
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 1625, de 2019 
 

Indica ao Sr. Governador a revogação as leis propostas por 
iniciativa do Executivo que especifica. 

 

 

Autoria: Deputados Sergio Victor e Ricardo Mellão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RGL Nº  4034/2019



 
 

 
INDICAÇÃO Nº 1625, DE 2019 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação 
do Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de 
São Paulo rol de leis ordinárias de iniciativa do Poder Executivo para serem 
expressamente revogadas por meio de projeto de lei de iniciativa do Executivo 
com cláusula de disposição transitória para assegurar a integridade das 
garantias e dos contratos ainda em curso, prestadas e celebrados com base no 
rol de leis constates desta indicação, bem como dos benefícios e demais 
direitos decorrentes da aplicação dessas leis, incluindo aqueles oriundos de 
decisões judiciais fundadas nos referidos diplomas, conforme sugestão de 
redação e relação abaixo: 

 

Art. 1º Ficam revogadas as seguintes leis: 

 

I - Lei nº 6.807, de 28 de março de 1990; 

II - Lei nº 5.770, de 04 de setembro de 1987; 

III - Lei nº 329, de 08 de julho de 1974; 

IV - Lei nº 327, de 08 de julho de 1974; 

V - Lei nº 326, de 08 de julho de 1974; 

VI - Lei nº 163, de 22 de outubro de 1973; 

VII - Lei nº 114, de 25 de junho de 1973; 

VIII - Lei nº 96, de 29 de dezembro de 1972; 

IX - Lei nº 57, de 27 de novembro de 1972; 

X - Lei nº 42, de 16 de outubro de 1972; 

XI - Lei nº 19, de 25 de setembro de 1972; 

XII - Lei nº 13, de 18 de setembro de 1972; 

XIII - Lei nº 0, de 25 de setembro de 1970; 

XIV - Lei nº 10.384, de 19 de agosto de 1970; 

XV - Lei nº 10.290, de 26 de novembro de 1968; 

XVI - Lei nº 10.226, de 19 de setembro 1968; 

XVII - Lei nº 10.208, de 10 de setembro de 1968; 

XVIII - Lei nº 10.189, de 27 de agosto de 1968; 



 
 

XIX - Lei nº 9.998, de 29 de dezembro de 1967; 

XX - Lei nº 9.977, de 18 de dezembro de 1967; 

XXI - Lei nº 9.870, de 25 de outubro de 1967; 

XXII - Lei nº 9.816, de 20 de abril de 1967; 

XXIII - Lei nº 9.577, de 30 de dezembro de 1966; 

XXIV - Lei nº 9.563, de 19 de dezembro de 1966; 

XXV - Lei nº 9.309, de 15 de abril de 1966; 

XXVI - Lei nº 9.294, de 12 de abril de 1966; 

XXVII - Lei nº 9.293, de 12 de abril de 1966; 

XXVIII - Lei nº 9.289, de 11 de abril de 1966; 

XXIX - Lei nº 9.284, de 11 de abril de 1966; 

XXX - Lei nº 9.282, de 11 de abril de 1966; 

XXXI - Lei nº 9.277, de 11 de abril de 1966; 

XXXII - Lei nº 9.253, de 24 de janeiro de 1966; 

XXXIII - Lei nº 9.192, de 14 de dezembro de 1965; 

XXXIV - Lei nº 9.187, de 14 de dezembro de 1965; 

XXXV - Lei nº 9.172, de 13 de dezembro de 1965; 

XXXVI - Lei nº 9.148, de 01 de dezembro de 1965; 

XXXVII - Lei nº 9.089, de 11 de novembro de 1965; 

XXXVIII - Lei nº 9.075, de 08 de novembro de 1965; 

XXXIX - Lei nº 9.043, de 28 de outubro de 1965; 

XL - Lei nº 9.005, de 04 de outubro de 1965; 

XLI - Lei nº 8.960, de 14 de setembro de 1965; 

XLII - Lei nº 8.958, de 02 de setembro de 1965; 

