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Os imóveis da União na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro   
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Assessor Jurídico da Gerência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro 

(GRPU/RJ) 

 

   O presente trabalho me foi encomendado pelo Dr. Maury Rouède 

Bernardes, consultor jurídico da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado 

Imobiliário – ADEMI, o qual submeti ao Ilmo. Sr. Gerente Regional do Patrimônio no 

estado do Rio de Janeiro, Paulo César Rodrigues Simões, que não só o aprovou 

como permitiu a sua divulgação. 

   Na solicitação do pedido de parecer me foi apresentado um mapa 

extraído da Revista Quatro Rodas em que a ADEMI fez plotar a linha demarcatória 

elaborada pela GRPU/RJ e que abarca grande parte do “Loteamento Jardim 

Oceânico” e pequena parte do “Loteamento Tijucamar”, um lindeiro ao outro e 

situados no bairro da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. 

   Ressalte-se, desde logo, que os imóveis da União situados na 

Barra da Tijuca não se cingem àqueles objeto da mencionada planta, posto que, 

além deles, todas as ilhas situadas na Lagoa da Tijuca e os imóveis que se situam 

no entorno da mencionada Lagoa são do domínio da União. 

   Todavia, a consulta da ADEMI, como a citada planta indica, refere-

se aos imóveis nela sitiados. 

   Breve digressão comporta ser feita em relação aos chamados 

“terrenos de marinha” e seus acrescidos, porquanto os imóveis da União, na Barra 

da Tijuca, assim estão catalogados na Secretaria do Patrimônio da União, 

especificamente na Gerência Regional do Patrimônio da União no estado Rio de 

Janeiro (GRPU/RJ) 

   Em 4 de outubro de 1831 foi criado, por lei, um tribunal 

denominado “Thesouro Público Nacional” que, nos precisos termos do parágrafo 2º 

do seu artigo 6º estabelecia que competia a este tribunal “A suprema administração 
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de todos os bens próprios da nação, que não estiverem por Lei à cargo de outra 

repartição pública.” 

   Quarenta dias após foi editada a primeira lei que cuidou, de forma 

expressa, das terras de marinha, ou seja, a Lei Orçamentária de 15 de novembro de 

1831, que determinou a arrecadação das rendas destas terras. 

   Daí em diante os “terrenos das praias” referidos no Decreto de 21 

de janeiro de 1809 e as terras medidas a 15 braças da linha d´água do mar, 

mencionadas no Aviso de 18 de novembro de 1818, passaram a ser administradas 

pelo Thesouro Público Nacional. 

   Abandonava-se o problema da segurança nacional e passou-se a 

cuidar da arrecadação proveniente dos terrenos da União, daí porque Rosita de 

Souza Santos ter afirmado que, dali em diante,  

“a terra de marinha apareceu sempre como o elemento gerador de uma renda 

registrada nas leis orçamentárias e a regulamentação de todos os casos que 

surgiram foi, toda ela, feita por meio de atos administrativos” (“Terras de Marinha”, 

Forense, 1985, pág. 13) 

   A Instrução nº 348, de 14 de novembro de 1832, definiu, pela 

primeira vez, a “terra de marinha”, como se extrai de seu artigo 4º: 

“Hão de considerar-se terrenos de marinha todos os que, banhados pela água do 

mar ou dos rios navegáveis, vão até a distância de 15 braças craveiras para a parte 

da terra, contadas estas desde os pontos a que chega o preamar médio” 

   O decreto nº 4.105, de 22/02/1868, promoveu a consolidação dos 

ordenamentos existentes sobre os terrenos de marinha, passando este dispositivo 

legal a definir e regular, entre outros, os terrenos acrescidos de marinha natural 

(aluvião) e artificialmente (aterros) 

   Com a extinção do Tribunal do Thesouro Nacional e a criação do 

Tribunal de Contas os terrenos de marinha passaram a ser administrados pelo 

Ministério da Fazenda, fato que se deu em 30 de outubro de 1891 com a Lei nº 23, 

que reorganizou os serviços da administração federal. 



