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Bens públicos em espécie que integram o domínio terrestre e o
domínio hídrico

- De acordo com os arts.98 e 99 do Código Civil (Lei nº10.406/2002) :

“Art.98 - São públicos os bens do domínio nacional pertencentes 
às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros 
bens são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.”
Art.99 São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, 
ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a 
serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;
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III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas 
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal 
ou real, de cada uma dessas entidades.
[...]
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso 
especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua 
qualificação, na forma que a lei determinar.
Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, 
observadas as exigências da lei.
[...]
Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito 
ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela 
entidade a cuja administração pertencerem.”
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- Nos termos do art.20 da Constituição Federal, são bens da 
União:
“[...]
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 praias marítimas; [...]
[...]
VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
[...]
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- A gestão dos bens imóveis da União é de competência da 
Secretaria do Patrimônio da União – SPU.

- A SPU na sua missão busca compatibilizar a função original 
patrimonial ou financeira dos bens dominicais com o princípio da 
função social da propriedade  “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.”
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Terrenos de marinha e seus acrescidos

- Art. 13 do Decreto nº 24.643, de 10.07.34 (Código de Águas) e art. 2º do 
Decreto-Lei nº 9760, de 05.09.46:

“Art. 13. Constituem terrenos de marinha todos os que, banhados pelas 
águas do mar ou dos rios navegáveis, vão até 33m para a parte da terra, 
contados desde o ponto que chega a preamar média.

Este ponto refere-se ao estado do lugar no tempo da execução do art. 
51, § 14, da Lei de 15 de novembro de 1831”

“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 zonas onde se faça
sentir a influência das marés.
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Parágrafo Único – Para os efeitos deste artigo, a influência
das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5
(cinco) centímetros pelo menos do nível das águas, que
ocorra em qualquer época do ano”.

- Segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 9.760/46, “são terrenos
acrescidos de marinha os que se tiverem formado,
naturalmente ou artificialmente, para o lado do mar ou dos
rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha”.

- Os terrenos de marinha e seus acrescidos, nos termos do item
1º do art. 11 do Código de Águas, caso por algum título legítimo
não pertençam ao domínio particular, se não estiverem afetados
ao uso comum do povo ou a uso especial, constituem bens
públicos dominicais.
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- Na União, com fundamento no art. 9º do Decreto-Lei nº 9.760/46, e 
respeitado o disposto nos arts. 10 a 14 do mesmo diploma legal, há 
uma metodologia empregada para a demarcação dos terrenos 
de marinha, que resulta na confecção de plantas, onde constam 
demarcadas a LLTM – Linha Limite de Terrenos de Marinha e a 
LPM – Linha de Preamar Médio. Há situações em que podemos 
encontrar terrenos de marinha em rios ou lagoas, conforme o 
resultado dos trabalhos realizados relativos à aferição da influência 
das marés, conforme previsto no art.15 do Decreto nº 24.643, de 
10.07.34 (Código de Águas):

“Art. 15 O limite que separa o domínio marítimo do domínio fluvial, 
para o efeito de medirem-se ou demarcarem-se 33 (trinta e três), ou 
15 (quinze) metros, conforme os terrenos estiverem dentro ou fora 
do alcance das marés, será indicado pela seção transversal do rio, 
cujo nível não oscile com a maré, ou praticamente, por qualquer fato 
geológico ou biológico que ateste a ação poderosa do mar.”
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- Da demarcação da LPM resulta a identificação da faixa de 33
metros de terreno de marinha e a faixa, com metragem não
previamente definida, de terreno acrescido de marinha.

- Descumprimento do direito ao contraditório e ampla defesa dos
alcançados pela procedimento demarcatório pode acarretar a
nulidade ou a suspensão dos efeitos da demarcação (imóveis
abrangidos pela Demarcatória da LPM 2001, processo
administrativo nº 10768.007612/97.20 - Edital nº 001/2001/efeitos da
tutela deferida na ACP movida pelo MPF, processo nº
2008.51.02.001657.5 da 4ª VF)

- Ainda há uma extensa área do litoral brasileiro ou de rios e lagoas
alcançados pela influência das marés onde tal demarcação ainda
não aconteceu. Para termos uma ideia da falta de investimentos da
União nos procedimentos de demarcação da LPM, a partir da qual
são medidos os 33 metros para a fixação da LLTM, merecem
destaque as informações constantes dos quadros abaixo:
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Situação LPM

