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RESUMO 

Os terrenos de marinha são objetos de inúmeras discussões, seja em âmbito 
acadêmico, político ou mesmo jurídico. O presente trabalho tem como foco a 
insegurança jurídica relacionada aos terrenos de marinha. Trata-se de estudo de caso 
sobre o loteamento Gênova, localizado no bairro Mar das Pedras, no município de 
Biguaçu, estado de Santa Catarina, Brasil. O loteamento foi construído sobre o imóvel 
objeto da matrícula nº 19.120 do Cartório de Registro de Imóveis de Biguaçu. Até o 
registro do loteamento não se tinha notícia de interferência com área de marinha. Após 
a consolidação do loteamento e comercialização de boa parte dos lotes pelo 
empreendedor, a SPU embargou o empreendimento sob a alegação de que parte dele 
está ou ao menos interfere com área de marinha ou acrescidos, mesmo não existindo 
averbação de publicidade da existência desse tipo de interferência na matrícula do 
imóvel. A partir desse momento, surgiram situações que ocasionam insegurança 
jurídica, especialmente porque se passou a discutir se o empreendimento foi 
realmente construído sobre esse tipo de área que, por lei, é considerada pública, 
fazendo com que fossem propostas ações judiciais nesse sentido. Os conceitos 
norteadores da pesquisa são: espaço e lugar, território, propriedade no Brasil, 
planejamento territorial, terras de marinha, insegurança jurídica e, por fim, geografia 
dos conflitos. Foi utilizada nesta pesquisa a metodologia de ordem qualitativa e o 
método foi o de revisão documental, consubstanciando-se na revisão teórico-
metodológica e na análise de dados coletados em pesquisa bibliográfica e em 
documentos públicos. Deste modo, buscando responder as perguntas inerentes ao 
objetivo da pesquisa, de um modo geral, chegou-se à conclusão de que as falhas nos 
procedimentos administrativos para localização geográfica das áreas de marinha e 
averbação da publicidade da existência destas na matrícula do imóvel perante o 
Cartório de Registro de Imóveis ocasiona insegurança jurídica e reflexos negativos ao 
planejamento urbano local. Espera-se que os resultados possam contribuir para que 
outros trabalhos sejam realizados, com o objetivo de demonstrar para a sociedade a 
importância da abordagem deste tema tão controvertido. 

Palavras-chave: terrenos de marinha; demarcação; insegurança jurídica; 
planejamento territorial; conflito.



 

 

 

 

ABSTRACT 

The Marine lands and its additions are subject of countless discussions in the 
academic, political, and even in the legal field. The present paper focuses on the legal 
uncertainty related to the marine lands, and its a case of study on the Genova 
subdivision, located in Mar das Pedras, Biguaçu, state of Santa Catarina, Brazil. The 
subdivision was built on the ground registred under the nr. 19,120 of Biguaçu’s Land 
Registry. Until the registration of the subdivision, there was no publications of 
interference with the marine area, but after the consolidation of the subdivision and 
commercialization of a great part of the lots by the entrepreneur, the SPU embargoed 
the enterprise based on the grounds that part of it would interfere in the marine area 
or its additions, despite there is no publications of the existence of this type of 
interference in the property’s registration. From that moment on, a legal uncertainty 
was brought to light, especially because it has been discussed if the project was 
actually built on this type of area, which by law is a public area; that finally allows legal 
causes to be proposed on this matter. The guiding concepts of the research are: space 
and place, territory, property in Brazil, territorial planning, Marine lands, legal insecurity 
and, finally, the geography of the conflicts. A qualitative methodology was applied in 
this research and the method was document reviewing, substantiating the theoretical-
methodological, review and the analysis of data collected in bibliographic research and 
public documents. Therefore, in order to answer the questions inherent to the objective 
of this research, in general was concluded that the lack of administrative procedures 
for the geographical location of marine areas and annotation of the publicity of their 
existence in the registration of the property before the Property Registry Office, causes 
legal uncertainty and negative effects on local urban planning. It is expected that the 
results can contribute to other papers in order to share with the society the importance 
of approaching this controversial topic. 
 
Keywords: marine land; demarcation; legal uncertainty; territorial planning; conflict. 
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1 INTRODUÇÃO 

  
Muito é debatido, atualmente, acerca dos terrenos ou áreas de marinha, seus 

acrescidos, demarcação e até mesmo sobre a extinção desse instituto nos mais 

variados meios, seja acadêmico, jurídico ou político.  

Sabendo que esse tipo de bem é de propriedade da União Federal — por 

imposição expressa do art. 20, VII, da Constituição Cidadã de 1988 (CRFB/88) — e 

que a maior parte se encontra na posse de terceiros particulares, restou deflagrada 

uma guerra de interesses sobre os direitos relativos aos terrenos de marinha. 

Por consistirem-se em bens da União Federal e por estarem localizados perto 

do mar, a maioria não possui delimitação para configurar como terreno de marinha ou 

não, ainda que exista a delimitação da Linha Preamar Média (LPM) em algumas 

regiões, resultando em conflitos das mais variadas ordens. 

Biguaçu, município do estado de Santa Catarina, com o passar dos anos, teve 

migração extensiva de pessoas para a cidade em razão de estar localizada 

praticamente ao lado da capital, cresceu populacionalmente, dando origem a uma 

expansão urbana sem que houvesse, no entanto, um planejamento adequado para a 

ocupação das áreas de marinha. 

Nessa vertente, buscou-se retratar a importância de estudos voltados para a 

temática, uma vez que sendo a pesquisa fonte geradora de conhecimento, o presente 

trabalho objetiva apresentar a problemática que envolve os terrenos de marinha e a 

insegurança jurídica que dela resulta, especialmente na área objeto do recorte 

espacial. 

Dito isso, a proposta desta pesquisa é investigar sobre os problemas jurídicos 

ocasionados em razão das falhas nos procedimentos administrativos entre as 

instituições que tratem da publicização da existência ou interferência de áreas de 

marinha em imóveis que possuam registro no Cartório de Registro de Imóveis, tendo 

sido escolhido para ilustrar essa problemática o loteamento Gênova, em Biguaçu, 

Santa Catarina, Brasil. 

O empreendimento objeto do estudo de caso é um loteamento construído na 

modalidade parcelamento de solo urbano, regulamentado pela Lei 6.766/79, tendo 

sido licenciado pelos órgãos públicos e registrado no Cartório de Registro de Imóveis 
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local no ano de 2007. Até o registro do loteamento, inexistia qualquer informação na 

matrícula do imóvel que se referisse a uma possível interferência com área de marinha 

no local, não existindo qualquer óbice para o registro deste. 

 A informação de suposta interferência do loteamento em área de marinha se 

deu tão somente no ano de 2008, quando foi embargado parte do empreendimento 

sob a alegação deste estar sobreposto à área de marinha, mesmo não havendo 

demarcação geográfica no local, o que resultou em diversos processos judiciais. 

A complexidade que envolve os terrenos de marinha e seus impactos na 

sociedade resultam em reflexos jurídicos que tendem a repercutir também no 

planejamento territorial. Ressalta-se ser este, portanto, o fio condutor que liga o 

trabalho ao eixo de pesquisa sobre planejamento e desenvolvimento urbano. 

Considerando que esta dissertação possui relação com a formação e atuação 

do pesquisador no exercício da advocacia, ao indagar-se sobre os terrenos de 

marinha, tal como por ter tido conhecimento da existência de impasses jurídicos que 

envolvem parte do terreno ocupado pelo loteamento Gênova e área de marinha, 

sucedeu-se à submissão do projeto ao Programa de Pós-Graduação em 

Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental da UDESC. Isso porque, 

havendo impasse entre direito e espacialização geográfica de domínio/posse, há 

conflitos que geram insegurança jurídica. 

 A literatura levantada sobre o assunto pouco faz referência ao planejamento 

territorial, concentrando-se apenas em questões jurídicas, razão que valida a 

importância de realização deste tipo de pesquisa no tema. 

Para o presente estudo, dois eixos temáticos serão objeto de discussão, quais 

sejam (a) os parâmetros elencados pela legislação para fim de dimensionar os 

terrenos de marinha; e (b) a literatura já produzida sobre a historicidade da 

propriedade, os terrenos de marinha e a insegurança jurídica acerca da temática. 

 Dadas as discussões, tem-se as seguintes questões que esta pesquisa visa 

investigar: (1) Analisar a legislação ou orientação da SPU que trate dos terrenos de 

marinha; (2) Examinar os procedimentos administrativos relacionados ao uso da área 

de estudo; (3) Verificar os reflexos que a insegurança jurídica gera para o 

planejamento urbano local. 
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 Posto isso, o presente trabalho, “Terrenos de Marinha e a Insegurança Jurídica: 

um estudo de caso sobre o loteamento Gênova, em Biguaçu, SC”, aborda, no Capítulo 

1 a introdução; no Capítulo 2 a análise do espaço e seus temas correlatos; no Capítulo 

3 acerca da metodologia aplicada; no Capítulo 4 sobre os terrenos de marinha e a 

insegurança jurídica, seguido das conclusões.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A problemática que envolve os terrenos de marinha no Brasil é antiga. Em vista 

disso, a realização da presente pesquisa perfaz sua importância buscando apresentar 

os problemas jurídicos ocasionados pela falha nos procedimentos administrativos 

entre as instituições que trate dos terrenos de marinha e a publicidade nos registros 

públicos, sendo utilizado como estudo de caso o loteamento Gênova, em Biguaçu.  

Há também a necessidade de verificar possíveis omissões por parte da 

administração pública, da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e dos próprios 

particulares no que tange a não comunicação da existência de áreas de marinha sobre 

imóveis que já possuem registro no Cartório de Registro de Imóveis, lacuna essa que 

gera insegurança jurídica. 

Outro ponto que justifica este estudo são os problemas de subutilização da área 

objeto de pesquisa como depósito de lixo em face do abandono do terreno em razão 

da discussão sobre se existe ou não área de marinha naquele local, trazendo efeitos 

negativos, inclusive, para o planejamento e desenvolvimento urbano local, pois, diante 

do impasse, não se dá uma destinação adequada para a área. 

Na perspectiva social, a falta de ação do poder público resulta na ineficácia da 

função social da cidade e da propriedade, da utilização sustentável do solo e da 

necessidade de efetivação de políticas públicas voltadas para o planejamento e 

desenvolvimento territorial urbano a fim de assegurar uma cidade melhor para todos. 

Além dos problemas relativos à perspectiva social, o impasse envolvendo as 

áreas de marinha no local faz com que as próprias esferas públicas sejam 

prejudicadas. A falta de regularização desse tipo de bem impede a arrecadação, por 

exemplo, do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, impostos que, 
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consequentemente, não são remanejados e aplicados em infraestrutura, saúde e 

educação no próprio bairro e município. 

Diante do que foi exposto, esta pesquisa se propõe a cooperar com o contexto 

do planejamento territorial para que se discuta a importância da inserção de dados da 

existência ou interferência de áreas de marinha nas matrículas dos imóveis que 

possuem registro em Cartório, especialmente sobre aquele em que foi registrado o 

loteamento Gênova. 

Finalizando as justificativas, este trabalho contribuirá enquanto discussão 

acadêmica e, desse modo, a Universidade, por meio de seu programa de pós-

graduação, cumprirá seu papel de mediador na comunidade em sua função social 

transformadora. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo Geral 
 

Identificar os problemas jurídicos gerados pela não espacialização geográfica 

dos terrenos de marinha. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 

1. Analisar a legislação ou orientação da SPU que trate dos terrenos de 

marinha; 

2. Examinar os procedimentos administrativos relacionados ao uso da área de 

estudo; 

3. Verificar os reflexos que a insegurança jurídica gera para o planejamento 

urbano local. 
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2 ANÁLISE DO ESPAÇO E SEUS TEMAS CORRELATOS 

 

No presente capítulo busca-se apresentar conceitos sobre espaço e lugar, 

território, propriedade no Brasil, planejamento territorial, terrenos ou áreas de 

marinha/demarcação, insegurança jurídica e, por fim, geografia e conflitos, os quais 

servirão de base para melhor compreensão da discussão. 

 

2.1 ESPAÇO E LUGAR 

 

As categorias da análise do espaço geográfico, quais sejam paisagem, região, 

território e lugar, são bastante estudados, porém este último ganha relevância nesta 

pesquisa visto que é no espaço que a análise geográfica fundamenta seus estudos. 

O espaço é tema de estudo desde tempos mais remotos até os dias atuais, 

sendo, segundo Santos (2004), o próprio objeto da geografia. Partindo do pressuposto 

de que todos os corpos ocupam um lugar no espaço, é importante conceituá-lo tendo 

como base teórica o espaço geográfico. 

 Santos (2004) retrata espaço geográfico como sendo a natureza modificada 

pelo homem através de seu trabalho. Aduz o autor que tratar-se-ia de um espaço 

social, cuja delimitação faz surgir um determinado lugar. Resumidamente, onde há 

atuação do homem, haverá modificação do espaço e, consequentemente, surgirá um 

lugar. 

Nessa perspectiva, Santos (1994) disserta sobre lugar como sendo uma 

construção social, uma vez que engloba permanentes mudanças que decorrem da 

própria lógica da sociedade e das chamadas inovações técnicas que estão sempre 

transmutando o espaço geográfico, sendo cada lugar, à sua maneira, o seu próprio 

mundo (SANTOS, 2006, p. 213). 

 Por esse ângulo, o lugar passa a ter relevância contemporânea em razão de 

não ser mais visto como um instrumento de localização física, mas sim como uma 

construção socioespacial entre indivíduos e a base territorial na qual eles vivem e se 

desenvolvem (HESPANHOL; MOREIRA, 2008, p. 58). 