 
 

����������	
������������������������������������������������������������������� �!�������������������
"""����#����
�$��

 

3 

   Depois, com a proclamação da República, os imóveis da União no 

Distrito Federal (cidade do Rio de Janeiro) passaram a ser administrados pela 

Prefeitura da capital federal. 

   Dando um salto no tempo, o decreto nº 24.643, de 10 de julho de 

1934, o chamado “Código de Águas”, em seu artigo 11, inserido no Capítulo IV 

(“Álveo e Margens”) disciplinava que: 

“São públicos dominicais, se não estiverem destinados ao uso comum, 

ou por algum título legítimo não pertencerem ao domínio particular: 

1º, os terrenos de marinha” 

2º, os terrenos reservados nas margens das correntes públicas de uso 

comum, bem como dos canais, lagos e lagoas da mesma espécie.” 

Em 17 de setembro de 1938, através do Decreto-Lei nº 710, foi 

criada a diretoria do Domínio da União, que substituiu a Prefeitura do Distrito 

Federal na administração dos “terrenos de marinha e seus acrescidos, os de 

mangue e das ilhas dos mares territoriais ou não, que não estejam incorporados ao 

patrimônio dos estados ou Municípios” 

   Finalmente, o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, que 

dispõe sobre os bens imóveis da União, em seu artigo 1º, letra “a” estabeleceu que 

incluem-se entre os bens da União os terrenos de marinha e seus acrescidos, 

esclarecendo o artigo 2º do mesmo estatuto legal que 

“ Art. 2º - São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) 

metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do 

preamar-médio de 1831: 

a) os situados no continente e nas margens dos rios  e lagoas, até onde se faça 

sentir a influência das marés”.     

 

Como comprova a evolução legislativa sobre a matéria, os terrenos de 

marinha, de início chamados “os salgados”, isto é, aqueles que se inseriam na linha 

do preamar-médio de 1831, passaram, no decorrer dos anos, a abarcar, também, 

os terrenos situados à margem dos rios navegáveis e, finalmente, à margem dos 
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lagos e lagoas que sofriam a influência das marés, além daqueles situados nos 

canais, como disciplinado no Código de Águas. 

 

  O CASO CONCRETO 

  

   Através do processo administrativo nº 38.439/54, comprovou a 

então Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no Distrito Federal, no ano de 

1954, que a Lagoa da Tijuca sofria influência de marés, procedendo-se, em 

seguida, o processo para determinação da linha do preamar-médio de 1831 “na 

margem sul da referida Lagoa”, processo este que tomou o nº 159.248/56, de cujo 

resultado passaremos a cuidar após tratar da titulação dos imóveis situados nos 

loteamentos chamados “Jardim Oceânico” e “Tijucamar”, cabendo dizer, por 

oportuno, que este processo administrativo apurou que a Lagoa de Marapendi, 

apesar de serem suas águas provenientes do mar, não sofria influência das marés, 

posto que as águas ali existentes naquela época e tal como hoje, provinham do mar 

por força do fenômeno da percolação. 

   Os imóveis hoje situados nos loteamentos “Jardim Oceânico” e 

“Tijucamar” integravam a chamada “Fazenda da Restinga” ou “Restinga da Tijuca” 

(ou de Jacarepaguá). 

   Este imóvel, no período que mediou entre 16 de agosto de 1917 a 

31 de dezembro de 1926, constava, no 3º Ofício do Registro de Imóveis, em 

condomínio, sendo 2/3 da Fazenda em nome de Eugenio Lefreve Junior, Luiz 

Tavares Alves Pereira, Arturo Oldescalchi, Ernesto Diederichsen, Jose Giorge e 

“Penteado & Gregori”, esta empresa depois sucedida por Henrique Gregori Junior 

(quarenta por cento de um sexto de dois terços) por dissolução contratual e 1/3 em 

nome de Carlos Kiehl, adquiridas todas as porções de Antonio Augusto de Serpa 

Pinto e Julio Maximo de Serpa Pinto. 

