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(PEC 16/2015, PEC 27/2015, PEC 30/2015) 



OS TERRENOS DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS (art. 3º da PEC 
39-A): 

 

I – continuam como domínio da União as áreas:  

a)nas quais tenham sido edificados prédios públicos que abriguem 
órgãos ou entidades da administração federal, inclusive instalações 
de faróis de sinalização náutica;  

b)que tenham sido regularmente destinadas à utilização por 
prestadores de serviços públicos concedidos ou permitidos pela 
União;  

c)destinadas ao adestramento das Forças Armadas ou que sejam de 
interesse público, nos termos da lei.  

 
 



OS TERRENOS DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS (art. 3º da PEC 
39-A): 

 

II – passam ao domínio pleno dos Estados onde se situam as 
áreas:  

a)nas quais tenham sido edificados prédios públicos que abriguem 
órgãos ou entidades da administração estadual;  

b)que tenham sido regularmente destinadas à utilização por 
prestadores de serviços públicos concedidos ou permitidos pelos 
Estados.  

 



OS TERRENOS DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS (art. 3º da PEC 
39-A): 

 

III – permanecem sob domínio pleno dos respectivos 
donatários as áreas doadas mediante autorização em lei 
federal.  

 



OS TERRENOS DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS (art. 3º da PEC 
39-A): 

 

IV – passam ao domínio pleno dos Municípios onde se situam 
as áreas:  

a)que não se adequam às hipóteses descritas nos incisos I a III; 

b)nas quais tenham sido edificados prédios públicos que 
abriguem órgãos ou entidades da administração municipal;  

c)atualmente locadas ou arrendadas a terceiros pela União. 



OS TERRENOS DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS (art. 3º da PEC 
39-A): 

 

V – passam ao domínio pleno:  

a) dos foreiros, quites com suas obrigações, as áreas sob 
domínio útil destes, mediante contrato de aforamento;  

b) dos cessionários as áreas que lhes foram cedidas pela União; 

c) dos ocupantes, as áreas e terrenos sob a sua posse, desde 
que quites com as suas obrigações.  



TERRENO DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS: 

 

Origem: 

 Lei Orçamentária de 1831 

 33 metros da linha preamar média (maré alta) 

 medição de 1831  

 

Legislação vigente:  

 Decreto-Lei 9.760/46  

  



TERRENO DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS : 

 

Aforamento:  

 o particular adquire o domínio útil 

 recolhe foro anual (0,6% do valor do imóvel) 

 recolhe laudêmio nas transferências (5% imóvel + benfeitorias) 

 

Ocupação:  

 o particular tem autorização para posse 

 recolhe taxa de ocupação (de 2% a 5% do valor do imóvel) 

 recolhe laudêmio nas transferências (5% imóvel + benfeitorias) 

 



 

1 – ALTO NÍVEL DE INFORMALIDADE/CLANDESTINIDADE 

 

Os ocupantes realizam obras sem a devida regularização, pois os 
processos de aforamento perante a Secretaria do Patrimônio da União 
duram mais de dez anos. 

 

Em Santa Catarina, em municípios como Florianópolis e São José, por 
exemplo, a regra é a irregularidade de obras à beira-mar. 

Prédios são edificados e alienados informalmente a compradores que 
não tem nenhuma proteção jurídica. 

REFLEXOS PARA O REGISTRO DE IMÓVEIS: 



 

2 – PLURALIDADE DE INVASÕES 

 

A ausência de fiscalização pela União Federal possibilita milhares de 
invasões, o que sobrecarrega o Poder Judiciário e os Registros de 
Imóveis com ações de tentativa de regularização fundiária. 

REFLEXOS PARA O REGISTRO DE IMÓVEIS: 



 

3 – DIFICULDADE NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL 

 

Pelo caráter precário das ocupações, cumulado com a ausência de 
demarcação de terras pela União Federal, as matrículas sequer chegam 
a ser abertas. Quando são, não retratam o atual titular de direitos de 
ocupação. Sobre esse imóvel, portanto, não há autorização para 
edificação, incorporação, loteamento. 

REFLEXOS PARA O REGISTRO DE IMÓVEIS: 



 

4 – MILHÕES DE PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS FORA DO COMÉRCIO 

 

 Esses terrenos de marinha e acrescidos, principalmente os sob regime 
de ocupação, saem do comércio formal, não gerando riqueza, não 
podendo ser objeto de financiamento imobiliário, não podendo ter 
edificação regularizada. Na maioria das vezes, o imóvel sequer tem 
matrícula. 

O Banco Mundial, “Bird”, ressalta sempre o desenvolvimento 
econômico que a regularização fundiária traz e sua extrema 
importância para sociedade. 

REFLEXOS PARA O REGISTRO DE ÍMÓVEIS: 



1 – Extinção do terreno de marinha e seus acrescidos 

  

 

 

SUGESTÕES: 



1 – Extinção do terreno de marinha e seus acrescidos 

 

2 – Transformação do direito de ocupação em direito real 

  

 

 

SUGESTÕES: 



1 – Extinção do terreno de marinha e seus acrescidos 

 

2 – Transformação do direito de ocupação em direito real 

 

3 – Repasse da análise dos pedidos de aforamento à competência 
dos registros de imóveis   

 Requerimento de aforamento ao Registro de Imóveis 

 Qualificação registral (mapa, memorial, certidões, títulos,...) 

 Encaminhamento para anuência da SPU 

 SPU: Prazo para aprovação ou denegação fundamentada 

 Recurso para a Vara dos Registros Públicos 

  

  

 

 

SUGESTÕES: 



Fenômeno da desjudicialização: 

 

 Retificação de área (Lei 10.931/04) 

 

 Divórcio e partilha (Lei 11.441/07) 

 

 Inventário e partilha causa mortis (Lei 11.441/07) 

 

 Regularização fundiária (Lei 11.977/09) 

 

 Usucapião administrativo (Lei 13.105/2015) 

 

 

 

 

  

PARCERIA COM OS REGISTROS DE IMÓVEIS: 



“É preciso explorar as potencialidades dessa categoria valiosa, 
operosa, dinâmica, pioneira, produtiva e criativa.”  

(Des. José Renato Nalini - Presidente do TJSP) 

 

“O sistema que melhor se tem afeiçoado às economias de Mercado 
tem sido o latino, que confere ampla publicidade aos atos… 

… O nosso Sistema está entre os melhores do mundo, oferecendo 
aos cidadãos, em todos os recantos do país, o melhor em termos de 
autenticidade, segurança e eficácia dos atos e negócios jurídicos…”  

(Dr. Lamana Paiva, Presidente do IRIB – Sistemas Notariais e 
Registrais ao redor do mundo) 

 

 

 

  

PARCERIA COM OS REGISTROS DE IMÓVEIS: 



 

Bianca Castellar de Faria 

www.irib.org.br 

irib@irib.org.br 
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