 O abandonamento do estudo do lugar como construção socioespacial foi 

objeto de crítica por Santos (1977) porque, segundo ele, o estudo da geografia do 
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espaço e suas dinâmicas foram deixados de lado para dar ênfase ao estudo dos 

objetos, expondo que a história não poderia ser marcada fora do espaço. 

No que concerne aos terrenos ou áreas de marinha e sua espacialização 

geográfica, tema central do presente trabalho, nota-se que o espaço faz parte da 

composição desse tipo de bem imóvel, dado que pessoas vivem por bastante tempo 

em espaço e lugares perto do mar, passando a incorporar à sua personalidade aos 

traços e trejeitos daquela localidade. 

Borges apud Raffestin (2012) ensina que o espaço é um local de infinitas 

possibilidades. A ideia do autor se coaduna com a questão de pertencimento do 

indivíduo a um determinado lugar e/ou espaço, conforme apontado acima.  

Em suma, na perspectiva apresentada, conclui-se que os conceitos geográficos 

de espaço e lugar têm razão de existir quando se pressupõe o caráter de 

pertencimento do indivíduo a determinado território, consubstanciando-se, dessa 

forma, em uma construção social. Em vista do exposto, surge a discussão sobre outra 

categoria de análise da Geografia: o território. 

 

2.2 TERRITÓRIO  

 

Na análise geográfica o território é visto como uma relação de poder em um 

espaço demarcado fisicamente e, nessa análise, surgem as questões de conflito. 

Poder e conflito são, portanto, dois conceitos que fazem parte da análise do território. 

Borges (2012) conceitua território como sendo o espaço natural ou humanizado 

onde se manifesta uma relação de poder. Segundo a mesma autora, trata-se de uma 

projeção de ações que o indivíduo emprega sobre o espaço. Nesse viés, Corrêa 

(2000) sustenta que o espaço se transforma através da política em território, sendo 

este o conceito chave da geografia. 

O poder, quando exercido sobre um território caracterizado como público, como 

é o caso dos terrenos ou áreas de marinha, é exercido pelo Estado.  

No Brasil, a força desempenhada pelo Estado sobre determinado território é 

legalmente assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

e pela legislação que deriva legitimidade da constituição. Trata-se do poder do 

exercício da propriedade que é assegurado por força de lei e atos normativos desde 
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os primórdios do surgimento do Brasil, consoante se demonstrará a seguir. 

Logo, quando se fala em terrenos de marinha, espontaneamente se tem a 

caracterização de um território cujo poder é exercido pelo Estado, por força do art. 20 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRANCO, 2017, p. 23). 

Desta forma, a relação de poder desempenhada pelo Estado sobre 

determinada parcela de terra localizada perto do mar, bem como o interesse na 

manutenção de acesso, tanto do estado quanto de seu povo, fez com que fosse criado 

o instituto dos terrenos de marinha. 

 

2.3 PLANEJAMENTO TERRITORIAL   

 

O planejamento territorial é imprescindível para a gestão do território em 

análise. Faz-se necessário, dessa forma, compreender a complexidade ao relacioná-

lo aos terrenos ou áreas de marinha e sua demarcação. 

 Mafra e Silva (2004) lecionam que o ponto de partida do planejamento 

territorial se deu nos anos 20 do século XX, em razão do grande crescimento urbano 

pós-revolução industrial, cuja necessidade de observação do espaço e seu 

planejamento resultou na diminuição dos problemas das mais variadas ordens. 

 Especialmente no Brasil, Neto (2010) destaca que o planejamento teve grande 

impulso após a Segunda Guerra Mundial, por volta dos anos 40, mais especificamente 

através do Plano de Metas de 1956-61, o qual trouxe a primeira experiência efetiva 

de planejamento governamental.  

Aduz, ainda, o autor, que ante ao fato de o Brasil possuir tamanhas proporções 

continentais, o governo buscou atuar no desenvolvimento de determinados territórios 

e regiões específicas. Ressalta-se que esse planejamento era voltado para as 

questões econômicas, não necessariamente para o planejamento territorial e urbano. 

 O planejamento urbano — que cabe à análise do presente trabalho — tende a 

colidir com a falta de políticas públicas voltadas para a demarcação dos imóveis, 

principalmente quando se trata de terrenos de marinha. O Estado é o principal ator 

quando se fala em planejamento territorial, fazendo parte desse cenário de 

desenvolvimento também outros atores privados, como a sociedade civil, por exemplo 

(PNOT, 2006, p. 13). 
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 Ademais, quando não há ou quando o planejamento é precário em determinado 

território, a falta de atuação do Estado faz surgir conflitos das mais variadas ordens, 

inclusive jurídicos, consoante se demonstrará ainda neste capítulo. 

 Isso posto, tem-se que o planejamento territorial só se desenvolve em um 

território quando os entes públicos trabalham conjuntamente, especialmente na 

elaboração de políticas públicas voltadas — conforme este estudo de caso — para a 

demarcação geográfica e publicização dos terrenos ou áreas de marinha no Cartório 

de Registro de Imóveis.  

 

2.4 ASPECTOS HISTÓRICOS DA PROPRIEDADE NO BRASIL 

 

Para compreender os terrenos ou áreas de marinha, é elementar fazer uma 

pequena abordagem histórica sobre a origem da propriedade no Brasil, uma vez que 

é através dela que melhor se compreenderá o referido instituto. 

A história da chegada dos portugueses ao Brasil é um tanto quanto controversa, 

pois, desde os primeiros anos escolares, é ensinado que o Brasil foi descoberto, 

sempre desconsiderando o fato da existência pretérita de nativos que viviam por essas 

terras (ROSA, 2017). 

Em vista disso, considerando que a intenção do presente trabalho não é 

debater se houve a “descoberta” ou “invasão” das terras deste país, buscou-se uma 

abordagem sobre a parte histórica de forma simples.  

Disto isso, faz-se necessário compreender o contexto histórico da propriedade 

imobiliária no Brasil para, mais à frente, apresentar outras questões sobre a 

propriedade pública e privada. Com essas indagações, criar-se-á a base para melhor 

introdução do leitor ao estudo dos terrenos de marinha e seus temas correlatos. 

No que diz respeito à história da propriedade, Tomaszewski (2010) leciona que, 

com o descobrimento do Brasil, o Rei de Portugal passou a ser o posseiro das terras 

que aqui se encontravam, transferindo-as à Coroa, resultando esse cenário na nova 

possessão político-dominial que hoje conhecemos por Brasil (MELO; PUGLIESE, 

2009). 

Nessa linha, Abreu (2013) pontua que Portugal adquiriu o título originário de 

posse sobre o território e, dotado do exercício do poder sobre as terras, passou a 
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transferi-las para o domínio privado através das Cartas Sesmarias. Essas divisões 

eram realizadas por meio das Capitanias Hereditárias, tendo este instituto 

desempenhado um importante papel à época da colonização (MELO; PUGLIESE, 

2009, p. 27). 

A respeito do sistema sesmarial, Raymundi apud Bellin (2009) descreve que o 

referido instituto foi importado de Portugal, pois neste país a posse de terras era dada 

por tempo determinado para que o beneficiário fomentasse a produção agropecuária. 

Pontua, ainda, o referido autor, que diferentemente de Portugal, no Brasil esse 

sistema de transmissão fazia com que a posse fosse transferida diretamente ao 

donatário, sem qualquer contraprestação de produção agrícola. Por essa razão, 

quando o sesmeiro (beneficiário) abandonava o imóvel, este retornava ao domínio 

público, sendo, na maioria das vezes, objeto de invasão por terceiros, o que resultou 

na ruína desse sistema no Brasil.  

Tomaszewski (2010) pondera que essa forma de transmissão da propriedade 

por doação passou a apresentar problemas visto que, por se tratar de uma forma 

rudimentar e sem a existência de qualquer controle documental sobre a transação 

realizada, não se sabia se determinada gleba de terra havia sido doada a certa pessoa 

(ou pessoas) ou se se tratava de uma gleba invadida. Ainda assim, essa forma 

rudimentar de doação da propriedade perdurou até a independência do Brasil, por 

volta do ano 1822. 

Em vista dos problemas ocasionados pela utilização desse meio de 

transmissão, a modalidade até então utilizada foi, aos poucos, deixada de lado.  

Segundo Diniz (2009), o sistema sesmarial foi suspenso pela Resolução de 17 

de julho de 1822, sendo que, somente através da independência do Brasil e com a 

Constituição Imperial de 1824 a propriedade passou a ser resguardada 

constitucionalmente. 

Superada essa forma primária de transferência utilizada no Brasil, foi criada 

pelo Estado uma outra forma de controle sobre a transmissão do bem imóveis, a qual 

originou a lei a tratar sobre o que conhecemos hoje por registros públicos.  

Refere-se à Lei Orçamentária nº 317, de 21 de outubro de 1843, que criou o 

Registro Geral de Hipotecas no Brasil e ainda tratou dos terrenos de marinha (BRASIL, 

1843). Nota-se que somente em 1843 se falou em terrenos de marinha no Brasil, 
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situação que demonstra o atraso legislativo a ocupar-se deste tão importante instituto 

na legislação brasileira.  

Sobre a referida Lei Orçamentaria, Lago (2008) disserta que essa foi a fase 

pré-publicidade dos registros públicos no Brasil, a qual perdurou do descobrimento do 

país até a criação da referida lei. Trata-se da primeira lei a originar a publicidade 

registral imobiliária no Brasil, sendo, posteriormente, regulamentada pelo Decreto nº 

482, de 14 de novembro de 1846 (PASSARELLI, 2008, p. 20).  

No desenrolar legislativo sobre a evolução dos registros públicos e, 

consequentemente, da propriedade no Brasil, Abreu (2013) ensina que, buscando 

resolver a situação inerente à transmissão da propriedade e os problemas 

ocasionados pela Lei Orçamentária 317, de 21 de outubro de 1843, Dom Pedro 

elaborou a Lei nº 1.237, de 24 de setembro de 1864, que regulamentou o registro 

geral de propriedade, substituindo a tradição das transações imobiliárias até então 

empregada pela transcrição1.  

Segundo a mesma autora, através dos Decretos nºs 169-A, de 19 de janeiro de 

1890, e 370, de 2 de janeiro de 1890, expedidos pelo governo da república, passou a 

ser obrigatório que os títulos2 que se referiam a direitos reais fossem levados a registro 

no fólio3 imobiliário, momento em que a transmissão da propriedade passou a ser mais 

segura. 

Aprofundando o estudo da legislação sobre a propriedade no Brasil, foi o 

Código Civil de 1916 que regulamentou as questões relativas a ela e a seus 

respectivos registros até a entrada em vigor da atual Lei de Registros Públicos (Lei 

6.015, de 31 de dezembro de 1973), que passou a reger o registro da propriedade 

imobiliária brasileira (ABREU, 2013).  

Na atualidade, a legislação brasileira prevê que a propriedade só é transmitida 

com o devido registro do título translativo (escritura pública) no Cartório de Registro 

 
1A transcrição era uma forma de registro e transmissão da propriedade utilizada no sistema registral 
imobiliário brasileiro. O registro se dava em livros manuscritos de transcrição, tendo esse sistema 
perdurado até a criação da Lei 6.015/73 (atual Lei de Registros Públicos), a qual criou o chamado Livro 
2 e determinou que fossem feitas fichas de matrícula para cada imóvel pertencente à serventia registral 
na qual se localizava o imóvel. Com a criação da matrícula, todo e qualquer ato relacionado ao imóvel 
deve ser registrado de forma contínua, iniciando no R.1, R.2 ao infinito (art. 167 e seguintes da Lei nº 
6.015/73). 
2 Escrituras Públicas de Compra e Venda, Doação, Hipoteca, por exemplo. 
3 Cartório de Registro de Imóveis. 
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de Imóveis, a teor do que preconiza o art. 1.245 do Código Civil de 2002 (BRASIL, 

2002), não existindo mais a transmissão de direitos reais sobre imóveis pela simples 

tradição ou entrega da coisa. 

Com o aumento da transmissão da propriedade e o crescente desenvolvimento 

nas áreas urbanas, revelou-se necessário parcelar o solo para construir mais 

moradias, sendo então regulamentado o parcelamento do solo urbano através da Lei 

nº 6.766/79. 

A referida legislação, que é utilizada até os dias atuais, criou as diretrizes gerais 

para a aplicação dos parâmetros legais para realização de desmembramento ou 

loteamento em todo o país, entretanto não trazendo nenhuma informação quando ao 

parcelamento de solo dos terrenos de marinha.  

Em razão do Brasil ser um país com várias realidades, a referida legislação 

deixou a cargo dos municípios estabelecerem, através do Plano Diretor, quais as 

melhores diretrizes para realização de parcelamento de solo local, cabendo à 

municipalidade sua regulamentação e aprovação.  

Diante do contexto histórico apresentado, percebe-se que a trajetória da 

propriedade no Brasil teve suas falhas e, até os dias atuais, é possível notar os 

reflexos da falta de efetivação de políticas públicas do Estado na organização da 

propriedade e do uso e ocupação do solo, especialmente em regiões com áreas 

consideradas de marinha.  

 

2.5 PROPRIEDADE PÚBLICA E PRIVADA 

 

Feitas as considerações sobre o recorte histórico da propriedade e registros 

públicos, faz-se importante, também, discorrer algumas linhas sobre a diferenciação 

entre propriedade pública e privada, visando melhor compreensão sobre os terrenos 

e áreas de marinha e sua demarcação.  

