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POLITICA 

Sistematização é progressista 
Covas ignora conservadores e impõe relatores da esquerda moderada 
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PLUXOGRAMA DA CONSTITUINTE 
Data Inicial: 8 de abril 

REJANE DE OLIVEIRA 
Da Editoria de Politica 

Quando o líder do PMDB 
na Constituinte, senador 
Mário Covas, decidiu igno
rar a reação da maioria 
conservadora do seu parti
do na Constituinte e impor 
indicação de relatores pro
gressistas para as comis
sões e subcomissões consti
tucionais, ele tinha em 
mente não apenas fortale
cer o seu próprio grupo 
político dentro do partido. 
O objetivo maior era asse
gurar uma presença mar
cante da esquerda modera
da na superpoderosa Co
missão de Sistematização, 
cuja metade dos membros 
é de dirigentes dos órgãos 
temáticos. 

Efetivãmente, em decor
rência da vitoriosa mano
bra de Covas, o perfil ideo
lógico do grupo de Sistema
tização tornou-se muito 
mais avançado que o do 
próprio plenário da Consti
tuinte, segundo avaliação 
feita pelo senador José Ri-
cha (PMDB-PR). E é na
quela Comissão, de acordo 
com o senador Fernando 
Henrique Cardoso, líder 
peemedebista no Senado, 
que se travará a grande ne
gociação política que defi
nirá os contornos ideológi
cos da futura Constituição 
Federal. 

Vencida a fase de compo
sição do órgão mais pode

roso da Constituinte, o dado 
novo ficou por conta da 
eleição do deputado Ber
nardo Cabral (PMDB-AM) 
para a relatoria do grupo. 
Sem ser exatamente um 
porta-voz do Governo, Ca
bral é um político cujas 
ideias não assustam o Pa
lácio do Planalto, o que de 
certa forma o tornam um 
estranho no ninho antigo-
vernista construído por Co
vas. Como o líder do 
PMDB, menos por pala
vras que por atos, terminou 
favorecendo a sua escolha, 
resta saber no projeto pes
soal de quem encaixa-se a 
eleição do deputado amazo
nense. 

SUPERPODERES 

A importância da Comis
são de Sistematização não 
é nenhum mito criado no 
tempo em que ainda se cha
mava Grande Comissão. 
Basta dar uma olhada no 
regimento interno da Cons
tituinte para perceber isso: 
ao contrário das comissões 
temáticas, que serão desa-
tivadas daqui a dois meses 
ou, na melhor das hipóteses 
(caso seja aprovado o pro
jeto de prorrogação dos 
prazos regimentais), den
tro de 90 dias, ela permane
cerá funcionando até que o 
plenário aprove a redação 
final da nova Carta Magna. 

Segundo a análise de um 
regimentalista da Câmara, 

o trabalho das oito comis
sões temáticas e 24 subco
missões constitucionais 
servirá apenas como orien
tação para o grupo de Siste
matização. As propostas 
r ea lmen te impor tan tes 
surgirão numa fase poste
rior, em plenário," e caberá 
àquele órgão emitir pare
cer em torno delas. 

Mas a importância da 
Comissão não se limita ao 
campo constitucional. Ela 
também tem grande rele
vância política. Tanto que 
qualquer projeto de deci
são destinado a sustar me
didas do Executivo consi
deradas prejudiciais ao 
funcionamento da Consti
tuinte passará, necessaria
mente, pelo crivo dos siste
matizadores. 

O líder do PMDB no Se
nado, Fernando Henrique 
Cardoso, destaca uma ou
tra característica "funda
mental" na Comissão que 
ajudou a idealizar (ele foi o 
relator do regimento inter
no da Constituinte): "Com 
a participação dos líderes 
de todos os partidos, é aqui 
que se travará a grande ne
gociação política da Consti
tuinte, definindo-se efetiva-
mente os contornos da futu
ra Carta". 

PROGRESSISTA 

O senador José Richa, 
que integra a supercomis-
são como relator da Comis-

Mário Covas articula 
são de Soberania, analisou 
a composição ideológica do 
órgão e concluiu que os pro
gressistas detêm a maioria 
das cadeiras. Ele admitiu 
que este fato deverá influir 
na elaboração de uma Car
ta mais avançada, embora 
a palavra final caiba mes
mo ao plenário da Consti
tuinte. 

