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PARECER Nº 1206/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0711/05.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador José Américo, que dispõe 
sobre o tombamento da área de propriedade do Jockey Clube de São Paulo – 
Hipódromo de Cidade Jardim. De acordo com a justificativa, a medida proposta visa 
evitar a descaracterização do Jockey Clube ante a importância de referida entidade 
para a história da cidade de São Paulo. Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne 
condições para prosseguir em tramitação, consoante será demonstrado. O 
tombamento é uma forma de intervenção do Estado na propriedade que se 
caracteriza pela imposição de limitações ao proprietário do bem tombado em razão 
da importância da preservação do bem por seu valor histórico, cultural, 
paisagístico, etc. Insere-se na forma de proteção do patrimônio cultural que se 
realiza em atendimento ao mandamento constitucional e que, sem dúvida, 
configura matéria na qual o Município tem interesse. Encontra fundamento, 
portanto, no art. 23, inciso III, da Carta Magna, segundo o qual:  
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: ... III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sítios arqueológicos; Para sua aprovação, o projeto dependerá do voto favorável da 
maioria absoluta dos membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, 
da Lei Orgânica. Não obstante, é necessária a apresentação de um Substitutivo a 
fim de adequar o texto proposto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar 
Federal nº 95/98, bem como a fim de corrigir erro material constante do art. 4º, no 
qual ao invés de constar o termo “revogadas” constou o termo “revigoradas”. Ante 
o exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos pela LEGALIDADE.  
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0711/05.  
Institui o tombamento da área de propriedade do Jockey Clube de São Paulo - 
Hipódromo de Cidade Jardim, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica tombada a área de propriedade do Jockey Clube de São Paulo, 
Hipódromo de Cidade Jardim, localizada à Avenida Lineu de Paula Machado, nº 599, 
setor 200 quadra 58.  
Art. 2º O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo deverá inscrever no Livro de Tombo o referido 
bem, para os devidos e legais efeitos.  
Art. 3º Esta Lei deverá ser regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias após sua 
publicação.  
Art. 4º Esta Lei entra em vigor da data de publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
26.06.2013.  
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