
Dois terços dependem de acordo 
Qualquer alteração que se pretenda 

fazer na Constituição brasileira de
pende, na prática, de um acordo 
entre a Aliança Democrática e o 
PDS. Isso porque, para se emendar a 
Constituição, são necessários 2/3 
Congresso favoráveis à proposta. Isto 
significa que são necessários 320 
deputados e 46 senadores, número 
que nenhum partido detém sozinho. O 
PMDB, o PFL, que compõe a Alian
ça, mais o PDS são os três maiores 
partidos do Congresso Nacional. 
Além disto, para que não reste 
dúvida a respeito da deliberação, a 
votação tem que ser repetida. Sem 
este segundo turno, a matéria não é 
c o n s i d e r a d a a p r o v a d a . 

Quando não há consenso em torno 
de algum aspecto de qualquer projeto 
em exame —palavra, expressão ou 
mesmo de um artigo inteiro— pede-
se destaque desse aspecto para 
votação em separado, ou seja, fora 
do corpo do projeto a ser apreciado. 
No caso da emenda que convoca a 
Constituinte, foram feitos 43 pedidos 
de destaque. Destes, apenas seis 
foram aprovados. Como o sistema de 
votação eletrônica falhou —e os 

pequenos partidos pediram a verifi
cação de quórum a cada sessenta 
minutos (limite imposto pelo regi
mento)— a sessão prolongou-se pela 
madrugada. 

Problemas como esse são comuns 
nessas votações. O conflito de inte
resse em torno até de uma palavra 
pode gerar verdeiras batalhas regi
mentais em que as normas da 
Câmara, do Senado e das sessões 
conjuntas são conjugadas habilmen
te, pelos grupos em disputa, em 
debates intermináveis em torno de 
interpretações dos regimentos. Um 
pedido de verificação de quórum só 
pode ser encaminhado à mesa por 
um líder partidário ou por grupos de 
vinte deputados ou de cinco senado
res. Esse recurso, normalmente, é 
utilizado por quem deseja obsiruir a 
sessão. Outra forma de se dificultar o 
andamento dos trabalhos, sempre em 
busca de se impedir a aprovação de 
determinada matéria, é a questão de 
ordem. Por este artifício questiona-se 
a correção de condução da sessão ou 
de atitudes tomadas pela mesa dire-
tora. Com isso é possível obter-se 
desde uma simples protelação até a 
anulação de toda uma votação. 


