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Brossard: Mm 
O ministro da Justiça, 

Paulo Brossard, ao comen
tar ontem a decisão do pre
sidente Sarney de não en
caminhar ao Congresso 
Nacional o anteprojeto 
constitucional da Comissão 
Afonso Arinos, afirmou que 
o Governo não tem projeto 
oficial. Para o ministro, a 
comissão provisória cum
priu seu papel e as suas 
propostas para a nova 
Constituição pertencem 
agora à sociedade e ao 
País. 

Segundo o ministro da 
Justiça, até Io de fevereiro 
de 1987, quando serão em
possados os constituintes, 
encarregados de elaborar a 
nova Carta Magna, abre-se 
um período (quatro meses 
e meio) razoável de tempo 
para a discussão ao traba
lho da comissão. 

— Esse trabalho é públi
co. Tenho certeza que a As
sembleia Constituinte não 
vai ignorá-lo. Ele não foi 

) em vão, e está aberto à 

análise dos competentes e 
até ao juízo dos incompe
tentes, declarou. 

Paulo Brossard negou 
também que o Governo te
ria decidido arquivar o pro
jeto em função de propor a 
modificação do sistema de 
governo de presidencialis
ta para parlamentarista e 
lembrou que ele próprio é 
par lamentar i s ta . 
O ministro do Supremo Tri
bunal Federal (STF) Sid-
ney Sanches, criticou on
tem, durante o X Congres-

Arinos cumpriu missão 

fn 
so Brasileiro de Magistra-V-' 
dos, a não participação de__. 
um magistrado na Comis-CP 
são Afonso Arinos, que ela- ^J 
borou o anteprojeto constl- J > 
tuclonal entregue quinta- f s | 
feira ao presidente José SES 
Sarney. Para Sanches, a in- L», 
clusão de pelo menos um fTt 
Juiz na comissão teria sido "js», 
de grande importância pa- *£. 
ra o anteprojeto constitu- j£^ 
clonal. 

Segundo o ministro, a 
participação de um magis
trado aprimoraria a comis
são na parte relativa ao Po-, 
der Judiciário e à magis
tratura nacional. Por isso, 
acha que era muito impor
tante a convocação de um 
juiz. Acrescentou que pelo 
menos o presidente da As
sociação dos Magistrados 
do Brasil, desembargador 
Milton Martins, deveria ter 
sido membro da comissão, 
"porque representa toda a 
magistratura e teria condi
ções de transmitir as rei
vindicações dos juízes". V 
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