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CONTEÚDO DA PEC  nº 39-A / 2011 
 

Revoga o inciso VII do art. 20 da Constituição e 

o § 3º do art. 49 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para extinguir o 

instituto do terreno de marinha e seus 

acrescidos e para dispor sobre a propriedade 

desses imóveis. 



Bens da União 
Constituição Federal de 1988- Art. 20 

  

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe 

vierem a ser atribuídos; 

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das 
fronteiras, das fortificações e construções militares, das 
vias federais de comunicação e à preservação 
ambiental, definidas em lei; 

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em 
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um 
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, 
bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 

IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com 
outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e 
as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a 
sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao 
serviço público e a unidade ambiental federal, e as 
referidas no art. 26, II;(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 46, de 2005)a 

 
V. Os recursos naturais  da plataforma  
continental econômica; exclusiva; 
VI - o mar territorial; 
 

VII - OS TERRENOS DE MARINHA E SEUS 
ACRESCIDOS; 
 
VIII - os potenciais de energia hidráulica; 
 
IX - os recursos minerais, inclusive os do 
subsolo; 
X - as cavidades naturais subterrâneas e os 
sítios arqueológicos e pré-históricos; 
 
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios. 
 
 



TERRENOS DE MARINHA -  CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 
Decreto-lei nº 9.760/1946: 

 

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, 

na costa marítima e nas 
margens dos rios e lagoas, 
até onde se faça sentir a 
influência das marés;  

b)  os que contornam as ilhas 
situadas em zona onde se faça sentir 
a influência das marés. Parágrafo 
único.  
 



Natal – Terrenos de marinha 
 e acrescidos de marinha  

Art. 3º. São terrenos 
acrescidos de marinha os 
que se tiverem formado, 
natural ou artificialmente, 
para o lado do mar ou dos 
rios e lagoas, em 
seguimento aos terrenos de 
marinha. 
 

TERRENOS ACRESCIDOS  DE MARINHA -  CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 
Decreto-lei nº 9.760/1946 



Terrenos de Marinha e seus Acrescidos   

São Bens Dominicais ou Dominiais 

Ou seja, pertencem ao poder público, mas não 
possuem uma destinação pública específica. O 
poder público pode definir o melhor uso dessas 
propriedades , desde que respeite os preceitos 
constitucionais da administração pública, em 
especial o da função social da propriedade.  



A Função Socioambiental dos Terrenos de Marinha e 
seus Acrescidos 

Historicamente,  
foram utilizados para apoiar o funcionamento da administração federal 

e, com a ótica do interesse patrimonial, para complementar a 
arrecadação de receitas pelo  governo federal      

 
A partir da Constituição Federal de 1988:  

Toda a propriedade – seja ela pública ou privada – deve  submeter-se  
ao princípio da  função  social da propriedade  

Tal como: 
regularização fundiária  

ordenamento das cidades  
proteção do meio ambiente e das comunidades tradicionais  

apoio ao desenvolvimento sustentável  
 



OS BENS PÚBLICOS NA POLITICA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO 

É Missão Institucional da SPU,  conhecer, zelar e garantir que 
cada imóvel da União cumpra sua função socioambiental, em 
harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos programas 
estratégicos para a Nação. (2004) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BENS DA 
UNIÃO  

FUNÇÃO  
ARRECADATÓRIA  

FUNÇÃO  
SÓCIO 

AMBIENTAL 



 
Justificativa para revogar o inciso VII do art. 20 da Constituição 

Federal. (PEC  nº 39-A/2011) 

 
O principal dano ao cidadão diz 
respeito a tributação exagerada, tendo 
em vista que aqueles que possuem ou 
vivem em imóveis 

situados em terrenos de marinha 
pagam o foro, a taxa de ocupação 
conjuntamente com o Imposto Predial 
Territorial Urbano – IPTU. Mas não é só 
isso. A atual legislação define, ainda, 
que se pague o valor das benfeitorias 
feitas pelo particular do valor do 
laudêmio. É uma situação clara de que 
a União está angariando recursos de 
algo que é de exclusiva propriedade do 
contribuinte. 

Aos municípios, tal instituto acarreta, na 
maioria dos casos, em restrições ao 
desenvolvimento de políticas públicas de 
desenvolvimento e de planejamento 
territorial urbano pelas restrições de uso 
da titularidade ao poder público. 

Do ponto de vista do governo federal, 
da mesma forma, duvidamos da 
eficiência econômica e da 
racionalidade pública da manutenção 
de tal instituto. Segundo dados 
divulgados pelo Ministério da Fazenda, 
as receitas patrimoniais advindas de 
foro ou laudêmios somaram cerca de 
R$ 290,00 milhões para o exercício de 
2010. Não precisamos mencionar que 
tal valor é 
irrisório diante do orçamento geral da 
União. 



Questões à PEC :  
O Projeto se atém ao caráter arrecadatório 

dos Imóveis da União  
não apresentando  qualquer consideração à 

Função Sócio Ambiental desses Bens da 
União 

BENS 
DA 

UNIÃO  FUNÇÃO  
ARRECADATÓRIA  

FUNÇÃO  
SÓCIO 

AMBIENTAL 

? 