   Por escrituras de retificação e ratificação, como consta de 

averbações feitas nas transcrições abertas no referido 3º Ofício do Registro de 

Imóveis, ficou consertado que o condômino Luiz Tavares Alves Pereira possuía a 

fração de 1/54 dos 2/3 e o condômino Arturo Odescalchi outra fração de igual peso. 
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   Dão conta destas transações as transcrições lançadas nos livros 3-

CC nº 23.942 fls. 105; 3-EE nº 25.384 fls. 18 e 3-EE nº 25.562 fls. 124 do apontado 

3º Ofício do Registro de Imóveis, sendo que a primeira (transcrição) descreve a 

Fazenda da Restinga como: 

 

 “Principiando na barra da Lagoa da Tijuca, ou de Jacarepaguá, segue 

rodeando as águas da mesma lagoa até finalizar na frente do Rio do Engenho 

d´Água, onde existe um marco, tendo cerca de cinco mil braças de extensão e 

desse marco até a praia mar (sic) onde existe outro marco, sendo encontrado 

ao centro calculando-se nesse rumo haver três quartos de légua, mais ou 

menos, e seguindo o rumo da praia-mar até chegar na mesma barra da Lagoa, 

no ponto de começo destas divisas, tendo dita fazenda arvoredos e matta e 

algumas benfeitorias. O terreno tem uma parte de marinhas que é foreiro à 

Prefeitura”  

   A “Prefeitura” é a do Distrito Federal que, como visto anteriormente, 

administrava os imóveis da União, o que fez até 1938. 

   A Fazenda da Restinga estava circunscrita ao 3º Ofício do Registro 

de Imóveis de 16 de agosto de 1916 até 31 de dezembro de 1926 quando, então, 

passou a Freguesia de Jacarepaguá a ficar afeta ao 5º Ofício do Registro de 

Imóveis. O 9º Oficio somente veio a ser criado em 29.07.1937. 

   Começaram, nesta época, certos condôminos a alienar suas 

porções sobre a dita Fazenda: 1) Carlos Kiehl e sua mulher deram em pagamento a 

Companhia Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande uma terça parte do sobredito 

imóvel, transação que foi objeto da transcrição efetivada no livro 3-N, fls. 208, nº 

5.369, do 5º Ofício do Registro de Imóveis, onde, ao se descrever o imóvel, 

suprimiu-se a “parte de marinhas que é foreiro à Prefeitura” 

   O mesmo ocorreu, quando da transcrição aberta no livro 3=Y, fls. 

113, nº11.925 referente a alienação de 40% de 1/6 de 2/3, “ou cerca de 44 

milesimos, ou ainda cerca de 440.000,00 m2 da área total da dita Fazenda que o 

casal de Henrique Gregori Junior fez a Companhia Construtora Popular S.A. 
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   Por escritura de 12 de novembro de 1936, celebrada nas Notas do 

10º Ofício do Distrito /federal (livro 475, fls. 76vº), Companhia Estrada de Ferro São 

Paulo - Rio Grande, Arturo Odescalchi, Luiz Tavares Alves Pereira e sua mulher e 

outros celebraram escritura “Preliminar de Constituição da “Barra da Tijuca S/A”, 

empresa que teria , segundo o Capítulo I da apontada escritura, “por fim especial a 

urbanização, loteamento e administração de imóveis, de sua propriedade e de 

terceiros... e todas as operações concernentes ao ramo imobiliário” 

   No mês subseqüente, isto é, em 31 de dezembro de 1936, 

celebraram as mesmas partes a escritura definitiva de constituição da Barra da 

Tijuca S/A (10º Ofício de Notas, livro 487, fls. 35) na qual foram transferidas à 

incorporada as partes que alguns dos incorporadores possuíam sobre a Fazenda da 

Restinga, cabendo destacar, por relevante, o seguinte trecho da escritura em 

comento: 