XLIII - Lei nº 8.957, de 02 de setembro de 1965; 

XLIV - Lei nº 8.955, de 02 de setembro de 1965; 

XLV - Lei nº 8.954, de 02 de setembro de 1965; 

XLVI - Lei nº 8.925, de 18 de agosto de 1965; 

XLVII - Lei nº 8.909, de 12 de agosto de 1965; 

XLVIII - Lei nº 8.898, de 10 de agosto de 1965; 



 
 

XLIX - Lei nº 8.897, de 04 de agosto de 1965; 

L - Lei nº 8.813, de 01 de julho de 1965; 

LI - Lei nº 8.729, de 28 de abril de 1965; 

LII - Lei nº 8.728, de 28 de abril de 1965; 

LIII - Lei nº 8.722, de 28 de abril de 1965; 

LIV - Lei nº 8.703, de 07 de abril de 1965; 

LV - Lei nº 8.702, de 07 de abril de 1965; 

LVI - Lei nº 8.701, de 07 de abril de 1965; 

LVII - Lei nº 8.700, de 07 de abril de 1965; 

LVIII - Lei nº 8.698, de 07 de abril de 1965; 

LIX - Lei nº 8.696, de 07 de abril de 1965; 

LX - Lei nº 8.695, de 07 de abril de 1965; 

LXI - Lei nº 8.690, de 25 de março de 1965; 

LXII - Lei nº 8.259, de 26 de agosto de 1964; 

LXIII - Lei nº 8.249, de 17 de agosto de 1964; 

LXIV - Lei nº 8.207, de 02 de julho de 1964; 

LXV - Lei nº 8.031, de 06 de dezembro de 1963; 

LXVI - Lei nº 8.008, de 21 de outubro de 1963; 

LXVII - Lei nº 7.961, de 28 de agosto de 1963; 

LXVIII - Lei nº 7.954, de 09 de agosto de 1963; 

LXIX - Lei nº 7.953, de 09 de agosto de 1963; 

LXX - Lei nº 7.902, de 05 de junho de 1963; 

LXXI - Lei nº 7.901, de 05 de junho de 1963; 

LXXII - Lei nº 7.900, de 05 de junho de 1963; 

LXXIII - Lei nº 7.892, de 06 de maio de 1963; 

LXXIV - Lei nº 7.891, de 06 de maio de 1963; 

LXXV - Lei nº 7.890, de 06 de maio de 1963; 

LXXVI - Lei nº 7.876, de 15 de abril de 1963; 

LXXVII - Lei nº 7.842, de 11 de março de 1963; 

LXXVIII - Lei nº 7.838, de 22 de fevereiro de 1963; 



 
 

LXXIX - Lei nº 7.837, de 22 de fevereiro de 1963; 

LXXX - Lei nº 7.836, de 22 de fevereiro de 1963; 

LXXXI - Lei nº 7.835, de 22 de fevereiro de 1963; 

LXXXII - Lei nº 7.751, de 28 de janeiro de 1963; 

LXXXIII - Lei nº 7.750, de 28 de janeiro de 1963; 

LXXXIV - Lei nº 7.692, de 14 de janeiro de 1963; 

LXXXV - Lei nº 7.691, de 14 de janeiro de 1963; 

LXXXVI - Lei nº 7.663, de 09 de janeiro de 1963; 

LXXXVII - Lei nº 7.659, de 02 de janeiro de 1963; 

LXXXVIII - Lei nº 7.577, de 05 de dezembro de 1962; 

LXXXIX - Lei nº 7.576, de 05 de dezembro de 1962; 

XC - Lei nº 7.575, de 05 de dezembro de 1962; 

XCI - Lei nº 7.574, de 05 de dezembro de 1962; 

XCII - Lei nº 7.573, de 05 de dezembro de 1962; 

XCIII - Lei nº 7.572, de 05 de dezembro de 1962; 

XCIV - Lei nº 7.571, de 05 de dezembro de 1962; 

XCV - Lei nº 7.570, de 05 de dezembro de 1962; 

