somente no final de 
maio o primeiro turno esta
ria encerrado. 

Nesse meio tempo, estão 
as Disposições Transitó
rias, para as quais, segun
do Lucena, existem 442 des
taques. E é no capítulo das 
Disposições Transitórias 
onde se pode prever uma 
das próximas votações po
lémicas da Constituinte: a 
duração do mandato do 
presidente José Sarney. 
Certamente não será deci
dido num só dia. Ainda no 
próximo capítulo a ser vo
tado, o do Sistema Finan
ceiro, Lucena lembra que 
existe um tema que pode 
gerar um certo conflito: a 
estatização bancária. 

Para o segundo turno, 
Lucena acredita que os 
constituintes levarão, no 
mínimo, 25 dias, "mesmo 
assim, com grande nego
ciação e possibilidade de 
votações em bloco, porque 
se for deflagrada uma bri
ga de emendas supressi
vas, esse prazo pode se es
tender para 45 dias". Ou se
ja, todo o mês de junho será 
destinado à votação em se
gundo turno, o que significa 
dizer que a Constituição só 
ficará pronta, segundo sua 
avaliação, no início de ju
lho. 

PESSIMISTA 
Um dos deputados que 

mais tem acertado em suas 
previsões é o gaúcho Antó
nio Britto (PMDB), que 

apesar disso já foi chama
do de pessimista ao prever, 
tempos atrás, que o primei
ro turno só terminaria em 
20 de maio. Lembra o par
lamentar, que a Constituin
te está entrando em sua 
terceira semana de vota
ção da Ordem Económica, 
quando a previsão da Mesa 
era a de que o Título VII le
varia no máximo duas. "Só 
aí já se perdeu uma sema
na". 

No título seguinte, o da 
Ordem Social, Britto lem
bra que existe uma situa
ção curiosa: não há polémi
cas tão grandes como as da 
Ordem Económica, mas 
será um título extrema
mente problemático de ser 
votado porque há muitas 
emendas de interesse dos 
parlamentares, pela popu
laridade dos temas (previ
dência, educação, saúde). 
"A votação, embora não 
polémica, poderá ser de
morada", avisa. Outra si
tuação atípica irá se verifi
car nas Disposições Transi
tórias, onde a cada artigo 
muda-se de assunto. "É 
uma salada de frutas, que 
prejudica porque não há 
possibilidade de se fazer fu
sões", disse. Além disso, 
há o mandato de Sarney e 
mais de 400 emendas a se
rem apreciadas. 

Quanto ao segundo turno, 
Britto acredita que não há 
motivos para ilusões: "Os 
pontos a permanecerem 
polémicos serão tantos que 
é fácil supor que várias 
emendas supressivas serão 
apresentadas". Britto lem
bra que entre o primeiro 
turno e o segundo existe um 
prazo de sete dias — para 
apresentaç-ao das emen
das supressivas, parecer 
do relator sobre as emen
das e prazo para pedidos de 
destaques. Diante disso, o 
deputado aposta que o se
gundo turno só começará lá 
pelo dia 10 de junho e a 
Constituição só será pro
mulgada na metade final 
de julho. 

CONTATOS 
Apesar da demora na de

finição do capítulo da refor
ma agrária, todos os levan
tamentos indicam que os 
prazos não foram rompi
dos, porque os constituintes 
apressaram votações de 
capítulos anteriores, como 
foi o caso da Reforma Ur
bana, que foi votado por in
teiro numa só sessão. Por 
outro íado, todas as previ
sões podem se romper, 
diante de mais um atraso e, 
para isso, o relator Bernar
do Cabral vem mantendo 
contatos com o presidente 
da Constituinte, Ulysses 
Guimarães, para analisar 
a possibilidade de abreviar 
o prazo para a apresenta
ção de seu parecer às 
emendas supressivas que 
serão apresentadas no se
gundo turno. 


