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A Biblioteca da Assembléia Legislativa de Minas
em oportuna iniciativa, empenha-se na divulgação do livro
"Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito Cons-
titucional", de autoria do jurista mineiro e professor da
Universidade de São Paulo José Afonso da Silva. Haverá quem
se lembre da participação do notável constitucionalista no
Simpósio "Minas Gerais e a Constituinte", promovido pelo Le-
gislativo Mineiro em 1986, quando dissertou sobre "A Consti-
tuinte e o Regime Democrático". O tema em exame, no manual
mencionado, é "o processo de formação da lei", entendida como
"a concretização, no plano prático, da conduta do Estado-Le-
gislador".

Publicado nos idos de 1964 - esem reedição conhecida -
o trabalho antecede Carta Emendada de 1967, cuja vigência
ocorrerá até a promulgação, pela Assembléia Nacional Consti-
tuinte, da nova Constituição Federal.

Trata-se de clássico no gênero - obra amadurecida no
estudo e na reflexão. O tema dominante desenvolve-se em seis
densos capítulos, que versam sobre uS tópicos: bases do pro-
cesso legislativo; órgãos legislativos; iniciativa no proces-
so de formação das leis; emendas; conclusão do processo le-
gislativo; e, findlmente, procedimento legislativo. Os títu-
los e parágrafos em que se subdividem os capíLulos são exami-
nados com minucioso cuidado.

Incorrerá em equívoco quem julgar o estudo envelhecido
ou desatualizado, por força de inovações contidas em disposi-
tivos constitucionais supervenientes. Descontado um ou outro
trecho da monografia - moldado pela ordem jurídico-constitu-
cional precedente, como é o caso óbvio das remissões a arti-
gos da Constituição de 1946-, o arcabouço conceptual cons-
truído por José Afonso da Silva conserva, para estudiosos e
pesquisadores, a correção e o vigor originais Os conceitos
de Direito, lei (nos aspectos material e formal), regulamento,

9



rv

processo legislativo, iniciativa, emenda, fases do processo
legislativo, entre outros, manLêm-se inteiramente válidos.

A orientação perfilhada pelo escritor revela-se com
cristalina transparência na reflexão que encerra o livro:

"Fomos guiados pelo nosso pensamento democrático, que
entende por Democracia não apenas a existência de um aparato
formal da democracia política, mas a compreende como um con-
ceito histórico-cultural, que recebe conteúdo novo em cada
momento da História, sem perder a sua essência de sistema de
vida social fundado no sentido de libertação do homem de tudo
quanto o impede de expandir sua personalidade, sem individua-
lismo egoísta, mas na consonância do bem de todos".

Em artigo de repercussão nacional, inserido na coletâ-
nea "ercursos na História da Psicanálise", o cientista Ju-
randir Costa alerta para a atmosfera sombria - quase um clima
de anomia social - que caracteriza o Brasil de hoje, em razão
do descrédito na lei e na justiça.

Em tempos normais - mas pricipalmente numa época de
crise -, a leitura de livros como o escrito pelo jurista mi-
neiro é tarefa obrigaLória para homens de Estado, juristas,
professores, consultores, assessores legislativos e estudio-
sos em geral; mesmo porque a expectativa da sociedade, neste
momento, é a de que a nova ordem a ser instaurada consagre,
de modo definitivo - e pela primeira vez em nossa História -,
uma democracia fundada na liberdade, na igualdade, na justi-
ça - e num desenvolvimento econômico que assegure dignidade à
maioria do povo brasileiro.

CONSTITUINTE MINEIRA; A Biblioteca se prepara

Participando do esforço preparatório para a Constituin-
te Estadual, a Biblioteca, junto com a Coordenação de Progra~
mas de Automação, está planejando a alimentação dos bancos de
dados de recortes de jornais e de sugestões para a consti-
tuinte.

Já estão sendo selecionadas matérias de jornais minei-
ros e nacionais que discutem os preparativos ou que trazem
subsídios doutrinários au poder constituinte estadual a ser
instalado. Numa etapa preliminar estão sendo elaborados tam-
bém a lista de cabeçalhps de assunto e formulário para inde-
xação.

O usuário obterá, através da especificação do assunto
desejado, a indicação da matefia jornalística correspondente
e sua respectiva localização na Biblioteca. Da mesma manei-
ra, as sugestões oferecidas pela comunidade à elaboração do
texto constitucional poderão ser facilmente identificadas

10

através do assunto de que tratam, bem como de sua auturia,
data de publicação/apresentação, etc.

