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A instalação dos trabalhos da se
gunda Sessão Legislativa da 48a Legis
latura do Congresso Nacional permi
tiu que se tomasse conhecimento de 
que existem, em Brasília, dois países. 
NUm, está o presidente da República; 
rx&utro, o Congresso Nacional e, por 
derivação, a Assembleia Nacional 
Constituinte. No primeiro, tudo são-
flores, a começar pela visão que o sr. 
José Sarney tem da Constituinte e do 
Congresso, esse último renascendo 
"depois de longa crise, retemperado 
pelo advento da Assembleia Nacional 
Constituinte". No segundo, tudo são 
preocupações, temores de confrontos 
institucionais a tal ponto graves que 
se faz mister lançar apelo em favor do 
desarmamento dos espíritos para que 
sê dissipem os "sinais de confronto 
entre o governo e a Constituinte", 
'févidentes e preocupantes". Em que 
fíâçãò vivemos, afinal? Na do sr. José 
Sjàrney, ou na do senador Humberto 
Lucena, presidente do Senado e do 
Çpngresso Nacional? 
n A introdução da mensagem do 
çjtíefe de governo ao Congresso Nacio
nal, dando conta do que se fez e do que 
se quer realizar, em nada servirá ao 
historiador desses dias difíceis — a 
menos que ele se dê ao trabalho de 
catar aqui e ali, em meio a frases que 
poderiam ter sido escritas ontem, ou 
ser escritas amanhã, aquilo que é fun
damental — ler a mensagem do presi
dente. Na verdade, a mensagem do 
dfeefe de governo é intemporal; dir-se-
i* mesmo que foi escrita pouco depois 
do passamento do sr. Tancredo Neves, 
tãjo grande é a marca da presença do 
ilustre brasileiro quase três anos de-
ppis de sua morte. É tão marcante a 
personalidade do sr. Tancredo Neves 
—• ou pelo menos sua lembrança é re
putada útil —, que seus sentimentos 
mais íntimos são trazidos ã tona por 
séu vice-presidente, que revela ter si
do o primeiro Ministério da Nova Re
pública integrado por pessoas que 
"não eram do agrado íntimo" do presi
dente eleito. Sabe-se disso não por tra
balho de pesquisador, preocupado 
com mostrar a maneira pela qual se 
encaminhou a solução de um grave 
problema nacional, mas sim porque o 
sr. José Sarney necessita dizer que o 
fl&andato do presidente Tancredo Ne-
vj?s, e portanto do vice-presidente Jo
sé' Sarney, era de seis anos, imposto 
pela Constituição: "Mais que um man-
diato a cumprir, determinado pela 

Constituição vigente, tinha o presi
dente eleito a clara consciência de que 
forla escolhido para guiar... a socieda
de brasileira na sua difícil travessia 
institucional". O Congresso Nacional 
foi assim informado — e por intermé
dio dele a Assembleia Nacional Cons
tituinte — de que o vice-presidente do 
sr. Tancredo Neves assumiu a pesada 
tarefa de guiar a sociedade brasileira 
durante o período que lhe foi determi
nado, vale dizer imposto pela Consti
tuição vigente. 

O senador Humberto Lucena vive 
em outro mundo — o da realidade. 
Talvez por i§so tenha sido aplaudido, 
enquanto á 'leitura da mensagem do 
chefe do Executivo mereceu, se tanto, 
algumas poucas palmas protocolares. 
A realidade do senador é a de uma 
Constituinte "livre e soberana", única 
maneira -de resgatar o compromisso 
principal da Nova República. Aos que 
dizem que os "radicais" impediram o 
funcionamento do Congresso Nacio
nal — leia-se José Sarney — o presi
dente do Congresso diz que não!, que o 
Poder Legislativo funcionou, até em 
convocação extraordinária. E àqueles 
que afirmam estar a Assembleia Na
cional Constituinte sob o domínio dos 
"radicais", sendo o governo impedido 
de fazer-se ouvir — leia-se José Sar
ney —, o presidente do Congresso diz 
ser ela "o grande fórum do debate na
cional", presidido por esse "grande ti
moneiro da democracia", o deputado 
Ulysses Guimarães, a quem o Con
gresso Nacional rendia sua home
nagem. 

Dizer, em seguida, que há um con
fronto entre o Executivo e a Assem-, 
bléia era desnecessário — o confronto 
transparece na leitura de todo o dis
curso do senador Lucena, que faz 
questão de ressaltar, seguramente sa
bendo a quem se dirige, que acima de 
quaisquer conquistas ou liberalidades 
no campo social, a decisão mais im
portante da Assembleia Nacional 
Constituinte foi a instituição do man
dado de segurança coletivo, que liber
ta o cidadão da perseguição mesqui
nha do burocrata de turno. E lança, 
claramente, a luva: é preciso definir 
com urgência "duas questões políticas 
mais polémicas —' o sistema de gover
no e o mandato do atual presidente da 
República". Essa decisão é urgente 
para que a emoção não domine o am
biente político e para que o Brasil te
nha estabilidade política! 

A crise não transparece apenas no 
fato de o chefe do Executivo viver 
num país e o presidente do Congresso 
noutro, onde reina a "desesperança", 
porque o "brasileiro médio é hoje um 
cidadão que não acredita mais e não 
encontra razões" para confiar na Jus
tiça e no futuro. O simples enunciar 
dessas palavras amargas é sinal da 
magnitude da crise; ela se potencia 
quando quem as profere é o presiden
te do Congresso Nacional. Não é ape
nas por aí, repetimos, que se evidencia 
a gravidade da situação; muito menos 
no fato de o presidente do Congresso 
ser obrigado a repetir que "os gover
nos passam e o Brasil fica". Ela está, 
basicamente, no fato de o presidente 
da República considerar de seu dever 
repetir, ao iniciar praticamente o 
quarto ano de seu mandato, que não 
escolheu ser chefe de governo; que se 
viu subitamente lançado "numa situa
ção de espanto e desconforto". 

A crise está no fato de o presiden
te da República, estando em processo 
os trabalhos da Assembleia Nacional 
Constituinte, vir a público dizer qual o 
melhor sistema de governo para o 
País: um que lhe preserve o carisma 
das funções de chefe de Estado e de 
governo e lhe retire as agruras do con-
tato com os problemas cotidianos, que 
seriam, não se sabe como, entregues a 
um primeiro-ministro. A crise consis
te, finalmente, em o País viver situa
ção em que o presidente do Congresso 
se vê forçado a dizer que o voto dos 
constituintes não deve "sofrer as in
fluências deletérias de ordem conjun
tural", ao mesmo tempo que reitera 
que cabe ao "Congresso Nacional 
acompanhar o desempenho do gover-
no e fiscalizar as suas ações político-
administrativas". Quando o chefe do 
Poder Legislativo se vê obrigado a 
lembrar essas verdades triviais, é por
que está seguro de que o chefe do Exe-' 
cutivo não quer que o Congresso cum- > 
pra suas funções. j 

A crise reside, pois, nó fato de o 
Executivo viver num país de sonho,: 
criando atritos com o Legislativo; e o 
Legislativo viver no país da realidade, 
forçado a defender todos os dias as 
suas prerrogativas e impedir o Execu
tivo de investir contra ele a todo ins
tante. O conflito entre os dois países, o 
do sonho e o da realidade, pode invia- , 
bilizar por longo período o Brasil sei 
não for resolvido a tempo. 


