
O Mim«t.tQ__.Qs£ax,,,-.Ceí*rea, do 
Supremo Tribunal Federal, será o 
primeiro conferencista a abordar o 
tema "Assembleia Nacional Cons
tituinte e o Supremo Tribunal 
Federal", dentro do programa nacional 
de debates pela Constituinte, sob a 
promoção da OAB—DF, ainiciar-sena 
próxima segunda-feira âs 18h30 min. 

A expectativa é de que o Ministro 
abranja o aspecto do resgate da 
autonomia do Poder Judiciário, prin
cipalmente no que diz respeito ao STF, 
profundamente atingido pelo Execu
tivo durante as últimas duas décadas, 
tendo se transformado em órgão 
eminentemente politico e controlado 
pelos governos militares. 

Outro fator que deverá ser observado 
e o das nomeações àquele Tribunal que 
foiam efetuadas pelo Executivo militar 
visando a concessão de favores 
políticos, com caso registrado de 
ministro com passagem de apenas dois 
anos pelo cargo e, aposentadoria com
pulsória logo em seguida, beneficiando-
se pelo resto da vida com o alto pecúlio 
de ministro. O critérios destas 
nomeações estará certamente na pauta 
do ministro Oscar Corrêa, nestelIICiclo 
sobre Assembleia Nacional Constituin-
t e d a O A B - D F . 

A OAB já se posicionou firmemente 
na condição de opositora à "Comissão 
de Notáveis" a ser designada pelo 
Presidente José Sarney, sob o pretexto 
de que desta forma estará seelitizando a 
Constituinte e deixando,uma vez mais, 
o povo de fora dos problemas que 
afligem a Nação. Sendo assim o 
Ministro Oscar Corrêa irá deparar-se 
com a questão de que para uma nova 
organização judiciária, a Constituinte 
deveria ser composta apenas por 
juristas e advogados? 

O delicado tema da ação da Cons
tituinte no Poder Judiciário será ainda 
debatido pelos ministros Lauro Leitão, 
do Tribunal Federal de Recursos, 
ministro Carlos Coqueijo Costa, do 
Tribunal Superior do Trabalho, 
Desembargador Luiz Vicente Cernic-
chiaro, do Tribunal de Justiça e 
ministro Heitor Gomes de Almeida, do 
Tribunal Superior Militar, de 12 a 16 
deste mês, no auditório da OAB—DF, 
sempre às 18:30 hs., dentro do 
programa do III Ciclo sobre Assembleia 
Nacional Constituinte e o Poder 
Judiciário. 

O presidente da OAB—DF, 
Mauricio Corrêa justificando a opor
tunidade desses debates, afirma que fica 
evidenciado o desinteresse da República 
para com a Justiça, fazendo com que ela 
não possa acompanhar a dinâmica da 
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