Encontram-se envolvidos neste trabalho funcionários de
ambas as Coordenações e espera-se que sua concretização venha
a auxiliar bastante os trabalhos da Constituinte, além de
funcionar posteriormente como •emória dos acontecimentos re-
lativos ao evento.

RECORTES DA PROOUÇPO PARLAMENTAR

Visando ao atendimento dos pedidos de informação le-
gislativa cuja principal referência é o deputado enquanto au-
tor da matéria, a Biblioteca recorta e organiza em pastas to-
da a produção parlamentar.

Este serviço é continuação do que vinha sendo feito
pela antiga Diretoria das Comissões e consiste ia seleção de
matéria publicada no "Minas Gerais" e seu arranjo em pastas
cuja identificação se dá pelo nome do deputado. Assim sendo,
localizam-se na pasta de determinado deijtado todos os seus
pronunciamentos feitos em plenário, projetos de lei e resolu-
ções, requerimentos, comunicações, etc.

Na biblioteca pode-se recuperar a produção parlamentar
da atual leoislatura; as pastas das legislaturas anteriores
estão sob a custódia da Coordenação de Arquivo e Microfilma-
gem - ramal 7254.

CLUBE DO LIVRO - Una idéia que está dando certo...

Inscreveram-se desde o BIBLOS n9 2 mais 10 funcioná-
rios, perfazendo um total de 23 associados, que têm à sua
disposição um acervo de 51 obras.

A partir de 08/06 as novas obras incluídas no acervo
são:

Filhos das trevas de Morris West; Os herdeiros e Os
implacáveis de Harold Robbins; Sombras no paraíso de E. M.
Remarque; A mulher do vizinho de E. Sabino; Sob o manto do
passado de N. S. V. Costa; Risíveis amores de M. Kundera; lhn
estranho no espelho e O outro lado cia meia-noite de S. Shel-
don; t.kn homem casado de P. Read; Chuva de C. P Carneiro; O
maior milagre do mundo de 0. G. Mandino; O perfume de P Sus-
kind e Como vejo o mundo de A. Einstein (adquiridos com re-
cursus das mensalidades maio/junho).

Pedimos aos associados que efetuem o pagamento das
mensalidades até o dia 15 de cada mês para que novas obras
sejam adquiridas com maior rapidez.

Se você tem sugestões para compra ou autores preferi-
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dos, comunique-se conosco pois assim o acervo poderá se tor-
nar cada vez mais interessante para você.

ASSOCIE-SE VOCE TAMBÉM!!!

JtJISPRWtNCIA; unia simples questão de busca

A Biblioteca tem em sua coleção vários periódicos es-
pecializados em jurisprudência dos Tribunais Superiores, dos
Tribunais de Justiça e de Alçada dos Estados.

Além do índice que se encontra no final de cada fascí-
culo, - estas revistas têm índices cumulativos reunindo toda a
matéria publicada em um certo período (um ano ou mais). Ne-
les, o usuário tem acesso à informação pelo assunto e, em al-
guns casos, também pelo número do acórdão, podendo fazer um
levantamento abrangente de jurisprudência sobre um tema espe-
cífico.

Tomemos, como exemplo, o verbete DESAPROPRIAÇAO nos
índices cumulativos da Revista Trimestral de Jurisprudência/
STF, janeiro de 78 a dezembro de 79 e Revista dos Tribunais,
1984 a 1986. Nos dois volumes estão relacionados nada menos
que 229 acórdãos com ementas sobre os vários aspectos da de-
sapropriação.

Os índices numéricos, por outro lado, agilizam o traba-
lho dos que buscam um acórdão do qual já conhecem o número.

Como recurso adicional temos o JURI, banco de dados do
PRODASEN, que pode ser acessado para consultas desse tipo,
fornecendo listagens cujos ftens são encontrados, em boa pro-
porção, nessas revistas.

BANCOS DE DADOS DO PRODASEN - O MATE

O banco de dados MATE - Matérias Legislativas - abran-
ge um total de 21.914 matérias que tramitaram ou estão trami-
tando no Congresso Nacional, incluídos, sob esta denominação
genérica, os diversos tipos de projetos (de lei, de lei dele-
gada, de lei complementar e de resolução), as propostas de
emenda constitucional, as mensagens, os ofícios, os parece-
res, etc.

