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DRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAQAO PRE VIA

INFORMAçAO PRE VIA N28/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n 2 23/99, de autoria do Deputado Paulo Piau, que altera dispositivo da

Lei n2 13.194, de 29 de janeiro de 1999.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/99.

2- PONTOS DE ATENçA0

2.1 - A Lei n2 13.194, que cria o Fundo de Recuperacao, Proteçao e DesenvolvimerL

Sustentável das Bacias Hidrograficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO - e dá outras

providências, revogou, expressarnente, em seu art. 14, as Leis n 2s 11.399, de 1994, que cria

o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirôes Arrudas e Onça - PROSAM - e

dá outras providências, e 11.719, de 1994, que institui o Fundo Estadual de Saneamento

Básico - FESB.
0 projeto de lei em exame propôe nova redacao a cláusula revogatória da Lei n2

13.194, de forma que a revogacão incida expressamente apenas sobre o art. 52 da Lei i2

11.399, determinando, ainda, em seu art. 22, a repristinacão, corn efeito retroativo a partir de

30 de janeiro de 1999, das mencionadas leis revogadas. Em outras palavras, o intuito do

projeto é o restabelecimento do PROSAM e do FESB.

2.2 - 0 PROSAM tern como principal fonte de financiamento os recursos provenientes

do Contrato de Empréstimo n 2 3554-BR, firmado entre o Estado e o Banco Internacional de

Reconstruçào e Desenvolvimento - BIRD -, em fevereiro de 1993.
0 fundo contábil que Ihe dá sustentacao, criado pela Lei n 2 11.399, não tern caráter

rotativo. Assim, os retornos dos financiamentos, conforme o disposto no art. 52 dessa lei,

deveriam ser incorporados, em sua totalidade, ao Fundo Estadual de Desenvolvimento



Urbano-FUNDEURB. Por seu turno, a Lei n 2 13.194, em seu art. 10, rnodificou essa
situaçao, determinando que 90% desses recursos permanecessem no FUNDEURB e que

10% fossem incorporados ao FHIDRO. A proposição restaura, corn exceção do art. 52 da Lei
n2 11.399, o PROSAM, uma vez que persistem contratos e convênios em andamento corn
financiamento deste Fundo.

2.3 - Corn relaçao ao FESB, ocorre situaçao semelhante. Propöe-se restaurá-lo
integralmente, urna vez que a Lei n 2 12.990, de 1998, que autoriza o Poder Executivo a
aumentar e integralizar o capital social da COPASA-MG, determinou que os recursos do

FESB fossem incorporados ao capital daquela ernpresa, estabelecendo inclusive que parcela

desses recursos fossem destinados a outros fundos e programas, por exemplo, ao Fundo

Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR. Dessa forma, a revogaçao da Lei n2

11.719 e a conseqüente extincao do FESB poderiam trazer embaraços a realizaçao dos

contratos e convenios firmados entre a COPASA-MG e diversos municIpios corn recursos do
FESB.

2.4 - Segundo De Plácido e Silva, na terminologia jurIdica, o chamado efeito

repristinatOrio tern o sentido de "retorno ao antigo, volta ao passado, adoçao de preceito que

já não se encontrava em yoga.

Assim, repristinatOrio diz propriamente respeito a eficácia de certa regra, já posta

rnargern, e que se revigorou, direta ou indiretamente" (in "Vocabulário JurIdico". 10 ed. Rio

de Janeiro: Forense, v. IV, 1993).

A Lei de Introduçao ao Codigo Civil Brasileiro, no art. 22, § 32, estabelece que, "salvo

disposiçao em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a
vigência".

Norrnalmente, as regras jurIdicas são editadas para regular casos futuros e não para

alcançar fatos pretéritos. Todavia, em determinadas circunstâncias, a atividade do legislador

poderá projetar-se no passado, desde que haja disposiçao expressa nesse sentido, pois se

trata de uma excecao a regra geral. Assim, pode-se verificar que a restauraçao ou

revigorarnento de normas jurIdicas já revogadas tern previsão na Iegislaçao civil brasileira.

3- TRAMITAçA0



0 projeto tramita em regime de urgência e foi foi distribuldo as Comissôes de

Constituição e Justica e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para receber parecer.

Data da elaboracão: 26/2199
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