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O s constituintes estão começando a acertar. O 

Brasil precisa de uma Constituição para entrar 
nos trilhos e fazer o itinerário democrático. À margem 
da tarefa constituinte, desempenhada aos trambolhões, 
a representação política continua, no entanto, a manter 
um comportamento que depõe mais contra os represen
tantes do que contra a instituição parlamentar. A 
distinção entre uns e outra é a preliminar de um novo 
entendimento importante do ponto de vista democráti
co. Já se foi o tempo em que a representação política 
alegava os riscos da crítica aos maus hábitos parlamen
tares, para obter da sociedade a sua conivência. 

Não há mais a menor dúvida de que a perdição do 
regime constitucional golpeado em 1964 e morto em 68 
deveu-se às práticas comprometedoras: tanto à omissão 
de responsabilidade quanto à cumplicidade com os 
privilégios, fora e dentro do Congresso. A memória 
nacional pode ser fraca, mas não apagou a importação 
de automóveis, por deputados e senadores, sem pagar 
as taxas que recaíam sobre os cidadãos sem mandato. 

O baixo índice de reeleições mede a mudança na 
opinião pública. O comportamento pitoresco não se 
traduz em confiança nos que não sabem demonstrar 
eficiência ou dignidade no exercício do mandato. 
Apesar do esforço da Constituinte para superar suas 
fraquezas e deficiências, ainda se vê o deputado Jayme 
Paliarin (PTB-SP) ilustrar argumentos em defesa do 
Centrão brandindo um penico na tribuna parlamentar. 

Os eleitores não preservam mais os representantes 
ao preço do sacrifício da representação política: o mau " 
deputado e o mau senador punem-se com a perda da 
confiança e a retirada do voto. A prática já ensinou — e 
o eleitorado aprendeu — que não há representativida

de senão pelo voto. Elegendo ou derrotando, julga-se o 
representante. 

O deputado Roberto Jefferson, também do PTB, 
mas do Rio de Janeiro, no seu segundo mandato 
federal, manifestou disposição belicosa de interpelar 
um colega sob a alegação de "estabelecer os parâme
tros do nosso relacionamento". O caso se encerrou sem 
desfecho, e o árdego deputado fluminense subiu à 
tribuna, que lhe ressaltou mais o revólver à cinta do 
que as ideias. É tão apaixonado por armas de fogo que 
tem uma coleção, e é membro da Confederação 
Brasileira de Tiro ao Alvo. Embora isso nada tenha a 
ver com o exercício do mandato, diz ele que pode andar 
armado porque tem "imunidades parlamentares". 

Por esse raciocínio, o cidadão sem imunidades 
parlamentares é potencialmente uma vítima indefesa. 
Os brasileiros vão aprendendo, em proveito da demo
cracia, que é preciso modificar esses privilégios e que o 
meio mais expedito não é culpar a instituição, e sim 
cassar, a quem assim pensa e age, o mandato e a 
imunidade. 

Há outras formas demolidoras da credibilidade do 
Congresso, como a troca de favores do Executivo por 
votos do Legislativo. Neste momento compram-se e 
vendem-se votos como se houvesse uma feira livre. 

Assim como importâncias acintosas são mensal
mente depositadas no nome de cada representante, o 
eleitorado também vai registrando as indignidades de 
comportamento para', na hora adequada, dar o troco. 
Para salvar o princípio da representação, será indispen
sável punir com a cassação do mandato — pelo voto — . 
o representante que insiste em ter da democracia um 
conceito muito pessoal. 
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