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Com o descompasso 
de seis Constitui
ções que não carac

terizam a. concisão, o 
Brasil fornece sobejos 
exemplos de que a proli
xidade dos textos consti
tucionais não representa 
garantia de durabilidade. 
Pelo contrario. 

Quando nos encontra
mos na Iminência de uma 
recidiva prolixa, cumpre-
nostter presente não ape-
nasas nossas próprias ex-
perlêh&las, mas também 
as lições de outras na
ções. 

Nesse particular, as 
Cartas Magnas de quatro 
grandes países devem ser 
citadas como modelos de 
concisão, autenticidade e 
eficácia. 

A dos Estados Unidos, 
com apenas sete artigos. 
Já assinala 210 anos de vi
gência. O Japão garantiu 
a sua recuperação e o fu
turo com uma Constitui
ção de 102 dispositivos. A 
França voltou à condição 

de grande potência com 
uma Constituição de 29 
artigos e, em data recen
te, a Espanha garantiu a 
transição de uma ditadu
ra de 40 anos para uma 
democracia estável e res
peitada com 138 artigos 
na sua Lei Maior. 

No Terceiro Mundo de 
paises subdesenvolvidos, 
temos um quadro — nega
tivo e significativo de 
constituições avoluma
das, como as do Uruguai 
com 332 è da Índia com 
392 artigos. 

No caso brasileiro, 
existem procedentes mo
tivos de receio de repeti
ção dos erros do nosso 
próprio passado e da 
inexplicável Ignorância 
com relação âs lições da 
História. 

Causa apreensão Justi
ficável o fato de que o an-
teprojeto elaborado pela 
Comissão de Sistematiza
ção,-que assinala a tercei
ra etapa do processo de 
elaboração adotado pela 

atual Constituinte, regis
tra nada menos do que 501 
artigos, 50 disposições 
transitórias e totalizando 
2.200 preceitos. As Consti
tuições se tornam proli
xas1 quando abrigam ca-
suismos e matérias irre
levantes que devem ser 
disciplinadas pela legisla
ção ordinária. E, quando 
assumem essas carac
terísticas — e a História 
não deixa duvidas — es
tão fadadas a um curto 
destino. 

Pelo fato de ter durado 
67 anos — o que nâo- ê 
muito comparado com os 
melhores exemplos — a 
Constituição de 1824, ain
da, assim, garantiu a es
tabilidade do Império. A 
de 1891 durou apenas até 
1930, com as marcas de 
transposição irreal do fe
deralismo dos Estados 
Unidos, que lá serviu pa
ra unir estados separados, 
e aqui para separar as 
Províncias que estavam 
unidas. A de 1934, só ene-
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gou até 1937 e da de 37 só 
resistiu ao interregno do 
Estado Novo. 

A de 1946, com as espe
ranças liberalizantes mas 
com artigos em demasia, 
teve uma vida efémera de 
21 anos, substituída pela 
de 1967, outorgada, inau
têntica, dois anos depois 
mutilada pela Emenda 
Constitucional n° 1 e que 
não vigorará por mais de 
20 anos. 

Se queremos uma Cons
tituição duradoura, tere
mos que fazê-la enxuta, 
distinguindo única e ex
clusivamente matérias 
essencialmente constltu* 
clonals e desprezando dis
posições acessórias. 

Agora o que importa ê á 
consclentização nacional 
da necessidade de reagir 
contra os perigos dé uma 
nova aberração, que fa
talmente não terá eficiên
cia e nem vida longa. 

Se a verdade ficar ao 
lado de La Bruyere, quan
do afirma que os homens 

nâo vivem o bastante pa
ra aprender alguma coisa 
çom os seus próprios er
ros, a Nação terá de res
ponder pelos riscos de 
uma Constituição quilo
métrica e difusa, mistu
rando de çambulhada le
gislação ordinária, deta-
lhismos, superfuldades, 
demagogia, e irrealismo 
com matéria constitucio
nal. 

E, assim sendo, estará 
fadada Inexoravelmente 
a um destino efémero, e 
os grandes prejudicados 
serão o povo e a Nação, 
com a germinação de 
uma planta instável, que 
não servira, mas desser-
virá à nossa tenra demo
cracia. O disparate de 
2.200 preceitos seria uma 
aberração e não uma 
Constituição. 
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