XCVI - Lei nº 7.568, de 05 de dezembro de 1962; 

XCVII - Lei nº 7.564, de 03 de dezembro de 1962; 

XCVIII - Lei nº 7.499, de 27 de novembro de 1962; 

XCIX - Lei nº 7.494, de 27 de novembro de 1962; 

C - Lei nº 7.382, de 05 de novembro de 1962; 

CI - Lei nº 7.381, de 05 de novembro de 1962; 

CII - Lei nº 7.374, de 31 de outubro de 1962; 

CIII - Lei nº 7.360, de 29 de outubro de 1962; 

CIV - Lei nº 7.310, de 29 de outubro de 1962; 

CV - Lei nº 7.308, de 29 de outubro de 1962; 

CVI - Lei nº 7.307, de 29 de outubro de 1962; 

CVII - Lei nº 7.306, de 29 de outubro de 1962; 

CVIII - Lei nº 7.304, de 29 de outubro de 1962; 



 
 

CIX - Lei nº 7.203, de 24 de outubro de 1962; 

CX - Lei nº 7.201, de 23 de outubro de 1962; 

CXI - Lei nº 7.200, de 23 de outubro de 1962; 

CXII - Lei nº 7.169, de 17 de outubro de 1962; 

CXIII - Lei nº 7.168, de 17 de outubro de 1962; 

CXIV - Lei nº 6.896, de 04 de setembro de 1962; 

CXV - Lei nº 6.867, de 17 de agosto de 1962; 

CXVI - Lei nº 6.866, de 17 de agosto de 1962; 

CXVII - Lei nº 6.801, de 08 de maio de 1962; 

CXVIII - Lei nº 6.791, de 13 de abril de 1962; 

CXIX - Lei nº 6.789, de 11 de abril de 1962; 

CXX - Lei nº 6.788, de 06 de abril de 1962; 

CXXI - Lei nº 6.501, de 13 de novembro de 1961; 

CXXII - Lei nº 6.500, de 13 de novembro de 1961; 

CXXIII - Lei nº 6.499, de 13 de novembro de 1961; 

CXXIV - Lei nº 6.412, de 20 de outubro de 1961; 

CXXV - Lei nº 2.354, de 03 de novembro de 1953; 

CXXVI - Lei nº 1.684, de 31 de julho de 1952. 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Disposição Transitória 

 

Artigo Único. Fica ressalvada a integridade das garantias 
e dos contratos ainda em curso, prestadas e celebrados com base nas leis 
constates do artigo 1º desta lei, bem como dos benefícios e demais direitos 
decorrentes da aplicação das leis ora revogadas, incluindo aqueles oriundos de 
decisões judiciais fundadas nos referidos diplomas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 



 
 

No intuito de uma produção legislativa concisa e técnica, 
condizente com o ideal de um Estado apenas com o tamanho necessário, 
voltado apenas às atividades a ele inerentes, preservando liberdade individuais 
e zelando pelo uso eficiente dos recursos escassos, propomos que o Executivo 
apresente projeto de lei para revogação expressa de leis de sua iniciativa, a fim 
de retirar do ordenamento jurídico Estadual aquelas que já estão em desuso ou 
que foram tacitamente revogadas mas que, por essa condição, ainda trazem 
insegurança jurídica.  

 

Entendemos que a função do Poder Legislativo não é 
apenas de formular novas leis, mas também zelar pela manutenção da higidez 
do ordenamento jurídico, retirando dele o que não serve mais e aquilo que 
nunca serviu, removendo leis inúteis, inaptas e ineficientes. 

 

Por fim, em se tratando de leis ordinárias de iniciativa do 
Executivo, entendemos que a sua revogação deva partir também de projeto de 
lei ordinária de sua autoria, razão pela qual apresentamos o rol de lei ordinárias 
acima na forma de sugestão de minuta para o referido projeto de lei. 

 

Sala das Sessões, em 30/05/2019. 

 

a) Sergio Victor a) Ricardo Mellão  


