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r\ nunciam os jornais que o presi-

[J£\ dente da República deverá en
viar mensagem ao Congresso 

Nacional a fim de convocar a elei
ção de um Congresso com poderes 
constituintes. 

Embora seja um anseio da Na
ção que a Nova República tenha seu 
Estatuto Fundamental elaborado, 
discutido e votado com a maior bre
vidade possível, não nos parece a 
forma anunciada a que melhor se 

- presta a atingir esse objetivo. • 
1. CONSTITUINTE TAREFA ES
PECIFICA E COMPLEXA 

A Constituição, como estatuto 
social, político e jurídico máximo de 
uma nação, é assunto • a nosso ver 
complexo e que deve concentrar a 
atenção dos constituintes.^ Assim, 
não devem eles, em nosso entender, 
preocupar-se com questões de legis-. 
lação ordinária, corriqueiras e de
correntes do dia a dia de uma na
ção. Uma coisa é ser legislador ordi
nário, outra é participar da elabo
ração da Lei Suprema. 

Assim, cumprida a sua tarefa, 
seria a Constituinte dissolvida, vol
vendo às suas ocupações habituais 
ps constituintes. Dela, os que o dese-' 
jassem trilhariam os caminhos nem 
sempre amenos da vida pública. 
2. O N Ú M E R O DE C O N S T I 
TUINTES 

•••' Outro fator que nos leva ao re
púdio da idéia de atribuição ao no
vo congresso a ser eleito de poderes 
constituintes diz respeito ao número 
de seus participantes. Devendo a 
Constituinte representar a maioria 
do pensamento da Nação, com 
maior propriedade se exprimirá esse 
pensamento quanto maior o número 
de constituintes. 

Aqui, impõe-se uma simples re
gra de três. Se na última Constituin
te, que livremente votou uma consti
tuição (1946) tivemos 318 constituin
tes para 40 mütíões de brasileiros, 
deveríamos ter agora, para um Bra
sil de 135 milhões de habitantes em-
1985 (de acordo com as projeções do 
IBGE, tendo por base 0 Censo Demo
gráfico de 1980), na verdade 
135.564.000 habitantes, nada menos 
que 1077 constituintes. 

Ora, é evidente que o Congresso 
•Nacional não alcançaria, em sua 
composição, as cifras apontadas. 
3. A TENDÊNCIA ANALÍTICA 
DAS CONSTITUIÇÕES 

a "ÜsSJff J885' 
A composição 

Agostinho Toffoll Tavolaro 

A apreciação de nossas consti
tuições sob um ponto de vista históri
co mostra que as constituições repu
blicanas' livremente votadas (1891, 
1934 e 1946), vieram em um crescen
do de artigos. 
De fato, temos o seguinte quadro: 

CONS- Ni DE N'-DISPO-
TITUIÇÃO ARTIGOS SIÇÕES 

TRAN-
'••• SITÓRIAS 

1891 '85 • 12 
1934 ' 1 8 7 ' 26 
1946 222 36 

Apontada a forma analítica co
mo, tendência que seguiram nossa 
Constituição de 1934 (adotando o 
exemplo da Constituição de Weimar 
de 1919) e a de 1946, cremos não ser 
exagero entender que a mesma ten
dência se deverá manifestar, na for
ma da nossa nova Constituição, que, 
ao que tudo indica, ultrapassaria os 
300 artigos. ' 

É evidente que essa tendência, 
se cristalizada, virá demandar de 
nossos futuros constituintes tempo e 
atenção, que não poderão ser reduzi
dos nem desviados em função de 
preocupações com a legislação coti
diana. 

4. A PROPORCIONALIDADE DA 
REPRESENTAÇÃO NA CONSTI
TUINTE • ; 

Finalmente, a adoção da siste
mática prevista de um Congresso 
'com poderes constituintes iria conso
lidar, em um momento crucial''da 
vida política da Nação brasileira, 
uma das maiores afrontas quet ja
mais se perpetrou às nossas tradi
ções democráticas. 7 .;"" 

Referimo-nos à proporcionali
dade da representação dos Estados 
na Câmara dos Deputados (e via de 
conseqüência, na forma examinada, 
na Constituinte); como se sab'e;'na \ 
Constituição em vigor o art. 39! '§,2', i 
estabelece um número máximo1àe 
representantes" de cada Estadó^na 
Câmara dos Deputados, determi
nando proporcionalidade ao núme
ro de habitantes de cada Estado! I 

Não nos esqueçamos, porém,'que-
usando critério semelhante^ mas 
com relação ao número de habitan
tes, tivemos nas eleições de 1982Í ò 
seguinte quadro: "r 

ESTADO Ni DE Ni DE 
ELEITORES DEP. 

ACRE 
AMAZONAS 
ESP. SANTO 
PARÁ 
CEARÁ 
PERNAMBUCO 
PARANÁ ' 
BAHIA 
RIO DE JANEIRO 
MINAS GERAIS 
SÃO PAULO 

Desse quadro se vê o absurdo' 
atentado que se cometeu às nossas !• 
tradições democráticas e federatiz 
Vos. Enquanto Minas Gerais, com 
6,5 milhões de eleitores, elegeu'54 
deputados, São Paulo, com o dobro 
do número de eleitores, elegeu app-' 
nas 6 deputados a mais. - » " 

Eqüivale, isto, a dizer que meta
de da população de São Paulo, bra
sileiros de todos os Estados que aqui 
residem,, perdeu a voz e voto nas 
questões magnas da Nação. " , ; * 

Razões poderosas há, portanto,-
a execrar a pretendida iniciativa _dp* 
Executivo, que canaliza e restringe a 
discussão aberta, ampla e livre que. 
deve caracterizar a nova Consii-

' tuição. 
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