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Seminário debate 
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propostas para 
a Constituini 

J3 Mftf? J ^ 

pôr Ano Cristina MagalhOat 
de São Paulo 

Discutir amplamente as 
possíveis formas e conteú
do da nova Constituição Fe
deral. Este será o principal 
objetivo do seminário 
"Propostas para uma 
Constituinte", promovido 
pela Procuradoria Geral do 

'Estado de São Paulo, que 
terá início na próxima 
quinta-feira, no auditório 
da CESP, em São Paulo. As 
propostas levantadas no se
minário serão encaminha
das ao presidente da Repú-. 

.blica, Tancredo Neves, co-

. mo subsídio para uma nova 
Constituição. 

Para o secretário de Jus
tiça, José Carlos Dias, o 
País vive um momento pré-

N constituinte, que deve ser 
amplamente discutido e 
trabalhado em todos os 

' níveis da sociedade brasi-
í leira. O seminário, segundo 
, ele, é um esforço para tra-
i zer grandes nomes de todo 
* o Pais para o debate de 
I grandes temas. 
| A palavra de ordem do 
i presidente da República, 
! observou a procuradora ge-
f. ral do Estado, Norma 
i Kyriakos, é a abertura de 
' debates. O seminário, se-
i gundo ela, é a contribuição 

do Estado de São Paulo, 
i que/através de seus órgãos 
•' representativos, dará par-
. tida a esta discussão. A 
E procuradora- geral infor-
> mou também que ôs.resul-
i tados dos debates* com as 
', propostas formuladas se-
! rão publicados nas revistas 
f da Procuradoria e da Asso-
t ̂ ciaçãoçdos Advogados, de 
pSãò PjauloTqüe^rãõ^distri-
j ,búídas a;to*dos os.órgãos 
I jurídicos do País. 

Para ò presidente do Ins-
i tituto dos Advogados de 

São Paulo, Ives Gandra da 
( Silva Martins, esta discus-
! são é imprescindível. Para 
' ele, é preciso definir, antes 
| de mais nada, qual será a 
I formada Assembléia Cons-' 
I tituinte. Ives Gandra acre-. 
Mdita^que o seminário terá 
{ ainda uma terceira finali

dade, a didática. Segundo 
ele, fala-se em Constituin
te, Constituição e o povo 
brasileiro não sabe ao certo 
o que significam estas pa
lavras. 

O prefessor Celso Bastos, 
diretor do Instituto Brási-

' leiro de Direito Constitucio
nal, afirmou que" todos as 
tendências políticas esta
rão em debate durante o se
minário. Ele acredita que 
não poderia ser diferente, 
pois o que se está discutin
do é á organização de um 
país onde todos devem ser 
ouvidos. Celso Bastos, con
tudo, disse que o evento é 
científico e não uma tribu
na para discursosr* 

Durante quatroÁ meses, 
juristas, economistas, em
presários, ministros de Es
tado e outros representan
tes da sociedade debaterão 
temas como: parlamenta
rismo e presidencialismo; 
formas de participação 
política; sistema tributá
rio; direitos fundamentais; 
exercício do poder consti
tuinte. Duas tendências já 
estão marcadas."A seção 
paulista da Ordem dos Ad
vogados do Brasil defende 
a formação de uma Assem
bléia Constituinte agora; o 
Instituto dos Advogados do 
Brasil sustenta a formação 
somente em 1986, depois de 
amplo debate do"tem a en
tre todos os segmentos da 
sociedade. <''. 

O seminário é uma pro
moção conjunta da Procu
radoria Geral dó Estado, 
Ordem dos advogados do 
Brasil, seção São . Paulo, 
Faculdade de Direito da 
PUC, Associação dos Advo-' 
gados de São Paulo.ílnsti-
tuto dos Advogados de São 
Paulo, Associação'dos Pro
curadores do Estado, Insti
tuto Brasileiro de Direito 
Constitucional, Comissão 
de Constituição e Justiça 
da Assembléia Legislativa, 
Associação dos Advogados 
Criminais, Associação dos 
Advogados Trabalhistas e* 
Companhia Energética de 
São Paulo (CESP);- : 


