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JORNAL DA TARDE — 3 

Política 
Depois de 55 dias, o trabalho da Comissão 

. de Sistematização está terminado. A partir de 
agora, as discussões passam para o 

plenário, conn a participação de todos os 
constituintes. Se q mudança do regimento interno, 

proposta pelo Centrõo, passar sem discussões, 
a votação da Carta pode começar no dia 9. 

Agora, é com o plenário. 
A Comissão de Sistematização da Cons

tituinte volta a reunir-se hoje, mas apenas 
para aprovar a redação final do último títu
lo dos substitutivo, o das Disposições Tran
sitórias, cuja votação foi ontem concluída, e 
para fazer uma espécie de encerramento 
solene dessa fase de trabalho. 

Nessa reunião, marcada para as 15 ho
ras, será apresentado breve balanço das ati
vidades da comissão nesses 55 dias, quase 
ininterruptos, de votação de destaques de 
emendas ou de partes do substitutivo Ber
nardo Cabral para exame em separado. 

Deverão falar, na oportunidade, os líde
res partidários, o relator e o presidente da 
comissão, senador Afonso Arinos. 

"O plenário da Assembléia Nac iona l 
Constituinte vai del iberar sobre um docu
mento que contempla reais e importantes 
avanços no direito constitucional brasilei
ro" — avaliou ontem o relator Bernardo 
Cabral (PMDB-AM), sobre os 55 dias de vota
ções da comissão sobre o chamado "Cabral 
2". 

Citando números expressivos, o deputa
do Bernardo Cabral considera que a comis
são, em reuniões que se iniciaram a 24 de 
setembro, examinou 8.377 destaques refe
ren tes a p ropos tas supress ivas e 3.511 
emendas. Até as 13 horas de ontem, segundo 
estatísticas apontadas pelo relator, a comis
são aprovou 203 alterações ao substitutivo e 
considerou, rejeitando ou acolhendo a pre-
judicialidade, 492 proposições, o que repre
senta que a Sistematização examinou 2.592 
proposições, somando os destaques retira
dos antes ou depois do encaminhamento. 

O presidente da Comissão de Sistemati
zação, s e n a d o r Afonso Arinos (PFL/RJ), 
considerou que o par lamentar ismo foi a 
p r inc ipa l contribuição político-jurídica à 
futura Constituição. Esse sistema represen
ta "uma esperança de funcionamento dos 
poderes do Estado em relação à solução dos 
problemas sociais". 

Numa avaliação dos trabalhos da Co
missão de Sistematização, o senador Afonso 
Arinos chamou a atenção para um ponto, 
como base de raciocínio: "Pela primeira vez 
na história constitucional do Brasi l es tá 
sendo elaborada uma Constituição sem um 
anteprojeto, o que está causando esse alu-
vião de contribuições que não são específi
cas, mas que exprimem mais uma fisiono
mia sócio-cultural do que uma regulamen
tação jurídica dos poderes do estado". 

A Comissão de Sistematização não se 
dissolve hoje. Depois que seu substitutivo 

Cabral, Benevides a SanfAnna.. 

AMesa da Constituinte reúne-se hoje pa
ra aprovar o calendário dos seus traba
lhos. Outra questão a ser tratada é a 

alteração do próprio regimento, que passa 
pelo projeto de resolução do Centrão e pelo 
substitutivo de Mauro Benevides. 

Se houver entendimento prévio entre as 
lideranças, a votação das alterações no re
g imento pode rá ser real izada na terça-
feira, em reunião extraordinária do plená
rio. Até lá, a Câmara e o Senado farão reu
niões separadas e conjuntas para votar di
versas matérias da legislação ordinária, en
tre elas a proposta de orçamento da União e 
o projeto do software). 

Presidente interino da Constituinte, o 
s e n a d o r Mauro Benevides disse ter sido 
surpreendido com o g r ande número de 
emendas — 46 — apresentadas ao parecer 

, fim do» trabalho» na Slstemarlzaçáo 

^entrão 
já! tem idéia 

\ dp que 
(me\ mudar 

que apreser tou ao projeto de resolução do 
Centrão. "A ausência do deputado Ulysses 
Guimarães,' que estava conduzindo os en
tendimento: , vai retardar um pouco a con
clusão do a; sunto, mas esperamos votar tu
do até terçi -feira, no máximo, para evitar 
atrasos nos possos trabalhos" — disse. 

O pra t idanta da 
Ordam do» Advogado» 
do Brasil, Mareio Tho-
maz Ba»to», disse op
tam ao colégio do» pre-
ildanta» da Ordam qua 
a Comissão da Sistema
tização fachou "com 
chava da ouro" i t u tra
balho mostrando inde
pendência dianta do 
Podar Exacutlvo o «In-
tonla com a sociedade. 
l»»o foi «alado com a 

Belo trabalha Opinião da OAB. 
da ancurtar o objato da deterioração do o prazo da transição antidada pref< 

Enquanto isso, coordenadores do grupo 
Centrão estão p r epa rando os pontos do 
substitutivo de Bernardo Cabral que deve
rão ser modificados no plenário, a partir da 
aprovação do novo regimento. Segundo o 
deputado Afif Domingos, 50 pontos do subs
t i tu t ivo já foram assinalados no levanta
mento técnico preliminar. 

