
1 — O Congresso Americano tem 535 membros, dos quais 435 são os 
Representantes (deputados) com mandatos de 2 (dois) anos, e 100 
Senadores, 2 (dois) para cada Estado, com mandatos intercalados de 6 (seis) 
anos de modo a renovar 1/3 do Senado a cada 2 (dois) anos.

A população dos Estados Unidos, em Setembro de 2017, é de 327.1milhões 
de habitantes; o PIB  nominal Americano fechou 2016 em US$ 18,2 trilhões.
Com base nesses números, estabelece-se um PIB per capita de 55 USD, 
havendo fechado 2016 em 57 USD.

2 — O Congresso Brasileiro tem 594 membros, dos quais 513 são 
deputados  com mandatos de 4 (quatro) anos, e 81 Senadores, 3 (três) para 
cada Estado.

A população do Brasil em Setembro de 2017, é de 207,7 milhões de 
habitantes; o PIB nominal Brasileiro fechou 2016 em US$ 1,8 trilhões. Com 
base nesses números, estabelece-se um PIB per capita de 9 USD. No Senado,
os Estados e o Distrito Federal têm o mesmo número de representantes, 3 
(três), independentemente de suas populações, enquanto na Câmara dos 
Deputados, os representantes do povo, variam conforme o tamanho da 
população dos Estados. Os mais populosos, como São Paulo, chegam a eleger
70 deputados, enquanto os menores, como o Acre, elegem 8 (oito).

3 — Na América do sul, o Uruguai tem um PIB per capita de 15 USD, 
para 14 USD no Chile e 12 USD na Argentina.

Com um PIB dez vezes maior do que o do Brasil, o Congresso Americano tem
435 deputados e dois senadores por Estado, enquanto o Congresso 
Brasileiro tem 513 deputados e três senadores por Estado, 
independentemente de sua população e tamanho, com a conta de 3 (três) 
senadores e 8 (oito) deputados para o Acre, por exemplo. De pasmar! Além 
de despesas e privilégios inexistentes em qualquer país do mundo. Isso 
sequer chega a ser análise, é, antes, uma ligeira comparação, na qual se inclui 
o PIB per capita de Uruguai, Chile e Argentina, o Uruguaio em quase o dobro
do Brasileiro. Já é de arrepiar os cabelos. Uma análise profunda e criteriosa 
certamente dará vontade de chorar. E  é por causa das deformações que no 
Brasil Servidores públicos se arrogam a faculdade de requerer mande o 
Supremo Tribunal Federal que outros Servidores públicos parem de fazer o 



seu trabalho porque isso os incomoda e às suas esquisitices, como é por isso 
mesmo que se assiste ao absurdo do segundo áudio apresentado na última 
semana, uma irresponsabilidade inominável, cujo autor principal gozou do 
privilegio de ser recebido em palácio às horas tantas, muito além do 
expediente oficial normal, até apresentar o primeiro áudio, cuja 
autenticidade, interlocutores e responsabilidades são induvidosos e 
inafastáveis.

A nação brasileira precisa começar, já, a construir um outro país para ela se 
quiser sair do atoleiro em que as práticas reiteradas que todos conhecemos a 
enfiou. Inicialmente o Congresso Nacional e suas despesas precisam ser 
reduzidos, e muito, além de ser necessária uma reforma pontual na 
Constituição Federal para acabar de vez por todas com os foros privilegiados 
e com a necessidade de prévia autorização do Congresso para que o Supremo 
Tribunal Federal aprecie denúncias do Ministério Público em face de 
Servidores Públicos de qualquer natureza. São servidores públicos todos os 
que são remunerados por dinheiro público.

E se a nação não quiser continuar a cair em esparrelas, atente para a reforma 
eleitoral que está sendo tramada no Congresso. Leia sobre ela em fonte limpa
com apreciável histórico de lutas em favor da democracia e do país. Acesse 
http://www.oabsp.org.br/sobre-oabsp/palavra-do-presidente.
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