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Projeto-piloto abordou legislação ambiental
() /nïIuI() (/0 imbaílio hoje é iTfe1flei(1 /)ara OS eonsiil!ores da Assenibieia

primeiros passos visando
à consolidação das leis. Há cerca de ciii-

co anos, foi criado um giupo que fez o levanta-
mento de toda a legislação ambiental, comparou-a
e confrontou-a com as Constituições do Estado e
da República, para verificar o que estava em vigor e o
que havia sido revogado tácita ou expressamente.
O produto do trabalho foi um relatório de sistema-
tização das leis ambientais. o que tem sido de grande
utilidade para os consultores. O gruoo era coorde-
nado pelo deputado Sebastião Navarro Vieira (PFL)

A decisão de levar adiante o trabalho esbar-
rou na falta de definições sobre o melhor cami-
nho a tomar. Para evitar que a Alemg vivenciasse
os mesmos problemas que o Executivo e o
Legislativo Federal tiveram e ainda têm (veja ma-
téria abaixo), surgiu a idéia do fórum técnico Se-
gundo o gerente-geral de Consultoria Temática,
Sabino José Fortes Fleury, chegou-se a um ponto
em que é preciso reunir Legislativo. Executivo e
Judiciário para discutir critérios, processos e téc-
. i ...................	cesde inicia rotrabalho
Leis importantes ..' ..k'm das leis ambientais.

&ri legislação, que precede
di'.trriento. "Começ,.irno';

pelo principio . entatiza Sabino reerindo-se as
mais de 14 mil leis existentes (vela coluna). Além
de normas ultrapassadas. há outras exóticas e até
anedóticas. Marcilio França alerta para o fato de
que os casos curiosos são exceção e não podem
ser tomados como exemplo "A consolidação,
para ser tratada com seriedade. tem que avaliar as
leis importantes, como as ambientais, trrbutárras,
da educação e da administração pública." Do total

de leis, um contingente grande é de declaração de
utilidade pública, denominação ou doação de imó-
vel. Na opinião de Marcílio. essas normas de efei-
to concreto devem ser selecionadas e compila-
das, mas a consolidação deve se voltai para a par-
te da legislação que vai afetar e regular a vida d
pessoas - aquela substantiva.

Sabino informa que. a partir do fórum técni-
co, podem ser reunidas, em um banco de dados
separado. as mais de 5 mil normas que ti-atam de
declaração c.le utilidade pública. Concluida essa ta-
refa, ainda em 2002. seria dado um prazo para as
entidades se recadastrarem e, se não o fizessem,
haveria a revogação das leis a elas referentes. O
coordenador do grupo encarregado da consoli-
dação é o deputado Eduardo Bandáo (PL).
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coma consolidação, mas o trabalho se res
Iringe ao inventário da legislação. É ocaso das Assem-

bléias do Rio Grande do Sul, da Bahia e do Paranã. O
esforço mais concentrado foi feito pelo governo fe-
deral. que criou urna comissão ce consolidação vin-
culada à Casa Civil da Presidência da República.

Segundo Marcílio França, os objetivo'; eram
reunir a legislação. verificar o que tinha sido revo-
gado, fazer a atualização e transformar isso em
matriz de leis condensadas. por área temática, a
ser' remetida ao Congresso Nacional. O governo
já enviou alguns projetos, mas nada se transfor-
mou em lei. O processo não avançou porque.
entre outros motivos. faltou articulação entre os
Poderes Legislativo e Executivo Pecleral O con-
sultor lembra que a consolidação necessita da par-
ticipação do Executivo, pois ele é o principal
aplic.ador das leis e tem conhecimento da sua cxc-

1 ,i:'	rue e.caç i.i .io Legislativo.
Comissão no Congresso - t Ci' '.t v:. 1

Ir' 1 r'r ri-3e 'r'Jx( rd com oterna.

Exemplo disso é a Lei Complementar Federal
95. de 1998, que trata da redução, alteração'
consolidação das leis no âmbito federal e precedeu
o trabalho cia comissão governamental. Atua, ainda,
na Câmara. urna comissão de consolidação das leis.

O trabalho da comissão e a articulação entre
Executivo e Legislativo poderiam contribuir para
evitar problemas diversos. Marcílio cita o envio
recente à sanção do presidente da República de
proposição de lei que revia a lei de tóxicos em
vigor. A pr'oposrção, originada de projeto do de-
putado Elias Murad (PSDB/MG), for vetada par-
cial mente. Entre as razões cio veto, a de que a
lei nova tinha graves problemas de articulação
conceitual com a vigente, o que dificultaria, in-
clusive. sua aplicação. Para Marcilio, se houves-
se oreocupação com a racionalização e a siste-
matização, bem como o cuidado com a reda-
ção, talvez o conflito tivesse sido evitado e a lei
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