
Fórum discute consolidação das leis
O ,'iiento promovido pela Asseir,h1éa de Minas será nos dias 10 e]] de junho

Assembléia vai promover, nos Gias 10 e
II de junho. o Fórum Técnico "Aconso-

lidação das leis como instrumento de aperfeiçoa-
mento da democracia. Entre os objetivos do
fórum. estão os de criar um marco teórico sobre
consolidação de leis, com reunião de estudiosos

pesquisadores, juízes, membros do Ministé-
rio Público e advogados. Participará ainda do
evento o deputado federal Bonifácio José
Tamm de Andrada (PSDB/MG), coordenador
da Comissão de Consolidação de Leis da Câ-

os Deputados.
do tema no País: promover a reflexão e o debate Referência - ". Droposta do fórum técnico é
a respeito da consolidação: e estabelecer refe- ei.nc :od:, o ,, que têm uma reflexão a respei-
rências técnicas para a execução de políticas de	to do terna consolidação das leis e, com base
racionalização do processo legislativo e de simpli-	nas conferências e no debate de idéias, produzir
ficação do ordenamento jurídico.

Os participantes do fórum são professores
de universidades de Minas Gerais, técnicos e par-
lamentares da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, além do advogado-geral da
União, Gilmar Ferreira Mendes. É aguardada a

presença também de representantes de Assem-
bléias Legislativas de outros Estados, estudiosos
do tema e técnicos interessados, bem como as-

sessores parlamentares. consultores legislativos,

uma publicação ao término do evento. "Esse
documento será uma referência teórica tanto
para a Assembléia mineira, para qualquer políti-
ca de consolidação que venha a adotar, quanto
para outras Assembléias e para o Congresso
Nacional. O grande mérito do fórum é con-
centrar o conhecimento sobre o tema, que é
parco e disperso", explica o gerente de Reda-
ção Final da Gerência-Geral de Consultoria
Temática, Marcílio França Castro.
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• 8h30: abertura pelo presidente Antônio Júlio
• 9 horas:, dbordagem dos temas "Racionalização do ordenamento jurídico e democra-
u'I oe.ur da Faculdade de Direito da UFMG Menelick de Carvalho Neto: e "O

instituto da consolidação: panorama histórico, jurídico e político", pelo consultor do Senado
Federal Gabriel Dezen Júnior. A debatedora é a consultora da União Mansa de Souza Alonso.
O coordenador é o deputado Eduardo Brandão (PL)

• 14h30: abordagem dos temas "A consolidação das leis em face dos princípios constitu -
cionai, pela procuradora-gera? do Estado. Carmen Lúcia Antunes Rocha: e "A consolidação
como objeto da técnica legislativa", pela professora de Direito Constitucional da PUC-Minas
Natália de Miranda Freire. O debatedor é o gerente-geral de Consultoria Temática da Alerng.
Sabino Fortes Fleury. O coordenador é o deputado Wanderley Ávila (PPS)
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• 8h30: b:rdagem dos temas Articulação de competências entre os Poderes no

pi O( ('O de consolidação das leis", pelo juiz do Tribunal de Alçada José Edgard Penna Amonim
Pci eira: e "O ordenamento jurídico brasileiro e o instituto da consolidação", pelo advogado-geral
da União, Gilmar Ferreira Mendes. A debatedora é a consultora da Câmara dos Deputados
Si r'l Mui Vaz Guimarães. O coordenador é o deputado Sebastião Navarro Vieira (PFL)

• 14h30: abordagem dos ternas 'A temporalidade da norma e o processo de consolida-
Ou) e leis: vigência, revogação e direito adquirido", pela professora de Direito Administrativo
da UFMG Maria Coeli Simões Pires: e "A experiência da consolidação no Congresso Nacio-
nal", pelo deputado federal Bonifácio de Andrada. O debatedor é o secretário-geral da Mesa,
Eduardo Vieira Moreira, e o coordenador é o deputado Eduardo Brandão (PL)
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