 “... cedem e transferem o domínio que tem sobre tais partes, inclusive o 

domínio estes das respectivas marinhas, dependente de aforamento, 

requerido a Prefeitura do Districto Federal e bem assim sua posse, direito e 

ação sobre as ditas partes idéias, que em conjunto representam 46/81 avos 

quarenta e sei, oitenta e um avos do imóvel” 

   Cabendo destaque, na mesma escritura, a certidão aposta naquele 

ato pelo tabelião litteris: 

 “Certifico que a Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, Dr. Luiz 

Tavares Alves Pereira, Comendador Arturo Odescalchi dava (sic) a quantia de 

cento e sete contos trezentos e doze mil quinhentos reis correspondente ao imposto 

sobre mil contos de reis por quotas como prestação de capital, vão incorporar a 

Barra da Tijuca S/A, em organização, 46,81 avos (46/81) da Fazenda da Restinga, 

ou Restinga da Tijuca em Jacarepaguá. EXCEPTUADA A ÁREA 

CORRESPONDENTE AOS TERRENOS DE MARINHA AINDA NÃO AFORADOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DISTRICTO FEDERAL” 

   Em 1936, como cansamos de ver, a PDF administrava os imóveis 

da União no Rio de Janeiro. 
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   As partes restantes da Fazenda da Restinga, não incorporadas à 

Barra da Tijuca S/A, ficaram em condomínio em poder de Eugenio Lefreve Junior, 

Companhia Construtora Popular S/A ou Companhia Construtora Popular 

(simplesmente), Ernesto Diedrichsen e sua mulher, Espólio do Comendador José 

Giorgi e Tijucamar S/A. 

   Tijucamar S/A havia adquirido sua parte na Fazenda da Restinga 

de Constança Vieira Bueno Penteado, conforme escritura de 16 de setembro de 

1936, lavrada no 11º Tabelionato da cidade de São Paulo, capital, livro 546, fls. 87. 

   Em 11 de fevereiro de 1938, os então condôminos da Fazenda da 

Restinga, a saber: 1) Tijucamar S/A; 2) Companhia Barra da Tijuca ou Barra da 

Tijuca S/A; 3) Companhia Construtora Popular; 4) Eugenio Lefreve Junior e sua 

mulher; 5) Ernesto Diedrichrischen e sua mulher; 6) Arturo Odescalchi e 7) o 

Espólio do Comendador Jose Giorgi, resolveram celebrar uma “ escritura de divisão 

e partilha amigável” da Fazenda da Restinga, o que foi efetivado através da 

escritura assinada nas Notas do 11º Ofício da cidade de São Paulo, capital do 

mesmo estado, às folhas 87 do livro 546. 

   Esta escritura, celebrada nos moldes do instituto jurídico da 

Transação (art. 1.025 do CC de 1916), se operou por força do pedido judicial de 

extinção de condomínio, feito pelo condômino Eugenio Lefreve Junior conforme 

ação aforada na então 3ª vara Cível e Comercial da capital federal, sendo a 

extinção do condomínio e subseqüente divisão da Fazenda homologada por 

sentença que transitou em julgado.. 

   Devem ser destacados da escritura de extinção de condomínio e 

divisão da Fazenda da Restinga os seguintes excertos: 

“-a) a área a dividir é composta de duas partes, sendo a primeira formada pela 

restinga propriamente dita, limitada pela praia mar, barra e Lagôa da Tijuca e a linha 