Km %

Demarcada 5.855,7 42%

A demarcar 8.144,30 58,1%

TOTAL 14.000 100%

SITUAÇÃO EM 2005 NO BRASIL QUANTO À
DEMARCAÇÃO DA LPM
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Situação LPM

Km %

Demarcada 1.296,80 89%

A demarcar 160,00 11%

TOTAL 1.456,80 100%

SITUAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUANTO À DEMARCAÇÃO DA LPM
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Situação LPM

Km %

Cadastrado 465 mil 38%

A cadastrar 700 mil 62%

TOTAL 1.165 milhões 100%

REFLEXOS DA FALTA DE DEMARCAÇÃO DA LPM NO
CADASTRO DE IMÓVEIS - BRASIL
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- A falta de investimentos na demarcação dos terrenos de marinha, da 
qual resulta a identificação dos respectivos acrescidos, traz prejuízos 
à União e problemas de várias naturezas envolvendo a ocupação 
irregular desses imóveis, entre os quais estão inclusive prejuízos ao 
meio ambiente.

- O regime jurídico destes bens está estabelecido principalmente no 
Decreto-Lei n° 9.760, de 05.09.46; no Decreto Lei nº 1.561, de 
13/07/77; no Decreto-Lei nº 2.398, de 21.12.87;   e na Lei n° 9.636, de 
11.05.98, com  respectivas modificações e nas recentes Leis nº 
13.139, de 26/06/2016 e nº 13.240, de 30/12/2015 . 
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Decreto-Lei n° 9.760, de 05.09.46

“Art. 64. Os bens imóveis da União não utilizados em serviço público 
poderão, qualquer que seja a sua natureza, ser alugados, aforados ou 
cedidos. 
[…]
Art. 100. A aplicação do regime de aforamento a terras da União, quando 
autorizada na forma deste Decreto-lei, compete ao S. P. U., sujeita, 
porém, a prévia audiência: 
a) dos Ministérios da Guerra, por intermédio dos Comandos das Regiões 
Militares; da Marinha, por intermédio das Capitanias dos Portos; da 
Aeronáutica, por intermédio dos Comandos das Zonas Aéreas, quando se 
tratar de terrenos situados dentro da faixa de fronteiras, da faixa de 100 
(cem) metros ao longo da costa marítima ou de uma circunferência de 
1.320 (mil trezentos e vinte) metros de raio em torno das fortificações e 
estabelecimentos militares; 
[...] 
d) das Prefeituras Municipais, quando se tratar de terreno situado em 
zona que esteja sendo urbanizada. 
[…] 16



Art. 101 - Os terrenos aforados pela União ficam sujeitos ao foro de 0,6% 
(seis décimos por cento) do valor do respectivo domínio pleno, que será 
anualmente atualizado.
[...]
Art. 105. Tem preferência ao aforamento: 
1º – os que tiverem título de propriedade devidamente transcrito no 
Registo de Imóveis; 
2º – os que estejam na posse dos terrenos, com fundamento em título 
outorgado pelos Estados ou Municípios; 
[...]

Decreto Lei nº 1.561, de 13/07/77

“Art. 1º - É vedada a ocupação gratuita de terrenos da União, salvo 
quando autorizada em lei.”
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Decreto-Lei nº 2.398, de 21.12.87

