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Rio de Janeiro, 17 de maio de 2006. 

 

Exmo. Sr.  

Dr. Antonio Carlos Ferreira da Costa 

D. D. Procurador Chefe da Divisão de Assuntos Patrimoniais – DIAPA 

Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Rio de Janeiro  

 

             Senhor Procurador, 

 

 A ADEMI – Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado 

Imobiliário, entidade associativa sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº.34.163.055/0001-34.  com sede nesta cidade, na Av. Portugal nº. 466 – Urca, por 

seu Presidente, Márcio João de Andrade Fortes e seu Consultor Jurídico, Maury 

Rouède Bernardes, infra-assinados, tendo em vista a medida demarcatória de 2001 

promovida pela Secretaria do Patrimônio da União, através de sua Gerência 

Regional no Rio de Janeiro e que determinou ao Sr. Oficial do 9º Ofício do Registro 

de Imóveis, através dos Ofícios 1.886, de 28.12.2001 e 1.274, de 23.10.2002, que, 

mediante as correspondentes averbações,  gravasse como sendo de marinha 

determinados imóveis situados no Loteamento JARDIM OCEÂNICO e em parte do 

Loteamento TIJUCAMAR, ambos localizados na Barra da Tijuca nesta cidade do 

Rio de Janeiro, vem, respeitosamente, se dirigir a V. Exa., para instar com a 

manifestação desta douta Procuradoria, no sentido de se manifestar, de forma 

normativa,  sobre os seguintes questionamentos: 

 

1. Considerando que a averbação do gravame de ocupação foi feita ex officio, a 

teor do disposto no artigo 128 do Decreto-Lei nº. 9.760, de 5 de setembro de 

1946, não deveria ser dispensada a cobrança de taxas de ocupação, 

retroativa a cinco anos anteriores ao lançamento feito no registro imobiliário, 

no caso de ocupantes de boa fé e que ignoravam o fato de estarem em 

terrenos de marinha, já que as certidões expedidas pelo Oficio registral 
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competente, quando das respectivas aquisições, não continham tal 

informação? 

 

2. Pelos mesmos motivos, não deveria ser, também, tida como indevida a 

cobrança de multa, quando da regularização da situação desses ocupantes 

de boa fé, na Secretaria de Patrimônio da União? 

 

Tais questionamentos se impõem, data vênia, porquanto entidades 

representativas de moradores da Barra da Tijuca, como é do conhecimento geral, 

se movimentam no sentido de ingressar em juízo contra a União, principalmente 

porque os proprietários de imóveis localizados na área afetada não se conformam 

com a exigência de pagamento de foros e laudêmios relativos aos exercícios fiscais 

compreendidos no qüinqüênio anterior à data da averbação da Dominialidade da 

União. 

Objetivando promover uma ação pro - ativa, no sentido de estimular os 

proprietários dos imóveis alcançados pelas averbações lançadas ex officio, nas 

respectivas matrículas, pelo Sr. Oficial do 9º Ofício de Registro de Imóveis, em 

atendimento a iniciativa da GPU/RJ, a regularizarem sua situação, mediante o 

pagamento dos créditos patrimoniais da União, desde que incidentes apenas a 

partir da data da respectiva averbação e sem a cobrança de multa, posto que 

adquirentes de boa-fé, permanecemos na expectativa de seu pronunciamento sobre 

o assunto, subscrevendo-nos, cordialmente. 

 

     ADEMI – Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário 

 

       

 Márcio João de Andrade Fortes 
    Presidente 

 

                                              

                                       

                                    Maury Rouède Bernardes 
                                                          OAB-RJ 15.078������������
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