J-I que em rumo de sete graus dez minutos Noroeste vem do mar, para a terra, 

passando pela estaca duzentos e nove + vinte e um e dez terminando nas águas da 

lagoa no saco grande, e a segunda formada pelas áreas denominada “SACCO 

GRANDE” e “SAQUINHO”, limitadas pelas águas da Lagôa da Tijuca e a mesma 

linha antes referida, prolongada para o continente; b) – de acordo com a vontade 
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deles outorgantes reciprocamente outorgados, espontânea e livremente 

manifestada deante de mim tabelião e das testemunhas e expressamente ratificada 

pela presente escritura ficam assim separados, medidos, localisados e demarcados 

os seus respectivos quinhões: - na parte da Restinga propriamente dita: - 1º) ao 

Condômino Tijucamar S/A, fica pertencendo o primeiro quinhão ou gleba A, 

com uma área de cerca de novecentos e dezenove mil novecentos e dezeseis 

metros quadrados, determinada e limitada na planta que faz parte integrante desta 

escritura, pelas letras A-B e C,  e que tem as seguintes características e 

confrontações: - “ começando no ponto A na linha da preamar media, ponto este 

distante, no rumo quarenta e dois graus Sudoeste setenta e cinco metros da estaca 

dez, mais um metro e sessenta, ponto inicial do levantamento da praia, e que é 

também o ponto zero das linhas poligonais envolventes, tomando à direita e 

rodeando e confrontando com as águas do Canal da Barra da Tijuca e Lagoa 

da Tijuca, segue em direção e até encontrar o ponto O, daí, tomando à esquerda, 

segue, em linha reta, no rumo sessenta e nove graus trinta minutos Sudoeste, em 

direção ao mar, até o ponto B, passando pelas estacas cincoenta e sete, mais 

vinte metros e cincoenta e sete centímetros da linha poligonal envolvente superior e 

setenta e um mais vinte e dois metros e oitenta e treis centímetros em linha 

poligonal envolvente inferior, havendo mil cento e sessenta e dois metros e 

cincoenta centímetros entre essas estacas, sendo que essa reta é eixo de uma 

Avenida e serve também um limite de confrontação, a direita em toda a sua 

extensão C-B entre essa gleba e e a gleba B, do condômino Barra da Tijuca S/A 

adiante descrita; - do referido ponto B, tomando à esquerda, segue ao longo da 

linha da preamar media, em direção e até o ponto A, ponto de partida destas 

divisas, havendo entre as estacas zero e setenta e um, mais vinte e dois metros e 

oitenta e treis centímetros, ambos da poligonal envolvente inferior, mil setecentos e 

noventa e sete metros e oitenta e treis centímetros de extensão.” 

   Ao então condômino Barra da Tijuca S/A ficaram pertencendo, em 

livre propriedade duas glebas, a saber: 

    “ – 2º) ao Condômino Barra da Tijuca S/A, fica 

pertencendo o segundo quinhão ou gleba B, com uma área de cerca de treis 
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milhões, setecentos e noventa e oito mil setecentos e quarenta e nove metros 

quadrados, determinada e limitada, na planta que faz parte integrante desta 

escritura, pelas letras B-C-D-P-e E e que tem as seguintes características e 

confrontações: - “uma linha reta, que, partindo do ponto B na linha da preamar 

media segue, no rumo Nordeste sessenta e nove graus trinta minutos até 

encontrar as águas da Lagôa da Tijuca no ponto C, passando sobre as estacas 

setenta e um e mais vinte metros e oitenta e treis centímetros da linha poligonal 

envolvente inferior e cincoenta e sete mais vinte metros e cincoenta e sete 

centimetros da linha poligonal envolvente superior, havendo mil cento e sessenta e 

dois metros e cincoenta centímetros entre essas estacas, sendo que essa reta é 

eixo de uma Avenida e serve de limite ou confrontação à direita em toda a extensão 