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.
[...]
Art. 5o Ressalvados os terrenos da União que, a critério do Poder 
Executivo, venham a ser considerados de interesse do serviço público, 
conceder-se-á o aforamento:
I - independentemente do pagamento do preço correspondente ao valor 
do domínio útil, nos casos previstos nos arts. 105 e 215 do Decreto-Lei 
no 9.760, de 1946;
II - mediante leilão público ou concorrência, observado o disposto no art. 
99 do Decreto-Lei no 9.760, de 1946. 
Parágrafo único. Considera-se de interesse do serviço público todo 
imóvel necessário ao desenvolvimento de projetos públicos, sociais ou 
econômicos de interesse nacional, à preservação ambiental, à 
proteção dos ecossistemas naturais e à defesa nacional, 
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independentemente de se encontrar situado em zona declarada de 
interesse do serviço público, mediante portaria do Secretário do 
Patrimônio da União. 
Art. 6o Considera-se infração administrativa contra o patrimônio da 
União toda ação ou omissão que viole o adequado uso, gozo, 
disposição, proteção, manutenção e conservação dos imóveis da 
União. 
I - (Revogado);
II - (Revogado). 
§ 1o Incorre em infração administrativa aquele que realizar aterro, 
construção, obra, cercas ou outras benfeitorias, desmatar ou 
instalar equipamentos, sem prévia autorização ou em desacordo 
com aquela concedida, em bens de uso comum do povo, 
especiais ou dominiais, com destinação específica fixada por lei 
ou ato administrativo. 
[...]
§ 3o Será considerado infrator aquele que, diretamente ou por 
interposta pessoa, incorrer na prática das hipóteses previstas no 
caput. 
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§ 4o Sem prejuízo da responsabilidade civil, as infrações previstas neste 
artigo serão punidas com as seguintes sanções:
I - embargo de obra, serviço ou atividade, até a manifestação da União 
quanto à regularidade de ocupação; 
II - aplicação de multa; 
III - desocupação do imóvel; e
IV - demolição e/ou remoção do aterro, construção, obra, cercas ou 
demais benfeitorias, bem como dos equipamentos instalados, à conta de 
quem os houver efetuado, caso não sejam passíveis de regularização. 
[...]
§ 10. A multa será cominada cumulativamente com o disposto no 
parágrafo único do art. 10 da Lei no 9.636, de 15 de maio de 1998. 
[...]
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.
[...]”
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Lei n° 9.636, de 11.05.98
“Art. 7o A inscrição de ocupação, a cargo da Secretaria do Patrimônio da 
União, é ato administrativo precário, resolúvel a qualquer tempo, que 
pressupõe o efetivo aproveitamento do terreno pelo ocupante, nos termos 
do regulamento, outorgada pela administração depois de analisada a 
conveniência e oportunidade, e gera obrigação de pagamento anual da 
taxa de ocupação.
[...]
Art. 9o É vedada a inscrição de ocupações que:
I - ocorreram após 10 de junho de 2014;
II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a 
integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional,
de preservação ambiental ou necessárias à preservação dos 
ecossistemas naturais e de implantação de programas ou ações de 
regularização fundiária de interesse social ou habitacionais das reservas 
indígenas, das áreas ocupadas por comunidades remanescentes de 
quilombos, das vias federais de comunicação e das áreas reservadas 
para construção de hidrelétricas ou congêneres, ressalvados os casos 
especiais autorizados na forma da lei. 2
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[...]
Art. 13. Na concessão do aforamento, será dada preferência a quem, 
comprovadamente, em 10 de junho de 2014, já ocupava o imóvel há 
mais de 1 (um) ano e esteja, até a data da formalização do contrato de 
alienação do domínio útil, regularmente inscrito como ocupante e em 
dia com suas obrigações perante a Secretaria do Patrimônio da União 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
[...]
Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos, 
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes 
previstos no Decreto-Lei no 9.760, de 1946, imóveis da União a: 
I - Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins lucrativos 
das áreas de educação, cultura, assistência social ou saúde; 
II - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse público ou 
social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional.
[...]”
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Lei nº 13.240, de 30/12/2015

“Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a administração, a alienação, a 
transferência de gestão de imóveis da União e seu uso para a 
constituição de fundos.
§ 1o O disposto nesta Lei aplica-se também aos imóveis das autarquias 
e das fundações públicas federais no caso de adesão expressa do 
dirigente máximo.
§ 2o Não se aplica o disposto nesta Lei aos imóveis da União:
I - administrados pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério 
da Defesa ou pelos Comandos da Marinha, do Exército ou da 
Aeronáutica; 
II - situados na Faixa de Fronteira de que trata a Lei no 6.634, de 2 de 
maio de 1979, ou na faixa de segurança de que trata o § 3o do art. 49 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 3o 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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Art. 2o Os imóveis de que trata esta Lei poderão ser alienados na forma 
desta Lei ou da Lei no 9.636, de 15 de maio de 1998.
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.
[...]
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.
[...] 
Art. 8o O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
permitida a delegação, editará portaria com a lista de áreas ou imóveis 
sujeitos à alienação nos termos desta Lei.
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§ 1o Os terrenos de marinha e acrescidos alienados na forma desta 
Lei:
I - não incluirão:
a) áreas de preservação permanente, na forma do inciso II do caput 
do art. 3o da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012; ou
b) áreas em que seja vedado o parcelamento do solo, na forma do 
art. 3o e do inciso I do caput do art. 13 da Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979;
II - deverão estar situados em área urbana consolidada de Município com 
mais de cem mil habitantes, conforme o último Censo Demográfico 
disponibilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, ou que tenha:
[...]
Art. 11. O adquirente receberá desconto de 25% (vinte e cinco por 
cento) na aquisição, com fundamento nos arts. 3o e 4o, requerida no 
prazo de um ano, contado da data de entrada em vigor da portaria de 
que trata o art. 8o, que incluir o bem na lista de imóveis sujeitos à 
alienação.
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[...]
Art. 16. A Secretaria do Patrimônio da União poderá reconhecer a 
utilização de terrenos da União por terceiros em áreas de 
preservação ambiental ou necessárias à preservação dos 
ecossistemas naturais, inclusive em Área de Preservação 
Permanente – APP, inscrevendo-os em regime de ocupação, 
observados os prazos da Lei no 9.636, de 15 de maio de 1998, 
devendo ser comprovado perante o órgão ambiental competente que 
a utilização não concorre nem tenha concorrido para 
comprometimento da integridade dessas áreas.
§ 1o O ocupante responsabiliza-se pela preservação do meio ambiente na 
área inscrita em ocupação e pela obtenção das licenças urbanísticas e 
ambientais eventualmente necessárias, sob pena de cancelamento da 
inscrição de ocupação.
§ 2o O reconhecimento de que trata este artigo não se aplica às 
áreas de uso comum.
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Praias

- Praias são as faixas de terras que as águas cobrem em suas enchentes
ordinárias. Há praias marítimas, fluviais ou lacustres.

- As praias lacustres situadas nas águas públicas poderão ser dos
Estados, quando também se caracterizem como terrenos reservados, ou
da União, quando se caracterizem como terrenos marginais ou de
marinha (art. 20, III, in fine e VII).

- Na forma do caput e §3°do art. 10 da Lei n° 7.661, de 16.05.88, que 
“institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras 
providências”:

“Art. 10. As praias são bens públicos de uso comum do povo,    sendo 
assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer 
direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de 
segurança nacional ou incluídos em áreas    protegidas por legislação 
específica.
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[...]
§3°.Entende-se por praia a área coberta e descoberta

periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de
material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e
pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou,
em sua ausência, onde comece outro ecossistema.”

- Enquanto bens de uso comum do povo, esses bens são inalienáveis e
consagrados à utilização geral, aplicando-se-lhes o regime jurídico de
direito público. Não obstante as restrições quanto à sua utilização,
tratando-se regra geral de bens da União, há dispositivos constantes da
Lei Federal nº 9.636, de 15.05.1998 (art.42), e do Decreto Federal nº
3.725, de 10.01.2001 (art. 18), que buscam compatibilizar tais normas
com a aplicação do princípio da função social da propriedade.
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Faixa de praia
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Lei n° 9.636, de 11.05.98

“Art. 42. Serão reservadas, na forma do regulamento, áreas 
necessárias à gestão ambiental, à implantação de projetos 
demonstrativos de uso sustentável de recursos naturais e dos 
ecossistemas costeiros, de compensação por impactos ambientais, 
relacionados com instalações portuárias, marinas, complexos 
navais e outros complexos náuticos, desenvolvimento do turismo, 
de atividades pesqueiras, da aqüicultura, da exploração de petróleo 
e gás natural, de recursos hídricos e minerais, aproveitamento de 
energia hidráulica e outros empreendimentos considerados de 
interesse nacional.
Parágrafo único. Quando o empreendimento necessariamente 
envolver áreas originariamente de uso comum do povo, poderá ser 
autorizada a utilização dessas áreas, mediante cessão de uso na 
forma do art. 18, condicionada, quando for o caso, à apresentação 
do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório, devidamente 
aprovados pelos órgãos competentes, observadas as demais 
disposições legais pertinentes.”
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Lei nº 13.240, de 30/12/2015

