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Of 
Congresso-Zumbi 

João Santana Filho 

S EM choro nem vela, o atual Congresso 
carimba esta semana seu passaporte 

para o além. A sepultá-lo, não está o 
apontado erro na convocação da Assem
bleia Nacional Constituinte, cuja fórmula 
a ser votada até quinta-feira, contrariaria, 
na análise de alguns setores, os anseios de 
uma Nação que a deseja "livre, autónoma 
e soberana". O atual Congresso começa a 
desaparecer — um ano antes de sua morte 
natural — no simples movimento do atro
pelado processo de transformação institu
cional, vivido pelo país desde o início do 
desmantelamento do antigo regime. E 
chega à tumba, envolto na mescla de 
"soluções possíveis" e instrumentos artifi
ciais que forjaram o calendário postiço no 
qual tentou-se — e ainda se tenta — 
encaixar a dinâmica de mudanças exigidas 
pela sociedade. 

O "esforço concentrado" previsto pa
ra esta semana — cujo resultado deve ficar 
restrito à votação da emenda convocatória 
e da reforma tributária — e que deve se 
desdobrar, após 15 de novembro, com as 
votações da nova lei dos partidos, do 
temível pacote fiscal, da emenda das prer
rogativas e do Orçamento da União para 
1986, significará o estertor final de um 
Congresso condenado a passar um ano no 
limbo. Não faltarão, decerto, até pelo 
menos junho do próximo ano, cenas da 
teatralidade congressual a criar a ilusão de 
que existe uma atuante prática legislativa. 
Mas, na verdade, nada de importante 
sobrará para os atuais deputados e senado
res, até que o "salve-se quem puder" da 
proximidade das eleições os imobilize de 
vez nos seus Estados e o plenário ganhe o 
silêncio das catacumbas. 

O longo hiato entre a convocação da 
Constituinte e sua instalação, somado ao 
desgaste do atual Congresso, pode trazer 
profundos arranhões à ordem institucio
nal. Durante todo ano de 1986, a Consti
tuinte estará curiosamente próxima e peri
gosamente distante para tomada de deci
sões no âmbito do Congresso. A sua 
tangível proximidade justificará, por 
exemplo, que se adiem importantes deci
sões como mudanças da atual Lei de 
Segurança Nacional, das salvaguardas do 
Estado, e até mesmo das leis trabalhistas. 
E a sua distância fará aumentar, de forma 
temerária, o fosso entre a sociedade mobi
lizada para a Constituinte, e o Legislativo 
imobilizado à sua espera. 

Um fio direto une o explosivo caso dos 
jetons e o previsível vácuo da próxima 
legislatura. O clamor público contra imo
ralidade do pagamento aos faltosos é ape
nas um sintoma da rejeição da sociedade 
contra um Congresso defasado no tempo. 
E o Congresso-Zumbi que veremos varar o 
ano de 1986 será o produto máximo desta 
defasagem que teve início, no final do ano 
passado, quando se frustrou a campanha 
das "diretas já". Se vitoriosa, as diretas 
para Presidente forçariam, em curto pra
zo, a convocação de eleições para a Cons
tituinte e, por consequência, a completa 
renovação de um Congresso eleito em 
circunstâncias completamente diversas. 
Frustradas as diretas, o atual Congresso 
ainda teve o importante papel de eleger 
Tancredo, forçar mudanças mesmo que 
atabalhoadas no primeiro semestre, mas 
dificilmente terá sobrevida para chegar, 
com altivez, à distante praia da Constituin
te de 1987. 

Vítima, portanto, de acidentes políti
cos e de sua própria inépcia, o atual 
Congresso atravessará um dos mais confli
tantes períodos da história republicana. 
Poderá agravar a situação a perigosa luta 
pela sobrevivência a que se atirarão os 
deputados e senadores nà disputadíssima 
eleição para a Constituinte. E a ofensiva 
que sofrerão de setores organizados da 
sociedade que anunciam, como punição, 
pelo episódio dos jetons e da convocação 
da Constituinte congressual, uma campa
nha para a não reeleição da maioria dos 
atuais membros. 

Um grave perigo é que a sociedade, 
mobilizada e assistindo a um Congresso 
sem atuação, transfira seu descrédito para 
a própria instituição. 
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