B-C entre esta gleba e a gleba A, do condômino Tijucamar S/ª, antes descrita; - do 

referido ponto C, subindo à esquerda e rodeando e confrontando sempre com as 

águas da mesma lagoa da Tijuca, segue em direção e até encontrar o ponto D, de 

onde, tomando à esquerda, segue, em linha reta com rumo Sudoeste, cincoenta e 

um graus trinta minutos, em direção ao mar até o ponto E na linha da preamar 

media, passando pelas estacas cento e setenta e um mais vinte e treis metros e 

treeze centímetros da linha poligonal envolvente pelo ponto P e estaca cento e 

setenta e seis mais dezenove metros e sessenta e treis centímetros da linha 

poligonal envolvente inferior, havendo entre a estaca cento e setenta e um mais 

vinte e treis metros e treze centímetros e o ponto P, novecentos e vinte metros de 

extensão,e entre o ponto P e a estaca cento e setenta e seis mais dezenove metros 

e sessenta e treis centímetros, quinhentos e cincoenta metros de extensão, sendo 

que esta reta serve de eixo de uma /avenida e de limite ou confrontação em sua 

extensão D-P entre esta gleba e a gleba C, adiante descrita, atribuida aos 

Condôminos Companhia Constructora Popular, Eugenio Lefreve Junior e Ernesto 

Diedrichsen e na extensão de P-E entre esta gleba e a gleba G adiante descrita 

atribuída ao Condomino Arturo Odescalchi; - do referido ponto - /e, tomando à 

esquerda, segue ao longo da linha da preamar media, em direção e até atingir o 

ponto B, no encontro com o eixo da Avenida Diagonal, ponto de partida destas 

divisas, havendo entre as estacas setenta e um mais vinte e dois metros e oitenta e 
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treis centímetros e cento e setenta e seis metros, mais dezenove metros e sessenta 

e treis centímetros, ambas da poligonal envolvente inferior, dois mil seiscentos e 

vinte e um metros e oitenta centímetros de extensão.”  

   A segunda gleba que ficou na propriedade da Barra da Tijuca S/A 

está descrita na cláusula sétima (7ª) da escritura de extinção de condomínio e 

divisão amigável da seguinte forma: 

“7º) ao condômino BARRA DA TIJUCA S/A, fica pertencendo o sexto quinhão 

ou gleba F, com uma área de cerca de novecentos e quatorze mil 

quatrocentos e nove metros quadrados, determinada e limitada na planta que faz 

parte integrante desta escritura, pelas letras L- M e N, com as seguintes 

características e confrontações: - uma linha reta, L e , com mil quinhentos e vinte e 

treis metros e sessenta e cinco centímetros de extensão, partindo do ponto L, e 

seguindo o rumo sete graus dez minutos Nordeste, até encontrar as águas da 

Lagoa Camorim, no ponto N, havendo entre os pontos L – N, mil quinhentos e vinte 

e treis metros e sessenta e cinco centímetros de extensão, réta que serve de limite 

ou confrontação a esquerda, em toda a sua extensão L – N, entre esta gleba à 

direita, e quem de direito à esquerda; - do ponto N, tomando à direita e rodeando e 

confrontando sempre com as águas das mesmas Lagoas Camorim e da 

Tijuca, segue até atingir o ponto M, daí tomando à direita, segue em linha reta, no 

rumo de oitenta graus cincoenta minutos Sudoeste, com cento e trinta metros de 

extensão, em direção e até atingir o ponto L, ponto de partida destas divisas, réta 

esta que serve de limite ou confrontação, em toda a sua extensão, entre esta gleba 

ao Norte e gleba E, ao sul, antes descrita, atribuída aos Condôminos Companhia 

Construtora Popular, Eugenio Lefreve Junior, Ernesto Diedrichsen e Espolio 

Comendador Jose Giorgi;” 

   Deixamos de transcrever as terras atinentes aos outros quinhões 

porquanto o que interessa a este trabalho são as terras que restaram nas 

propriedades de Tijucamar S/A e Barra da Tijuca S/A, embora, para outro estudo, 

referente às terras que couberam aos outros ex-condôminos da Fazenda da 

Restinga se chegue à inexorável conclusão de que as demais porções que ficaram 
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afetadas a estes outros ex-condôminos também possuem terrenos de marinha, de 

propriedade da União. 

