
E
stá dada a partida. desde 
o dia 19 de março, para a 
corrida constitucional. 
Todos os segmentos so

. clals. políticos, econômi
cos e ' grupos de Interesse 
ou lobb)' têm exatamerite 

199 dias para convencer a Assembléia 
Nacional Constituinte ' de que seus 
pontos de vista devem ser contempla
dos na Nova Constltul~ão Brasileira 
que se pretende . duradoura e lIel ao 
que pensa o conjunto da Nação. É 
uma corrida de obstáculos não apenas 
contra o tempo, mas também contra 
os chOques e conflitos que emergirão 
de uma' sociedade complexa e, em al
gumas regiões. sofisticada como a 
brasileira. 

A forma mais óbvia de participar 
da Constituinte é através dos repre
sentantes eleitos que. em principio, 
devem apresentar as proposições de 
interesse de seu eleitorado. Nessa 
constituinte temos porém algumas al
ternativas que permitem aos grupos ' 
de pressão correrem atrás de even- -
tuals preluízos. A primeira e mais Im
portante novidade é a " nascente plu
ral" da Nova Constituição, ou seja, ao 
Invés de uma única Comissão de Pro
jeto. teremos 24 diferentes nascentes, 
compostas por olto comissões temátl
'cas, divididas em três subcomissões 
cada. Teremos alrida a Comissão de 
Sistematização. qUe redigirá o , ante-
projeto final. . 

Essa estrutura fará com que cada 
sub tema' passe por diversas votações, 
permitindo o seu aperfeiçoamento ou 
rejeição duràilte o processo. A outra 
novidade é a alternativa dos cidadãos 
apresentarem sugestões pessoais; ou 

, emendas já formuladas, desde que te
nha o apoio de 30 mil eleitores e e três 
entidades associativas. 

O diretor do Centro de Estudos de 
Acompanhamento da Constituinte na 
Universidade de Brasilla, ex
deputado João Gilberto Lucas Coelho, 
preparou uni roteiro sobre as alterna
tivas de partiCipação dos eleitores na 
elaboração do projeto da futura Cons-
tituição queé o seguinte: . 

Além de apresentar suas relvlildi
cações. assumidas e propostas como 
emendas por parlamentares, os elei
tores podem apresentar; indlvidual-

' mente. sem nenhuma garantia ou ca
ráter oficial, sugestões á Constituinte. 
Essas serão encaminhadas à subco
missão do tema relativo e apreciada 
ou não. Podem também, nesse caso 
com a garantia de que serão aprecia
das. apresentar proposta ' assinada 
por no minlmo 30 mil eleitores e 3 as
sociações de classe Incluindo temas 
que devem Integrar a Constituição. 

As subcomissões que estiverem éla
borando os 24 temas são obrigadas a 
realizar de 5 {8 audiências com enti
dades representativas de segmentos 
da sociedade a respeito da parte da 
Constituicão que lhes cabe elaborar., 
É o 'momento importante. especlal-

, mente para grandes entidades nacio
nais representativas de trabalhado
res. estudantes, professores. etc _ O ro-

( :. ' .. ' 

teiro elaborado por João Gilberto se 
destina basicamente às entidades po
pulares que devido ao longo tempo de 
arbítrio ficaram sem c'anais de defen
der seus Interesses nnas' nessas au
diências se farão ouvir também. com 
alguma intensidade. os grupos de de
fesados iriteresses econõmicos, que 
normalmente são mais discretos. uti
lizando canais parlamentares menos, 
ostensivos más nem por Isto menos 
eficientes. 

QuandO o projeto for a plenáriO se
rão apresentadas emendas de constl-

. tuintes. mas. tannbém .populares. ' 
Trinta mil eleitores, com a organiza
~ão e responsabilidade de três entida
des associativas, poderão propor 

, emendas,que terão tramitacão oficiaI 
junto com o projeto de Constituição. 
(artigo 23 do reglment.J 'da Constituin
te) . 

É importante assinalar-se que a 
partiCipação através de manifestação 
junto aos constituintes dar-se-á tann
bém em etapas diferenciadas: As co-
missões temáticas terão 60 dias para 
elaborat a parte que cabe a cada uma 
delas no futuro projeto. Dentro desse 
prazo, quarenta dias serão destinados 
ao trabalho das subcomissões_ 

Esse prazo iniciaI da subconnlssãO' e 
comissão temática é muito importan
te para a apresentação de Idéias bási
cas sobre o assunto. contribuição dos 
grupos de pesquisa e comunidade de 
pensamento a respeito de cada tema e 
assim por diante. Cabe aos movimen
tos populares Interessados em temas 
especificos. acompanhar quem vai 
formar,a subcomissão onde ele terá o 
primeiro tra.tamento. mas não perder 
de vista os que integrarão a Comissão 

.' Temática dentro da qual está aquela 
subcomissão (63 membros. incluindo 
os citados 21) . E ·este grupo que vai 
formular a'proposta sobre o tema que 
vai estar no Projeto de Constituição. 
E tudo Isso acontecerA em 60 dias. 

