
 

Oficio nº _______/2010 
Data: 29 de novembro de 2010. 
Assunto:
 

 Encaminhamento de Veto 

 
 
 
 

Senhor Presidente, 
 

 
Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar o recebimento do Ofício 

nº 322, de 08 de novembro de 2010, que encaminha o autógrafo da Lei  n.º 166, de 18 de 

outubro de 2010, de autoria dos Ilustres Edis signatários, que dispõe sobre a 

“determinação de tombamento dos imóveis em áreas de terras situadas no Município de 

São João da Barra por interesse social e ecológico”, cuja segunda via restituo-lhe com o 

seguinte pronunciamento. 

Conquanto, a princípio pareça louvável o escopo do projeto 

apresentado por essa Egrégia Casa, o mesmo não poderá lograr êxito, quer pelos vícios de 

inconstitucionalidade que o maculam, quer por motivos de inconveniência política e 

contrariedade ao interesse público. 

Cumpre-me ainda ressaltar que a proposta em exame denota notória 

interferência, do Legislativo em atividade típica do Executivo, não autorizada pela 

Constituição. 

Com efeito, o tombamento encerra um juízo de conveniência e de 

oportunidade que depende da análise privativa do Chefe do Executivo. 

 
AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
VEREADOR ALEXANDRE ROSA GOMES 
M. D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA 



 

RAZÕES DO VETO 

 

Da natureza jurídica do tombamento 

 

O tombamento, considerado por Diogo de Figueiredo modalidade de 

intervenção ordinatória, que segundo Hely Lopes Meirelles se dá por procedimento 

administrativo vinculado que conduz ao ato final de inscrição do bem num dos livros de 

tombo, procedimento este em que se dá ampla defesa ao proprietário do bem a ser 

tombado. 

Segundo Maria Zanella Di Pietro, o tombamento é um ato 

discricionário que não se enquadra nem como servidão administrativa, nem como 

limitação administrativa à propriedade. Este não enquadramento em nenhum destes dois 

institutos é apoiado por Flávio Queiroz Bezerra Cavalcanti, que conclui por defender que 

o tombamento é um instituto de natureza híbrida, por comparecer tanto como limitação, 

como servidão administrativa (PIETRO, Maria Zanella Di. Direito Administrativo (n.8), 

p. 133/139). 

Os que defendem que se trata de um ato vinculado, arrimam-se na 

alegação de que tendo a Constituição Federal colocado os bens do patrimônio histórico e 

artístico nacional sob a proteção do Poder Público, a autoridade competente para inscrição 

no Livro de Tombo passa a dever fazê-la quando o parecer do órgão técnico reconhecer o 

valor cultural do bem para fins de proteção. Flávio Queiroz Bezerra Cavalcanti se orienta 

neste sentido, pois o valor especial (histórico, artístico, paisagístico, científico, cultural ou 

ambiental) do bem tombado deve ser declarado, "e o processo de tombamento é 

vinculado, cabendo apreciação pelo Judiciário da sua existência, não ficando limitado o 

exame aos aspectos formais do processo. (CAVALCANTI, Flávio Queiroz Bezerra. 

"Tombamento e Dever do Estado Indenizar" (n.7), p. 50). 

Segundo Di Pietro, trata-se na verdade de um ato discricionário, pois 

os consectários da opinião acima não percebem que o patrimônio cultural não é o único 



 

bem cuja proteção compete ao Estado, até porque em caso de dois valores em conflito, a 

Administração Pública terá que preferir pelo zelo da conservação daquele que de 

forma mais intensa afete os interesses da coletividade, apreciação esta que é feita no 

momento da decisão. Assim, se não há qualquer interesse público impedindo o 

tombamento, ele deve ser feito. 

De qualquer modo, segundo ela, a recusa, se ocorrer, deve ser 

motivada, para que não se configure arbítrio ao arrepio da Constituição, no que tutela os 

bens de interesse público. 

Para José Cretella Júnior, o tombamento é um ato administrativo, 

discricionário e constitutivo. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. "Algumas Considerações 

Sobre Tombamento". http://www.jusnavigandi.com.br. 02/04/2001). 

 

Do fundamento do tombamento 

 

No entender de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, na obra 

Manual de Direito Administrativo – 23ª edição, p. 869, “como toda forma de intervenção 

na propriedade, o tombamento, de igual maneira, tem por fundamento a necessidade de 

adequar o domínio privado às necessidades do interesse público. Mais uma vez se pode 

encontrar de modo notório o princípio de que o interesse público deve prevalecer sobre 

os interesses dos particulares.”(grifei) 

Como se pode constatar, no caso em apreço, o interesse público está 

sendo relegado, está sendo preterido em função do interesse particular. A gigantesca 

extensão de terras, objeto do “tombamento” proposto por essa Egrégia Câmara, é 

composta basicamente por propriedades particulares – pequenas, médias e grandes 

propriedades – onde seus possuidores e/ou proprietários desenvolvem atividades rurais.  

