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A realização de plebisci
to para aferir a forma de 
convocação da Constituinte 
proposta pelo deputado 
Flávio Bierrembach signi
ficará um desprestigio ao 
Congresso Nacional en
quanto instituição, disse 
ontem a este Jornal o juris
ta Miguel Reale Júnior, 
membro da comissão pro
visória constituída para 
elaborar o texto-base da 
Constituição. "O povo, que 
mal sabe direito o que é 
uma Constituição, será 
consultado sobre uma fili
grana jurídica", afirmou. 

Em essência, o jurista 
está convencido de que a 

• composição da Constituinte 
eleita com poderes espe
ciais seria praticamente 
idêntica á convocada por 
delegação de poderes aos 

membros do Congresso Na
cional. O único fato rele-

I vante que poderia alterar o 
perfil da Constituinte, se-

Sundo ele. seria a alteração 
os critérios de representa

ção por estados, sugerida 
na proposta de emenda de 
Bierrembach, mas com es
cassas possibilidades de 
ser aprovada, segundo 
Reale Júnior. 

Bierrembach propõe a 
representação proporcio
nal ao eleitorado de cada 
estado. Hoje, a representa
ção é proporcionai á popu
lação, o que aumenta dras-

/ ticamente o número de par-
/ lamentares dos estados do 

Norte e do Nordeste. Ê por 
esta razão que eles tem 
mais de um terço dos votos, 
suficientes, portanto, para 
impedir a aprovação de 
emenda á Constituição pro
pondo a redução de sua re
presentação proporcional, 

que exigiria'mais de dois 
terços dos votos dos parla
mentares. 

INGENUIDADE 
A proposta de Bierrem

bach. por esta razão, peca 
Síla ingenuidade, observou 

eale Júnior. 
Reale Júnior acredita 

que a melhor forma de en
frentar esses problemas se
ria conferir poderes ao 
Congresso para elaborar a 
nova Constituição. Promul
gado o texto, seria então 
feito um plebiscito para Ser 
aferida a vontade da popu
lação sobre o tempo de du
ração dos mandatos dos 
parlamentares. Esse me
canismo, segundo ele, pode 
constituir-se em eficiente 
método de controle "a pos-
teriori" da atividade dos 
parlamentares, que teme
rão sua atuação na Consti
tuinte sob pena de perda de 
seus cargos. 


