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PARECER Nº 801/2002 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 271/2002  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, que visa revogar a Lei nº 
13.301, de 18/01/2002, que alterou a denominação do próprio municipal, então 
denominado "Centro Cultural São Paulo", para "Centro Cultural São Paulo Manabu Mabe", a 
fim de que passe a viger novamente as disposições legais que fixaram para o referido 
próprio municipal denominação anterior àquela estabelecida pela Lei nº 13.301/02. 
Há que se considerar que a revogação da referida lei, implicará na alteração da 
denominação do mencionado bem municipal, contudo, as disposições que atualmente 
regulam a matéria - constantes da Lei Municipal nº 13.333/02 - não impõem limites à 
alteração da denominação dos próprios municipais, de modo que a possibilidade de 
mudança de designação dos mesmos é ampla e irrestrita. 
Assim, a presente propositura não encontra óbices de ordem legal, estando amparada nos 
artigos 13, inciso I, e 37, "caput", ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo, que 
conferem à Câmara competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 
 
Importa ressaltar que para se ter a repristinação da lei revogada, se faz necessário que a lei 
revogadora expressamente disponha neste sentido, uma vez que consoante preceitua o § 
3º do art. 2º da Lei de Introdução do Código Civil, salvo disposição em contrário, a lei 
revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 
Deste modo, se torna necessário a adaptação da presente propositura a fim de que 
expressamente disponha sobre a restauração da vigência da lei anterior. 
Por se tratar de matéria relativa à alteração da denominação de próprios, nos termos do 
inciso XVI, do § 3º do art. 40 da Lei Orgânica do Município, sua aprovação dependerá do 
voto da maioria absoluta dos membros deste Legislativo. 
Assim sendo, somos PELA LEGALIDADE. 
No entanto, a fim de adaptar o projeto à técnica de elaboração legislativa, prevista na 
Emenda Constitucional nº 95/98, e às considerações acima expendidas, sugerimos o 
seguinte substitutivo: 
SUBSTITUTIVO N° /02 AO PROJETO DE LEI nº 271/02 
Revoga a Lei nº 13.301, de 18 de janeiro de 2.002, a fim de restaurar a vigência das 
disposições constantes da Lei nº 9.467, 06 de maio de 1982, que denominou "Centro 
Cultural São Paulo" o próprio municipal situado na Rua Vergueiro nº 1.000, no Bairro do 
Paraíso, Distrito da Liberdade. 
A Câmara Municipal De São Paulo, DECRETA: 
Art. 1° Fica revogada a Lei nº 13.301, de 18 de janeiro de 2002.  
Art. 2° Fica restaurada a vigência das disposições constantes da Lei nº 9.467, 06 de maio 
de 1982, que denominou "Centro Cultural São Paulo" o próprio municipal situado na Rua 
Vergueiro nº 1000, no Bairro do Paraíso, Distrito da Liberdade. 
Art. 3° As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 19/06/02. 
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