Para caracterizar a área objeto do tombamento, os ilustres signatários 

do presente autógrafo se utilizaram do teor ipis literis do artigo 1º do Decreto nº 41.915, 

de 19 de junho de 2009, autoria do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio 



 

de Janeiro. Isso significa que não houve qualquer estudo prévio técnico acerca da 

importância e da viabilidade da área ser objeto de tombamento. Pode-se dizer, que o 

projeto de lei nasceu da ação “copiar + colar” ou “Ctrl C + Ctrl V”, subterfúgio 

comumente usado como ferramenta de edição de textos no formato word.  

Desta forma, fica explícito que esta proposta de lei tem objetivo de ato  

exclusivamente politiqueiro e que tenta de forma dolosa induzir algumas dezenas de 

produtores rurais de que serão pretensamente beneficiados, o que conforme veremos, não 

corresponde a realidade. 

E, mesmo se assim não fosse, os autores do projeto de lei em tela 

pretendem “beneficiar” o particular em detrimento da coletividade: neste caso, 

beneficiar exclusivamente os proprietários e possuidores de terras daquela região em 

detrimento de todos os munícipes de São João da Barra, que estão ansiosamente 

aguardando a oportunidade de desenvolvimento regional com a instalação do Complexo 

Portuário do Açu. Não há qualquer interesse público no tombamento dessa extensa área, 

muito pelo contrário, em nome do interesse público deve-se impedir esse tombamento. 

A concretização do distrito industrial é peça fundamental no processo de desenvolvimento 

regional, incluindo aí os próprios proprietários que hoje pensam serão prejudicados. 

PODE-SE PERCEBER CLARAMENTE NESTE PROJETO DE 

LEI, O INTUITO OBSCURO DOS SIGNATÁRIOS DE PREJUDICAR A 

COLETIVIDADE ÀS CUSTAS DE UM PRETENSO E INEXISTENTE 

BENEFÍCIO DE ALGUNS PRODUTORES RURAIS QUE SE TORNARAM, DE 

BOA FÉ, “MASSA DE MANOBRA” DE INTERESSES INCONFESSÁVEIS. 

E é nesse diapasão – INTERESSE PÚBLICO – que não posso 

permitir que essa lei seja sancionada, pois que acarretaria no atravancamento do 

Município no que tange ao crescimento econômico, especialmente à instalação do 

Complexo Portuário do Açu, mega empreendimento gerador de MILHARES DE  

empregos e oportunidades para toda a coletividade, razão pela qual, venho VETAR 

INTEGRALMENTE o presente Projeto de Lei como forma de preservar a grande 



 

oportunidade de crescimento econômico do Município de São João da Barra, trazendo 

inquestionáveis benefícios para todos os munícipes. 

Conclamo os nobres Edis, para reverem suas posições e assentarem no 

sentido de se fazer valer o princípio constitucional do interesse público, da 

impessoalidade, da moralidade, abortando o presente projeto de lei. 

Este projeto de lei é uma afronta a população: é privilegiar, ou fingir 

que se está privilegiando um pequeno grupo de munícipes em detrimento de todos os 

outros. 

E ainda digo mais: encaro as conseqüências desse “tombamento” como 

um malefício não só para a coletividade, mas também para os proprietários das terras. Se 

um bem, ao ser tombado, deve permanecer com suas características intocadas, como 

poderão esses proprietários rurais continuarem a exercer suas atividade agropecuárias em 

toda plenitude? Esses proprietários passarão a ser donos de imóveis rurais com limitação 

no seu direito de propriedade, o que significa dizer, que o bens “tombados” (leia-se, 

PRATICAMENTE TODA A EXTENSÃO do Distrito Industrial) deverá ser mantido 

intocado. O ônus daí decorrente caberá exclusivamente aos seus proprietários. 

E ainda pior: essa exagerada limitação da propriedade poderá acarretar 

maxidesvalorização das áreas, em total ofensa ao direito de propriedade. Os proprietários 

das áreas “tombadas” sofrerão não só com a limitação ou até mesmo a inviabilização do 

exercício das atividades agropecuárias, como também na desvalorização dos imóveis. 

Na realidade, o Projeto de Lei visa ao imediatismo inconseqüente. 

O Projeto de Lei estabelece ainda que a área do pretenso 

“tombamento” deverá ser destinada a “atividades ecológicas e agropecuárias”. Ainda 

garante aos proprietários atingidos, o recebimento de “suporte técnico em tecnologia para 

o meio ambiente e para a atividade agrícola” e também “o suporte de políticas sociais para 

a fixação do homem no campo”. Temos aqui um verdadeiro contrassenso. Em se tratando 

de exercício de atividade agropecuária, mesmo em caráter sustentável, é impossível, numa 

área “tombada por interesse social e ecológico”, se garantir “a proteção contra impactos 



 

sociais ou ambiental, que venham a interferir na fauna, na flora e na produção sustentável 

dos proprietários inseridos na área”.  