Todas as matérias apresentadas a partir de 1973 estão
indexadas. Além destas, um subconjunto de 884 matérias apre-
sentadas antes daquee ano também estão disponíveis: a maté-
ria legislativa mais antiga que pudemos localizar através do
terminal de computador é um projeto de lei de 1947.

A estrutura de um documento no MATE (ou seja, de cada
matéria legislativa transformada em matéria indexada) nos
permite conhecer: os nomes e números que a matéria recebeu

durante sua tramitação (P. ex.: a Mensagem da Presidência da

República ao Congresso flQ 470/85 foi transformada, no Senado
Federal, na Mensagem 221/85 e, posteriormente, no Projeto de

Lei do Senado nQ 280/85); o autor da matéria (quando é uni par-
lamentar, há referência ao partido a que pertencia na época
da apresentação da matéria); a ementa da matéria, ou o seu
texto oficial; observações que esclarecem o assunto abordado;
um resumo detalhado da proposição; um resumo geral; referên-

cias à legislação que serviu de base legal para a proposição;
referências a outras proposições que porventura tenham sido

anexadas à matéria descrita e, finalmente, um acompanhamento
completo da tramitação da matéria, desde a sua apresentação
até a última ação legislativa nela incidente.

Este último grupo de informações sobre a tramitação é
de suma importância: ele nos indica todos os passos da propo-
sição com detalhamento de emendas, substitutivos, pareceres,
relatores, resultados de votações, situação atual da matéria,
etc. Como cada uma destas informações traz a respectiva refe-
rência da publicação no Diário do Congresso Nacional, temos
acesso, desta forma, ao teor integral de todas as decisões

legislativas tomadas com relação à matéria indexada.

Como nos outros bancos de dados do PRODASEN, também no
MATE podemos efetuar as mais diversas operações lógicas, pes-
quisando as matérias por assunto, autor, número, tipo de pro-
posição, data, etc. Ele constitui um imenso e funcional ar-
quivo computadorizado do trabalho hoje desenvolvido no âmbito
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Já os trabalhos
específicos da Assembléia Nacional Constituinte estão sendo
indexados em outro banco, que será oportunamente objeto de
comentários no BIBLOS.

FOLHETIM - guardado a descoberto

As sextas-feiras os aficcionados em artes plásticas,
literatura, os cinéfilos, os filósofos e os curiosos de um
modo geral aguardam sequiosamente a chegada do Folhetim.

Encartado na Folha de São Paulo, este suplemento con-
segue agradar a todos os que se interessam por fruição cultu-
ral de bom nível, caracterizando-se ainda pela crítica sempre
acurada, o bom gosto e a atualidade na seleção de seus temas.
Numa linha que só se compromete com a ciência,a cultura e a
arte, o Folhetim encarna ainda o modelo atual de publicação
exigente e acessível dentro do nosso mercado jornalístico.

A Biblioteca vinha colecionando este semanário desde
1985, sem, contudo, torná-lo disponível por não-indexado. E,
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agora, com grande satisfação comunica aos seus usuários ami-
gos da cultura que o Folhetim encontra-se guardado e acessí-
vel.

Portanto, se você precisa de uma matéria que se enqua-
dra na linha editorial do Folhetim, venha à Biblioteca, pois
certamente, irá localizá-la. Mais que isso- se você, cioso
do acesso a suplementos culturais, vem colecionando este tipo
de publicação em sua casa ou escritório, pode ficar descansa-
do, pois a sua Biblioteca faz isso para você semanalmente.

A propósito de complementação desta nota, deixamos o
poema de Antônio Cícero, transcrito no Folhetim n g 517, de 2
de janeiro de 1987.

GUÍRDAR

Guardar uma coisa não é escondê-la ou
trancá-la. Em cofre não se guarda nada. Em

cofre perde-se a coisa à vista
Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por

admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela
iluminado.

Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer
vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar

acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por
ela

or isso melhor se guarda o vôo de um pássaro.
Do que um pássaro sem vôos;

or isso se escreve, por isso se diz, por isso se
publica, por isso se declama e declara um

poema:
rara guardá-lo;

rara que ele, por sua vez, guarde o que guarda,
guarde o que quer que guarde um poema;

Por isso o lance do poema:
tmor guardar-se o que se quer guardar.

Antônio Cícero
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