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x IM)EXAÇTU) DAS SIJCESTOES P CONSTITUINTE MINEIRA
Numa atividade de suporte à elaboração da Constituição

Estadual, a Biblioteca está dando os últimos toques no proje-
to de indexação das sugestões, juntamente com a Coordenação
de Programas de Automação.

As sugestões partem de cidadãos individualmente ou de
entidades da sociedade civil, tais como sindicatos, associa-
ções de classe e demais instituições interessadas em partici-
par do processo constituinte estadual.

O banco de dados que as Coordenações de Biblioteca e
Programas de Automação irão alimentar tem por finalidade as-
segurar a recuperação das sugestões na fase de elaboração do
anteprojeto. Por outro lado, esse trabalho garantirá a fiel
gravação da memória da IV Constituinte Mineira.

Muitas das dificuldades com que se deparam os deputados
e assessores na tomada de decisões sobre o processo constitu-
cional dizem respeito à não-recuperação de dados dos momentos
constituintes anteriores. O criterioso tratamento que a As-
sembléia de Minas dará ao referencial da atual Constituinte
em todos os seus aspectos assegurará às gerações futuras uma
análise minuciosa dos procedimentos adotados nas suas diver-
sas fases.

Serão também beneficiários da automação os pesquisado-
res, acadêmicos ou não, que, em momentos posteriores, se in-
teressarem pelo desenvolvimento de estudos nesta área. O uso
do computador minimizará um problema secular cia pesquisa - a
falta absoluta de dados históricos.

Após a indexação das sugestões,estaremos alimentando o
banco de dados "NOTICIAS" que versará sobre matéria noticiosa
veiculada pela imprensa sobre a elaboração da Constituição
Mineira. Em momento oportuno, o BIBLOS informará a seus lei-
tores como utilizar os bancos alimentados com a participação
cia Biblioteca.

CONGRESSO DISCUTE MEDIDAS PFIOVISGtIPS*
Floriano de Lima Nascimento
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Na semana que promete ser a mais quente deste verão -
pelo menos de acordo com o termômetro político - o Congresso
Nacional reúne-se para discutir e votar as medidas provisó-
rias que integram o chamado Plano de Verão. A iniciativa do
Presidente da República está respaldada por dispositivos
constitucionais, especialmente o art. 62, segundo o qual, em
casos de relevância e urgência, pode aquela autoridade "ado-
tar medidasprovisórias, com força de lei, devendo submetê-
las de imediato ao Congresso Nacional que, estando em reces-
so, será convocado extraordinariamente para se reunir no pra-
zo de cinco dias".

No seu parágrafo único, o dispositivo mencionado condi-
ciona a eficácia das medidas, desde a edição, conversão em
lei no prazo de trinta dias, a partir da sua publicação, ca-
bendo ao Congresso Nacional "disciplinar as relações jurídi-
cas delas decorrentes".

Do ponto de vista jurídico, vem causando perplexidade
que dispositivo inserido no conjunto de medidas haja retira-
do, do Congresso, o poder de emendá-las: com efeito, aos le-
gisladores permitiu-se tão-somente aprovar ou rejeitar, em
bloco, o Plano. Restrição polêmica, inibe, ao alvedrio do Po-
der Executivo, o alcance do mandamento constitucional.

Senadores e Deputados Federais, convocados a Brasília,
estão dando prioridade ao exame de norma tão contraditória
quanto insólita, na medida em que, de antemão, proíbe a ação
parlamentar voltada para o aprimoramento das medidas - uma
exigência de, praticamente, todos os segmentos da sociedade
brasileira.

O Presidente do Congresso Nacional, Senador Humberto
Lucena, acha que, como o Regimento Interno em vigor não faz
referência ao assunto, deve prevalecer a proibição de emendas
s medidas provisórias, embutida no Plano - a menos que, a
partir de um acordo das lideranças, o Plenário modifique o
Regimento comum. O Deputado Ulysses Guimarães, Presidente da
Câmara dos Deputados, com base no texto constitucional, que
entende não restringir a iniciativa parlamentar no tocante
matéria, esposa a tese de que o Congresso pode e deve alterar
as medidas. Com poucas exceções, esse tem sido o entendimento
manifestado pelas demais lideranças. O professor e escritor
de Direito Eras Roberto Grau afirma que, por não ter sido
atendida a exigência constitucional da convocação imediata do
Congresso, para, no prazo de cinco dias, examinar as medidas,
perderam elas toda e qualquer validade jurídica.