Mello (2013, p. 928) conceitua bens públicos como “todos aqueles que 

pertencem às pessoas jurídicas de Direito Público, isto é, União, Estados, Distrito 

Federal, Municípios, respectivas autarquias e fundações de Direito Público”. 

Em outra perspectiva, Carvalho Filho (2017) ensina que, historicamente, a 

propriedade é um instituto de caráter público, que se constitui em um direito natural 
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que, no transcorrer do tempo, teve seu espírito levado para as cartas constitucionais.  

No Brasil, a propriedade privada e a propriedade pública tiveram origem com a 

colonização portuguesa (BORGES, 2012, p. 47), sendo a primeira classificação 

metódica dos bens públicos trazida no direito brasileiro com o Código Civil de 1946 

(FREDERICO apud CARDOSO, 2014, p. 24). 

Para Tartuce (2017), a propriedade deve ser entendida como um dos direitos 

basilares do ser humano, pois é através dela que este, como indivíduo, se sente 

realizado, e é nela que ele constitui sua família, cria seus filhos e fixa residência e 

domicílio.  

Posto isso, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 tratou 

sobre o direito à propriedade como um direito fundamental, conforme preconiza o art. 

5º, XXII, da referida Carta Cidadã (BRASIL, 1988). Entretanto, não se trata de um 

direito absoluto, pois pode haver restrições por parte do poder público em relação ao 

uso e disponibilidade do bem imóvel ou móvel (ALEXANDRINO; PAULO, 2017, p. 

1160). 

A distinção entre propriedade pública (bens públicos) e propriedade privada é 

controversa na literatura que disserta especificamente sobre o tema, porquanto, em 

um primeiro momento, adotava-se o entendimento de que seriam bens públicos 

aqueles de propriedade das pessoas jurídicas de direito público, tal qual aqueles de 

propriedade de pessoas de direito privado que estivessem afetados à prestação de 

determinado serviço ou utilidade pública (CARVALHO, 2017, p. 1.085).  

No sentido de especificar que tipos de bens são considerados públicos, o art. 

20 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seus incisos, elenca 

quais são os bens da União e, por conseguinte, públicos: 

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 [...]; V - os recursos 
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naturais da plataforma continental e da zona 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. (BRASIL, 1988). 
 

Para elucidar a dissensão existente entre o que se entende por bem público e 

privado, buscou o legislador relacionar no art. 98 do Código Civil de 2002 o que se 

trata por bens públicos, passando a classificá-los como sendo aqueles “do domínio 

nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros 

seriam particulares, não importando qual a pessoa a que este bem pertencesse” 

(BRASIL, 2002). 

Não obstante essa definição, o art. 98 do supracitado código listou 

categoricamente quais seriam esses bens públicos, conforme endossado no art. 99, 

a saber: 

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; 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 [...] (BRASIL, 2002). 

 Pereira (2017) assinala que a classificação dos bens públicos e privados tem 

por base o critério da titularidade, razão pela qual o disposto no art. 98 do Código Civil 

de 2002 estaria ocasionando dúvidas e distinções entre os literatos da área jurídica. 

Isso porque, os bens públicos (propriedade do Estado) trazem em sua essência 

algumas diferenças quanto a sua classificação, pois podem ser: (a) de uso comum do 

povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; (b) de uso especial, como 

edifícios ou imóveis destinados a serviço da administração federal, estadual ou 

municipal; e, ainda, (c) bens dominicais, que formam o patrimônio das pessoas 

jurídicas de direito público, tais como objeto de direito pessoal ou real (DI PIETRO, 

2012, p. 726). 

Nesse sentido, Mello (2013) explica que o conjunto de bens públicos forma o 

domínio público, sendo os bens de uso comum classificados por lei ou por seu próprio 
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destino, como por exemplo mares, rios, ruas, estradas e praças, os quais não podem 

ser objeto da usucapião4 (BRANDELLI, 2016, p. 31). 

Posto isso, feita a diferenciação entre bens públicos e privados, conclui-se, ante 

o disposto no inciso VII do art. 20 da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, que os terrenos ou áreas de marinha são bens públicos e de propriedade da 

União, não sendo, por essa razão, tangíveis até que sejam especializados 

geograficamente (MARONI NUNES, 2019, p. 90). 

 

2.6 TERRENOS DE MARINHA  

 

Dissertar sobre os terrenos de marinha não é uma tarefa fácil, pois, ao mesmo 

tempo em que o tema desperta interesse pela historicidade e peculiaridades, traz 

consigo preocupações em virtude da sua complexidade. 

Ao realizar a presente pesquisa, constatou-se vasto número de trabalhos que 

versam sobre os mais variados pontos de vista desse instituto, bem como as 

problemáticas existentes de norte a sul do Brasil. Debate-se desde as metodologias 

para a demarcação dos terrenos de marinha até à possível extinção do instituto do 

ordenamento jurídico, comprovando, novamente, a relevância da presente pesquisa. 

Tem-se, ainda, que a história dos terrenos de marinha se confunde com a da 

propriedade no Brasil, tema já abordado anteriormente. Mas o que tem a ver os 

terrenos de marinha com a propriedade pública ou privada? A resposta é complexa, 

uma vez que são áreas de grande valor econômico, ensejando os mais variados 

interesses, conflitos e especulações. 

As terras brasileiras foram transferidas a particulares através das capitanias 

hereditárias, tendo sido reservado pela Coroa o domínio sobre as áreas localizadas 

contíguas aos rios, lagos e praias, as quais deveriam sempre ficar à disposição 

daquela para fins de defesa do território (MELO; PUGLIESE, 2009, p. 31). Antes da 

criação dos terrenos de marinha existiam as lizeiras, que eram compreendidas por 

terras marginais ao mar, de uso comum do povo (SILVEIRA apud PASSOS, 2017, p. 

 
4
 Procedimento pelo qual o indivíduo adquire o direito à propriedade sobre determinado bem em razão 

do exercício da posse por certo lapso temporal, consoante dispõe o art. 1.238 e seguintes do Código 
Civil de 2002. 
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32).  

A compreensão sobre a criação dos terrenos de marinha para defesa nacional, 

segundo Lima (2002), é deturpada por indivíduos que desconhecem os fatos 

históricos, pois, conforme explica o autor, esse argumento é utilizado para embasar 

as teorias da extinção do instituto, quando, na realidade, a ideia principal do Rei ao 

criar os terrenos de marinha foi a de garantir o acesso de todos ao mar (LIMA, 2002, 

p. 19). 

Pelas razões acima expostas, a Ordem Régia, de 21 de outubro de 1710, 

excluiu os terrenos de marinha da partilha das Capitanias Hereditárias à época, 

passando essas a permanecerem sob o poder da Coroa (MELO; PUGLIESE, 2009, p. 

31).  

A referida ordem tratou mais sobre as questões arrecadatórias e tributárias do 

que a respeito da utilização propriamente dita dos terrenos de marinha, ou seja, 

buscou-se regulamentar a cobrança dos impostos (MACHIAVELLI, 2008, p. 27), o que 

é conhecido até os dias atuais por aforamento (MÁXIMO, 2013, p. 35). 

Muitos são os conceitos que referendam os terrenos de marinha e seus 

acrescidos, sendo um deles o de Alexandrino (2017), que descreve o referido instituto 

como sendo “aquelas áreas banhadas pelas águas do mar, ou rios navegáveis, em 

sua foz, que se estendem a uma distância de 33 metros para a área terrestre, 

contadas da linha preamar média de 1831”.  

Já, por acrescidos de terrenos de marinha, tem-se como conceito “tudo aquilo 

que no futuro venha acrescer sobre água do mar” (MELO; PUGLIESE apud LIMA, 

2009, p. 33), compreendendo, ainda, aqueles que tiverem formação por meio natural 

ou artificial para o lado do mar (MACHIAVELLI, 2008, p. 34).  

 Antes da constituição do decreto supramencionado, nada se falava em terras 

públicas e, por consequência, em terrenos de marinha. Tudo começou com o início da 

República, com a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 

(CREUB/1891) e o Código Civil de 1916, os quais sucederam sobre terras públicas — 

porém ainda ausente de menção aos terrenos de marinha (MARONI NUNES, 2019, 

p. 40). 

Com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, o referido decreto foi 

recepcionado, passando a reconhecer constitucionalmente os terrenos de marinha 
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como propriedades da União Federal, conforme o art. 20, inciso VII, da referida carta.5 

Para Maroni Nunes (2019), foi a CRFB/1988 que pela primeira vez enunciou os 

terrenos de marinha como bens públicos da União Federal. Conforme adiantado 

neste trabalho, foi o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, que passou a 

dispor sobre esse tipo de imóvel, conceituando-o, agora legalmente, em seu art. 2º, 

como sendo aqueles:  

[...] 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. (BRASIL, 1946). 
 

 A imagem representada pela Figura 1, disponibilizada pela Secretaria de 

Patrimônio da União (SPU), ilustra a faixa considerada como terrenos alodiais6, 

terrenos de marinha, acrescidos e praia. 

 

Figura 1 – Linha Preamar Média e Linha Limite dos Terrenos de Marinha. 

 
Fonte: SPU 

 
5 Art. 20 - são os bens da União e, consequentemente públicos: [...] VII - os terrenos de marinha e seus 
acrescidos. (BRASIL, 1988). 
6 O terreno alodial é vizinho ao terreno de marinha, de propriedade privada. Disponível em: 
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/patrimonio-da-uniao/bens-da-uniao/terrenos-de-marinha. 
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Desse modo, parte dos imóveis localizados na faixa da LPM e os acrescidos 

estão situados dentro da área considerada de propriedade da União Federal, o que 

explica o surgimento de conflitos entre particulares e entes públicos, principalmente 

quando se trata da espacialização geográfica dos terrenos de marinha em relação a 

LPM. 

 

2.7 PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA 

 

O Brasil é alicerçado em um estado democrático de direito, sendo a segurança 

jurídica um dos princípios basilares trazidos pela Constituição Cidadã de 1988. Um 

exemplo desse princípio foi estampado no art. 5º, inciso XXXVI, segundo o qual “a lei 

não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito” (BRASIL, 

1988). 

Quando se fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o 

ato jurídico perfeito, na realidade, o constituinte quer proteger o indivíduo do Estado, 

pois, na maioria das vezes, é o Estado que viola as regras criadas por ele próprio. 

Segundo Di Pietro (2019), o princípio da segurança jurídica apresenta aspecto 

objetivo no que se refere à estabilidade das relações jurídicas, e aspecto subjetivo 

quando se fala na proteção e confiança legítima, pois este último leva a boa-fé do 

cidadão que acredita e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos 

e respeitados pelo estado e por terceiros. 

A segurança jurídica atrelada ao caso da demarcação da LPM e espacialização 

dos terrenos de marinha se correlaciona com o direito público, administrativo e 

registral imobiliário. Tem-se que ela possui caráter de direito público porque os 

terrenos de marinha são considerados bens públicos por expressa previsão constante 

do art. 20, VII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, razão pela 

qual se vincula a este critério legal. 

Por sua vez, atrela-se a segurança jurídica ao direito administrativo, dado que 

atos demarcatórios devem ser realizados por ato da administração pública, de 

incumbência da Secretaria de Patrimônio da União - SPU, inclusive por determinação 

legal. 

Há também correlação com o direito registral imobiliário visto que, em se 
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tratando de imóveis, todos as informações relativas a este tipo de bem devem ser 

levadas a registro ou averbação, em razão do princípio da publicidade constante da 

Lei nº 6.015/1973 e da concentração emoldurado pela Lei nº 13.097/2015. 

Considerando o que foi exposto até aqui, os atos administrativos de delimitação 

da LPM e espacialização geográfica dos terrenos de marinha devem ser precedidos 

de métodos que possam evitar litígios e insegurança jurídica, conforme se evidenciará 

no presente estudo. 

 

2.8 DIREITO, GEOGRAFIA E OS CONFLITOS 

 

A ciência jurídica e a ciência geográfica fazem parte da linha de estudo das 

ciências sociais. Uma, porque estuda as relações jurídicas entre os indivíduos; a outra, 

a relação destes com o espaço, razão pela qual, muitas vezes, o objeto de estudo 

dessas duas ciências colide, gerando conflito e insegurança jurídica. 

Nesse sentido, Konzen (2020) pontua que os espaços — assunto de estudo da 

geografia — são, na maioria das vezes, objeto de regulamentação pelo Estado. Logo, 

o espaço geográfico seria um elemento essencial para determinar o conceito de 

Estado (LOSANO, 2014, p. 87).  

Assevera o mesmo autor, ainda, que nos “últimos quarenta anos a geografia 

jurídica tem se desenvolvido sobre a normatização e espacialização, correlacionando-

se com a vida social”. Na realidade, havendo ação humana no espaço, haverá essa 

interseção entre a ciência jurídica e a geográfica.    

Conforme afirma Ugeda (2020), o direito utiliza dados, análises, diagnósticos e 

planejamento da geografia para estabelecer uma ordem interna, enquanto o Estado 

já vem utilizando por séculos os dados censitários para fim de controle do seu 

território. 

Nesse sentido, a “geografia utiliza o direito como meio, junto a sua capacidade 

coercitiva, para mobilizar sua finalidade que é localizar coisas, pessoas e relações de 

território” (UGEDA, 2020, p. 31). 

A interação entre o direito e a geografia é tão grande que nos séculos IXX e XX 

a geografia era ensinada na disciplina de direito das coisas, com o intuito de 

compreender a materialidade e os critérios científicos para delimitar as propriedades 
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imobiliárias (UGEDA, 2020, p. 33).  