A função socioambiental dos Bens da União 

 

 

RECONHECIMENTO DO DIREITO À 
MORADIA  

de grupos sociais que estejam 
ocupando, por mais de 5 anos, áreas 

públicas consolidadas como 
assentamentos urbanos, 

regularizando a posse da terra; 
 

 
 

 
DESTINAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS 

RURAIS para fins de reforma agrária e 
agricultura familiar 



A função socioambiental dos Bens da União 

 
 
 
 

DESTINAÇÃO, DE FORMA GRATUITA OU 
ONEROSA, DE IMÓVEIS PÚBLICOS 

URBANOS à instalação de equipamentos 
que gerem postos de trabalho e 

promovam o desenvolvimento local e 
regional     

 
 



A função socioambiental dos Bens da União 
 

 
 
 
 
 

DESTINAÇÃO DE ÁREAS PARA A 
PRESERVAÇÃO do meio ambiente e 
dos recursos naturais, inclusive para 

a garantia do sustento da populações 
tradicionais 

 
 
 
 



 

 

 

                OEMAs 

                         (IDEMA) 

 

 

 

 

    SPU                                 PREFEITURA  

 

COMUNIDADES 

ENVOLVIDAS  

PROJETO 
(UFRN) 

Regularização Fundiária articulada com a regularização  urbanística e 
ambiental -   Gestão Compartilhada  

2002 - 2005 



Projetos Urbanísticos  

Reordenamento da Orla Marítima / Praia de Pirangi 

 

  TERRENOS DE MARINHA SITUAÇÃO 

EXISTENTE 

TERRENOS DE MARINHA SITUAÇÃO 

PROPOSTA  

 

Consideração à Legislação Urbana e a ambiental 



TERRENOS DE MARINHA 

SITUAÇÃO EXISTENTE  

TERRENOS DE MARINHA 

 SITUAÇÃO PROPOSTA 

 

Projetos Urbanísticos  

Reordenamento da Orla Marítima / Praia de Pirangi 

 

 



Projetos Urbanísticos  

Reordenamento da Orla Marítima   

Praia de Barra de Maxaranguape   

 
TERRENOS DE MARINHA 

 SITUAÇÃO EXISTENTE 

 

TERRENOS DE MARINHA  

SITUAÇÃO PROPOSTA  

Respeito ao Estatuto da Cidade 



PARTICIPAÇÃO SOCIAL  



 Projetos Urbanísticos  

 Reordenamento da Orla Marítima  / Praia de Barra do Cunhaú -RN  

 SITUAÇÃO EXISTENTE SITUAÇÃO PROPOSTA 

Aplicação do Plano Diretor Municipal 



Programas e Instrumentos de Regularização Fundiária – Interface 
com outros programas federais   

 
INSTRUMENTOS 
 
ZEIS 
CUEM  
CDRU   
Concessão de uso 
Cessão  
Inscrição da Ocupação  
Aforamento  
Alienação  

 

PROGRAMA GERENCIAMNTO COSTEIRO 
PROJETO ORLA  

PROGRAMA PAPEL PASSADO 
PROJETO NOSSA VARZEA  

PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS  
 

EM UM CENÁRIO DE EXTINÇÃO DO  
INSTITUTO DO TERRENO DE MARINHA 

E SEUS ACRESCIDOS 



TERRENOS DE MARINHA  - DIREITO DE ACESSO À PRAIA  
( ÁREAS DE USO COMUM DO POVO)    

Privatização dos acessos à Praia  - 8 km  aproximadamente  
Via Costeira – Natal/RN 



 

TERRENOS DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS – PROTEÇÃO DOS 
AQUÍFEROS  

LIMITES A AÇÃO DO ESTADO NO CONTROLE DE BENS ESTRATÉGICOS 
(ÀGUA)  

  



;   

 

LIMITES À RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA CONEXÃO COM  
PRAIAS, RIOS, LAGOAS. 

Litoral Norte – RN  
 



;   

 

LIMITES À RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NAS ORLAS MARÍTIMAS E FLUVIIAIS  

Litoral Norte – RN  



Rio  Negro – Manaus   

LIMITES À RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA CONEXÃO COM  
PRAIAS, RIOS, LAGOAS EM URBANZIAÇÃO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS   



PARECER   

A analise da  PEC  nº 39-A / 2011, que  propõe a extinção do instituto do terreno de 
marinha e seus acrescidos, evidenciou  que  a justificativa apresentada para tal 
extinção se detém apenas  na dimensão arrecadatória, desconsiderando  a 
dimensão socioambiental  inerente aos  Bens da União.  
 
Considerando o exposto , entendemos que a PEC  nº 39-A / 2011:  
 
a) Concebe  o instituto dos Terrenos de Marinha e seus Acrescidos de forma 

isolada,  tanto em relação à dimensão socioambiental , quanto em relação aos 
demais Bens Públicos ( ex: terras de uso comum do povo) ; 
 

b) Não dialoga com o trabalho desenvolvido pelo órgão gestor das terras públicas 
(SPU) , principalmente a partir de 2004, quando se verificaram os principais 
avanços na gestão das terras públicas no país,  considerando o marco de Direitos 
da Constituição Federal de 1988; 
 

c) Compromete  os programas e projetos federais, estaduais e municipais que 
objetivam a democratização do espaço  público;  
 



PARECER  
d) Aponta para a perspectiva de aprofundamento dos processos de privatização dos 
acessos às praias, rios, lagoas, outros;  
 
e) Evidencia entraves à gestão dos aquíferos que se localizam ao  longo a costa 
brasileira, estando grande parte situada em terrenos de marinha e seus acrescidos; 
 
f) Implica  em menos soberania do Estado brasileiro sobre o seu patrimônio cultural 
e ambiental, além de  violar o direito de acesso  e usufruto  de todos e todas às 
áreas de uso comum do povo, praias, rios e lagoas; 
 
g) Por fim, considerando que  o problema central da PEC nº 39-A / 2011 é de origem 
arrecadatória, sugerimos que se trabalhe para equacionar essa dimensão, sem 
comprometer os atributos e a função socioambiental dos terrenos de marinha e 
seus acrescidos. 
   
 
  