Significa dizer, que a atividade rural poderá continuar a ser exercida, 

não em sua plenitude, mas com severas limitações, como por exemplo: vedação ao corte 

de árvores; ao uso de defensivos; à construção de currais, barracões, lagos artificiais ou 

tanques de água no período de seca; à diversificação de pastagens. Há ainda outro ponto a 

ser abordado, que é a obrigação do proprietário, sob a fiscalização do Poder Executivo, de 

zelar e manter todas as construções existentes do mesmo jeito que se encontram por 

ocasião do tombamento. Tombamento é isso. É a preservação do bem tombado nas exatas 

condições em que se encontrava por ocasião do tombamento. 

O teor do Projeto de Lei é contraditório. Ao mesmo tempo que se quer 

preservar ecologicamente, também quer incentivar e garantir a atividade agropecuária. 

O tombamento, neste caso, além de ser contrário ao interesse público, 

é contraditório nos seus objetivos. As atividades não são convergentes. Ou se tomba por 

razão ecológica ou não se tomba. Não há legislação vigente que ampare o “tombamento 

por atividade agropecuária”.  

No entanto, é preciso consignar que os proprietários rurais não 

estão relegados à própria sorte. 

Estamos tratando desse assunto de forma a minimizar ao máximo 

o impacto na vida das pessoas que ali residem, sempre colocando a sensibilidade à 

frente de qualquer atitude. 

Em conjunto com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, estamos 

viabilizando um dos projetos mais ousados do país: a implantação de um assentamento 

(Agrovila), em terras mais férteis e com toda assistência técnica, para receber todos os 

produtores rurais do 5º Distrito, que tenham seus imóveis (seja posse, seja domínio) 

desapropriados e cuja extensão de terra, com  moradia inclusa, esteja compreendida entre 

2 e 10 hectares. 

 



 

Todos esses produtores rurais (proprietários e possuidores) que tiverem 

suas residências localizadas nessas áreas que estão sendo desapropriadas e que estiverem 

enquadrados no escopo do projeto receberão uma nova casa neste assentamento 

(Agrovila). As novas casas terão a mesma área construída que as casa antigas. Todas as 

moradias terão saneamento básico, água encanada e energia elétrica. A infraestrutura da 

Agrovila terá calçamento padrão, praça com quadra poliesportiva, escola, cheche, centro 

comercial dotado de lojas para instalação de farmácia, padaria, creche, escola, área de 

lazer e entretenimento, lanchonete, açougue, mercearia, etc. Haverá a construção de uma 

igreja e também de um Posto de Saúde. 

Além disso, haverá o incentivo ao cooperativismo, fomentando a 

geração de trabalho e renda, com a previsão de criação de uma Cooperativa na qual cada 

assentado terá cota de participação. O patrimônio da Cooperativa será assim constituído: 

a) um Galpão, onde os produtores poderão armazenar a safra agrícola em segurança; b) 

um Galpão dotado de máquinas agrícolas; c) uma Fábrica de doces e de suco de frutas 

(goiaba, caju e abacaxi, inicialmente); d) uma Fábrica de Laticínios; e) um Curral 

Comunitário. 

É preciso ressaltar que o Poder Executivo está se empenhando para que 

se tenha um justo assentamento rural, visando melhorar as condições de vida de cada um 

daqueles desapropriandos. 

A sede da Cooperativa terá um salão de reuniões privado e outro 

coletivo, que poderá ser utilizado pelos cooperados para realização de festas e 

casamentos. 

No assentamento (Agrovila) está previsto a construção de tanques para 

criação de peixes para consumo próprio da comunidade. Haverá também 

acompanhamento técnico agrícola para todos os assentados e tudo isto no momento 

oportuno e o mais breve possível, será apresentado à  toda população e, principalmente, 

aos proprietários afetados. 



 

O Poder Executivo tem exigido que seja dada toda infraestrutura a 

esses agricultores. O desenvolvimento é uma realidade e queremos que todos saiam 

ganhando, inclusive os amigos agricultores do 5º Distrito. 

Outro aspecto a ser abordado é a Lei Municipal nº 115, de 31 de 

dezembro de 2008, que dispõe sobre o Ordenamento Distrital do Município, bem como 

sobre o seu macrozoneamento. Essa Casa Legislativa já tentou revogar a citada Lei, 

acabando por acatar o veto do Poder Executivo, mantendo-a vigente. 

E desta vez, vem, dissimuladamente, tentar derrubar a Lei 115/2008, 

ou seja, está tentando inviabilizar o Distrito Industrial com um mascarado “tombamento”, 

que prejudicaria, não só o empreendimento, como também os próprios proprietários 

rurais. 

O Poder Executivo Estadual em razão da implantaçaõ do Disrito 

INDUSTRIAL teve a preocupação de reservar parte da área do 5º Distrito para 

RESERVA ECOLÓGICA. Não vemos necessidade de se criar mais nenhuma área 

ecológica ou ambiental no Município em razão do INEA já ter  projeto pronto para  

criação de  uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) na Fazenda Caroara e 

ainda uma APA (área de preservação ambiental) às margens da Lagoa do Tai, que no 

momento oportuno e breve também será apresentado para sociedade. Se este 

INCONSTITUCIONAL projeto de lei prevalecer, nós teremos mais de 50% do Município 

transformado em área de interesse ecológico ou ambiental e o crescimento estará mais do 

que comprometido, praticamente inviabilizado, assim como as centenas de empregos que 

já existem e os milhares que surgirão ao longo dos próximos anos. 