Ademais, Konzen (2020) leciona que os estudos da geografia jurídica se 

multiplicaram nos anos 2000, com uma grande publicação de trabalhos sobre a 

interdisciplinaridade dos conteúdos. Efetivamente, existe uma quase dependência de 

informação de uma ciência para a outra, visto que uma necessita do objeto de estudo 

da outra para sua evolução. 

Não há dúvidas sobre essa dependência existente entre direito e geografia, 

pois, para compreender o espaço e direito, haverá, necessariamente, intersecção 

entre normas ideológicas e a representação no espaço (KONZEN, 2020, p. 12), uma 

vez que, quando se fala em jurisdição estatal, vislumbra-se a aplicação das normas 

jurídicas sobre uma categoria já consolidada na geografia política — um exemplo 

desse tipo de jurisdição seriam os terrenos de marinha (KONZEN, 2020, p. 15).  

A aplicação das normas jurídicas sobre determinado território é atribuição, 

segundo Losano (2014), do direito público, sendo que só é possível perfectibilizar a 

norma sobre determinado território através da sua junção com a geografia, possuindo 

o Estado, desse modo, condições de delimitação de sua faixa territorial, aérea e 

marítima, bem como estabelecimento das fronteiras do seu espaço territorial. 

É a partir da delimitação legal das faixas territoriais e, consequentemente, do 

estabelecimento do poder exercido pelo Estado sobre determinado espaço geográfico 

que se iniciam os conflitos, posto que há uma discrepância entre as práticas jurídicas 

e a aplicação da norma dentro de um espaço jurisdicional. Isso porque a lei que 

delimita determinadas obrigações a um território não reflete, de fato, a realidade 

encontrada no local, surgindo, assim, os desacordos e a insegurança jurídica 

(KONZEN, 2020, p. 18).  

Segundo o mesmo autor, essa discrepância entre a realidade trazida na 

legislação e aquela encontrada em um determinado território pode ser observada, 

principalmente, nos órgãos incumbidos da fiscalização ambiental, pois pode haver 

sobreposição de espaços jurisdicionais, insurgindo conflitos (KONZEN, 2020, p. 22).  

Um exemplo desse tipo de atrito em razão de sobreposição de espaços 

jurisdicionados é tratado por Poubel e Campos (2019) ao pesquisar a possível 

existência de conflitos quanto ao zoneamento dos planos diretores dos municípios de 

Cariacica e Serra, ambos do estado do Espírito Santo.  
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Relatam os autores existir entre os limites dos dois municípios um corredor 

ecológico, o qual é analisado de forma diferente no plano diretor de cada uma das 

municipalidades.  

Por essa razão, constatou-se a existência de desacordo entre as diretrizes da 

expansão urbana existentes nas legislações municipais de ambas as municipalidades, 

podendo trazer prejuízos ambientais à área (CAMPOS; POUBEL, 2019, p. 1-21), que 

acarretariam insegurança jurídica. 

Borges (2012) também apresentou a problemática dos conflitos e insegurança 

jurídica quando pesquisou sobre os “limites das dominialidades territoriais sobre os 

terrenos de marinha em Belém, no estado do Pará”. 

 Explana a autora sobre a insegurança jurídica ocasionada em face da 

demarcação de forma arbitrária dos terrenos de marinha pela SPU na cidade de 

Belém, vez que o processo de demarcação foi realizado unilateralmente, criando 

inúmeros embates com as pessoas que residem naquela cidade, bem como com o 

poder público local.  

Segundo a citada autora, a SPU demarcou as possíveis áreas de marinha sem 

ao menos intimar os ocupantes. O Município, por sua vez, alega que as áreas 

demarcadas são de propriedade da Prefeitura.  

Conforme exposto na referida pesquisa, com a suposta demarcação, 51% da 

cidade de Belém seria área de marinha e, por isso, patrimônio da União. A situação 

chegou ao ponto de os ocupantes estarem sendo executados em razão do não 

pagamento das taxas de ocupação, sem nem ao menos saberem a que se referiam 

as cobranças.  

O caso é tão emblemático que a Defensoria Pública e o Ministério Público 

daquele estado precisaram intervir judicialmente para salvaguardar, principalmente, o 

direito das pessoas mais carentes (BORGES, 2012, p. 27-97), restando explícito o 

quanto a falta ou mesmo a demarcação dos terrenos de marinha motivam conflitos e 

insegurança jurídica. 

O caso apresentado acima é, segundo Pereira (2014), típico quando da 

tentativa da criação de restrições sobre determinados territórios, cujas imposições 

ocasionam embates, principalmente em âmbito local, e quando este é utilizado como 

base econômica.  
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Nesse sentido, Borges (2012) equaliza que o conflito é perceptível quando 

existem várias territorialidades em uma localidade e os interesses se justapõem, como 

é o caso da demarcação da LPM e espacialização geográfica dos terrenos de marinha.  

 Desta maneira, nas áreas localizadas nas faixas litorâneas, muitos são os 

casos de justaposição de interesses entre os particulares e os entes públicos sobre a 

demarcação dos terrenos de marinha, sendo um desses episódios o que fez eclodir a 

presente pesquisa, voltada para o estudo de caso do loteamento Gênova, em 

Biguaçu. 
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3 METODOLOGIA  

 

Em razão das características apresentadas no trabalho, a abordagem utilizada 

foi a qualitativa, dado que esse tipo de método, segundo Minayo (2001), tem relação 

com a pretensão original deste estudo, a qual está voltada para as relações humanas 

e as ciências sociais.  

A abordagem qualitativa sobre o tema objeto da pesquisa propõe uma análise 

sobre os terrenos de marinha e a insegurança jurídica no estudo de caso do 

loteamento Gênova, tal como seus possíveis reflexos no planejamento urbano. 

Diante do fato de que a pesquisa seguiu a linha das ciências sociais, os 

métodos de pesquisa escolhidos são: estudo de caso, revisão bibliográfica — através 

de leitura da literatura que se refere ao tema objeto do estudo — e revisão documental 

a qual foi estruturada conforme figura 2. 

 

Figura 2: Estrutura da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em um primeiro momento e do ponto de partida de uma investigação científica, 

Boni e Quarema (2005) afirmam que é necessário que se faça uma revisão 

bibliográfica coletando dados em obras já publicadas sobre o tema, tendo sido 

realizada essa etapa no primeiro capítulo.  

Nesse sentido, Alves-Mazzotti (2006) assevera que esse tipo de pesquisa deve 

ser realizado de forma superficial, mesmo antes da elaboração do projeto de pesquisa, 

pois as leituras ajudariam o pesquisador a escolher a literatura mais relevante para 

juntar ao seu trabalho. 

Para Minayo (2001) a revisão bibliográfica coloca o pesquisador frente às ideias 

já existentes de outros autores, tratando-se de um confronto de natureza teórica social 

peculiar à realidade vivenciada pelos atores da relação objeto da pesquisa. 

Dessa forma, em busca de retratar a realidade vivenciada pelos atores da 

relação objeto pesquisa referenciada por Minayo, se fez necessário retratar a 

formação territorial do município de Biguaçu e, consequentemente, da área de estudo. 

 

3.1 HISTÓRIA DE BIGUAÇU 

 

A formação histórica de Biguaçu se confunde com a história de Santa Catarina. 

Santos (2015) leciona que tudo começou quando a capitania de Sant’Ana, 

compreendida por todo o território do litoral catarinense, foi recebida por Martin Afonso 

de Souza, tendo sido criada, então, a Capitania da Ilha de Santa Catarina pela 

Provisão Régia de 11 de agosto de 1738. 

Santos (1996) diz que com a construção da Fortaleza de Santa Cruz foi 

escolhida a região de São Miguel para fixação dos futuros povoados, nascendo no 

planejamento local o embrião da freguesia de São Miguel, cuja atual designação é 

Distrito de Guaporanga, localizado em Biguaçu. 

Afirma Santos (1996), também, que a colonização de Biguaçu se deu por 

açorianos provavelmente em razão da inauguração da Igreja de São Miguel Arcanjo, 

a qual aconteceu em 23 de janeiro de 1751. A igreja de São Miguel recebeu de 

presente um sino doado pelo Imperador Dom Pedro II no ano de 1845, quando ele 

visitou Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2021), conforme se pode observar na 

Figura 3. 
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Figura 3 – Igreja de São Miguel 

 

                                     Fonte: FECAM, 2021. 
 

Nesse delinear histórico, Fortes apud Born (1996) esclarece que São Miguel, 

em 1797, era a quarta freguesia em extensão da província, desmembrando-se de 

Desterro (atual Florianópolis) somente em 1833, momento em que este vilarejo 

passou a possuir o status de município em razão do ato do Conselho Administrativo 

da Província de Santa Catarina, datado de 1º de março de 1833 (SANTOS, 2015, p. 

37). 

 Surge, então, o município que foi elevado à categoria de vila com a 

denominação de Biguassu, por resolução do Governo em 1º de março de 1833. O 

município foi desmembrado do estado de Santa Catarina e instalado em 16 de maio 

de 1833 em São Miguel, sendo constituído de dois distritos: Biguassu e São Miguel 

(IBGE, 2021).  

Sob aspecto territorial, o então município de São Miguel (atual Biguaçu) 

confrontava ao Norte até a margem direita do Rio Camboriú; ao Sul, com o Rio 

Carolina — que até dos dias atuais serve como divisa territorial entre os municípios 

de Biguaçu e São José; ao Leste, com o Oceano Atlântico; e, a Oeste, com terras 

pertencentes à Villa de Lages (SANTOS, 2015, p. 37-38).  

Extrai-se da literatura que, a extensão territorial do município de São Miguel era 

vasta, vindo a ser ocupado gradativamente pelos descendentes dos primeiros 

povoadores, pelos escravos de origem brasileira e africana, pelos imigrantes 
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ericeiros7, alemães, italianos e por outras etnias em menor número (SANTOS, 2015, 

p. 61). 

Parte das terras pertencentes à freguesia de São Miguel deu origem, por 

desmembramento, aos municípios de Camboriú, Balneário Camboriú, Itapema, Porto 

Belo, Bombinhas, Tijucas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Major Gercino, 

Governador Celso Ramos, Antônio Carlos e Biguaçu (SANTOS, 1996, p. 46). 

Com a realização do parcelamento das áreas acima, Santos (2015) pontua que 

a atual sede do município de Biguaçu começou a surgir a partir do ano de 1753, com 

a distribuição das terras localizadas na margem direita do Rio Biguaçu, o qual, naquela 

época, denominava-se “Rio Embiguoasu”.  

O autor ilustra que foram encontrados registros das doações dessas terras no 

livro 1º de Sesmarias do Governo da Capitania de Santa Catarina, datado de 1753 

(SANTOS, 1996, p. 26). Segundo ele, foi com a Lei Providencial nº 971, de 1 de 

dezembro de 1882, que a então freguesia foi elevada ao povoado de Biguaçu, tendo 

sido transferida a sede para onde hoje está localizado o centro da cidade. 

Conforme se pode observar, o atual município de Biguaçu surgiu tão somente 

à margem direita do Rio Biguaçu, sentido Oceano, mudando a sede administrativa 

para onde hoje se localiza a praça central. 

Quanto às transmissões de terras à época, essas eram doadas e suas medidas 

calculadas por braças, quase o mesmo sistema de transmissão já referendado no 

capítulo primeiro deste trabalho.  

Dentre vários povoadores de Biguaçu, Soares (1989) explica que foi o Capitão 

do Regimento da Ilha, José Bernardo Galvão, um dos primeiros proprietários de terras, 

o qual em 1753 possuía um total de 1500 braças de terras em quadra. 

Interessantes são as minúcias trazidas por Soares (1989) sobre as áreas 

recebidas à época, dentre as quais aquela dada a Agostinho Fernandes de Carvalho, 

morador da Freguesia de São Miguel, o qual recebeu, em 02 de julho de 1774, uma 

concessão de sesmaria na localidade de Rio Caveiras, em Biguaçu, com a seguinte 

descrição:     

O terreno que media 200 braças de frente com 1.000 de fundos, 
com frente nordeste, correndo os fundos ao Sudeste na picada o 
Rio Caveiras até o Rio chamado Calafate, ficando de um lado 

 
7 Imigrantes vindos da cidade de Ericeira, Portugal. 
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Antônio Peixoto Lourenço e do outro João Pereira do Valle 
(SOARES, 1989, p. 21-22). 

Destaca-se a informação acima pelo fato de que o Rio Caveiras, que continua 

com a mesma denominação até dos dias atuais, foi utilizado para dar nome também 

a um bairro existente em Biguaçu.  

O bairro Rio Caveiras está localizado a menos de um quilômetro de distância 

da área objeto da presente pesquisa. A área de estudo está localizada entre o bairro 

Rio Caveiras, citado acima, e o já citado Rio Carolina, que faz a divisa de Biguaçu 

com a cidade de São José. 

No decorrer do desenvolvimento da cidade de Biguaçu, Schmitz (1993) pontua 

que nos anos de 1950 a 1960 a local concentrava mais da metade da população da 

área conurbada da Grande Florianópolis, vindo a perder esse número com o passar 

do tempo. 

 Nesse sentido, Hildebrandt (2018) assinala que nos anos de 1950 Biguaçu 

possuía a população de 19.527 habitantes, mas que passou a notar uma baixa na 

urbanização e densidade populacional, bem como baixo desenvolvimento. 

Por sua vez, Schmitz (1993) informa que, mais recentemente, o aumento da 

população urbana em Biguaçu se deu em razão da construção da BR 101, por volta 

dos anos 1960. No mesmo sentido afirma Porath (2019), ao atrelar o desenvolvimento 

da cidade com a construção da BR 101.  