   Cabe frisar que todos os títulos aquisitivos antes referidos se 

acham depositados nos Memoriais de Loteamento registrados no 9º Ofício do 

Registro de Imóveis (criado no ano de 1937), em nome de TIJUCAMAR  e Barra da 

Tijuca S/A, o primeiro loteamento com uma área de 919.916,00 m2 e o segundo 

com área de 3.798.749 m2.  

   Em 1956, a Secretaria do Patrimônio da União determinou a 

elaboração de linha demarcatória para a apuração dos terrenos de marinha 

situados no entorno das Lagoas da Tijuca e Camorim e nas ilhas ali situadas, o que 

foi feito através do processo administrativo de nº 159.248/56, após se apurar, 

previamente, que estas lagoas sofriam influência das marés. 

   Ao final deste processo foram publicados editais para que as 

pessoas lá encontradas se regularizassem perante o Patrimônio da União, bem 

como foi expedido ofício ao 9º Ofício do Registro de Imóveis, acompanhado de 

plantas, para que aquela serventia judiciária promovesse a regularização dos 

imóveis da União. 

   Na relação das pessoas físicas e jurídicas encontradas como 

ocupantes de terras da União constam da apontada demarcatória os nomes de 

Barra da Tijuca S/A, Tijucamar e Eugenio Lefreve, entre outros.  

   Nada foi feito, entretanto, pelo citado Registro de Imóveis nem 

pelas pessoas citadas nos apontados editais que não atenderam ao chamamento 

do então Serviço do Patrimônio da União (SPU), cabendo salientar que Barra da 

Tijuca S/A foi sucedida por Barra da Tijuca Imobiliária S/A e, depois, incorporada 

por Carvalho Hosken Engenharia S/A 

   Registre-se, por fim, o parecer do então Procurador da Fazenda 

Nacional, Dr. José Nicodemos O de Oliveira, proferido no Processo nº 10768-

12.770/85-86 sobre as terras em questão em que se destaca o seguinte: 

 “O ato de demarcação da LPM de 1831, pelo SPU, é, assim, meramente 

declaratório, eis que o direito de propriedade da União, substancialmente, é EX 

LEGE.  Aliás, jamais se admitiu no Brasil que particulares tivessem a propriedade 
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plena de terrenos de marinha, ou seja, desde do tempos da COROA 

PORTUGUESA, com a famosa ORDEM RÉGIA DE 21.10.1710 – “e sem embargo 

que reconhecia que as sesmarias nunca deviam compreender a marinha que 

sempre deve estar desimpedida para qualquer incidente do Meu Serviço” – princípio 

esse que, mantido pelo IMPÉRIO, chegou à UNIÃO FEDERAL, e esta, já pela LEI 

nº 25 de 30/12/1891, ao orçar a receita para o exercício de 1892, dava continuidade 

à cobrança de foros e laudêmios sobre terrenos de marinha, estabelecendo hoje a 

nossa Carta Política, Art. 4º: “Incluem-se entre os bens da União..........V – os que 

atualmente lhe pertencem”.  E, como se sabe, as constituições são retroeficazes”,  

    

O parecer em comento é de 14 de setembro de 1987 e foi referendado 

pelo então Procurador de Assuntos Patrimoniais, Dr. Antonio Viceconti. 

  

Uma palavra final, para dizer que, no meu sentir, a cobrança de laudêmio 

e taxas de ocupação para aquelas pessoas cujos imóveis foram objeto de 

inscrições forçadas de ocupações na GRPU/RJ referentemente aos imóveis de que 

trata o presente trabalho, deveria se operar a partir do lançamento da demarcatória 

de 2001, feito pelo 9º Ofício do Registro de Imóveis em cumprimento às 

determinações constantes dos Ofícios retro citados, entendendo ser indevida a 

cobrança de multa, uma vez que são ocupantes de boa fé, sendo certo, por outro 

lado, que teriam ação regressiva para ressarcimento dos pagamentos feitos contra 

os loteadores que escamotearam dos adquirentes de terrenos de marinha esta 

circunstância. 

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2006 

 

 

        Luiz Fernando Arruda 
                        OAB-RJ 15.558 


