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TERRENOS DE MARINHA  
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A faixa de área pública, conhecida como Terrenos de Marinha e Acrescidos de Marinha, pertence a 

União e está contida no conceito de Zona Costeira. O instituto jurídico dos Terrenos de Marinha e 

seus Acrescidos se consolidou no Brasil Império, no ano de 1818, estabelecendo faixa de 15 braças 

craveiras ( 33 metros) para o lado do continente a partir dos limites onde chegavam as águas do 

mar. 

“Os terrenos de marinha aportam no Brasil junto com a 
legislação portuguesa sobre a propriedade. Em Portugal, se 
dava uma importância econômica às marinhas de sal. Havia 
legislação dispondo que as terras sobre as quais se preparava 
o sal pertenciam ao Patrimônio Real e que as marinhas de sal, 
ou salinas,  deveriam ficar reservadas apenas para o Estado”. 
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O conteúdo jurídico dos terrenos de marinha abrange três categorias clássicas do 

direito administrativo.  
 

USO COMUM DO POVO: são destinados, por natureza ou por lei, ao uso coletivo 

(rios, mares, praias...)  

 

USO ESPECIAL: são destinados ao uso da Administração Pública Federal,  tais como 

edifícios ou terrenos para serviço ou estabelecimento da  administração federal, 

inclusive de suas autarquias  

 

DOMINIAIS: Não têm destinação pública definida e podem ser 

utilizados por terceiros (terrenos de marinha).  
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Bens dominiais urbanos nos terrenos de marinha e seus acrescidos. 

 

Somente naqueles  poderá ser utilizado o regime enfitêutico, observando que no 

direito privado não há mais previsão para esse tipo de contrato.  

   

Ou seja, fora dos limites da faixa de segurança - que acaba de sofrer 

regulamentação -, os terrenos de marinha em áreas urbanas que se encontrem 

aforados, poderão ser remidos pelo particular. 

 
Art.1º-§ 3. Para os fins desta Lei, considera-se faixa de segurança a extensão de   

  trinta metros a partir do final da praia, nos termos do § 3o do art. 10 da   

 Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988. 
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DERRUBADA DO VETO À LEI DA MAROLINHA 

Secovis do Brasil 

  

O GOVERNO VOLTOU ATRÁS NA SUA PROPOSTA. 

VETOS NA SANÇÃO DA LEI Nº 13.139/2015. 

 

 

O Veto nº 21/2015 é o que devemos lutar para derrubar! 

A desoneração dos terrenos de Marinha é uma luta antiga de toda a sociedade 

gerando redução de impostos, contribuindo para ampliar o acesso à habitação:  

a principal bandeira de todos os Secovis do Brasil. 
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CUSTO AL MARE – redução de 70% na média do Laudêmio - comparativo 

 
■ SÃO PAULO 
Apartamento na Praia de Pitangueiras, Guarujá, com 3 quartos, 2 suítes e 2 vagas na garagem, 154m²  
Preço de venda: R$ 850mil  Laudêmio: R$ 42,5 mil Novo: R$ 12,7 mil 01 GOL 
 
■ RIO DE JANEIRO 

Apartamento na Praia de Copacabana, salão, sala de jantar, 2 quartos, 1 suite, 140m²  
Preço de venda: R$ 2,21 milhões Laudêmio: R$ 110,5 mil Novo: R$ 33,1 mil 01 DUSTER 
 
■ PERNAMBUCO 
Apartamento na Praia de Boa Viagem, Recife, varanda, 2 salas, 4 suítes, 3 vagas, 203m² 
Preço de venda: R$ 1,020 milhão Laudêmio: R$ 51 mil   Novo: R$ 15,3 mil 01 GOL 
 

■ BAHIA 
Apartamento na Praia da Barra, Salvador, 4 quartos, 3 banheiros, 3 vagas, 320m² 
Preço de venda: R$ 2 milhões  Laudêmio: R$ 100 mil   Novo: R$ 30 mil 01 C4 
 
■ SANTA CATARINA - Camboriú 
Apartamento na Avenida Atlântica, Camboriú, 3 suítes, 3 vagas, 313m² 

Preço de venda: R$  3 milhões  Laudêmio: R$ 150 mil   Novo: R$ 45 mil 01 FUSION 
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Art. 3o Para os terrenos submetidos ao regime enfitêutico, fica autorizada a remição do foro e a 

consolidação do domínio pleno com o foreiro mediante o pagamento do valor correspondente ao 

domínio direto do terreno, conforme previsto no art. 123 do Decreto Lei no 9.760, de 5 de 

setembro de 1946, e das obrigações pendentes na Secretaria do Patrimônio da União, inclusive as 

objeto de parcelamento. 

Parágrafo único. Ficam dispensadas do pagamento pela remição as pessoas consideradas carentes 

ou de baixa renda, nos termos previstos no art. 1o do Decreto-Lei no 1.876, de 15 de julho de 1981. 

Excluem-se aí as benfeitorias nas remissões 
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Art. 4o Os imóveis inscritos em ocupação poderão ser alienados pelo valor de 

mercado do terreno, excluídas as benfeitorias, aos respectivos ocupantes 

cadastrados na Secretaria do Patrimônio da União. 

