
Com a finalidade de aument: 
quóçum das sessões da Assemt' 
^éiònal Constituinte, e dessa 
nèirã abreviar a data de promulga
ção de nossa Carta Magna — o que 
nâo era sem tempo —, o presidente 
Ulysses Guimarães determinou al
gumas medidas "disciplinares" con
tra os responsáveis pelas sistemáti
cas faltas de quórum, a saber, os 
faltosos contumazes, que fogem da 
Capital da República — seu lugar 
de trabalho, é bom lembrar — como 
o diabo da cruz. Acontece que as tão 
espetadas medidas moralizadores, 
destinadas a chamar à responsabili
dade «ps escolhidos pelo povo para 
trabajhar com afinco na elaboração 
de nojsà Constituição — para o que 
sãp ĵregíarnente remunerados pelos 
cc{fjé| públicos, também é bom lem-
br«r >-i vieram sem nenhum rigor, 
frooicfssimas, não passando de uma 
ridíeç&a submoralização. 

não, vejamos: só será punido 
LA desconto da "diária" o parla

mentar que faltar a quatro sessões 
seguidas ou a sete alternadas. Isso 
significa que o constituinte>poderá 
faltar a seis sessões mensais, alter
nadamente, que não lhe acontecerá 

m , ^ Ridí<ftlMubmoralização ^ ^ ^ 
nada — continuará percebendo in
tegralmente os seus subsídios, além 
do que as ausências de um mês não 
são somadas com as de outro. Esse 
desconto por dia de ausência corres
ponde a um trinta avos só da parte 
variável da remuneração do parla
mentar. Nem precisaria lembrar 
que para a totalidade da população 
assalariada brasileira a ausência de 
um dia de trabalho, sem justificati
va, significa desconto na remunera
ção integral. 

Mesmo ultrapassando os limi
tes tolerados de faltas, nenhum de
putado federal ou senador arcará 
com a "multa" (atualmente de 25 
mil cruzados, por dia) se estiver 
"comprovadamente" doente ou for 
designado para missão autorizada 
pela Mesa. Quanto a justificativas 
de doenças, o funcionalismo públi
co caboclo bem conhece o sentido 
da expressão "indústria do atestado 
médico". E que dificuldades terá 
um senador ou deputado — inclusi
ve (ou especialmente) entre funcio
nários da própria Instituição — pa
ra obter a "comprovação" de que 
"esteve doente"? 

O mais importante, no entanto, 

é saber até que ponto uma punição, 
exclusivamente pecuniária — afora 
ser tão pouco rigorosa — pode in
fluenciar decisivamente a conduta 
dos ausentes contumazes. "Isso não 
vai funcionar, porque quem falta 
não precisa dos subsídios" — disse 
um constituinte, com larga expe
riência de Congresso. 

Com toda certeza boa parte dos 
constituintes, talvez até sua maio
ria, tenha ficado decepcionada com 
o pouco rigor dessas "punições" de
cididas por Ulysses Guimarães. Mas 
muito mais decepcionado, porém, 
deve ter ficado o eleitorado brasilei
ro, que afora as crises de toda a 
ordem tem de suportar essa com
placência corporativa dos dirigen
tes do Legislativo em relação a seus 
membros. Não é a primeira vez que 
doutor Ulysses contemporiza com 
faltosos: quem se esquece dos pia
nistas — os antigos e os mais recen
tes — que fraudaram as votações no 
painel eletrônico e não foram puni
dos? E dos que sempre receberam 
jetons sem trabalhar? O que mais 
nos lembramos é daquela ocasião 
em que o doutor Ulysses se utilizou 
de rede nacional de rádio e televisão 
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para defender a Instituição parla
mentar contra a "campanha" difa-
matória que lhe movia a imprensa, 
quando esta denunciava tanto o 
abusp dos jetons sem trabalho 
quanto as fraudes praticadas no 
plenário do Legislativo federal, pe
los pianistas. 

A ideia de muitos constituintes, 
que têm a seu favor a lógica do sim
ples bom senso, sertã a de modificar 
o regimento interno da Instituição, 
no sentido de possibilitar que o par
lamentar faltoso fosse substituído 
por seu suplente. Não haveria argu
mento moral algum que pudesse 
derrubar essa justíssima medida. Se 
o presidente da Constituinte real
mente pretendesse moralizar, disci
plinar os trabalhos da Casa, tendo 
em vista satisfazer à grande expec
tativa nacional era torno da promul
gação da próxima Constituição, não 
lhe seria muito difícil obter tal mu
dança regimental, em vez de con-
tentar-se com essa submoralização 
que apenas torna o nosso Poder Le
gislativo, pêlos lances de seu funcio
namento interno, mais um exemplo 
vivo do reino da impunidade que 
vige sob estes tristes trópicos. , 