Mobilizações especificas e levanta
mento de questões básicas devem 
acontecer multo rapidamente para 
que sejam úteis ao processo de nasci
mento do Projeto de Constituição. 

A etapa em que a matéria aprovada 
pela Connlssão Temática vai a de SIs
tematização para ser unificada com o 
restante (trinta dIas seguintes) é um 
momento de aten~ão. A Comissão de 
Sistematização não vai -inverter o mé
rito das prOposlçks (se a Comissão 
Temática respectiva aprovou Parla
mentarismo. a Comissão de Sistema
tização não pode transformar em Pre
sidencialismo) . mas. ela pode fazer 
multa coisa n" ajustamento de reda
ção. na compatlbll~ação etc .• inclusi
ve modificando ou comprometendo o 
sentido de declsOOs Iniciais. 

Pronto ó Projeto é apresentado à 
Constituinte e amplamente divulgado 
e distribuldo. Inicia-se então a etapa 
de EMENDAS DEPLENARIO (trin
ta dias). quando também serão admi
tidas oficialmente EMENDAS POPU~ 
LARES'.-

Se um assunto não constou adequa
damente no texto da Constltul~ão. 

I 

A disposição de participar. e influir nac~Constituinte pode não ter os resultados 
desejados sem o conhecimento dos caminhos e momentos adequados para tornar , 
. . eficiente apartic!pação. :0 caminho das pedras é este. 
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COMISSOES E SUBCOMISSOES TEMATICAS 

I - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem fi da Mulher: 

a) Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e daS Relações Intemacionais; 
Q) .subcomissão dos Direitos Pol(ticos. dos Direitos Coletivos e Garantias' . 
c) Subcomiss~o dós Diteitos e garantiislndívfduais; . ' , 

11- Comissão da Organização do Estado: 

a) Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios' 
b) Subcomruão dos Estados; _ ' 
c) Subcomissão dos Municípios e Regiões; 

'" - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo: 

a) Subcomissão do Poder legislativo; 
b) Subcomissão do Poder Executivo; 
c) Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público; 

. PELA COMISSlo SISTEMATIZAÇAo :1-
ELABORAÇAO DE PARECER SOBRE AS EMENDAS I I V - Comissão da OrflAnização Eleitoral, Partidária e Garantias das Inst;-

(26 DIAS) tuições: 

~=========================~=<.~~>~~==.,.:2::-':S;;Ij IlJ.:;::rc .:; ============1=~=' a) Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Pol(ticos; 
L-_______ ~-~.,..,:..--.:::"~V;O::TA~Ç~A~O....:,.;.:.:l\dE.~·:~ _______ --.1-. b) Subcomissão de Defesa do 'Estado, da Sociedade e de sua Segurança; 
r-----,----'--::R::E;::i>A:-:Ç:;A;:0:-::P:-:A':'R-::-A':'29=-=TU-:R~~~0 .... ~~E-D-ISC-U-"-:~~'A;-OJ:-'~+'V~O-TA-Ç-A-O--------'-' c) Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas e Emendas; 

J , ~., ". -;:- ".PELA COMI~O SI~TE~TI.2~Ç~,Q> . . ~ j-, ,~ ;; ,': ;-

~ _______ 77:-::-;--_-,--_.:.:I1;.o !!!DI~AS~)....:._·_· '_.:..:,' ..:.,:. ' . ..:. ... _ ' ______ -i--.J~_ . V - Comissão do S/iiêma Tributário, Orçamento e Finanças: 
i - "."~ < ' .lo ': ."0"" PUBLICÀÇ"Q.~~c*;r.;, 't'~ f-, "' . .l-, _----"7"'----1--.-. ' a) Subcomissão de-Tributos, participação edistribui,ção das Receitas; 

" . 
< "L_' , ..: l,\..! , _O' ".' 

12 DIAS' " .. '~ =~, ~ ~ ~ b) Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira; 
r:----------;;;;-:;;-:=:;;-=::-=::<.~>~- :-="~" :_=:" ;D~'~'~-----..i.---.- ' . c) Subcomissão do Sistema Financeiro; -, 

29 TURNO DE olscussAo EM PLENA RIO 1 - . ". -
APRESENTAçAO DE EMENDAS SUPRESSIVAS ,O~ DE AEDAÇAo ,)., ~ ; 

L-________ -:-____ ~1I;.6D~I~AS~' __ '_ ' ________ ....i.._J VI- Comissão da Ordem Econôm;ca: 

1--~---.:tAAni;w;i~~;;;;;-;;-;;:;:;;;~ <.>~::-::-:=" ~=-:-:-::==-=---.,--, ' - - " ELABORAÇAo DE PARECER SOBRE AS NOVAS EM~NOAS PELA COMISSAO I I' a) Subcomissão de, Princfpios 'Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Pro-
. . . DE SISTEMATIZAÇAo : ..• . priedade do SUDsOlo e da Atividade Econômica; . 