O instrumento legítimo para a preservação ambiental pretendida será 

alcançado conforme disposto acima com a criação de uma RPPN e de uma APA, sem 

necessidade de qualquer outro, em especial, porque não será o tombamento o 

instrumento garantidor dos legítimos interesses dos proprietários envolvidos, mas 

sim um adequado assentamento, este sim, conciliador entre o interesse público e o 

interesse dos diversos proprietários, que hoje estão sendo induzidos a se acharem 



 

abandonados e espoliados no seu direito de propriedade/posse e de cultivo de suas terras 

pelo Estado e pelo Município. 

Acerca do exposto, Professor Hely Lopes Meirelles nos alerta que o 

tombamento não é instrumento adequado para a preservação da fauna e da flora, sendo 

equívoco proceder-se com esta finalidade, pois as florestas são bens de interesse comum e 

estão sujeitas ao regime legal especial estabelecido nos seguintes diplomas legais: Código 

Florestal (Lei 4.771, de 15/09/1965); Código de Caça (Lei 5.197, de 03/01/1967); Código 

de Pesca (Decreto-lei 221, de 28/06/1967). Assim, segundo o Prof. Meirelles, “a 

preservação das florestas e da fauna há de ser feita com a criação de parques nacionais, 

estaduais, municipais ou de reservas biológicas, como permite expressamente o Código 

Florestal (art. 5º)”. (HELY LOPES MEIRELLES, Tombamento e Indenização. Revista 

dos Tribunais. a. 74., v. 600, São Paulo, RT) 

É LAMENTÁVEL CONSTATAR QUE OS NOBRES EDIS, JÁ 

APELIDADOS PELA IMPRENSA E PELA POPULAÇÃO DE CAVALEIROS DO 

APOCALIPSE OU G5 (GRUPO COMPOSTO POR 5 VEREADORES DE 

OPOSIÇÃO AO GOVERNO), “REPRESENTANTES DO POVO”, TENHAM SE 

TORNADO UMA AMEAÇA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. 

Os fundamentos que amparam o presente veto também encontram-se 

dispostos na Lei Orgânica do Município de São João da Barra e no Regimento Interno da 

Câmara Municipal. 

O Regimento Interno da Câmara Municipal de São João da Barra, no 

seu artigo 2º, § 6º e 7º, assim dispõe: 

 
“Art. 2º - A Câmara tem suas funções legislativas, exerce 
atribuições de fiscalização externa, financeira, orçamentária e 
patrimonial, controle e assessoramento dos atos do Executivo, e, 
ainda, pratica atos de administração interna. 
... 
§ 6º - A função de assessoramento consiste em sugerir medidas de 
interesse público ao Executivo, mediante Indicações. 



 

§ 7º - A função administrativa é restrita à sua organização interna, 
à regulamentação de seu funcionamento e à estruturação e direção 
de seus serviços auxiliares. 

 

Como se pode constatar, a Câmara excede a sua competência no que 

tange à função administrativa, que, regimentalmente é restrita à sua organização interna. 

A Lei Orgânica do Município de São João da Barra assim dispõe sobre 

as atribuições da Câmara: 

 
“Artº 13 - Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do 
Prefeito, exceto quando se trate de Leis Orgânicas, dispor 
sobre as matérias de competência do Município e 
especialmente: 
... 
XVI - em articulação com o Executivo, cumpre ainda à 
Câmara de Vereadores propor medidas que implementem as 
leis federais e estaduais, especialmente no que diz respeito: 
... 
b) à proteção dos documentos, obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, dos monumentos das paisagens 
naturais notáveis do Município; 
... 
f) ao incentivo à Indústria e ao Comércio; 
g) ao fomento da produção Agropecuária e organização do 
abastecimento alimentar;” 
... 

 

Como se vê, a Câmara em articulação com o Executivo, deveria propor 

medidas de proteção dos monumentos das paisagens naturais notáveis do Município, 

incentivo à Indústria e ao fomento da produção Agropecuária. 

No caso deste Projeto de Lei, a Câmara simplesmente, lança mão de 

um ato administrativo impróprio, e, por conta própria, contrariando o disposto na Lei 

Municipal  nº 115/2008, delibera quanto ao tombamento de vasta área de terras, sem 

qualquer embasamento técnico, indo de encontro às diretrizes estabelecidas, o que denota 

desmoralização do decisum dessa Colenda Câmara no que tange à criação do distrito 

industrial, bem como incorre em vício inconstitucional de iniciativa. 



 

Do processo (administrativo) de tombamento  

 

O Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, diploma legal que 

organiza a proteção do patrimônio histórico nacional prevê o procedimento legal para a 

efetivação do tombamento de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 

conservação seja de interesse público., quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 

história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico. 

