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"A',futtír*a Constituinte aindanão,eo"nqliiisfoupnon- "que se abrigam..no 
HÇ^ dadé.nps .espíritos. En.tre,ca pphç dó Presidente*^ atender às exigências legais 
veieitõ;ejás"eleições'de 86 há disponibilidadesufieièntex, 
de tempo para que a ordem naturaÍ,dos. fatos políticos <. 
a encaminhe desacordo com a,importância.èxtraofdi-í' 
nária ique Jhe^está reservada,. É-naturilrquejséjam r, 
ocasionais^as (manifestações >de„franca y$irnpátia:'le . 
espêrança,\bem como a cautelas dos que lhe atribuem • 

Pi; capazes, de 

i um 'potencialpôlitico imprevisível? •à£R<v<r tst;/.* *s%-. AÍ; ,'/ 
t;'u.»KV) .cwjî ififiví .'.•• > «Ni .fyt«Krn'i ..\ jwnsfE *>• &i£ 
<•)?. filÍPí^aquagtó a !Ç°nsWum^fl?Jiu,n> projeto;, a^ 
espe'ra„de,oportunidade. Antes da abertura doidebates/ 
sobre os temasique lhe definirão o perfildemocrático,-'' 
hfcòrteçõés 'a '"fazer' na legislação ̂ eleitoral • e Jnas •> 

' normas''que^iriibêm a organização" dàs^correntês^ 
políticas'airida'sem identidade própria'.,, '3.! 'l-J^XÜn 
uvjítA CNBB, divulgou a recomendação que Jèncamtó-'" 
hhòu aoPjesidehte Tancredo Neves emjfayór de;urrta^.. 

• àmplã-pfesénçá popular nosdebàtès^prèiiminares!^.1; 
Constituinte reservará aos bispos brasileiros à'"oportü-.,! 

nidaçíé, de contribuírem também parjt' que o«asjpe^osJ 
essenciàis"da^turà Constituirão reflitam^aspirações*;* 
democráticas,„e;iimpedir„quei,os ^eleitores^niõííSe^ 
deixem -embair»pelas seduções -utópicas, com .que'(. 
muitos candidatos vão se apresentar'ao rebanho» dá-
Igreja. _' * ' -^^^ 

v't,!Não.'évpor outra razão que oPresidenté Tancre-,.,, • 
> doiNçveV/concedeu prioridade às refpnnas da legisia:;% 
çãp; partidária e eleitoral. À medidaque as tendências•;>:» 
políticas exprimirem sua diversidade em partidos com : 
identidade ̂ própria, a sociedade poderá distinguir ' 
quVni é'quem%'a*promiscuídâ'deíle idéias e doutrinas 

.4. , A participação dò põvõnà* Constituinte, destaca-
rda na notá^da^CNBBy^énndispelisávèi para que a 
'ConstituiçãonradüMfáçpwáções e compromissos, e 
•tenha eficácia e vida longa. "À^pjuticiflação popular 
thuma derhócrâciaíSé.faz,principalrnenteípelo voto. O 

1 ,póvo elegerá os constituintes de 86, quê em nome de 
jtoda a Nação traduzirá os sentimentol sociais num 

''•ípacto político responsável. O outro nível de participa 
ição ativá'dos,êleiiore's será atravès*rdo debate prévio 
com os carÉiaafosVn^ll' t& ^ í *H. • ' : ! ' •*:»«' 
f l - interlifám^^òis ,f aEr/eçessidádés da. reforma 
telèitoral e^^rièfê^aV^ayticián^ como ponto de 
[partida. A^nstit|imte sèffeduziria em'sua indispen-
.Esável repre^éritati^idàdeyc|)m|p^èr^ 
-legitimidadéfsea-eléiçaÒ dós* seus' membros se fizesse 
'noréduzido;qamrJ .̂;.d^^s^lhaíatüa1iiQjVo|o;.Vincula-
doeasqúotas-eleitoraisiqueinviabilizam a;criação'de 
partidos fariám> cóm^que^â'' Constituinte* fosse' a 
projeção dàTrioásas'''limitações e nãò"daYplürâlidàde 
brasileira. r " : " . ' ; \ '-'í. " ' , * ... ' „ _ ' ' ; , 

Ninguém quer eleger candidatos que, nao corres
pondem às suas ..idéias, nem :ser~responsável"»por 
equívocos representativos proporcionados pelo^siste-
ma eleitoral.'Candidatos que sé elegem comíasobra 

vdos votos alheios?pódem'SêriDépútàdÒs de^fóiàrque 
desembarcàrãd^á"'Constituinte "'com^*"'propósitos 
OCÜltOS ' •• ^ ^"'̂ "* t>,'^ií'r'K ^-f "*ji^t "«Tf*>>*í * ^ -»*"»•»'_ 

•»> ',. ' rt • **»WJí «Vi» «i,«SVS*- '•>*.' . . - ' í f W l .«^niV* >:r.' , 

, , Os riscos,não,estão,na,Constituinte, re sim no 
sistema eleitPíal-;yidosoté>naí/faltavde fautenticidade 
dos partidos para eleger constituintes:1^' 
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