Ninguém se iluda: se depender da profundidade e do ca-
ráter contraditório dos debates políticos e jurídicos sobre a

matéria em pauta, os próximos dias vão entrar para a histó-
ria. Até mesmo porque estamos diante de um exemplo prático
das novas e relevantes responsabilidades do Poder Legislativo
no atual quadro político brasileiro. O Plano de Verão, con-
quanto elaborado dentro de critérios herméticos, cerceadores
até mesmo do poder parlamentar de emenda, é a primeira fenda
aberta na couraça blindada do autoritarismo econômico brasi-
leiro. 

* Esse artigo foi escrito no dia 23/01/89.

IMS; O QUE PODE MUDAR?

Dada a sua importância, a legislação tributária do Es-
tado recebeu sempre um tratamento especial da Biblioteca. Du-
rante o hiato que se instalou entre a paralização das ativi-
dades de atualização da Secretaria da Fazenda e a retomada
desta tarefa, pela Associação dos Funcionários Fiscais do Es-
tado de Minas Gerais, a Biblioteca da Assembléia manteve em
dia o Dec. 24.224 que trata do RIEM.

Agora, com a tramitação do Projeto de Lei n g 1.293/88
na Assembléia, temos que a referida legislação sofrerá trans-
formações consideráveis, objetivando a adaptação das normas
tributárias estaduais aos preceitos da nova Constituição Fe-
deral.

Dentre as grandes modificações pelas quais passará a
legislação tributária, destacam-se o imposto sobre prestação
de serviços de transporte interestadual e intermunicípal e as
novas tarifas incidentes sobre os serviços de comunicação,
circulação de energia elétrica, o imposto único sobre mine-
rais e o incidente sobre produtos semi-elaborados (couro, aves
congeladas, ferro-gusa etc.). No seu artigo 12, o referido
projeto estabelece as alíquotas para os novos impostos e al-
tera algumas das alíquotas já existentes.

De acordo com o preceituado no artigo 155, § 29 , item
X, letra b,da Constituição Federal, nas operações envolvendo
petróleo, seus derivados e energia elétrica destinados a ou-
tro Estado da federação não haverá incidência de imposto.

O projeto-do IMS encontra-se sob a apreciação da Co-
missão de Constituição e Justiça (CO). Após o parecer da
CO, irá a Plenário, em discussão única.

Como se pode verificar, são muito significativas as mu-
danças que se anunciam na legislação tributária. A Biblioteca
vem acompanhando com atenção a tramitação do projeto para
captar com presteza os futuros desdobramentos normativos que
venham complementar o elenco da legislação tributária minei-
ra.
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BANCOS DE DADOS DO PRODASEN - Pronunciamntos Parinenares e
 

trabalho, credibilizando ainda mais a sua produção intelec-
Biografias de Senadores
 

tual!

Estamos neste número encerrando as apresentações men-
sais que temos feito dos bancos de dados integrantes do sis-
tema informaclonal dq PRODASEN. Restando apenas dois bancos
de dados a serem abordados, gostaríamos de sobre eles dizer
uma ou duas palavras.

O DISC é um arquivo de referências a pronunciamentos
feitos por senadores, deputados e demais autoridades nos ple-
nários do Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos De-
putados ou Assembléia Nacional Constituinte. Cada um de seus
50.824 documentos inclui referências 'a data do pronunciamento
(casa legislativa), apartes oferecidos, fonte publicadora e
um amplo resumo dos assuntos abordados.

Já o BSEPI constitui um universo de referências a dados
biográficos de senadores. Foram indexadas diversas informa-
ções, permitindo ao interessado traçar um perfil da atuação e
da história de cada senador brasileiro. Os dados incluem for-
mação acadêmica, participação político-parlamentar, dados
pessoais, etc. São 953 documentos indexados, abrangendo in-
clusive senadores de legislaturas passadas.

Esperamos que esta série de matérias sobre os diversos
bancos de dados gerados pelo PRODASEN tenha contribuído efi-
cazmente para uma compreensão geral dos recursos oferecidos
pelo sistema. O nosso interesse foi fornecer ao usuário um
mínimo de informação gerais que o coloquem em contato com os
bancos de dados, conhecendo seus recursos e suas limitações.

í.I PEuIWj

O acervo de livros da Biblioteca da Assembléia continua
em franco processo de expansão. Em dezembro último foram ad-
quiridos 129 novos títulos, abrangendo as mais diversas áreas
de interesse do Legislativo. A seleção foi novamente feita
pelos técnicos da Biblioteca com a assessoria dos colegas
Floriano Lima Nascimento, Menelick de Carvalho Neto, Júlio
César S. Esteves e Leonardo Henrique de Noronha.

O enriquecimehto da coleção é sempre necessário e opor-
tuno, sendo que, em tempo de elaboração constitucional, faz-
se absolutamente imprescindível para o bom atendimento aos
parlamentares e assessores da Casa.

