
Aprovado o regimento interno da Assem
bleia Nacional Constituinte no seu 38° 

dia de funcionamento, uma nova guerra, jã 
iniciada nos bastidores, promete assomar 
ao plenário e corredores da Constituinte: a 
luta por um lugar de destaque — presidên
cia, vice-presidência ou o cargo de relator, 
o mais importante — nas oito comissões téc
nicas e na comissão de sistematização, a 
mais cobiçada. 

Somente dentro do PMDB, que preten
de ter o cargo de relator na comissão de 
sistematização, com 96 membros (as demais 
têm 53 integrantes), já existem quatro can
didatos a relator; o ex-líder Pimenta da Vei
ga, o ex-presidente da Ordem dos Advoga
dos do Brasil, Bernardo Cabral, o líder no 
Senado, Fernando Henrique Cardoso e o 
novato Nelson Jobim, que em pouco tempo 
tornou-se figura em evidência como um dos 
articuladores e líderes do grupo pró-sobe-
rania (os xiitas). 

Não bastasse o.,f ato de todos os 559 cons
tituintes — exceto os nove membros da Me
sa da Constituinte — terem direito, cada 
um, a um lugar de titular numa comissão e 
de suplente em outra, todos os partidos, 
mesmo os mais modestos em número de re
presentantes, querem também uma presi
dência ou vice-presidência ou um cargo de 
relator. 

Reconhecendo suas limitações numéri
cas, alguns dos chamados pequenos parti
dos estão procurando reunir-se numa espé
cie de bloco, para poder barganhar uma 
presidência e um relator. Dessa forma, 
PDT, PT, PCB, PC do B e PSB — que juntos 
somam 62 constituintes, pouco mais de 10% 
da assembleia — pretendem formar um blo-

ico de esauerda Dará ter um 
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Zero 

O trabalho das comissões e subcomis
sões começará do zero, a partir de propos
tas de artigos, de emendas ou de substituti
vos dos próprios constituintes, e não de um 
texto previamente elaborado, como queria 
a Comissão de Estudos Constitucionais diri
gida, no ano passado, pelo senador Afonso 
Arinos. E será justamente esse imenso tra
balho de apresentação de emendas e substi
tutivos que prolongará a elaboração da 
Constituição, a ponto de o relator Fernando 
Henrique Cardoso não ter previsão da con
clusão dos trabalhos: ele arrisca 15 de no
vembro, mas nem disso tem certeza. 

Funcionarão as seguintes comissões 
constitucionais temáticas e suas respecti
vas subcomissões, podendo vir a ser criadas 
outras, se necessário, para objetividade do 
trabalho: 

1) Comissão da soberania e dos direitos 
e garantias do homem e da mulher (subco
missões de nacionalidade, da sooeraniã ê 
das relações internacionais; dos direitos 
políticos, dos direitos coletivos e garantias; 
e dos direitos e garantias individuais). 2) 
Comissão de organização do Estado (subco
missões da União, Distrito Federal e terri
tórios; dos Estados; e dos municípios e re
giões). 3) Comissão de organização dos po
deres e sistema de governo (subcomissões 
do Poder Legislativo; do Poder Executivo; e 
do Poder Judiciário e do Ministério Públi
co. 4) Comissão da organização eleitoral, 
partidária e garantias das instituições (sub
comissões do sistema eleitoral e partidos 
políticos; de defesa do Estado, da sociedade 
e da sua segurança; e de garantia da consti
tuição, reformas e emendas). 5) Comissão do 
sistema tributário (subcomissões de tribu
tos, participação e distribuição das recei
tas); de orçamento e fiscalização financeira; 
e do sistema financeiro. 6) Comissão da or
dem económica (subcomissões de princí
pios gerais, intervenção do Estado, regime 
da propriedade do subsolo e da atividade 
económica; da questáo urbana e transporte; 
e da política agrícola e fundiária e da refor
ma agrária). 7) Comissão da ordem social 
(subcomissões dos direitos dos trabalhado
res e servidores públicos; de saúde, seguri
dade e do meio ambiente e ecologia; dos 
negros, populações indígenas, deficientes e 
minorias. 8) Comissão da família, da educa
ção, cultura, esportes, comunicação, ciência 
e tecnologia (subcomissões de educação, 

cultura e esportes; de ciência e tecnologia e 
de comunicação; e da família, do menor e 
do idoso). 9) Comissão de sistematização, 
que revisará tudo e fará o preâmbulo da 
Constituição. As disposições gerais, transi
tórias e finais caberão, agora, a cada uma 
das comissões constitucionais temáticas. 