O ato de tombamento é o ato final do processo administrativo que a lei 

exige para o fim de apurar corretamente os aspectos que conduzem à necessidade de 

intervenção na propriedade para a proteção do bem tombado. 

O processo não tem um rito predefinido, podendo sua tramitação e os 

atos que o compõem variar conforma a espécie do tombamento, no entanto, há alguns atos 

que devem integrá-lo necessariamente. Um deles é o parecer do órgão técnico. Outro é a 

notificação ao proprietário, que, por sua vez, se manifesta anuindo ou impugnando.  

No caso em apreço, com a devida venia, a ilustre Casa Legislativa não 

observou o devido procedimento para o tombamento. Onde está o parecer do órgão 

técnico? Qual o órgão técnico emissor do laudo? E o processo administrativo em que seja 

assegurada a ampla defesa ao proprietário do bem? 

A ilustre administrativista, a Professora Maria Zanella Di Pietro 

ressalta que em todas as modalidades de tombamento deve haver sempre “manifestação 

do órgão técnico, que, na esfera federal, é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico 

Nacional (IPHAN)”. 

 

Da funcão social da propriedade 

 

O teor do Projeto de Lei, ora integralmente vetado, vem de encontro ao 

princípio constitucional da função social da propriedade. 



 

A concepção individualista da propriedade já foi há muito abandonada, 

porque predomina atualmente a visão de que o instituto, muito mais que um fim, se 

configura como meio para alcançar o bem estar social. (Roberto Dromi. Derecho 

Administrativo. P. 581). 

A Constituição Federal condiciona a propriedade ao atendimento da 

função social (art. 5º, XXIII). Desta forma veio possibilitar que o Estado interviesse na 

propriedade sempre que não estivesse amoldada ao pressuposto constitucional. Sobre o 

interesse do indivíduo, há de se prelevar o interesse público. A Constituição reconhece a 

propriedade como fator econômico, mas a condiciona ao atendimento da função social, 

tornando este elemento superior àquele. 

Com efeito, o artigo 216, § 1º, da Constituição Federal estabelece que 

o Poder Público promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro mediante 

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, entre outras. O 

tombamento consiste em uma das formas do Poder Público condicionar a 

propriedade para que ela atenda à função social. 

O pressuposto constitucional não afasta nem suprime o direito em si, 

ao contrário, o sistema vigente procura conciliar os interesses individuais e sociais. A 

função social pretende erradicar algumas deformidades existentes na sociedade, nas quais 

o interesse egoístico do indivíduo põe em risco os interesses coletivos. 

No caso em apreço, a Egrégia Câmara, com o presente projeto de lei, 

visa a privilegiar uma classe social em detrimento da coletividade. Não há, nesse caso, a 

promoção da função social da propriedade. Muito pelo contrário.  

O Poder Legislativo comete a inversão do sujeito a quem ela deveria 

tutelar os direitos. Me parece aqui, que os autores desse projeto de lei, estão a privilegiar 

um grupo da sociedade, esquecendo-se do interesse maior, que é o interesse da 

coletividade. 

Com a vigência desta norma, haveria o cerceamento do direito coletivo 

ao desenvolvimento regional, à prosperidade econômica, à geração de empregos, ao 



 

avanço social e consequentemente, perderíamos a oportunidade secular de extirpação da 

pobreza no Município. 

Os investimentos previstos para a região sobre a qual recai o egoístico, 

inoportuno e inconveniente tombamento são expressivos. Vale, para relembrar, citar 

apenas alguns deles: a) o Porto do Açu; b) 2 (duas) Siderúrgicas; c) 2 (duas) 

Termoelétricas; d) 2 (duas) Fábricas de Cimento; e) 1(um) Estaleiro; f) 1 (uma) Indústria 

Automobilística, que será forte atrativo para diversas montadoras também se instalarem 

no município, isto até agora anunciado. 

Esses empreendimentos já fazem parte do contexto municipal e têm 

papel preponderante na arrecadação fiscal. A arrecadação fiscal vem crescendo 

assustadoramente. No exercício de 2007, a receita de ISS foi em torno de um milhão e 

meio de reais, e no exercício de 2008, quando as empresas passaram a prestar serviços na 

instalação das obras do Porto do Açu, a arrecadação saltou para mais de oito milhões de 

reais. 

É uma realidade o fato de o município de São João da Barra estar se 

transformando num dos mais prósperos do Estado do Rio de Janeiro e tudo graças aos 

investimentos sólidos que está recebendo. A população está tendo a chance secular de 

vivenciar a transformação da pequena São João da Barra num grande pólo industrial, 

comercial e off shore.  

O desenvolvimento regional, conseqüência direta desses 

empreendimentos está colocando o município de São João da Barra como um dos 

municípios mais importantes do interior do Estado do Rio de Janeiro, senão o mais 

importante.  

Da oportunidade e da conveniência 

 

Além de todo o procedimento exaustivamente explanado até então, há 

de se observar a oportunidade e a conveniência ao se impor uma limitação ao direito de 

propriedade. 