Todo o desenvolvimento acima narrado, sem a observância de critérios 

urbanísticos, nas palavras de Fortes (1996), resultou em desordem na função urbana 

de Biguaçu, sendo este um problema existente até os dias atuais, especialmente nas 

áreas geograficamente localizadas perto do mar. 

 

3.2 BAIRRO MAR DAS PEDRAS 

 

O bairro Mar das Pedras, local onde está localizada a área objeto do recorte 

espacial, foi denominado pela Lei Municipal nº 3.051, de 1º de junho de 2011, tendo 

sido o perímetro e descrição estabelecido no inciso II do art. 1º da referida lei. O 

território ocupado pelo bairro foi classificado inicialmente pela Lei Municipal nº 12, de 

17 de fevereiro de 2009 (Plano Diretor), como Macrozona Urbana Consolidada, 
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conforme Figura 4. 

 

Figura 4 – Mapa de Macrozoneamento - ZIR-48. 

 

Fonte: Lei Municipal nº 12/2009. 

 
8 ZIR-4 – Zona de Interesse Residencial 4 
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 Com a revisão do Plano Diretor no ano de 2014, através da Lei Complementar 

nº 71, de 30 de setembro de 2014, a referida região, em que está inserido o bairro Mar 

das Pedras, passou a ser classificada como Zona Comercial 3, conforme Figura 5. 

 

Figura 5 – Mapa de Macrozona Consolidada – ZC-39. 

 

Fonte: Lei Municipal nº 71/2014. 

 
9 ZC-3: Zona Comercial 3. 
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No que diz respeito ao zoneamento urbano no qual o bairro está inserido, o 

Plano Diretor de 2009 também o classificava como Zona de Interesse Residencial 4, 

de acordo com a Figura 6, passando a reclassificá-lo como Zona Comercial 3, 

consoante Figura 7. 

 

Figura 6 – Mapa de Macrozoneamento - ZIR-410. 

 

Fonte: Lei Municipal nº 12/2009. 

 
10 ZIR-4 – Zona de Interesse Residencial 4 



38 

 

 

 

Figura 7 – Mapa de Macrozoneamento - ZC-311. 

 

Fonte: Lei Municipal nº 71/2014. 

 
11 ZC-3: Zona Comercial 3. 
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O Plano Diretor de Biguaçu foi criado somente no ano de 2009, segundo 

obrigação estipulada pelo art. 50 do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), o qual 

estabeleceu que os municípios deveriam aprová-lo até a data de 30/06/2008.  

Por essa razão, o loteamento foi aprovado e registrado antes da criação do 

Plano Diretor supramencionado. O território ocupado pelo loteamento está 

classificado pelo atual Plano Diretor de Biguaçu como sendo Área Comercial 03, 

conforme alteração legislativa realizada no ano de 2014. 

Segundo o Art. 42 da Lei Complementar nº 71, de 30 de setembro de 2014, as 

zonas comerciais “têm por objetivo incentivar a instalações de atividades comerciais 

e de prestação de serviços, predominantemente, compatibilizando com a 

infraestrutura existente [...]” (BIGUAÇU, 2014).   

A Figura 8 retrata a área que compreende o recorte espacial utilizada do 

presente estudo: 

 

Figura 8 - Mapa de Localização da Área de Estudo

 

Fonte: Elaborado pelo autor e Yasmim Santos, 2022. 
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O mapa perfaz o recorte espacial do loteamento Gênova dentro dos mapas 

anteriormente apresentados nas Figuras 4, 5, 6 e 7. Esse mapa foi realizado tendo 

por base as coordenadas geográficas citadas na matrícula do imóvel.  

 

3.3 ASPECTOS LEGAIS DO EMPREENDIMENTO 

  

Antes de prosseguir com a descrição dos procedimentos realizados na busca 

de informações para elaboração da pesquisa, é necessário registrar as razões para a 

escolha do loteamento Gênova como estudo de caso.  

Incialmente, a escolha do loteamento Gênova para aprofundamento da 

pesquisa envolvendo os terrenos de marinha se deu por acaso. O projeto de pesquisa 

apresentado para seleção do programa de mestrado do PPGPLAN-UDESC, foi 

direcionado para a questão do cadastramento dos terrenos de marinha no Bairro Praia 

João Rosa, sendo alterado para o Bairro Saveiro. Por fim, por recomendação da banca 

na qualificação, foi direcionado a pesquisa para a questão dos terrenos de marinha e 

a insegurança jurídica, surgindo assim a ideia do estudo envolvendo o loteamento 

Gênova, por ser um caso bastante emblemático no município de Biguaçu. 

Feito isso, dirigiu-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Biguaçu e solicitou-

se uma certidão de inteiro teor da matrícula do loteamento com o objetivo de entender 

melhor o caso.  

Por se tratar de arquivo público, inexistiram maiores problemas na obtenção de 

cópia também dos documentos arquivados no Cartório de Registro de Imóveis 

relacionados ao loteamento Gênova, especialmente a matrícula do imóvel, planta e 

as licenças apresentadas para construção do empreendimento, até porque todos os 

documentos arquivados em cartório são públicos e devem ser de conhecimento de 

todos, salvo exceções legais, em razão do princípio da publicidade existente no direito 

registral (CENEVIVA, 2009, p. 16). 

Assim, em posse da certidão de inteiro teor12 da matrícula nº 19.120, a qual 

corresponde ao loteamento Gênova, e cópia da planta do empreendimento arquivada, 

foi realizada uma análise minuciosa de todas as informações constantes naqueles 

 
12 Trata-se de documento que consta todas as informações relativas ao imóvel. Pode ser 
considerado, analogicamente, como a “certidão de nascimento” do imóvel. 
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documentos.  

Sobre a análise da matrícula, observou-se 11 (onze) atos registrados no 

documento em que hoje está registrado o loteamento, mas em nenhum deles foi 

verificado qualquer menção à existência de espacialização geográfica de área de 

marinha no imóvel ou mesmo menção a delimitação da LPM sobre o imóvel. 

Importante frisar que é a espacialização geográfica dos terrenos de marinha que os 

torna este tipo de bem palpável e, consequentemente, propriedade do Estado 

(MARONI, 2019, p. 90). 

A área onde foi construído o loteamento teve origem na matrícula nº 524, 

datada de 04 de novembro de 1976, a qual possuía como proprietários à época Aldo 

José Amaral e José Francelino Amaral (RI BIGUAÇU, 2022). 

No registro número 4, datado de 27 de fevereiro de 1978, consta que o imóvel 

possuía as seguintes confrontações: a Oeste, com a Estrada Estadual; ao Leste, com 

terras de marinha e com terras de Gumercindo Manoel Ferreira; ao Sul, com terras de 

Manoel do Amaral; e ao Norte, com terras de José Francelino Amaral (RI BIGUAÇU, 

2022).  

Na sequência, a matrícula citada foi encerrada, sendo transferida a gleba onde 

foi construído o loteamento para a atual matrícula número 19.120, datada de 12 de 

julho de 2006. Nessa matrícula foi realizada menção à nova descrição do imóvel, 

sendo possível observar que do V4 ao V8 o terreno confronta com área de marinha, 

como demonstra a Figura 9 (RI BIGUAÇU, 2022). 

 

Figura 9 – Matrícula do loteamento Gênova 

 

Fonte: RI Biguaçu/Elaborada pelo autor. 
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A gleba utilizada para construção do empreendimento foi adquirida pela 

loteadora em 07 de dezembro de 2006 e o loteamento foi registrado em 19 de março 

de 2007 (RI BIGUAÇU, 2022). Trata-se de um empreendimento construído na 

modalidade de parcelamento de solo urbano, consubstanciado em uma “subdivisão 

de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, 

de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 

existentes” (BRASIL, 1979). 

 Tendo por base a matrícula supracitada, é possível observar que loteamento 

possui uma área vendável de 52.498,14m², composta por 135 lotes, distribuídos por 

07 quadras, designadas por quadras: “A”, com 27 lotes; “B”, com 15 lotes; “C”, com 

08 lotes; “D”, com 26 lotes; “E”, com 26 lotes; “F”, com 25 lotes; e “G”, com 08 lotes 

(RI BIGUAÇU, 2022). 

Além dos lotes acima narrados, o loteamento possui uma avenida denominada 

“A”, com a área de 5.794,61m², e ruas designadas por número “01”, com 384,86m²; 

“02”, com 2.583,28m², “03”; com 2.449,03m²; “04”, com 4.029,67m²; e “05”, com 

1.707,18m², todas constantes na matrícula do imóvel (RI BIGUAÇU, 2022). 

Além das áreas de arruamento, o loteamento possui as áreas institucionais nº 

“01”, com 1.228,27 e “02”, com 2.147,82m², áreas verdes de nº “01”, com área de 

545,02m², “02”, com 464,42m², “03”, com 1.128,63m² e “04”, com 5.794,47m², 

conforme imagem da planta (Figura 10) do empreendimento arquivada no Ofício de 

Registro de Imóveis de Biguaçu (RI BIGUAÇU, 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

Figura 10 – Planta do loteamento Gênova 

 

Fonte: RI Biguaçu. 

Tendo por base as informações acima, é possível observar que loteamento foi 

implementado com as licenças dos órgãos públicos, dentre as quais: alvará de 

construção emitido pela Prefeitura Municipal, licença ambiental emitida pela FATMA e 

parecer de autorização expedido pelo Ministério Público do estado de Santa Catarina. 

Até o efetivo registro do loteamento na matrícula do imóvel, não foi constatado 

qualquer objeção por parte do poder público ou mesmo qualquer informação que 

desse publicidade de interferência ou mesmo sobreposição com área de marinha, 

razão que demonstra, do ponto de vista jurídico, a sua legalidade. 

Finalizada a narração dos fatos em decorrência da análise dos documentos 

localizados junto ao Cartório de Registro de Imóveis, passa-se a descrição da análise 

dos documentos fornecidos pela SPU que possuem relação com a pesquisa. 

 

3.4 DELIMITAÇÃO DA LPM PELA SPU NA ÁREA DE ESTUDO 

  

Com o propósito de descobrir se a área objeto da pesquisa estaria dentro de 

área de marinha, foi contactado a Secretaria de Patrimônio da União – SPU com o 

objetivo de buscar informações sobre a espacialização dos terrenos de marinha em 

Biguaçu, tendo sido recebido um e-mail com as orientações para a realização do 
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acesso aos documentos.  

Além das informações sobre a localização dos arquivos, foi descoberto que a 

LPM sobre o município de Biguaçu já havia sido homologada pela SPU sob o Edital 

03 no ano 2000, situação que deu um novo rumo para a pesquisa. Não foi possível 

ter acesso ao edital em razão de conter informações de terceiros e a SPU ter solicitado 

procuração sob a justificativa da aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados 

(Lei nº 13.709/2018).  

Considerando a informação da existência da demarcação da LPM em Biguaçu 

ainda no ano de 2000, procurou-se analisar os documentos levando em consideração 

o fato de não ter sido averbada na matrícula do imóvel a espacialização geográfica da 

área de marinha mesmo já existindo previsão legal para tal ou mesmo a informação 

para fins de publicidade da homologação da LPM naquela região.  

Dito isso, com a abertura do Mapa “Articulação Geral LPM SC” (Processo nº 

9379422), conforme orientação repassada pela SPU, foi possível visualizar um 

panorama da apuração da LPM no litoral do estado de Santa Catarina, conforme 

Figura 11. 

Figura 11 - Delimitação da LPM em Santa Catarina 

 

Fonte: SPU/Google Earth 
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Trata-se da LPM evidenciada pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU 

sobre a costa litorânea do estado de Santa Catarina. Evidenciada porque a SPU 

advertiu, no e-mail encaminhado, que existem linhas homologadas e outras não, 

podendo estas últimas sofrerem alterações quando da homologação.  

Na Figura 12 é possível observar o número do processo referindo-se ao 

município de Biguaçu e, consequentemente, a área do estudo de caso. 

 

Figura 12 - Processo de Homologação da LPM de Biguaçu 

 

Fonte: SPU/Elaborada pelo autor 

Com base nos documentos supracitados, apresenta-se as informações 

referentes ao traçado da Linha Preamar Média – LPM fornecido pela SPU. A linha azul 

significa o limite da LPM, e a linha vermelha, por sua vez, a Linha Limite do Terreno 

de Marinha (LLTM) — Figura 13. O espaço existente entre as duas linhas é a 

representação dos 33 metros elencado pela legislação e a literatura.  
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Figura 13 - Área de Estudo com a LPM delimitada. 

 

Fonte: SPU/Google Earth 
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Figura 14 - Área de Estudo com a LPM delimitada. 

 

Fonte: SPU/Google Earth 

Comparando as Figuras 13 e 14, é possível observar a falta de uniformidade 

no traçado das linhas, situação que endossa as inúmeras críticas aos métodos 

utilizados pela instituição para delimitação da LPM. Destaca-se, dentre elas, o trabalho 

realizado por Obede (ROSA et. al., 2018, p. 851) sendo um dos mais citados no Brasil. 

 Observa-se na Figura 15 que a área pertencente ao loteamento Genova está 

inserida na Carta nº 733-953 da SPU. A ser aberto o arquivo fornecido pela SPU 

através do programa “Autodesk DWG TrueView 2018”, foi possível observar as 
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seguintes informações: 

Figura 15 - Mapa da Demarcação da LPM em Biguaçu 

  

Fonte: SPU/Elaborada pelo autor 

Figura 16 – Parâmetros cartográficos da área de estudo 

 

Fonte: SPU/Elaborada pelo autor 
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Figura 17 - Mapa da demarcação da LPM na área de estudo 

 

Fonte: SPU/Elaborada pelo autor 

Para localização geográfica da área objeto do recorte espacial na Figura 17, foi 

considerada a indicação da Rua José Francisco do Amaral, resultando na elaboração 

da referida figura, que corresponde à área onde está atualmente localizado o 

loteamento Gênova. 