As comissões terão prazo de 60 dias pa
ra concluir seus trabalhos, aí incluídos os 
trabalhos das subcomissões, que terão 40 
dias de prazo. Depois a matéria vai para a 
comissão de sistematização, que terá dez 
dias para elaborar o projeto e cinco dias 
para recebimento de emendas. O relator 
contará com mais cinco dias para apresen
tar parecer sobre as emendas e outros cinco 
dias para parecer final. O projeto de Consti
tuição irá então para discussão plenária 
por 40 dias, sendo facultado 30 dias para 
apresentação de emendas e para que o cida
dão possa também contribuir com projetos. 

Em plenário os constituintes terão di
reito a discutir o projeto e as emendas pelo 
prazo de 20 minutos cada um e os relatores 
terão 30 minutos para discutir e rebater 
argumentos. 

Encerrada a discussão, o projeto de 
Constituição e as emendas voltarão para a 
comissão de sistematização, que terá 25 
dias para emitir parecer sobre as emendas, 
voltando o projeto, com ou sem parecer, 
para a ordem do dia da Assembleia. O pro
jeto será publicado em 24 horas para se 
começar a sua votação, por títulos e capítu
los. Concluídas as votações, a matéria volta
rá, mais uma vez, à comissão de sistematiza
ção, para ter sua redação final, que passará 
por um segundo turno de votação, no prazo 
de até dez dias. Concluída essa parte, o 
parecer dâ comissão será publicado no Diá
rio da Assembleia Nacional Constituinte 
em 48 horas e incluído na ordem do dia por 
até 15 dias, sendo vedada a apresentação de 
emendas, salvo as supressivas e as destina
das a sanar omissões, erros ou contradições 
ou de redação para correção de linguagem. 

Nova Constituição 

Mais uma vez, ainda, será permitido o 
retorno para a comissão de sistematização, 
no caso de haver emendas. Recebido o pare
cer da comissão, lido em sessão e publica
do, ele será definitivamente incluído na or
dem do dia, para votação, de forma global, 
em segundo turno, ressalvadas as emendas 
e destaques. Depois a matéria irá pela últi
ma vez à comissão de sistematização, por 
cinco dias, para a redação final, que será 
votada 48 horas depois. 

Concluída a votação, o presidente da 
Assembleia convocará sessão especial, de 
caráter solene, para a promulgação da nova 
Constituição, cujo texto será assinado por 
todos os 559 constituintes. Promulgada a 
Constituição, o presidente declarará dissol
vida a Assembleia Nacional Constituinte, 
voltando a funcionar, normalmente, o Sena
do Federal e a Câmara dos Deputados. Re
ceberão cópias da nova Constituição a Pre
sidência da República, a CAMARÁ DOS De
putados, o Senado Federal, o Supremo Tri-
bunal Federal e o Arquivo Nacional. 

maior espaço nas comissões constitucio
nais. 

Outra pretensão de muitos, que vai ge
rar mais do que uma guerra para ser resol
vida, é que quase todo mundo quer partici
par de pelo menos duas comissões: a de 
sistematização, que vai elaborar o texto fi
nal do projeto de Constituição, e a da Or
dem Económica. Além de ter sido a tónica 
das respostas dos parlamentares, ontem, is
so ficou demonstrado num questionário 
com o qual, na segunda quinzena de feve
reiro, o PMDB procurou saber dos seus 258 
deputados quais suas preferências em ter
mos de participação em comissões constitu
cionais. 

Estarão em disputa ainda 75 cargos nas 
comissões temáticas e de sistematização: 
são nove presidências, nove vice-presidên-
cias e nove relatores das comissões, que 
serão divididas em três subcomissões cada, 
num total de 24 subcomissões, que terão, 
cada uma, um presidente e um relator (ao 
todo, 48 dirigentes). 

É posição majoritária dentro do PMDB 
— a maior agremiação dentro.da Constituin
te — que o partido não deve usar isso como 
pressão para ficar com todos os cargos de 
relator — seguindo uma praxe existente no 
Congresso Nacional de que o relator sem
pre deve ser da maioria, ficando a minoria 
ou o segundo partido com a presidência, 
sendo restrita a participação dos pequenos. 