Tentando explicar o apa
rente descompasso ideoló
gico entre os perfis da Co
missão e do próprio plená
rio, um dirigente do PMDB 
afirmou que o órgão tem a 

cara da cúpula do seu par
tido: "Há umas dez pessoas 
que determinam os rumos 
do PMDB. O Ulysses é o co
mandante supremo, mas 
há também os líderes, al
guns governadores e pes
soas çom ou sem cargos 
formais na estrutura parti
dária. Pois bem: a compo
sição do grupo de Sistema
tização, no que diz respeito 
ao partido, reflete exata
mente a tendência progres
sista da cúpula". 

E ele tem razão. Dos 48 
peemedebistas da Comis
são, 20 podem ser conside
rados parlamentares pro
gressistas. Seis são políti
cos de esquerda. Dezenove 
estão no centro. E apenas 
três são direitistas. 

CORTES 

Mas não é só o PMDB 
que tomará as decisões na 
Comissão. Como partido 
majoritário, ele determina
rá apenas as tendências do 
órgão, até porque não se 
trata de uma legenda ho
mogénea. Os partidos mais 
conservadores da Consti
tuinte (PFL, PDS, PTB, 
PDC e P D dispõem, jun
tos, de 3(i cadeiras, enquan
to que os esquerdistas 
(PDT, PT, PCB, PC do B e 
PSB) contam com apenas 8 
representantes. 

O ponto de equilíbrio des
ta salada ideológica é que 
terminará determinando 

os rumos do grupo de Siste
matização. Para tentar 
antecipá-los, é necessário 
estabelecer alguns cortes 
na Comissão, procurando 
incluir as pessoas em gru
pos que poderão ser altera
dos de acordo com os te
mas em discussão. 

Para o senador Fernando 
Henrique Cardoso, excluin-
d o o s t e m a s n ã o -
ideológicos como aborto e 
pena de morte, os mem
bros da poderosa Comissão 
terminarão se caracteri
zando por atuações moder
nas ou arcaicas. "Não bas
ta definir alguém como di-
reitista ou esquerdista. Há 
uma distância enorme en
tre um esquerdista arcai
co, que abomina incondi
cionalmente o capital es
trangeiro, e o esquerdista 
moderno, que apenas trata 
de preservar a soberania 
nacional. O mesmo ocorre 
com a direita arcaica e a 
direita moderna". 

Essas divergências apa
recerão nitidamente, se
gundo o senador paulista, 
quando os sistematizado
res estiveram discutindo 
temas como a estatização 
(destacou a guerra entre a 
escola pública e a priva
da), a extensão da reforma 
agrária, o ingresso do capi
tal estrangeiro com seus 
reflexos na reserva de mer-
cado e a amplitude dos di- l 
reitos individuais e coleti-jí» 
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ONDE? O QUE? QUANTO TEMPO?QBAND0? 

Subcomissões 

Comissões 

Sistematização 

Plenário 

Sistematização 

Plenário 

Sistematização 

Plenário 

Sistematização 
Plenário 

Sistematização 

Plenário 

Anteproieto 
Emendas 
Discussão -
Votação 

Consolidação 
Emendas 
Discussão 
Votação 

Idem 
Prepara Projeto 
de Constituição 

Emendas 
Discussão 

Parecer 

1." votação 

Redação do 
vencido 

Discussão 

Parecer 
2* votação 

Redação fina! 

Votação final 

45 dias 

20 dias 

30 dias 

40 dias 

25 dias 

30 dias (*) 

10 dias 

15 dias 

10 dias 
15 dias C) 

5 dias 

5 dias O 

22 ,ie maio 

11 ds junho 

13 de julho 

24 de agosto 

18 de setembro 

20 de outubro 

30 de outubro 

16 de novembro 

26 de novembro 
11 de dezembro 

16 de dezembro 

21 de dezembro 

{*) Estimativa: o regimento interno não fixa prazos ao plenário para votação 
Observação; Fluxograma adaptado do deputado Aioysio Chaves 

Só em dezembro 
a nova Carta 
ficará pronta 

GUILHERME SOARES 
Da Editoria de Economia 

Quando a nova Constituição 
vai ficar pronta? Previsão oti-
mista indica a segunda-feira 23 
de novembro. Outra, conside
rada mais realista, aponta o 21 
de dezembro, exatos 28 dias de
pois. O presidente da Assem
bleia Nacional Constituinte, de
putado Ulysses Guimarães 
< PMDB-SP), insiste no apelo: a 
Constituição deve ser promul
gada antes de 1988. 