Excluem-se aí as benfeitorias nas alienações 

Veto ao Direito de Superfície 

Incentivo a Empreendimentos de Expansão Turística 



LEI 13.240, DE 2015 
HLFMAP 

Art. 5o O foreiro ou o ocupante que não optar pela aquisição dos imóveis a que se 

referem os arts. 3° e 4° continuará submetido ao regime enfitêutico ou de ocupação, 

na forma da legislação vigente. 

Manutenção do STATUS protegendo os ocupantes e foreiros 
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Art. 7o A Secretaria do Patrimônio da União, no prazo de dezoito meses, contados 

da publicação desta Lei, divulgará em seu sítio eletrônico a relação de todas as 

áreas ou imóveis de propriedade da União identificados, demarcados, cadastrados 

ou registrados naquele órgão e por ele administrados. 

Identificação dos Imóveis de propriedade da União 

Autor: Carlos Bezerra (PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro/MT)  

Data: 08/08/2001 

Casa: Senado Federal  

Tipo: Pronunciamento 

Resumo: DEFESA DA VENDA DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DA UNIÃO E DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS RESULTANTES 

PARA PAGAMENTO DA DIVIDA DO FGTS COM OS TRABALHADORES. 

“Esses mais de três milhões de imóveis, conforme avaliação da Secretaria de 

Administração do Governo Federal, realizada em 1999, valem a astronômica 

quantia de R$ 400 bilhões! Vejam bem, R$ 400 bilhões na avaliação de 1999. 

São três milhões de imóveis, que valem R$ 400 bilhões, numa avaliação de 

1999, o que significa dizer que, atualmente, esse “patrimônio inútil” seja bem  

maior.” 
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22,5%  
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Art. 13. Para os imóveis divididos em frações ideais em que já tenha havido 

aforamento de, no mínimo, uma das unidades autônomas, na forma do item 1º do 

art. 105 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, combinado com o inciso 

I do caput do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro 1987, será aplicado 

o mesmo critério de outorga de aforamento para as demais unidades do imóvel. 

Regularização de Foreiros 
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Art. 27. O Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

“Art. 1º A taxa de ocupação de terrenos da União será de 2% (dois por cento) do 

valor do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias, anualmente atualizado 
pela Secretaria do Patrimônio da União. 

I - (revogado); 

II - (revogado). 

......................................” (NR) 

“Art. 3º A transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil e da inscrição de 

ocupação de terreno da União ou cessão de direito a eles relativos dependerá do 

prévio recolhimento do laudêmio, em quantia correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor atualizado do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias. 
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“Art. 6º-A São dispensados de lançamento e cobrança as taxas de ocupação, os 

foros e os laudêmios referentes aos terrenos de marinha e seus acrescidos inscritos 

em regime de ocupação, quando localizados em ilhas oceânicas ou costeiras que 

contenham sede de Município, desde a data da publicação da Emenda 

Constitucional nº 46, de 5 de maio de 2005, até a conclusão do processo de 

demarcação, sem cobrança retroativa por ocasião da conclusão dos 

procedimentos de demarcação.” 

 

“Art. 6º-B A União repassará 20% (vinte por cento) dos recursos arrecadados por 

meio da cobrança de taxa de ocupação, foro e laudêmio aos Municípios e ao 
Distrito Federal onde estão localizados os imóveis que deram origem à cobrança. 

Parágrafo único. Os repasses de que trata o caput serão realizados até o dia 1º de 
fevereiro do ano subsequente ao recebimento dos recursos.” 
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Art. 1º No exercício de 2016, o reajuste das receitas patrimoniais decorrentes da atualização da planta 
de valores, para efeito do cálculo do valor do domínio pleno do terreno a que se refere o art. 1º, § 1º, 
do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, fica limitado a 10,54% (dez inteiros e cinquenta 
e quatro centésimos por cento) sobre o valor do trecho correspondente para o exercício de 2015, 
ressalvada a correção de inconsistências cadastrais. 
  
§ 1º O ajuste de eventuais diferenças entre a planta de valores adotada pela SPU para o cálculo do 
valor do domínio pleno dos terrenos da União e as plantas de valores genéricos elaboradas pelos 
Municípios e pelo Distrito Federal, para as áreas urbanas, ou a Planilha Referencial de Preços de 
Terras elaborada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, para as áreas 
rurais, incluídas as atualizações futuras, será implementado, de forma proporcional, nos dez 
exercícios subsequentes, na forma a ser disciplinada pela Secretaria do Patrimônio da União. 
  
§ 2º A Secretaria do Patrimônio da União efetuará os novos lançamentos decorrentes da aplicação do 
disposto no caput e disponibilizará os documentos de arrecadação em seu sítio eletrônico, para os 
quais serão concedidos o parcelamento em até seis cotas mensais, com o vencimento da primeira 
parcela ou da cota única para o dia 29 de julho de 2016, respeitado o valor mínimo de R$ 100,00 
(cem reais) para cada parcela. 
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