Desse modo, considerando as diretrizes metodológicas aplicadas ao presente 

trabalho e as informações coletadas referentes ao processo de registro do loteamento 

e documentos fornecidos pela SPU, foi descoberta à existência de processos judiciais 

envolvendo a área de estudo e os terrenos de marinha, conforme se demonstrará no 

capítulo relativo aos resultados e discussões.  
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4 TERRENOS DE MARINHA E A INSEGURANÇA JURÍDICA 

 

4.1 - LEGISLAÇÃO QUE VERSA SOBRE OS TERRENOS DE MARINHA 

 

Considerando a existência da homologação da LPM no território de Biguaçu, 

faz-se necessário saber se existia legislação que versasse sobre os terrenos de 

marinha no Brasil.  

Segundo lima, Lima (2002) é o Decreto nº 9.760/46 que trata de forma ampla 

sobre as especificações jurídicas e legais dos terrenos de marinha no ordenamento 

jurídico brasileiro, tendo sido esse decreto recepcionado pela CRFB/1988, no art. 20, 

inciso VII (MACHIAVELLI, 2008, p. 31).  

A legislação supracitada aduz que é competência da Secretaria de Patrimônio 

da União (SPU) a determinação da posição da Linha Preamar Média (LPM), as médias 

das enchentes ordinárias e o cadastramento dos terrenos de marinha, conforme 

disposição constante do art. 9º do Decreto-Lei nº 9.760/46. 

A respeito disso, Lima (2002) pontua que a origem da preamar média se deu 

porque durante todo o ano de 1831 foram realizadas observações de medida dos 

mares no porto do Rio de Janeiro, dando origem, assim, à utilização desse referencial 

para demarcação dos terrenos que perdura até os dias atuais. 

Nesse sentido, a espacialização geográfica dos terrenos de marinha deve ser 

realizada tendo como base a Linha Preamar Média de 1831, também conhecida por 

LPM, a qual serve de parâmetro pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) para 

espacialização geográfica dos terrenos de marinha (MACHIAVELLI, 2008, p. 51).  

Por espacialização geográfica compreende-se a ação ou efeito de demarcar, 

de determinar os limites (de terreno ou de área) por meio de marcos, balizas e estacas: 

demarcação de terras ou determinação de fronteiras ou divisas entre duas áreas 

(DICIO, 2022)13. 

Buscando melhores condições para auxiliar os técnicos na demarcação da 

LPM, espacialização geográfica e cadastramento dos terrenos de marinha, a 

Secretaria de Patrimônio da União (SPU) criou a Orientação Normativa GEADE-002, 

de 12 de março de 2001, a qual apresenta as orientações básicas para obtenção de 

 
13 Disponível em: https://www.dicio.com.br/. 
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subsídios a fim de possibilitar a demarcação dos terrenos e acrescidos de marinha em 

todo o território nacional. Nesse sentido, é a referida instrução normativa que elenca 

as diretrizes para a espacialização geográfica das áreas de marinha (MÁXIMO, 2013, 

p. 47). 

Dentre outras indicações, estabeleceu-se, na referida orientação técnica, no 

item 4.6.1.3,14 como e quais documentos podem ser utilizados como fonte de 

informações históricas para demarcação atual da LPM, tendo por base as diretrizes 

do ano de 1831. Assim, devem ser realizados procedimentos e pesquisas históricas 

com o objetivo de aproximar o máximo possível a LPM de 1831 para a atual.  

Sobre a utilização da normativa supracitada, Maroni (2019) alega que a 

utilização da referida orientação normativa é objeto de muitas críticas, uma vez que 

há informação de que seriam utilizados dados históricos para dar mais exatidão à 

demarcação da linha, mas tal finalidade seria impossível. 

Isso porque, a utilização desse procedimento para realização da demarcação 

da LPM vem sendo questionada, uma vez que são utilizados métodos próprios e 

presumidos para delimitação das áreas, bem como informações contidas ainda da 

demarcação da LPM de 1831, fazendo surgir, consequentemente, insegurança 

 
14 4.6.1.3 Na determinação da Linha de Preamar Média de 1831 - LPM e da Linha Limite de Terrenos 

de Marinha - LTM, devem ser realizados os seguintes procedimentos: I - pesquisa em documentos 
antigos; II - determinação da cota básica; III - vistorias no terreno. 4.7 Pesquisas em Documentos 
Antigos 4.7.1 Autenticidade dos Documentos Devem ser utilizados os de autenticidade irrecusável, que 
remontem ao ano de 1831 ou à época mais próxima daquele ano e que indiquem a posição da orla 
marítima no ano de 1831 ou próximo a ele. A escolha de plantas e documentos antigos mencionados 
na forma do art. 11 do Decreto-Lei nº 9.760/46 deve recair preferencialmente sobre aqueles que 
apresentem pelo menos um dos seguintes requisitos técnicos: I - curvas de nível ou cotas de 
nivelamento; II - escala; III - pontos de identificação; IV - configuração da orla marítima antiga; V - 
construções antigas; VI - datas. 4.7.2 Documentos Cartográficos Antigos Devem ser comparados com 
os documentos cartográficos atuais, depois de identificadas as feições cartográficas comuns. 4.7.3 
Fotos, Gravuras e Pinturas Antigas Devem ser comparadas com as fotos atuais, tiradas no mesmo 
ângulo do material antigo, permitindo uma melhor identificação de pontos comuns de modo a facilitar a 
interpretação da paisagem. 4.7.4 Fotos Aéreas As fotos aéreas antigas devem ser analisadas, 
comparando-as com as fotos atuais. 4.7.5 Material Impresso Devem ser pesquisadas publicações que 
abranjam estudos geográficos ou geológicos, que descrevam a paisagem, expliquem a formação do 
litoral e narrem fatos relacionados com a posição da rede hidrográfica e da orla marítima. 4.7.6 Fontes 
de Pesquisa Os documentos a que se referem este Título devem ser pesquisados preferencialmente 
nos seguintes órgãos: I - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); II - Diretoria de 
Hidrografia e Navegação do Comando da Marinha (DHN); III - mapoteca do Itamarati; 10 IV - Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); V - museus; VI - Diretoria do Serviço Geográfico 
do Exército (DSG); VII- Ministério da Defesa; VIII- empresas de aerolevantamentos; IX - Biblioteca 
Nacional; X - bibliotecas regionais e locais; XI - associações culturais; XII - câmaras de vereadores; 
XIII- prefeituras; XIV- igrejas; XV- cartórios. 4.7.7 Depoimentos Os depoimentos de moradores e/ou 
pescadores antigos, perfeitamente identificados, devem ser colhidos no local e analisados (BRASIL, 
2001).   
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jurídica (MENDONÇA, 2019) por se tratar da utilização de métodos ultrapassados 

(ROSA et. al., 2018). 

Nesse sentido, Lima (2002) aponta que os equívocos apontados sobre a 

delimitação da LPM é justamente a utilização do Instrução Normativa nº 02/2001, uma 

vez que utiliza como base a adoção da medida dos máximos preamares e a linha da 

vegetação inicial, contrariando a legislação superior, que define a LPM de 1831, 

colocando em risco os direitos sobre a propriedade e a posse de terceiros. 

Logo, é o risco sobre a propriedade citado por Lima que faz surgir os conflitos 

entre aqueles possíveis atingidos com a delimitação da LPM nos moldes acima 

citados, visto que, em sendo demarcada a LPM e declarada a área da União, há a 

anulação de qualquer título aquisitivo de propriedade existente sobre a área em 

questão (ROSA et. al., 2018, p. 854) razão esta que se faz acreditar na necessidade 

da criação de métodos seguros para realização desses procedimentos.  

Por esse ângulo, Rosa et. al. (2018) assevera que a persistência do governo 

na utilização desses métodos de delimitação ultrapassados vem ocasionando conflitos 

de ordem judicial, tendo sido localizados, inclusive, processos judiciais sobre a área 

de estudo sob a alegação de o loteamento ter sido construído sobre terreno de 

marinha, cujas especificidades serão retratadas em seguida.    

Por tudo isso, a demarcação da LPM e espacialização geográfica dos terrenos 

de marinha é tão complexa que Machiavelli (2008) diz tratar-se de uma problemática 

quase instransponível, mas não impossível de resolver. Até porque, Maroni apud Lima 

e Pugliese (2019) sustentam que a LPM estabelecida em 1831 já estaria submersa 

em água e vão mais além ao dizer que é impossível a “delimitação apenas com dados 

de escritório”.  

Como a discussão sobre a delimitação da LPM é bastante intensa, Silveira 

(2017) aduz que essa controvérsia também já chegou a Biguaçu, tendo sido realizada 

audiência pública em virtude de a demarcação apresentada afetar vários proprietários 

de imóveis supostamente regulares e devidamente registrados no Cartório de Registro 

de Imóveis, com a tentativa de rever o ato de homologação da LPM pela SPU. 

A ideia dos autores tem seu respaldo no fato de que, mesmo existindo o 

Decreto-Lei 9.760/46, a Orientação Normativa GEADE-002/2001 e demais resoluções 

pela SPU, não existe um método legal e eficaz para delimitação da LPM de maneira 
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uniforme e sem deixar brechas para questionamentos futuros, uma vez que a 

demarcação da LPM é feita através da utilização de métodos ultrapassados, situação 

essa que ameaça o direito à propriedade de terceiros. 

A insegurança envolvendo os terrenos de marinha faz com que, segundo 

Jenzura (2021), alguns proprietários de imóveis perto das áreas de marinha busquem 

ajuda do judiciário para tentar defender seu patrimônio, tendo sido necessário em 

alguns casos, inclusive, perícia técnica para reconhecimento ou não de que 

determinado imóvel está dentro das áreas de marinha. 

Não bastasse a discussão sobre os parâmetros utilizados pela SPU para 

delimitação da LPM e espacialização geográfica dos terrenos de marinha, a referida 

instituição emitiu a Instrução Normativa no ano de 2018 para estabelecer as regras 

para cadastramento dos terrenos de marinha naquela repartição pública após a 

delimitação da LPM. 

Segundo a Instrução Normativa nº 4, de 14 de dezembro de 201815, o art. 5º 

aduz que o processo de inscrição de ocupação será iniciado de ofício pela SPU 

(conforme inciso I), a pedido do interessado (conforme inciso II) ou por determinação 

judicial (conforme inciso III), sendo que, na hipótese do item II, o pedido deve ser 

realizado da seguinte forma:  

Parágrafo único. No caso do inc. II do caput, a solicitação será feita 
mediante o requerimento eletrônico "Regularizar Utilização de Imóvel 
da União para Fins Privados", disponível no Portal de Serviços da 
SPU (patrimoniodetodos.planejamento.gov.br), no qual deverá ser 
anexada a documentação obrigatória e complementar necessária 
para prosseguimento do processo. (BRASIL, 2018). 

 

 O fluxograma retratado pela figura 18 demonstra como funciona o 

processamento administrativo para realização do pedido de ocupação de terreno de 

marinha pelo interessado diretamente na SPU.    

 
 
 

 
15 Estabelece os procedimentos administrativos para a inscrição de ocupação em terrenos e imóveis 
da União, define procedimentos para a outorga, transferência, revogação e cancelamento, e estabelece 
a definição de efetivo aproveitamento. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/36847370/do1-2018-08-15-instrucao-normativa. Acesso 
em: 01 set. 2021 



54 

 

 

 

Figura 18 – Cadastramento de ocupação de terreno de marinha na SPU. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Pela orientação acima, fica de incumbência do interessado buscar meios de 

inscrever seu imóvel na SPU, sendo que a solicitação deverá ser feita mediante 

acesso ao site da superintendência, preenchimento dos dados necessários e envio 

dos documentos exigidos por aquela repartição, dentre os quais estão planta, 

memorial descritivo, anotação de responsabilidade técnica e documentos 

comprobatórios do exercício da posse (BRASIL, 2018). 

Nessa linha, o cadastro dos imóveis realizados diretamente no site da SPU na 

maioria das vezes é realizado sem ao menos o interessado saber se de fato existe 

espacialização geográfica da área ou terreno de marinha, nem quais os métodos 

utilizados para delimitação da LPM (CORDEIRO, 2000, p. 64), fazendo surgir 

inúmeras controvérsias 

Para que o Estado faça uso do seu poder sobre a área considerada de marinha, 

necessariamente precisaria proporcionar ao cidadão comum informações mínimas 

sobre a demarcação da LPM ou espacialização geográfica dessas áreas, eis que, 

segundo Di Pietro (2019), é a partir daí que surge a segurança jurídica que traz 

estabilidade nas relações entre os indivíduos e o Estado 

Essa questão que envolve a delimitação da LPM e a espacialização geográfica 

dos terrenos de marinha tem relação com o exercício do poder do Estado sobre 

determinado território. Nas palavras de Borges (2012), é através da espacialização 
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geográfica que o Estado materializaria o seu poder sobre o espaço e garante 

segurança. 

Nesse sentido, Jenzura (2021) assevera que a espacialização geográfica da 

LPM e das áreas de marinha é obrigação da Secretaria de Patrimônio da União – 

SPU, consoante especificações constantes na própria legislação. A autora se refere 

as regras elencadas no Decreto-Lei nº 9.760/46. 