 

Antes de se editar uma norma que venha a modificar direitos e impor 

obrigações, é preciso que o Poder Público faça um imparcial juízo de conveniência e 

oportunidade, tendo em vista o poder discricionário que abrange a matéria em questão – a 

limitação no direito de propriedade de algumas dezenas de munícipes, e que, no futuro 

bem próximo, inviabilizará qualquer investimento na área objeto desse “tombamento”. 

Tal medida proposta pelo Legislativo vem de encontro aos 

investimentos que estão sendo feitos no Município, assim como também, vem de encontro 

à Lei Municipal nº 115/2008. 

 

Da jurisprudência 

 

Além da ausência do devido procedimento administrativo, esse “ato de 

tombamento” está absolutamente desprovido de motivação. Nesse sentido, temos a 

seguinte jurisprudência: 

Ementário de Jurisprudência – TJ-RJ 

TOMBAMENTO  

1012 - DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DE TOMBAMENTO DE 
IMÓVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO. DECRETO DE 
TOMBAMENTO COM MOTIVAÇÃO INCONSISTENTE.  
Direito Administrativo. Ato de tombamento de imóvel. Ação ordinária de 
anulação. Decreto de tombamento com motivação inconsistente. Direito de 
propriedade versus poder discricionário do poder público. Laudo pericial 
desautorizando as razões do tombamento. Arbitrariedade a consubstanciar 
abuso de poder. Ausência de metodologia científica a fundamentar 
pretensão municipal. Necessidade de vinculação do ato a fatos memoráveis 
da história, ao excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou 
artístico. Improvimento do apelo. E' inconsistente decreto de tombamento 
que se mostra ausente de metodologia cientifica a fundamentar o ato, de 
acordo com a prova técnica realizada, demonstrando que as pequenas casas 
que formam a vila tombada, sobre serem de ínfimo valor pecuniário, não 
apresentam qualquer linhagem histórica ou arquitetônica que justifique a 
limitação imposta ao direito de propriedade, consistindo o tombamento, na 
verdade, em arbitrariedade a consubstanciar abuso de poder, impondo-se 
sua anulação. A intervenção do Judiciário, para dirimir controvérsia entre o 



 

particular e o Poder Público Municipal, não pode ser considerada em 
quebra do princípio da harmonia e independência dos poderes e, muito 
menos, em subtração da competência do Executivo e do Legislativo. Longe 
disso, o Estado-Juiz está arrimado no princípio constitucional de que "a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" 
(art. 5., XXXV, da Constituição Federal). Assim, o poder discricionário, 
para justificar a edição de ato administrativo do tombamento, está, 
evidentemente, delimitado pela possibilidade de que fira ou ameace de lesão 
o direito do particular, por isso, uma das condições substanciais para a 
validade do ato administrativo, do qual o tombamento é espécie, é a 
motivação válida e legal, sem o que o ato se apresentará arbitrário e, por 
isso mesmo, tingido de abuso de poder, que o torna nulo e sujeito ao 
controle de legalidade pelo Poder Judiciário. (TJRJ, Apelação Cível nº 
1998.001.00779, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. José Affonso Rondeau, j. 
02.06.1998)  

Vale frisar o disposto na decisão acima transcrita, tendo em vista que o 

Projeto de Lei em apreço torna-se inconsistente, não só em razão da ausência de 

procedimento administrativo próprio, como também pela inexistência de laudo técnico.  

Da mesma forma, estabelece que o Poder Executivo adotará as 

providências orçamentárias e financeiras necessárias à execução do disposto no referido 

projeto de lei, e ainda, que promova por intermédio de seus órgãos competentes, 

permanente fiscalização do seu cumprimento. É ilegítimo é o projeto de lei de iniciativa 

parlamentar que acarreta em aumento de despesa para o Poder Executivo. 

Justifica-se aqui também, a aposição do veto em razão de tal 

obrigatoriedade, haja vista acarretar despesas ao erário municipal, o que não é admitido 

consoante o que dispõe a Constituição, pois tal iniciativa é exclusiva do Chefe do 

Executivo  (artigo 2º, do projeto de lei em tela).  

Com esse malfadado projeto de lei, a Colenda Câmara, além de avocar 

para si, a iniciativa do ato administrativo de “tombamento”, também se encarrega do 

munus de “administrador público”, dispondo sobre as atribuições e competências dos 

órgãos municipais. 

Note-se, a propósito, que a Emenda Constitucional nº 32/01 promoveu 

alteração na redação do art. 61, § 1º, “e”, da CF/88, retirando a palavra “atribuições”, 



 

antes contida nesse preceito, e substituindo-a pela remissão expressa ao artigo 84, VI, da 

Carta Política. Essa mudança, por analogia, acaba por reforçar o caráter privativo da 

competência destinada ao Chefe do Poder Executivo para dispor sobre as atribuições 

(direitos, deveres, competências) dos entes componentes da Administração Pública. 

