
 
 

CIRCULAR ADEMI Nº 12/2006                                   Rio de Janeiro, 23 de maio de 2006 

       
OS TERRENOS DE MARINHA  NA BARRA DA TIJUCA 

 PALESTRA –  MARINA BARRA CLUBE –  5ª. FEIRA – 25.05.06 

   

1. Na matéria publicada na Coluna ADEMI, no caderno Morar Bem, do jornal O 
Globo, edição de domingo, 21.05.06, sob o título “Terrenos da União – Jardim 
Oceânico e Tijucamar”, a ADEMI disponibilizou, no site www.ademi.org.br, um 
breve escorço histórico, de autoria do advogado Luiz Fernando Arruda, a 

respeito das terras de marinha no Brasil, de cuja leitura se verifica que o entorno 
da Lagoa da Tijuca sempre teve áreas alcançadas pela Linha do Preamar 
Médio de 1831.  

2. Demarcação do perímetro de incidência da LPM, levada a efeito pela Gerência 

do Patrimônio da União no Rio de Janeiro (GPU-RJ), através do processo nº. 

159.248/56, veio alcançar inúmeros imóveis localizados no JARDIM 

OCEANICO e no TIJUCAMAR, a que especificamente se endereçou e em cujos 

assentamentos, no cartório de registro imobiliário a que estão afetos, sempre 

constaram como constituídos de terras alodiais.    

3. No mesmo texto, acima referido, a ADEMI registrou seu entendimento, no 

sentido de que a forma como vêm sendo cobradas as taxas de ocupação e 

laudêmios, retroativamente e com multa, se mostrava inadequada, em razão do 

que dirigiu ao Sr. Procurador Chefe da Divisão de Assuntos Patrimoniais – 

DIAPA da GPU-RJ, um requerimento (de cópia também disponibilizada no 

site),  no sentido de que tais encargos somente sejam considerados devidos a 

partir da data de averbação da dominialidade da União, feita ex officio, nas 

matriculas de cada um desses  imóveis, até porque entende imprópria a 

utilização do viés de convite por edital, quando se considera que os imóveis 

afetados tinham seus proprietários devidamente identificados nas 

correspondentes matrículas do Ofício de Registro de Imóveis competente, 

alé00m de se acharem inscritos na Secretaria Municipal de Fazenda da 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.   

4. Independentemente do andamento e do resultado dessa iniciativa da ADEMI 

junto à DIAPA, os proprietários de imóveis incluídos no perímetro afetado pela 

demarcação de tais áreas de domínio da União, nos loteamentos Tijucamar e 

Jardim Oceânico, têm à sua disposição a via judicial, para o resguardo de seus 

direitos, inclusive porque existem fatos e circunstâncias que podem sustentar a 

declaração de ineficácia e insubsistência dessa demarcatória, o que, entretanto, 

se recomenda seja feito, sempre mediante, prévio deposito judicial da quantia 

correspondente a esses encargos, tal como cobrados.   



 
 

5.  A Associação dos Moradores e Amigos do Tijucamar e Jardim Oceânico – 

AMAR, através do advogado José Nicodemos C. de Oliveira, já impetrou uma 
ação judicial com tal finalidade, passível de adesões, e está convidando os 
proprietários de imóveis localizados no perímetro afetado, para uma palestra de 
esclarecimentos, a ter lugar no dia 25 (quinta-feira próxima), das 19:00h às 22:00h, 
na Sede Social do Marina Barra Clube, localizada na Estrada da Barra da Tijuca, nº. 
777.  Mais informações pelo telefone 2494-2121.  

  

ADEMI – Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário 

  

(a) 

Maury Rouède Bernardes 

Consultor Jurídico 

 