Verifique a lista parcial de nossas novas aquisições.
Sugira e critique o acervo da Biblioteca, pois queremos cres-
cer em consonância com os interesses dos usuários.

Faça sere da Biblioteca una extensão de sua sala de

- NOVAS AQUISIÇ(ES -

1. ACCIOLI, Wilson. Teoria geral do Estado. Rio de Janeiro,
Forense, 1985. 407p

2. ALMANAQUE ABRIL 1989. São Paulo, Abril, 1988. 834p.
ilust.

3. BARATA, Júlio. O espírito da nova Constituição. 3. ed.
Rio de Janeiro, 1938. 160p.

4. BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Bra-
sil. São Paulo, Saraiva, 1988.

5. BRASIL. Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Defesa
do consumidor: textos básicos. 2. ed. Brasília, 1988.

6. BRASIL FILHO, Lourival. O município e sua organização de
pessoal. 2. ed. Belo Horizonte, 1956. 309p.

7. BURNS, Edward Machall. História da civilização ocidental.
Trad. de Donaldson M. Causchagem. 30. ed. rev. at. Por-
to Alegre, Globo, 1986. 2v. ilust.

8. BUSSADA, Wilson. Código civil brasileiro; interpretado
pelos tribunais. 2. ed. Rio de Janeiro, Liber Juris,
1980-87. 4v. em 27

9. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário.
3. ed. São Paulo, Saraiva, 1988. 345p.

10. CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração;
abordagens prescritivas e normativas da administração.
3. ed. São Paulo, McGraw-Hill, 1987. 2v.

11. CRETELLA ,ÜNIOR, José. Tratado de direito administrativo.
Rio de Janeiro, Forense, 1986. 10v.

12. DEMOCRATIZANDO o Brasil. Trad. Ana Luíza Pinheiro. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1988. 633p.

13. LEWIS, W Arthur. Os princípios do planejamento econômico.
Trad. de Edson Ferreira Santos. Rio de Janeiro, Fundo
de Cultura, 1960. 196p.

14. MCHEILL, Wi].liam. História universal: um estudo comparado
das civilizações.Trad. de Leonel Vailandro. Porto Ale-
gre, Globo, 1972. 441p.

15. MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrati-
vo; atualizado pelos Decretos-leis 2.300/86, 2348/87 e
2.360/87. 8. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribu-
nais, 1988. 488p.

16. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Licitação. São Paulo,
Ed. Revista dos Tribunais, 1985. 177p.

17. MINAS GERAIS. Leis, decretos, etc. Manual de legislação

46 47



tributária.' Belo Horizonte.
18. MINAS gerais. Assembléia Legislativa. Regimento Interno

da IV Assembléia Constituinte do Estado de Minas Ge-
rais. Belo Horizonte, 1988. 60p.

19. MIRANDA, Darcy Arruda. Anotações ao código civil brasi-
leiro. São Paulo, Saraiva, 1986-87. 3 v.

20. MOTA, Carlos Guilherme. História moderna e contemporânea.
São Paulo, Ed. Moderna, 1986. 497p. ilust.

21. MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Práticas de direito adminis-
trativo; legislação, doutrina, jurisprudência. Belo Ho-
rizonte, Dei Rei, 1986. 375p.

22. NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal. São Paulo, Sa-
raiva, 1988. 4v.

23. PAUPRIO, A. Machado. Teoria geral do Estado; direito po-
lítico. 8. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1988. 368p.

24. ROCHA, Luiz Oswaldo Leal da. Organização e métodos; uma
abordagem prática. 5. ed. São Paulo, Atlas, 1986. 286p.

25. SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das leis do trabalho
comentada. 21. ed. São Paulo, Ltr, 1988. 642p.

26. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual
civil. 4. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1988. 2v.

27. BUSSADA, Wilson. Código civil brasileiro; interpretado pe-
los tribunais. 2. ed. Rio de Janeiro, Liber Juris, 1980-
87.

28. BARATA, Júlio. O espírito da nova Constituição. 3. ed. Rio
de Janeiro, 1938.

29. BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Bra-
sil. São Paulo, Saraiva, 1988.

30. BRASIL FILHO, Lourivai. O município e sua organização de
pessoal. Belo Horizonte, 1956.

31. BRASIL. Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Defesa
do consumidor: textos básicos. 2. ed. Brasília, 1988.

32. BLJRNS, Edward Mchall. História da civilização ocidental.
Trad. de Donaldson M Gauschageni. 30. ed. rev. at. Porto
Alegre, Globo, 1986.

33. Carvalho, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 3.
ed. São Paulo, Saraiva. 1988.

BIBLOS - Informativo da Biblioteca, é uma publicação do Depar-
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