“Art. 14. Fica a União autorizada a transferir aos Municípios 
litorâneos a gestão das praias marítimas urbanas, inclusive as 
áreas de bens de uso comum com exploração econômica, 
excetuados:
I - os corpos d’água;
II - as áreas consideradas essenciais para a estratégia de defesa 
nacional;
III - as áreas reservadas à utilização de órgãos e entidades federais; 
IV – as áreas destinadas à exploração de serviço público 
de competência da União;
V - as áreas situadas em unidades de conservação federais.
§ 1o A transferência prevista neste artigo ocorrerá mediante assinatura 
de termo de adesão com a União.
§ 2o O termo de adesão será disponibilizado no sítio eletrônico do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para preenchimento 
eletrônico e preverá, entre outras cláusulas:
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I - a sujeição do Município às orientações normativas e à fiscalização 
pela Secretaria do Patrimônio da União;
II - o direito dos Municípios sobre a totalidade das receitas auferidas com 
as utilizações autorizadas;
III - a possibilidade de a União retomar a gestão, a qualquer tempo, 
devido a descumprimento de normas da Secretaria do Patrimônio da 
União ou por razões de interesse público superveniente;
IV - a reversão automática da área à Secretaria do Patrimônio da União 
no caso de cancelamento do termo de adesão;
V - a responsabilidade integral do Município, no período de gestão 
municipal, pelas ações ocorridas, pelas omissões praticadas e pelas 
multas e indenizações decorrentes.
§ 3o (VETADO).”
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Mar territorial

- O mar territorial, conforme art. 1º da Lei n° 8.617/93, compreende
“uma faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a partir da
linha de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, tal como
indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas
oficialmente pelo Brasil”.

- No mar territorial, inclusive seu leito, subsolo e espaço aéreo
sobrejacente, o Brasil exerce sua soberania conseqüentemente, os navios
estrangeiros estarão sujeitos aos regulamentos nacionais (Lei nº 8.617/93,
art. 2º e art. 3º, §§ 2º e 3º).

- Conforme art. 2º, “a”, do Código de Águas, as águas do mar territorial são
públicas, inclusive para a passagem inocente, que é definida como
contínua e rápida, além de não prejudicial à paz, à boa ordem ou à
segurança do Brasil (art. 3º, § 1º, Lei nº 8.617/93).
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Lei n° 9.636, de 11.05.98
“Art.18 [...]
[...]
§ 2o O espaço aéreo sobre bens públicos, o espaço físico em águas
públicas, as áreas de álveo de lagos, rios e quaisquer correntes
d’água, de vazantes, da plataforma continental e de outros bens de
domínio da União, insusceptíveis de transferência de direitos
reais a terceiros, poderão ser objeto de cessão de uso, nos
termos deste artigo, observadas as prescrições legais vigentes.
[...]
Art. 43. Nos aterros realizados até 15 de fevereiro de 1997, sem
prévia autorização, a aplicação das penalidades de que tratam os
incisos I e II do art. 6o do Decreto-Lei no 2.398, de 1987, com a
redação dada por esta Lei, será suspensa a partir do mês
seguinte ao da sua aplicação, desde que o interessado solicite,
junto ao Ministério da Fazenda, a regularização e a compra à
vista do domínio útil do terreno acrescido, acompanhado do

35

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del2398.htm%23art6i


comprovante de recolhimento das multas até então incidentes, 
cessando a suspensão trinta dias após a ciência do eventual 
indeferimento.
Parágrafo único. O deferimento do pleito dependerá da prévia 
audiência dos órgãos técnicos envolvidos.

Lei nº 13.139, de 26/06/2015

Art. 4o A Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão poderá autorizar a 
utilização onerosa ou gratuita do espaço subaquático da 
plataforma continental ou do mar territorial para passagem 
de dutos de petróleo e gás natural ou cabos, bem como o uso 
das áreas da União necessárias e suficientes ao seguimento 
do duto ou cabo até o destino final, sem prejuízo, quando 
subterrâneos, da destinação da superfície, desde que os 
usos concomitantes sejam compatíveis. 
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§ 1o (VETADO). 
§ 2o (VETADO). 
§ 3o Na plataforma continental, somente dependerá de autorização a 
instalação de dutos ou cabos que penetrem o território nacional ou o 
mar territorial brasileiro. 
§ 4o A autorização de que trata o caput não exime o interessado de 
obter as demais autorizações e licenças exigidas em lei, em 
especial as relativas ao ordenamento do espaço aquaviário e à 
segurança da navegação, bem como a licença ambiental emitida 
pelo órgão competente.
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- PORTARIA Nº 404, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

“Art. 1º Esta portaria estabelece normas e procedimentos 
para a instrução de processos visando à cessão de espaços 
físicos em águas públicas e fixa parâmetros para o cálculo
do preço público devido, a título de retribuição à União.

