
Para Brossard, ênfase 
^dos novos é equivocada 

O ministro da Justiça, Paulo 
Brossard, criticou ontem, em Porto 
Alegre, a criação de obstáculos ao 
funcionamento da Assembleia Na
cional Constituinte, afirmando que 
está havendo uma "supervalorização 
de coisas que não são importantes". 
Ete frisou que o regimento interno, 
ainda não aprovado, "é uma lei me
ramente instrumental para os traba
lhos da Constituinte; e se faz do regi
mento uma verdadeira questão in
transponível, inconciliável". Bros
sard mostrou-se confiante, no entan
to, de que a Constituinte, "verifican
do o que aconteceu durante este pri
meiro mês, passado este fervor, pas
sado de certa forma esse deslumbra-
n^ento" solucionará essas questões: 
'fOs"homens sensatos, os mais impor
tastes, os mais pesados, vão exercer 
sua natural influência no sentido da 
divisão do trabalho e da condução 
dos problemas principais a bom 
termo". 

, O ministro da Justiça — que on
tem pela manhã saiu para fazer algu
mas compras no mercado público da 
capital gaúcha e comeu uma salada 

de frutas na banca 40, que frequenta 
desde seus tempos de estudante — 
considerou que as "escaramuças" 
por questões secundárias que estão 
ocorrendo nesta fase inicial dos tra
balhos da Constituinte podem ser 
explicadas, em parte, pelas "ilusões 
inteiramente desarrazoadas e espe
ranças desmedidas" criadas pela 
"ideia totalmente irreal do que fosse 
uma Constituinte". 

Outro motivo poderia ser a recu
sa dos parlamentares novos em acei
tar o que chamaram de "pratos fei
tos", recusando que os mais expe
rientes iniciassem o encaminhamen
to das questões do regimento in
terno. 

O ministro da Justiça ironizou as 
preocupações de ser declarada a so
berania e a liberdade da Constituin
te: "E evidente que a Constituinte 
deve ser livre e soberana, ou então 
não ser Constituinte. Agora, esta li
berdade e esta soberania devem ser 
entendidas em termos. Por exemplo: 
a Assembleia seria livre e soberana 
para decretar que o idioma nacional 
passaria a ser o russo? Não". 