Decerto, se antes a competência do Chefe do Executivo sobre esse 

tema limitava-se à iniciativa privativa do procedimento constitucional para a feitura de lei, 

com o advento da EC n.º 32/01 – e sua expressa remissão ao art. 84, VI – esta 

competência se amplia a fim de possibilitar a regulação privativa integral da matéria, por 

meio de Decreto, sem a intromissão do Poder Legislativo no processo, consoante dispõe o 

já transcrito art. 84, VI, “a”, da Constituição Federal.  

Na verdade, o novo regramento constitucional sobre essa questão 

revela que a criação e a extinção de órgãos, bem como a especificação de atribuições, 

direitos e deveres da Administração Pública, que acarretem aumento de despesas, só 

podem ser disciplinadas por lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.  

Por outro lado, a extinção de cargos vagos e a determinação da 

estrutura, do funcionamento e das atribuições da Administração Pública, que não implique 

aumento de gastos, são temas que podem ser tratados por Decreto emanado pelo Chefe do 

Executivo. 

A disciplina constitucional acerca dessa matéria não poderia ser 

diferente, porquanto a intromissão do Poder Legislativo na organização do Poder 

Executivo, estatuindo deveres e atribuições à Administração Pública Direta ou Indireta, 

ou regrando sua forma de funcionamento, ofende o Princípio da Separação dos Poderes, 

por menoscabar a autonomia necessária deste último Poder, especialmente no que toca à 

sua função típica: administrar. O entendimento esposado  pode ser notado nos seguintes 

julgados: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI COMPLEMENTAR N. 239/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
DISPOSIÇÕES CONCERNENTES A ÓRGÃOS PÚBLICOS E A ABERTURA 



 

DE CRÉDITO SUPLEMENTAR. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO 
FORMAL. 1. A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a 
capacidade de auto-organização e de autogoverno (artigo 25, caput), impõe 
a observância compulsória de vários princípios, entre os quais o pertinente 
ao processo legislativo, de modo que o legislador estadual não pode 
validamente dispor sobre matérias reservadas à iniciativa privativa do 
Chefe do Executivo. 2. Pedido de declaração de inconstitucionalidade 
julgado procedente (Grifos acrescidos) 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI QUE ATRIBUI 
TAREFAS AO DETRAN/ES, DE INICIATIVA PARLAMENTAR: 
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. C.F., art. 61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI. Lei 7.157, de 2002, do 
Espírito Santo. 
I. - É de iniciativa do Chefe do Poder Executivo a proposta de lei que vise a 
criação, estruturação e atribuição de órgãos da administração pública: 
C.F., art. 61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI. 
II. - As regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem 
respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória 
pelos Estados-membros. 
III. - Precedentes do STF. 
IV. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 
(Grifos acrescidos) 
 
(...) RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O 
princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência 
normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo. E que, em tais matérias, o 
Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos 
administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, 
desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao 
postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter 
administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito 
desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática 
legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o 
princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento 
heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do 
Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar 
dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. 
(Grifos) 

 

Inicialmente, cabe registrar que a Constituição Federal através do seu 

artigo 216 impõe ao Poder Público o encargo da promoção e da proteção do patrimônio 

cultural brasileiro, prevendo diversas formas de acautelamento e preservação, dentre elas 

o tombamento. 



 

O tombamento é o ato administrativo pelo qual o Poder Público 

declara formalmente o conteúdo histórico, cultural, artístico, turístico, ecológico, 

paisagístico ou cientifico de determinado bem móvel ou imóvel, decorrendo daí o 

interesse público em preservá-lo e protegê-lo. 

Deste modo, o tombamento encerra um juízo de conveniência e 

oportunidade, havendo para o administrador a liberdade para escolha de tombar ou não, 

embora o exercício do direito estatal de tombar esteja sujeito aos parâmetros da ordem 

jurídica. Tal poder de decisão é privativo do administrador, não competindo ao 

Poder Legislativo pretender fazê-lo por ato legislativo.  

Não foi outro o entendimento do Egrégio Órgão Especial do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos que 

atribuem à Câmara Municipal competência para praticar e ratificar atos específicos de 

tombamento e de destombamento de bens, cuja Ementa do Julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade passamos a transcrever:  

0031840-19.2006.8.19.0000 (2006.007.00065) - DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - 1ª Ementa DES. RONALD VALLADARES - 
Julgamento: 23/07/2007 - ORGAO ESPECIAL  

Representação por Inconstitucionalidade. Lei Orgânica do Município do Rio 
de Janeiro, art. 462, parágrafo único, que admite o tombamento de bens 
particulares, também via ato do Poder Legislativo. Proposição da ação pelo 
Sr. Prefeito do Município. Desrespeito ao disposto nos arts. 7º e 324, da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O Poder Legislativo Municipal 
ao tomar a iniciativa de legislar sobre determinado tombamento, 
regulando-o e definindo o modo de sua execução, invade a esfera da 
competência que a Constituição define para o Poder Executivo, rompendo 
com o princípio da separação e harmonia dos poderes. O tombamento é 
ato administrativo por meio do qual a Administração Pública manifesta 
sua vontade de preservar determinado bem. E como interfere no direito de 
propriedade do particular, deve ter início através de processo 
administrativo em que seja assegurada ampla defesa ao proprietário do 
bem, sob pena de nulidade e não por norma legal, que, no caso, estaria 
desvestida do atributo de generalidade. Assim, cabe a declaração de 
inconstitucionalidade dos termos tidos por impróprios constantes da norma 
jurídica impugnada. Agravo Interno prejudicado por perda da oportunidade 
de sua apreciação isolada. Representação de Inconstitucionalidade julgada 
procedente. Decisão a que se empresta, extraordinariamente, efeito ex nunc.  