110 DIAS) b) Subcomissão da Questão Urbana e Transporte; , 
2. V~T:ÇA~ I c) Subcomis5ão d .. Po! (tica Agrrcola e Fundiária e da Reforma Agrária; _ 

<. j. 

ReDA~~~~~~A'!-::.~g:,~ss~~ , , r' I VII - Comissão~ ,C!rdem-5ocial: . . 
L 
________ -"--~ _____ ~15To~IASr-' ---l...,-' r-~~~, ·-......:.-----,.-ILl a) Subcomissio dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos; 
I-----~---'---~:;::_::_:_:<..~>~::T'T.' ';t;' "n"' ;"'~JJ;:il.:.. '.;..----,-_....:...._:::." ---..--.... - .. b) Subcomissão' de "Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente; 

PUBLICAÇÃO E INCCuSJ(Ô ~Qog i" I 1-" c) Subcomissãéfdos Negr, os, Populações Indrgenas, Deficientes e Minorias; 
NA ORDEM 00 DIA 

L-____ -:----_--"-"---'-_-~(~T9~;';;IA~J...:.: .:..- .::'.....:~i..,;.';L, ...;~i_1- ~w', "~--.:----'-_jl_J_ VII' _ Comissão_ da.F~mília, de Educação, Cultura, E;porte, Comunicação 

L..-__________ Ii_LA_B_O_~_~U_ç~_~_R_D:_,::.:~Tg~~~:;:C~~)~-~-.~-g_~_. ~_;.~""" I_ST_' _SE __ ..:... _____ ..Jl · a) SUbcO~~:: :~r:::::~:.: Cultura e Esportes; 
<- > b) Subcomissão de Ciência.e Tecnologia e de Comunicação; 

L.-____ ~ _______ _=V.::OT::.'. A~Ç!:::":::O.:O::A.::R~ED~A:!Ç=A~O.:'FI~N~A!:.L _____ .--___ ..Jl . c) Subcomissão da' Fámilia, do Menor e do Idoso. 

A "Jonte plural" de montagem do projeto d _afutura COfJstituição está contido nas oito 
. comissões temáticas e 24 subcomissões aqui i)~lformadas. A "Comissão de Sistemqtização-': 
caberá recolher as proposições aprovadas en:l:t/odas as outras .oito e compatibilizá-las entre S,i. 

Dela sairá o projeto que será votadd "'em, bloco" pelo Plenário da Constituinte. 

..-':'> 
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precisa haver emenda sobre ele neste · :,.~~ certo nÚ1llero de cidadãos, da 
momento. Do contrário estarA perdl- . , mesma forma que cada constituinte 
da a cbance de vê-Io adeqUadamen~'p' pode fazê-Io. 
apreelado. ' ~ . A Emenda de cidadãos será apre-
. Vale ~anto recolher as asslna.ufras- sentada nos trlnta dlas. após a publl· 

necessárias como apresentar através c a ç ã o d o P R O J E T O D E 
de um constituinte a Idéia que falta ou CONSTITUICÀO. prazo que deverá 
modlflca~ão que é necessária. transcorrer em fins de junho e mea

dos de jUlho. 
As Emendas terão parecer da Co- E' In ' -

missão de Slstematiza~ão (25 dias) teressante que a Emenda seja redigida no formUlllrlo proprlo que 
. que também deverá ouvir um repre- vai ser feito pela Assembléia (Art. 22 
sentante de cada lista de assinaturas t IR) para uso dos proprlos constltuln-
das propostas de emenda da popUla- teso evltando-se. assim. erros técnicos 
ção. · que criem problemas fUturos de tra-

O momento seguinte já é o de vota- _ mltaçAo. 
ção. O primeiro e mais complexo tur- . A Emenda deve ser apoiada en. 
no de votaçAo. - 'Ilstas organizadas por TR1:S enUda-

O Projeto será votado por Titulos ou ' des associativas. legalmente consU-
Capitulas. As emendas de cada titulo tuldas e com pelo menos a subscrição 
ou capítulo serão votadas em bloco de trlnta mU eleitores. 
conforme tenbam recebido parecer A assinatura de cada eleitor deve 
contrário ou favorável da Comissão ser acompanbada do nome completo e 
de Sistematização. Mas cabem leglvel. endereço e os dados Identlf1-
destaques para que uma emenda ou cadores do titUlo eleitoral (nO do títu-
uma parte ou artigo do Projeto seja lo, zona eleitoral. região eleitoral ou 
votado separadamente. O requeri- Estado), 
mentode dtlStaqu~ d,:ve serapres~n:_. ,,!,_:N:O=:1.~~~~!!!!! . ___ lado, por . T_lU'NT~'1-,:~etl"e'6 -~< . 
constituintes. e se tndeferido. caberá 
recurso ao Plenário. 