Relatores das nove comis
sões e das 24 subcomissões se 
reuniram quinta-feira à noite 
com Ulysses e o bombardea
ram com a proposta de esticar 
os prazos de funcionamento es
tipulados pelo Regimento In
terno da Constituinte. Ulysses 
resistiu o quanto pôde mas aca
bou cedendo: autorizou o ree
xame dos prazos. 

A discussão sobre quanto 
tempo vai durar a Constituinte 
nasceu logo após sua instala
ção, dia l s de fevereiro. A ex
pectativa geral era de que tudo 
terminaria ao se comemorar a 
Proclamação da República. 15 
de novembro, com a promulga
ção. Os próprios constituintes, 
entretanto, se encarregaram 
de desfazer o sonho. Gastaram 
40 dias para aprovar o Regi
mento quando se estimava um 
prazo de 30 dias. 

A eleição da Mesa da Consti
tuinte, após a escolha de Ulys
ses Guimarães como presiden
te, provocou novos atrasos 
Formada a Mesa, foi a vez das 
oito comissões temáticas. Mais 
brigas pelos cargos de presi
dente e relatores. 

Mas foi somente ao chegar às 
subcomissões — que também 
passaram por suas crises 
políticas internas na escolha 
dos ocupantes de cargos — que 
os constituintes caíram na 
real. Verificaram que o Regi
mento atribui prazos apertados 
para desempenhar seu traba
lho a tempo. Outra constata
ção: o feriado da Semana Santa 
está por ai e dura até o dia 20. 
segunda-feira. E dia 21 tem re
cesso local: aniversário de 
Brasília. Previsão do inicio dos 
trabalhos: 22 de abril. 

AUDIÊNCIAS 

As dificuldades das subco
missões começam pelo artigo 
14 do Regimento. Está lá: de 
cinco a oito reuniões serão des
tinadas à audiência de entida
des representativas da socie
dade. Muito pouco para o gosto 
dos constituintes. 

O Regimento ergue mais 
barreiras. Os constituintes só 
têm até 23 de abril para apre
sentar suas sugestões ao proje
to de Constituição, independen
te da comissão ou subcomissão 
a que pertençam. 

Também se discute o tempo 
que as subcomissões dispõem 
para apresentar os capítulos de 
sua competência à comissão 
correspondente. São 45 dias pa
ra o relator redigir o anteproje-
to a partir das sugestões, rece
ber emendas, rejeitá-las ou 
adotâ-las, e colocar o antepro
ieto em votação. 

E a vez, então, das comis
sões, que terão 20 dias para 
consolidar em um só texto os 
três anteprojetos das subco 
missões, aceitar ou repelir no
vas emendas, discutir o novo 
texto e votá-lo. 

SISTEMATIZAÇÃO 

Chega a hora de os 93 inte 
grantes da Comissão de Siste
matização entrarem em ação. 
Na primeira fase. poderão con
sumir 30 dias para elaborar o 
primeiro projeto de Constitui
ção, o qual serã levado a plená
rio, onde gastará outros 40 dias 
na discussão e no recebimento 
de emendas. Emendado, o an-
teprojeto retorna para a Siste
matização, que dará parecer 
em 25 dias. 

Os 559 constituintes terão a 
oportunidade de votar em ple
nário, pela primeira vez, o pro
jeto da Constituição. Esse pro
cesso deve levar 30 dias. O que 
for aprovado volta à Sistemati
zação para a redação (10 dias). 
O plenário usa mais 15 dias pa
ra discutir a redação. que volta 
para a Sistematização, para 
dar parecer (10 dias). 

O mesmo caminho terá de 
ser percorrido mais uma vez: 
plenário (segunda votação I. 
Sistematização (redação final) 
e plenário (votação final). Se
rão consumidos, pela ordem, 15 
dias. cinco dias e cinco dias. O 
fluxograma. acima elaborado 
pelo deputado Aioysio Chaves 
(PFL-PA) e revisto por outros 
constituintes, calcula que a 
Constituinte vai durar 250 dias, 
até 21 de dezembro. 

Outro fluxograma divulgado 
é o da Seçretaria-Geral da Me
sa da Constituinte, o que signi
fica ter o aval implícito do pre
sidente Ulysses Guimarães. 
Prevê um prazo total de 229 
dias. a partir do qual se chega 
à data final de 23 de novembro. 
A diferença entre as duas esti
mativas está nos prazos previs
tos para votação em plenário e 
na otimização de outros. 