 Em outras palavras, se as instituições que fazem parte do Estado (Prefeitura, 

Órgãos Ambientais, Cartório de Registro de Imóveis e Secretaria de Patrimônio da 

União - SPU) não possuem mecanismos que possam ao menos informar se 

determinado espaço territorial é de propriedade da União Federal ou se está atingido 

por área de marinha, há insegurança jurídica.  

 A falta dessa publicidade de qualquer informação que se refira a uma restrição 

de uso de um imóvel na matrícula existente no Cartório de Registro de Imóveis, como 

é o caso dos terrenos de marinha, vai em contraposição ao princípio da publicidade 

trazido pela Lei nº 6.015/73 e o princípio da concentração elencado pela Lei nº 

13.097/2015. 

Segundo o princípio da concentração, Paiva (2013) endossa que nenhum ato 

jurídico relativo a qualquer imóvel ou mesmo as suas mutações pode ficar indiferente 

ao registro ou averbação na matrícula perante o Cartório de Registro de Imóveis. Em 

outras palavras, se não consta na matrícula do imóvel quaisquer informações sobre 

interferência com área de marinha, estas não geram efeitos jurídicos ou publicidade 

erga omnes, ou seja, não há conhecimento de todos.  

Na mesma linha da necessidade da publicização da demarcação da LPM e 

espacialização geográfica dos terrenos de marinha, o art. 18-B do Decreto-Lei 

9.760/46 (acrescentado pela Lei nº 11.481/2007) já previa — mesmo antes da criação 

do princípio da concentração pela Lei nº 13.097/2015 — a necessidade de averbação 

da demarcação dessas áreas na matrícula de imóvel que por elas fosse atingido. Isso 

porque, “o que vai definir se um terreno está ou não localizado dentro da LPM depende 

da sua espacialização geográfica” (MACHIAVELLI, 2008, p. 76).  

Atualmente não basta a demarcação da LPM para assegurar o direito do 

Estado sobre as áreas de marinha, visto que, conforme ensina Jenzura (2021), após 

a publicação da Lei nº 13.139/2015, passou-se a exigir a notificação pessoal de todos 
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os interessados nos procedimentos demarcatórios para apresentação de impugnação 

no caso de descontentamento, em atenção ao princípio constitucional do devido 

processo legal e ampla defesa. 

A notificação é necessária, primeiramente, para assegurar o direito 

constitucional do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV da 

CRFB/1988, e, em segundo plano, porque existem muitas discussões sobre a forma 

utilizada pela SPU para delimitação da LPM, conforme já dito anteriormente.  

Por esse ângulo, Rosa et. al. apud Lima (2018) expõem que, em alguns 

estudos, a imprecisão relativa aos métodos utilizados pela SPU foi de quase 100 

metros, comprovando a necessidade de notificação daqueles que podem ser de 

alguma forma prejudicados pela demarcação da LPM e espacialização geográfica 

áreas de marinha. 

Assim, a informação sobre limitação do uso de imóvel da União é perfeitamente 

utilizada em relação às áreas e/ou terrenos de marinha, visto que se não há 

delimitação geográfica dessa área ou, se mesmo existindo, os responsáveis não a 

levam a registro na matrícula do imóvel, para todos os efeitos jurídicos, essa limitação 

não existe. 

Feitas as considerações sobre a legislação encontrada que trata dos terrenos 

de marinha e os procedimentos atrelados a estes, passa-se à apresentação dos 

resultados relativos aos processos judiciais envolvendo a dicotomia da espacialização 

geográfica dos terrenos de marinha e a área de estudo.  

 

4.2 PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO A ÁREA DE ESTUDO E OS 

TERRENOS DE MARINHA 

 

Diante das informações até o momento trazidas neste trabalho, é possível 

constatar que, mesmo existindo a delimitação da LPM em Biguaçu, não foi feita a 

averbação da demarcação da LPM ou mesmo da espacialização geográfica de área 

de marinha na matrícula do imóvel, circunstância essa que gera insegurança jurídica. 

Partindo desse pressuposto, o fato de não constar na matrícula informação 

alguma quanto à demarcação da LPM ou espacialização geográfica de área de 

marinha — ou mesmo seu atingimento para fim de publicidade — possibilitou que o 
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loteamento fosse registrado sem maiores problemas. Nessa linha afirma Paiva (2013) 

que não havendo informação na matrícula do imóvel que desse publicidade à 

existência de interferência da gleba com área de marinha, não existiu nenhum 

obstáculo jurídico que impedisse o registro do empreendimento por se tratar de uma 

questão legal. 

Isso porque, os documentos necessários para realização do registro de 

loteamento urbano foram devidamente apresentados, conforme previsão contida no 

Art. 18 da Lei nº 6.766/79, a saber:  

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, 
o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 
(cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, 
acompanhado dos seguintes documentos: I - título de propriedade 
do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos §§ 
4º e 5º;  histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo 
os últimos 20 (vintes anos), acompanhados dos respectivos 
comprovantes; III - certidões negativas: a) de tributos federais, 
estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel; b) de ações reais 
referentes ao imóvel, pelo período de 10 (dez) anos; c) de ações 
penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a 
Administração Pública. IV - certidões: a) dos cartórios de protestos 
de títulos, em nome do loteador, pelo período de 5 (cinco) anos; b) 
de ações cíveis relativas ao loteador, pelo período de 10 (dez) 
anos; c) da situação jurídica atualizada do imóvel; e d) de ações 
penais contra o loteador, pelo período de 10 (dez) anos [...]. Se o 
Oficial do Registro de Imóveis julgar insuficiente a comprovação 
feita, suscitará a dúvida perante o juiz competente (BRASIL, 1979). 
(Grifou-se).  

 

Diante disso e pelo fato de não haver previsão legal para exigir do loteador 

qualquer documento ou certidão de atingimento de imóvel por área de marinha, 

realizou-se o registro do loteamento sem maiores complicações. 

Por essa razão, somente em 25 de novembro de 2008, após mais de um ano 

do registro do loteamento, o Cartório de Registro de Imóveis foi oficiado pela 

Secretaria do Patrimônio da União em Santa Catarina – SPU para que se abstivesse 

da realização de quaisquer atos na matrícula do loteamento Gênova (RI BIGUAÇU, 

2022).  

No referido documento, a Secretaria do Patrimônio da União – SPU restou 

silente quanto aos motivos pelos quais o Cartório deveria se abster da realização dos 

atos nas matrículas dos lotes pertencentes ao loteamento, não fazendo qualquer 

alusão sobre áreas de marinha. 
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Essa informação foi encaminhada ao Cartório em 09 de novembro de 2009, 

momento em que se realizou uma outra averbação na matrícula mãe e nas matrículas 

filhas do loteamento, dando publicidade de que o imóvel pertencente àquelas 

matrículas interferiria em área de marinha ou seus acrescidos, tanto parcialmente 

quanto totalmente (RI BIGUAÇU, 2022).  

A averbação supracitada refere-se aos lotes 09 a 27 da Quadra A; aos lotes 03 

ao 26 da Quadra D; ao lote 04 da Quadra E; ao lote 01 da Quadra F; à área 

remanescente, às áreas verdes 01 e 02 da Avenida A; e à Área Verde 03 (RI 

BIGUAÇU, 2022).  

Percebe-se que as averbações foram realizadas um ano após o registro do 

loteamento, razão pela qual alguns dos lotes já haviam sido vendidos para terceiros. 

A averbação para abstenção da realização dos atos na matrícula foi realizada muito 

tempo depois do registro do loteamento, não surtindo mais o efeito desejado pela 

Secretaria de Patrimônio da União – SPU, até porque o que de fato comprova se o 

imóvel é ou não de marinha é a sua delimitação ou demarcação geográfica. 

Um dos lotes que já havia sido comercializado após a realização da averbação 

acima é o de nº 08 da Quadra “D”, o qual pertence atualmente à matrícula nº 17.731. 

O referido lote foi transferido, em 03 de outubro de 2007, para a empresa Iran 

Comércio Locação e Estacionamento de Veículos LTDA., vindo, posteriormente, a 

serem averbadas outras indisponibilidades16 sobre o imóvel na respectiva matrícula 

(RI BIGUAÇU, 2022).  

Após a averbação da suposta interferência com as áreas de marinha e seus 

acrescidos, em 17 de outubro de 2014, foi realizada uma nova averbação na matrícula 

mãe do loteamento (19.120) para constar a existência de ações judiciais envolvendo 

a área objeto do estudo, a saber:  

[...] (1) Ação Penal nº 5014217-59.2011.404.7200, movida pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da loteadora 
PANTANAL INCORPORAÇÕES LTDA. e outros, instaurada para 
apurar a possível ocorrência de delitos praticados pelos 
denunciados em decorrência de atos relacionados à instalação do 
referido loteamento, nos termos dos artigos 66 e 67 da Lei 9.605/98; 
e (2) Ação Ordinária n° 2008.72.00.007780-4, movida pela 

 
16 Trata-se de averbação que deixa o imóvel indisponível, ou seja, ele não pode ser vendido ou 
doado. Deixa o bem intransferível. 
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PANTANAL INCORPORAÇÕES LTDA. em face do INSTITUTO 
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA e da FUNDAÇÃO ESTADUAL 
DO MEIO AMBIENTE - FATMA, instaurada para apurar 
controvérsias relativas à execução do citado loteamento [...]  (RI 
BIGUAÇU, 2022).  

 

Nas matrículas dos lotes nºs 08 e 13 da Quadra “D”, sob nºs 19.731 e 19.736, 

respectivamente, além das informações relativas à existência das ações acima, foi 

realizada uma outra averbação para dar publicidade à ação civil pública movida contra 

a loteadora.   

[...] Ação Civil Pública nº 5010770-82.2019.4.04.7200/SC, movida 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA em face da Pantanal Incorporações Ltda, a 
qual tem por objeto a recuperação da área ecológica degradada (RI 
BIGUAÇU, 2022). 

  

 Deste modo, as informações até aqui levantados sobre o estudo de caso do 

loteamento Gênova, demonstram a singularidade que está por trás da discussão que 

envolve delimitação da LPM, espacialização geográfica dos terrenos de marinha e a 

insegurança jurídica. Os esclarecimentos sobre cada um dos processos, contudo, 

serão apresentados em subtítulos próprios. 

 

4.2.1 Processo judicial envolvendo o ministério público federal e a loteadora 
 

Trata-se da Ação Penal (Processo nº 5014217-59.2011.4.04.7200) movida pelo 

Ministério Público Federal contra 21 (vinte e uma) pessoas, dentre as quais: a 

loteadora, a Prefeitura de Biguaçu, o Prefeito Municipal à época, o Secretário de 

Planejamento à época e os servidores da Fundação de Meio Ambiente de Santa 

Catarina – FATMA (JFSC, 2011, Evento 1). 

A ação foi proposta pelo Ministério Público na Justiça Federal pelo motivo de, 

segundo a denúncia, o loteamento ter sido construído com autorização dos entes 

públicos sobre terrenos de marinha, que são de propriedade da União Federal, 

deslocando, assim, a competência do judiciário para a Justiça Federal.  

Segundo a denúncia, foi autorizada a implantação do empreendimento “sem 

considerarem as razões do zoneamento do local e se a área abrangia ou não terras 

de marinha – bens da União” (JFSC, 2011, Evento 1).  
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Nota-se, nesse trecho, controvérsias envolvendo os terrenos de marinha no 

local objeto do estudo, mesmo já existindo delimitação da LPM e inexistindo registro 

de publicidade da demarcação dos terrenos de marinha na matrícula do imóvel, 

conforme prevê o princípio da concentração criado por Paiva (2013) e convertido na 

Lei nº 13.097/2015. 

Em 06 de setembro de 2017, os pedidos feitos pelo Ministério Público na ação 

supracitada foram julgados improcedentes (JFSC, 2017, Evento 1551), uma vez que 

não restou comprovada a existência dos crimes atribuídos aos acusados.  

Da referida sentença, o Ministério Público recorreu ao Tribunal Regional 

Federal (JFSC, 2011, Evento 1592), sendo que em 04 de abril de 2019 foi mantida a 

decisão do juiz de primeiro grau por aquele tribunal, bem como a absolvição dos 

acusados (TRF, 2019, Evento 14). 

Finalizado o processo e não havendo mais recurso, foi solicitada ao juiz 

competente autorização para o cancelamento das averbações de publicidade da 

existência do referido processo nas matrículas dos lotes pertencentes ao loteamento 

Gênova.  

 

4.2.2 Processos envolvendo a loteadora e o IBAMA 
 

Outro processo envolvendo a área do estudo de caso consubstancia-se na 

ação ordinária nº 2008.72.00.007780-4, movida pela loteadora contra o IBAMA em 

razão da suspensão da licença ambiental e aplicação de auto de infração.  

  Depreende-se da leitura da sentença o seguinte:  

[...] no centro da controvérsia está o empreendimento denominado 
Loteamento Gênova, administrado pela autora. Segundo se afirma 
por meio da petição inicial, a obra foi licenciada tanto pela Prefeitura 
Municipal de Biguaçu (fl. 33) quanto pelo órgão ambiental do 
Estado (fls. 37 a 40). Este, todavia, acolhendo recomendação do 
Ministério Público Federal (em 2-10-2007), suspendeu a licença 
deferida até que fossem tomadas as providências arroladas no 
ofício da fl. 56. O IBAMA, por outro lado - também atendendo a 
requisição daquele órgão -, promoveu (em 13-12-2007) o embargo 
da obra, conforme termo da fl. 49. (JFSC, 2009).  