Este 'será o momento das grandes 
manifestações popUlares. Politica
mente. é o mais Intenso. o maIs forte. 
o de tens6es e press6es. Pelo crono
grama. Irá acontecer no flnalde agos
to ou em setembro. 
. Os movimentos popUlares deverão 

cbegar a esta fase Já com multa uni
dade sobre alguns pontos prioritários 
que serão destacados ou nos quais se
rão investida a maior potencialidade 
da mobWzacaoeda manifestação. 

O segundo torDo de votação aam1U
rá apenas emendas supresslvas ou de 
redação. Nele será necessário o alerta. 
para as conquistas obtidas não serem 
desvirtuadas ou até suprimidas. bem 
como poderá bàver O esforço para 
afastar algum dlsposltlvD contrário 
aos Interesses popUlares que tenha si
do vitorioso na primeira rodada de vo
taca0. 

A redação final admite apenas cor
reções de redação e sua votação. ao 
contrário. das anteriores dar-se-á por 
maioria simples. 

N as grandes votações o critério de 
aprovação será sempre o da malorla 

. absoluta. Isto é. para um determi'nad!> 
ARTIGO ou assunto ser aprovadO tem 
que obter a metade mais um do total 
de constituinte enn votos favoráveis . ~ 

A questão do PLEBISCITO. CON
SUL T A POPULAR OU 
REFERENDO é outra que merece 
um' tratamento pelos movimentos po
pulares na ocasião determinada pelo 
Regimento (período de primeira dis
cussão do Projeto). 

A expectativa é de que a Nova Cons
tituição seja promulgada ~o dia 7 de 
setembro de 1987, 

A PROPOSTA DE EMENDA POPU-
LAR . 

O Art. 23 do Regimento Interno as
segura a apresentação de Proposta de 
Emenda ao Projeto de Constituição. 

~:~~:O~~I~~~ um prtmelro des-ou não a emenda. 
vai ser verificado es

~~Ialmente se o assunto ~ pertinente 
ao processo constitUInte. se as listas 
de asslnturas e as entidades organiza
doras atendem aos d\sJlO$ltlvos do Re
glinento. Caso a ~mlssllo negar rece
bimento à emenda. o fato serA comu
nicado em Plenário e baverA o prazo 
de três sessões para recurso interpos
to por 56 constitUIntes. 

Aceita a emenda. ela passarA a fa
zer parte do conjunto de emendas que 
terão parecer favorAvel ou contrArio 
da ComIssão de SIstematização e 
acompanharão o Projeto até a sua vo

. taçAO em Plenário. 
Há uma exceção: se a Emenda pro- . 

posta por populares tiver parecer da 
Comissão de SIstematização UNANI
ME pela sua rejeição. ela poderA ser 
arquivada •. caso não venha a ser assi
nada por um ConstitUInte. o que Ibe 
garantirá continuar tramitando. 

O parecer da ComIssão de Sistema
tização é Importante. porque em Ple
nário. depois. as Emendas a um mes
mo Capitulo .ou Titulo serAo votadas 
em conjunto conforme tenham tido 
parecer contrário ou favorAvel. mas. 
ainda ai pode baver DESTAQUE. Isto 
é. uma emenda ser separada do grupo 
para ter uma votação especial dela. O 
destaque tem de ser requeridO por 35 
constituintes. 
. Na Comissão de Sistematização, 

quandO a einenda popular for aprecia
_ da. um de seus autores. previamente 
indicado pelos subscritores. poderá 
defendê-Ia por vinte nninutos. Esta é 
unia conquista especial e Interessan
te. 

Cada eleitor só poderá subscrever 
até TRf!:S propostas de emendas. 

A Emenda tem que abordar um úni
co assunto, independente do número 
de artigos que contenha, As vezes pa
ra regular tim assunto será necessá
rio disposições no texto permanente 
da Constituição e outras transitórias. 

___________ . _ ____ ___________ ' _ Ao lado estão os prazos de func ionam.ento de cada uma delas. ..' 
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, , I , I , , , , , , , , , t , / , I I I I • 

1 . r 