http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=JURIS&LAB=CONxWEB&PORTAL=1&PORTAL=1&PGM=WEBPCNU88&N=200600700065&Consulta=&CNJ=0031840-19.2006.8.19.0000�


 

 

O Supremo Tribunal Federal mantém o seguinte posicionamento 

acerca do tombamento por iniciativa parlamentar: 

 

ADI 1706 / DF - DISTRITO FEDERAL   
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  
Relator(a):  Min. EROS GRAU  
Julgamento:  09/04/2008           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

Ementa  
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
DISTRITAL N. 1.713, DE 3 DE SETEMBRO DE 1.997. QUADRAS 
RESIDENCIAIS DO PLANO PILOTO DA ASA NORTE E DA ASA SUL. 
ADMINISTRAÇÃO POR PREFEITURAS OU ASSOCIAÇÕES DE 
MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. 
SUBDIVISÃO DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE OBSTÁCULOS 
QUE DIFICULTEM O TRÂNSITO DE VEÍCULOS E PESSOAS. BEM 
DE USO COMUM. TOMBAMENTO. COMPETÊNCIA DO PODER 
EXECUTIVO PARA ESTABELECER AS RESTRIÇÕES DO DIREITO 
DE PROPRIEDADE. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 2º, 32 
E 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A Lei n. 1.713 
autoriza a divisão do Distrito Federal em unidades relativamente 
autônomas, em afronta ao texto da Constituição do Brasil --- artigo 32 --- 
que proíbe a subdivisão do Distrito Federal em Municípios. 2. Afronta a 
Constituição do Brasil o preceito que permite que os serviços públicos 
sejam prestados por particulares, independentemente de licitação [artigo 
37, inciso XXI, da CB/88]. 3. Ninguém é obrigado a associar-se em 
"condomínios" não regularmente instituídos. 4. O artigo 4º da lei 
possibilita a fixação de obstáculos a fim de dificultar a entrada e saída de 
veículos nos limites externos das quadras ou conjuntos. Violação do direito 
à circulação, que é a manifestação mais característica do direito de 
locomoção. A Administração não poderá impedir o trânsito de pessoas no 
que toca aos bens de uso comum. 5. O tombamento é constituído mediante 
ato do Poder Executivo que estabelece o alcance da limitação ao direito de 
propriedade. Incompetência do Poder Legislativo no que toca a essas 
restrições, pena de violação ao disposto no artigo 2º da Constituição do 
Brasil. 6. É incabível a delegação da execução de determinados serviços 
públicos às "Prefeituras" das quadras, bem como a instituição de ta xas 
remuneratórias, na medida em que essas "Prefeituras" não detêm 
capacidade tributária. 7. Ação direta julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei n. 1.713/97 do Distrito Federal. (Grifei) 

 



 

Decisão  

O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do relator, julgou 
procedente a ação direta. Votou o Presidente. Ausentes, justificadamente, a 
Senhora Ministra Ellen Gracie(Presidente) e o Senhor Ministro Cezar 
Peluso. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Gilmar Mendes (Vice-
Presidente).   Plenário, 09.04.2008. (Grifei) 
 

Portanto, o projeto denota notória interferência legislativa, não 

autorizada pela Constituição, em atividade típica do Executivo, qual seja, a de 

tombamento de bens, uma vez que esta pressupõe um juízo de conveniência e 

oportunidade que depende da análise privativa do Chefe do Poder Executivo local. 

A atividade legiferante da Câmara Municipal, no que concerne ao 

tombamento, está adstrita à proposição de normas genéricas, sendo o ato de tombamento 

propriamente dito, específico e de efeitos jurídicos concretos, afeto à análise reservada do 

Prefeito.  

Assim, ao imiscuir-se em seara que não lhe é própria, o Legislativo 

Municipal ofendeu o princípio da separação entre os Poderes, estabelecido no artigo 2.º da 

Carta Magna, e repetido, com arrimo no princípio da simetria, respectivamente, nos 

artigos 7.º e 39 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da LOMSJB. 

Assim sendo, pelo exaustivamente exposto, com fulcro no § 2º do 

artigo 39, da Lei Orgânica do Município, sou compelida a vetar integralmente o 

presente Projeto de Lei, em razão dos vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade que o 

maculam, assim como pela inconveniência e inoportunidade face ao interesse coletivo. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de 

alta estima e distinta consideração. 

 

 

CARLA MARIA MACHADO DOS SANTOS 
Prefeita 