Art. 2º São enquadradas nesta portaria as estruturas náuticas 
em espaço físico em águas públicas de domínio da União, 
tais como lagos, rios, correntes d'água e mar territorial, até o 
limite de 12 milhas marítimas a partir da costa.
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Art. 3º As estruturas náuticas, para fins desta Portaria, são 
classificadas, da seguinte forma:
I - de interesse público ou social;
II - de interesse econômico ou particular;
III - de uso misto.
§1º As estruturas náuticas de interesse público ou social serão 
objeto de cessão de uso gratuita, sendo aquelas:
[...]
§2º As estruturas náuticas de interesse econômico ou particular 
serão objeto de cessão de uso onerosa, respeitados os 
procedimentos licitatórios previstos na Lei 8.666, de 1993, sendo 
aquelas:
I - destinadas ao desenvolvimento de atividades econômicas 
comerciais, industriais, de serviços ou de lazer;
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II - cuja utilização não seja imprescindível ao acesso à terra firme;
III - que agreguem valor a empreendimento, geralmente utilizadas para 
o lazer;
IV - utilizadas como segunda residência, ou moradia por família não 
classificada como
de baixa renda.
§3º As estruturas náuticas de uso misto, que possibilitam acesso e uso 
público, gratuito e irrestrito para circulação, atracação ou ancoragem 
em apenas parte do empreendimento, serão objeto de cessão em 
condições especiais, descontando, para fins de cálculo do preço, a 
área reservada ao uso público.
Art. 4º Esta Portaria não se aplica às estruturas náuticas contidas 
na poligonal dos portos organizados, que deverão observar 
legislação específica.
[...]”
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Lei nº 12.815, de 05/06/13

“Art. 1o Esta Lei regula a exploração pela União, direta ou 
indiretamente, dos portos e instalações portuárias e as atividades 
desempenhadas pelos operadores portuários.
§ 1o A exploração indireta do porto organizado e das instalações 
portuárias nele localizadas ocorrerá mediante concessão e 
arrendamento de bem público.
§ 2o A exploração indireta das instalações portuárias localizadas fora 
da área do porto organizado ocorrerá mediante autorização, nos 
termos desta Lei.
[...] 
Art. 2o Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - porto organizado: bem público construído e aparelhado para 
atender a necessidades de navegação, de movimentação de 
passageiros ou de movimentação e armazenagem de 
mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob 
jurisdição de autoridade portuária; 
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II - área do porto organizado: área delimitada por ato do Poder 
Executivo que compreende as instalações portuárias e a infraestrutura 
de proteção e de acesso ao porto organizado; 
[...]
Art. 4o A concessão e o arrendamento de bem público destinado à 
atividade portuária serão realizados mediante a celebração de 
contrato, sempre precedida de licitação, em conformidade com o 
disposto nesta Lei e no seu regulamento.
[...]
Art. 8o Serão exploradas mediante autorização, precedida de chamada 
ou anúncio públicos e, quando for o caso, processo seletivo público, 
as instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado, 
compreendendo as seguintes modalidades:
I - terminal de uso privado;
II - estação de transbordo de carga;
III - instalação portuária pública de pequeno porte;
IV - instalação portuária de turismo;
[...]”
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- NORMAN -11/DPC - Normas da Autoridade Marítima para obras,
dragagens, pesquisas e lavra de minerais sob, sobre e às
margens das águas jurisdicionais brasileiras.

- Exemplos no Estado do Rio de Janeiro em que ocorreram
cessões de espaços físicos em águas públicas podem ser
encontrados nos casos da LLX Açu Operações Portuárias
Comércio S.A. (critério inicial de avaliação = R$ 600.000,00 por
mês; evoluiu para R$ 85.000,00 por ano); e da Companhia
Siderúrgica do Atlântico - CSA (Thyssen) – (critério inicial de
avaliação = R$ 1.400.000,00 por mês; evolui para R$ 62.000,00
por mês)

- Processo nº 0036080-60.2012.4.01.3400 – Apelação Cível –
03/03/2016 do TRF1 (Apelante Associação Brasileira dos
Terminais Portuários – ABTP /Apelado União Federal)
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