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1. RESUMO 

O presente trabalho busca enfrentar as particularidades 

práticas no campo do direito, as circunstâncias legais, especialmente os reflexos em 

âmbito patrimonial, com a efetiva identificação dos Terrenos de Marinha pela 

demarcação e homologação da Linha Preamar Média de 1831 - (LPM-1831) - no 

Litoral Norte de São Paulo, notadamente nas cidades de São Sebastião, 

Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela. Os trabalhos de demarcação e homologação 

estão em andamento após assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC 

entre os citados municípios, Ministério Público Federal, União e Ministério Público 

Estadual. Preocupa-se com os reflexos patrimoniais e a insegurança jurídica para os 

proprietários de imóveis destas áreas.  

2. INTRODUÇÃO  

São Terrenos de Marinha “‘todos os que, banhados pelas 

águas do mar ou dos rios navegáveis, em sua foz, vão até a distância de 33 metros 

para a parte das terras, contados desde o ponto em que chega o preamar médio.” 

Aviso Imperial de 12.7.1833.  

Estes são de propriedades da União e não pertencem ao 

particular, é o que determina o Art. 20, inciso VII da Constituição Federal de 1988.  

O TAC, que tem prazo cumprimento até outubro de 2018, 

busca extinguir as ações civis públicas de titularidade do Ministério Público Federal – 

Procuradoria da República no Município de Caraguatatuba - cujos objetos são a 

demarcação e homologação da LPM de 1831 nos municípios do Litoral Norte de São 

Paulo. 

3. OBJETIVOS 

Compreender o fenômeno de homologação dos Terrenos de 

Marinha de maneira a compartilhar as particularidades do caso concreto (TAC), 

identificando os métodos previstos para participação do interessado no 

procedimento administrativo que identifica e homologa os Terrenos de Marinha, as 

possibilidades de impugnação dos critérios utilizados na classificação de certo 

imóvel como Terreno de Marinha.  

4. METODOLOGIA 

Análise doutrinária, legislativa e jurisprudencial. 

5. DESENVOLVIMENTO  



Em que pese o tempo decorrido da legislação, fato que ainda 

há regiões em que estes terrenos não foram devidamente homologados, que 

consequentemente causa tamanha insegurança jurídica. 

Destaca-se a Súmula nº. 496 do Superior Tribunal de Justiça – 

STJ: Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de 

marinha não são oponíveis à União. Logo, aquele que adquire um imóvel que esteja 

em Terreno de Marinha, ainda não demarcado e homologado, sem informação oficial 

de que este imóvel pertence à União na Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e 

no registro de imóveis, mesmo que registre tal propriedade em seu nome no cartório 

de imóveis, em uma ação de usucapião, por exemplo, não será o proprietário deste, 

logo pagará por uma propriedade que nunca será sua, em que pese possibilidade de 

uso com autorização precária, grande consequência em âmbito patrimonial. 

O risco jurídico é evidente após a seguinte decisão do STJ: “A 

alegação da União de que determinada área constitui terreno de marinha, sem que 

tenha sido realizado processo demarcatório específico e conclusivo pela Delegacia 

de Patrimônio da União, não obsta o reconhecimento de usucapião.” REsp 

1.090.847-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/4/2013. 

Destaca-se que é da competência do Secretaria do Patrimônio 

da União (SPU) a determinação da posição das linhas do preamar médio do ano de 

1831 e da média das enchentes ordinárias. Esta determinação será feita à vista de 

documentos e plantas de autenticidade irrecusável, relativos àquele ano, ou, quando 

não obtidos, a época que do mesmo se aproxime. Para a demarcação, a SPU 

convidará os interessados para que ofereçam a estudo plantas, documentos e outros 

esclarecimentos concernentes aos terrenos. De posse desses e outros documentos, 

e após a realização dos trabalhos topográficos que se fizerem necessários, a SPU 

determinará a posição da linha com a posterior ciência aos interessados para 

oferecimento de impugnações. (Artigo 10 e seguintes do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 

de setembro de 1946.) 

Homologado o Terreno de Marinha consideram-se todas as 

circunstâncias próprias destes, como, entre outras, o pagamento de taxa de 

ocupação, que o STJ já decidiu que o prazo prescricional para cobrança é de 5 

anos, independentemente do período considerado (REsp 1.133.696-PE, Rel. Min. 

Luiz Fux, julgado em 13/12/2010). Por sorte, decidiu o STJ que a classificação de 

certo imóvel como terreno de marinha depende de prévio procedimento 



administrativo, com contraditório e ampla defesa. (REsp 1.150.579-SC, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 10/8/2011). 

i 

6. RESULTADOS PRELIMINARES. 

Preliminarmente identifica-se que o título em registro imobiliário 

em nome do então proprietário não se opõe à União. De igual modo, que o prazo 

prescricional para cobrança da taxa de ocupação é de cinco anos, podendo-se 

considerar que assim que o terreno for homologado a União cobrará os 5 anos de 

maneira retroativa. Entretanto, o procedimento administrativo que busca homologar 

a linha-preamar média de 1831 deve obedecer ao contraditório e ampla defesa, de 

modo que possibilite ao interessado produzir elementos que influam no marco da 

linha-preamar.  
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