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Rio de Janeiro, 19 de maio de 2006. 
 
Ilmo. Sr. 
Dr. Paulo César Rodrigues Simões 
D.D. Gerente Regional do Patrimônio da União no Rio de Janeiro 
Fax.: (21) 3805-2505 
 
Senhor Gerente, 
 
   Em decorrência de nossa conversa telefônica de hoje, registramos 
que fomos recebidos, ontem, pelo Sr. Chefe da Divisão de Assuntos Patrimoniais – 
DIAPA, o ilustre Procurador da Fazenda Nacional, Dr. Antonio Carlos Ferreira da 
Costa, que nos prestou relevantes esclarecimentos a respeito da questão dos imóveis 
construídos em Terrenos da União, nos loteamentos Jardim Oceânico e Tijucamar, na 
Barra da Tijuca. 
 
   Na mesma oportunidade, apresentamos à DIAPA,  um requerimento, 
devidamente protocolado, por mão própria, pelo Dr. Antonio Carlos Ferreira da Costa, 
em que pedimos o acolhimento das razões ali aduzidas, se possível, mediante a 
expedição de ato normativo, que viabilizasse a regularização da situação dos 
proprietários desses imóveis, reconhecidos como ocupantes de terrenos de marinha 
ex-officio, no que diferem – e fundamentalmente – daqueles  em que os ocupantes 
sponte própria, solicitam o reconhecimento e a regularização de tal condição. 
    

Tudo, como afirmado em nossa entrevista, “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 e não alcançados pelo viés de convite por 
edital, já que proprietários de imóveis cadastrados na SMF-RJ e devidamente 
matriculados no Ofício de Registro de Imóveis. 

 
Registramos, pois, com o presente expediente, nossos 

agradecimentos pela efetiva colaboração que vimos recebendo dessa Gerencia, seja 
na pessoa de seu ilustre Procurador Chefe da Divisão de Assuntos Patrimoniais, seja 
através das criteriosas informações e conceitos aduzidos pelo também ilustre Assessor 
Jurídico, Dr. Luiz Fernando Arruda, em conciso mas esclarecedor escorço histórico da 
evolução do instituto, em nosso País.  
 

Cordiais Saudações, 
 
 

ADEMI – Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário 
 
 
 

Márcio Fortes 
Presidente 
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