"Agora vamos fazer um balanço político 
dos pontos a serem modificados, para enxu
gar, o máximo possível, as emendas a serem 
apresentadas." O Cent rão , segundo e le , 
quer modificar "o mínimo possível para ob
ter o máximo de consenso". O grupo já deci
diu, ainda, conforme informou o deputado, 
concentrar-se nas questões de ordem social 
e econômica, evitando as matérias políticas, 
onde "dificilmente conseguirá reunir seus 
312 constituintes". 

decisão 
mandato do prasldenta 
Sarnay para q u a t r o 
ano», cumprindo uma 
da» matas da traniiçio 
propoita por Tancredo 
Nave». 

Na avaliação que o 
pre»identa da OAB faz, 
a Comi»»ão da Slstema-
tizaçio começou «au 
trabalho cercada pala 
daicrença, dapoi» foi 

da »ua imagem na ten
tativa da sar lavada ao 
ridículo a desestabili-
z a d a , ma» terminou 
fortalecida. Para Mar
eio Thomaz Baitos, o 
for ta lec imento está 
calcado na indepen
dência qua foi reafir
m a d a • na i lntonia 
com o qua quer a to-
c l a d a d a bras i l e i ra . 
Com i»»o, fica cumpri-

com o fortalecimento 
do Congre»»o Consti-
tulnte. 

T h o m a z B a i t o » 
também defandau o 
regimento da Constl-
tuinta, que foi elabora
do do "forma democrá
tica". E, numa avalia
ção da atuação da OAB 
junto à Assembléia Na
cional, deatacou qua a 

preferiu ofe
recer um assetsora-
mento, «em f o r m a r 
lobby. Ela criticou o 
lobby "pe»ado e terro-
riita" do» juíza» qua 
"perderam a noção da 
distanclamento qua 
lha» é característica" 
colocando em plenário 
60 juíza» para prenio-
nar o» comtltuinta». 

Me»mo na fa»e fi

nal da Constituinte, a 
OAB não vai fazer lob
by, mas manter "o farol 
alto a voltado para a» 
queitõe» de intere»»e 
nacional". E vai lutar 
pala Inierçáo constitu
cional da advocacia, a 
cr iação do Tr ibunal 
Constitucional (derru
bado paio Superior Tri
bunal Federai) a pelo 
Conselho Nacional da 
Justiça. 

passar pelo plenário, caberá a ela elaborar 
a redação "do vencido", ou seja, do que o 
plenário aprovou, Esse texto voltará, a se 
guir, ao plenário, por 15 dias, para a discus 
são em segundo turno, quando então só se 
rão admitidas "emendas supress ivas ou 
dest inadas a sanar omissões, erros, ou con 
tradições, ou de redação, para correção de 
linguagem". No segundo turno, a votação do 
projeto será feita em globo, ressalvadas as 
emendas e os destaques para exame em 
separado. O próprio relator fez questão de 
lembrar que apesar das crficas formuladas 
por quase todos os setores ao seu substituti
vo, o plenário da comissão manteve de 90 a 
95% do texto por ele proposto. 

O cronograma de trabalhos da Assem
b lé ia Nac iona l Const i tuinte dependerá, 
agora, da sessão plenária, prevista para a 
próxima terça-feira, dia 24, quando a pro 
posta de alteração do Regimento Interno 
apresentada pelo Centrão, bem como a con 
traproposta levada como resposta por Ulys 
ses Guimarães na semana passada e o subs
titutivo a ela, novamente do Centrão, forem 
votados. 

Na hipótese de um único dia ser sufi 
ciente para resolver o tão polêmico Regi 
mento Interno, o que alguns constituintes, 
como o deputado Antônio Britto (PMDB 
RS), consideram muito difícil, já haveria um 
provável calendário, que, cumprido à risca, 
estabeleceria a data de 9 de dezembro como 
o primeiro dia para apreciação e votação de 
todo o projeto de Constituição, coma*al te
rações feitas pela Comissão de Sistematiza 
ção e com as inovações que seriam possível 
ao relator Bernardo Cabral introduzir por 
conta da apresentação de novas emendas de 
plenário. 

De todo modo, uma coisa pelo menos é 
certa: no dia seguinte à aprovação das alte
rações ao Regimento Interno é publicado o 
novo regimento e no dia seguinte será aber 
to um prazo de três dias para que os consti 
tuintes possam apresentar emendas ao "Ca 
bral 2", alterado pelas votações da Comis 
são de Sistematização. A partir daí, o rela
tor Bernardo Cabral terá igualmente três 
dias para preparar seu novo parecer sobre 
as emendas, o que resultará no "Cabral 3 
Publicado o parecer no prazo de 24 horas, 
abre-se mais três dias para que os consti
t u in t e s possam apresentar destaques, e, 
após dois dias mais, para ordenamento des
ses destaques e sua publicação, começa a 
votação em primeiro turno no plenário, sem 
prazo algum para terminar. 