  

A sentença, datada de 09 de dezembro de 2009, foi favorável ao 

empreendedor, pois, segundo o magistrado, a área em questão não se tratava de Área 
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de Preservação Permanente, o que fez declarar nula o auto de infração, termo de 

embargo e o ato de suspenção da licença ambiental de instalação (JFSC, 2009, 

Sentença).  

Posteriormente, houve a apresentação da apelação e o processo foi remetido 

ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Contudo, o acesso ao referido recurso 

está restrito às partes, razão pela qual restou prejudicada uma análise mais 

aprofundada sobre o seu desfecho. 

 

4.2.3 Ação Civil Pública envolvendo o IBAMA e a loteadora 
 

Refere-se à Ação Civil Pública nº 5010770-82.2019.4.04.7200, movida pelo 

Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA em face da loteadora, com o intuito de reparação de supostos danos 

ambientais sofridos na área objeto do estudo, incluindo, neste ponto, os terrenos de 

marinha.  

No presente caso, a ação não é motivada pela construção do empreendimento, 

mas sim pelas supostas interferências ambientais feitas sobre terrenos de marinha 

localizados na área do estudo de caso.  

Isso porque, em um dos trechos da petição encaminhada ao juiz, é relatado 

que parte da possível área degradada estaria sobre terreno de marinha, a saber:  

[...] Estes fatos, aliados à localização da linha do preamar médio de 
1831 que avança para o interior da planície, seguindo a tendência 
da parcela remanescente de manguezal, e a presença de 
sedimentos predominantemente deste tipo de ecossistema, 
evidencia que o terreno de marinha em questão tratava-se de 
ambiente de manguezal (propriamente dito ou sua transição, que 
possui a mesma proteção (JFSC, 2019, Evento 1, p. 2). 

  

Discorre o IBAMA, ainda, que foram realizados testes de sondagens no local e 

que se chegou à conclusão de que parte da área seria aterro e parte terreno de 

marinha, em vista dos sedimentos encontrados (JFSC, 2019, Evento 1, p. 13).  

Os argumentos, entretanto, foram rebatidos pela loteadora ao afirmar que: 

[...] a área do empreendimento, afastada pelo menos 50 metros da 
área de marinha, constituiu-se em depósito sedimentar marinho 
raso, de fundo de baía, argiloso [...] razão pela qual, o 
empreendimento foi construído sobre esse tipo de depósito 
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sedimentar, não estando protegido pela legislação ambiental [...] 
(JFSC, 2019, Evento 29, p. 9).  
 

Foram juntados documentos relativos à perícia realizada no local por geólogo 

com o objetivo de comprovar ou não a existência de área de marinha no local da 

construção do loteamento. Assim, foram feitas análises do solo e apresentados 

documentos que versam sobre a existência de terrenos de marinha no local (JFSC, 

2019, Evento 230). 

Como se trata de um processo judicial que ainda não teve julgamento, frisa-se 

que a análise e a descrição das informações acima têm apenas caráter acadêmico, 

uma vez que não é objetivo do presente trabalho fazer juízo de valor ou 

prejulgamentos sobre o caso concreto. 

A ideia foi retratar as controvérsias existentes na área objeto do estudo no que 

concerne à publicidade da LPM e a espacialização geográfica dos terrenos de marinha 

na matrícula do imóvel e a insegurança jurídica, motivo qual não foram listadas 

maiores informações sobre o caso concreto, pois com a sentença poderá haver outros 

desdobramentos. 

 

4.2.4 Ação de Execução da taxa de ocupação sobre os terrenos de marinha 
existentes no local segundo a SPU 
 

Ao realizar a pesquisa dos processos envolvendo a área de estudo, verificou-

se a existência também de ação judicial abrangendo os imóveis pertencentes ao 

loteamento Gênova e a discussão sobre os terrenos de marinha.  

Trata-se da Ação de Execução Fiscal nº 5014438-37.2014.4.04.7200, movida 

pela Fazenda Nacional em face da loteadora para cobrança da taxa de ocupação 

sobre as possíveis áreas de marinha existentes no local. 

A Fazenda Nacional apresentou as Certidões Positivas de Dívida Ativa, nas 

quais são informados os valores devidos pelo não pagamento da taxa de ocupação 

relativos aos imóveis elencados na Figura 19.  

Ante ao fato de não constar nas certidões informações sobre os imóveis que 

estariam gerando a taxa de ocupação, realizou-se busca no site da Secretaria de 

Patrimônio da União – SPU, com o objetivo de verificar se se tratava daqueles imóveis 

localizados na área abrangida pela área objeto do estudo.  
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Foram localizados os seguintes Registros Imobiliários Patrimoniais (RIP) em 

nome da loteadora e, supostamente, localizados no local da área em estudo, uma vez 

que não existem outros empreendimentos da mesma empresa na localidade. 

 

Figura 19 – Tabela de Registros Imobiliários Patrimoniais localizados no 
loteamento Gênova.  

Rip Endereço do Imóvel 

8045 0100054-67 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100056-29 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100058-90 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100059-71 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100062-77 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100063-58 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100064-39 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100066-09 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100067-81 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100068-62 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100069-43 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100070-87 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100072-49 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100073-20 TRES,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100074-00 TRES,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100075-91 TRES,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100076-72 TRES,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100077-53 TRES,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100078-34 TRES,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100079-15 TRES,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100081-30 TRES,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100082-10 TRES,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100083-00 TRES,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100084-82 A,S/N,MORRO DA BINA 
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8045 0100085-63 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100086-44 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100088-06 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100089-97 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100090-20 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100091-01 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100096-16 A,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100097-05 TRES,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100098-88 TRES,S/N,MORRO DA BINA 

8045 0100099-69 TRES,S/N,MORRO DA BINA 

Fonte: Secretaria de Patrimônio da União - SPU, 2022. 

 

Ademais, consultando os Registros Imobiliários Patrimoniais acima, observou-

se que eles correspondem aos seguintes lotes do loteamento Gênova: 09, 11, 13, 14, 

17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 da Quadra “A”; lotes 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 26 da Quadra “D”; lote 04 da Quadra “E” e Área 

Remanescente. A descrição dos cadastros da SPU e dos lotes acima não estão em 

ordem cronológica.  

Ao que tudo indica, a Secretaria de Patrimônio da União – SPU lançou os 

terrenos como sendo de marinha, mesmo não existindo publicidade da demarcação 

da LPM e espacialização geográfica dos terrenos de marinha no local, caso 

semelhante ao ocorrido em Belém, no estado Pará, em que a SPU demarcou a LPM 

e passou a lançar o valor da taxa de ocupação no CPF dos moradores sem estes ao 

menos possuírem conhecimento do lançamento dos impostos em seus nomes.  

No caso de Belém, as pessoas, por serem humildes, não pagaram os impostos 

lançados e passaram a ter o nome inscrito em dívida ativa. Com a grande demanda 

de processos de execução, a Defensoria Pública do Estado teve que interferir para 

ajudar as pessoas a responderem os processos pelo não pagamento da taxa de 

ocupação feita unilateralmente pela SPU (BORGES, 2012, p. 112). 

Desta forma, a evidenciação da existência de cobrança judicial sobre a taxa de 

ocupação sobre os imóveis localizados na área de estudo, mesmo não tendo sido 

realizada a espacialização geográfica das áreas de marinha no local e dado 
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publicidade na matrícula do imóvel, demonstra a singularidade que está por trás dos 

procedimentos administrativos relacionados ao uso da área de estudo. 

 

4.4 SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA DE ESTUDO: IMPACTO PARA O 

PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO 

 

 As informações até aqui trazidas, que envolvem os terrenos de marinha e a 

área objeto da presente pesquisa, bem como os inúmeros problemas de ordem 

jurídica evidenciados até o momento, não teriam como não impactar negativamente a 

área em estudo no que se refere ao planejamento urbano e territorial. 

 Após os embargos ao empreendimento, mesmo não existindo demarcação da 

área de marinha averbada na matrícula do imóvel ou, conforme Machiavelli (2008), 

sua delimitação geográfica, surgiram processos judiciais e, consequentemente, a área 

em si ficou abandonada. 

  As fotos tiradas pelo autor, constantes neste trabalho, demonstram que o fato 

de a área estar abandonada faz com que ela sirva de depósito de lixo e outros 

materiais que são descartados livremente no local, mesmo sendo essas áreas objeto 

de cuidados especiais em razão do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

(CRISTIANO, 2014, p. 10). 

A foto representada pela Figura 20 foi tirada da parte alta da área pertencente 

ao loteamento Gênova, a qual mostra uma das vias que dá acesso à área de estudo.  

 

Figura 20 - Área de estudo (vista do alto) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Conforme Figura 21 e como se demonstrará nas imagens subsequentes, os 

locais utilizados para o depósito de lixo estão situados dentro da área que está sendo 

objeto de litígio possivelmente por se tratar de terreno de marinha e de possível 

propriedade da União Federal. 

 

Figura 21 - Área de estudo (localização da área de depósito de lixo) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ao circular pela via ilustrada na Figura 21, seguindo pela Avenida Luiz 

Gonsalves, foi possível observar entulhos e lixos depositados em lotes pertencentes 

ao loteamento, conforme Figuras 22 e 23.  

 

Figura 22 - Terreno baldio utilizado para depósito de lixo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 23 - Terreno baldio utilizado para depósito de lixo 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

Nas Figuras 24 e 25 é possível observar mais lixo depositado em outro lote, 

localizado também na Avenida Luiz Gonçalves e dentro da suposta demarcação da 

LPM.  

Figura 24 - Lixo depositado no local 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 25 - Lixo depositado no local 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A foto representada pela Figura 26 tem início ao final da Avenida Luiz 

Gonçalves e não possui denominação, tendo sido encontrados outros pontos de 

descarte de lixo e mato alto em suas laterais, conforme fotos a seguir expostas.  

 

Figura 26 - Lixo e mato na área 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 27 - Lixo e mato na área 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 28 - Lixo e mato na área 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 29 - Lixo depositado na área e mato 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 30 - Lixo depositado na área e mato 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 31 - Lixo depositado na área e mato 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 32 - Lixo e mato 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 33 - Lixo e mato 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 34 - Lixo e mato 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A rua sem denominação constante nas fotos acima faz bifurcação com a 

Rua José Francisco do Amaral, representada pela Figura 35. 
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Figura 35 - Lixo, entulho depositados na área e mato 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Depreende-se da observação das Figuras 36, 37 e 38, cujas imagens foram 

capturadas em 13/05/2022, que o despejamento de lixo na naquele local é costumeiro 

e demonstra descaso total pelos órgãos públicos. 

 

Figura 36 - Lixo, entulho depositados na área e mato 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 



73 

 

 

 

Figura 37 - Lixo, entulho depositados na área e mato 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 38 - Lixo, entulho depositados na área e mato 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As imagens correspondentes às Figuras 39 e 40 foram tiradas em 22 de abril 

de 2022, confirmando que o local resta abandoando pelas autoridades públicas, o que 

configura um efeito dos litígios existentes sobre o local objeto do recorte espacial para 

a presente pesquisa. 
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Figura 39 - Lixo, entulho depositados na área e mato 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 40 - Lixo, entulho depositados na área e mato 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No que diz respeito ao abandono evidenciado no local, Branco (2017) ensina 

que nas áreas de marinha há quadros problemáticos em relação a questões 

ambientais, existindo múltiplos conflitos nesses espaços que necessitam de controle 

ambiental. 

Nesse sentido, Pereira (2014) assinala que surge um conflito quando as partes 



75 

 

 

 

são independentes e as expectativas de um condicionam as dos outros, situação 

análoga à existente entre os interesses dos proprietários de imóveis possivelmente 

atingidos por terrenos de marinha e os da Secretaria de Patrimônio da União - SPU. 

Os impasses gerados entre o Estado e o particular nos casos envolvendo 

terrenos de marinha prejudica toda uma coletividade, pontuando Pereira et. al. (2017) 

que tal situação ocasiona, inclusive, injustiça espacial pela existência de 

discriminações físicas em razão do abandono do local pelos entes públicos, situação 

essa observada no presente estudo de caso. 

O abandono da área em que se localiza o loteamento Gênova comprova a 

inexistência de respeito à função social da terra, a qual, segundo Maroni (2019), foi 

criada pelo Estatuto da Terra e recepcionada pela CRFB/88 para que fosse dada 

destinação correta ou utilidade aos imóveis.  

O conflito criado pela falta de publicidade da existência seja da LPM ou 

espacialização geográfica dos terrenos de marinha faz com que os entes públicos 

travem discussões intermináveis e que, até que se decida se a área é ou não de 

marinha, o planejamento e o meio ambiente acabem sofrendo os reflexos da teimosia 

do homem. 

Nesse sentido, Cristiano apud Mansur (2014) assevera que o planejamento 

engloba a organização de uso de uma área para permitir compartilhamento harmônico 

entre as atividades econômicas, social, cultural e ecológica — o que não corresponde 

à realidade dos terrenos de marinha e da área ocupada pelo loteamento Gênova.  

 Ante todo o exposto, percebe-se que a área objeto deste estudo está sofrendo 

sérios problemas quanto ao seu planejamento em razão do litígio até aqui repisado e 

gerado pela falta de espacialização geográfica das áreas de marinha no local. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O município de Biguaçu teve origem em São Miguel da Terra Firme, freguesia 

que se tornou município e possuía vasta área territorial, incluindo os terrenos de 

marinha. 

Com o transcorrer dos anos e a construção da BR 101, a cidade se 

desenvolveu urbanisticamente e, consequentemente, teve um crescente 

desenvolvimento populacional, sendo todas as suas áreas habitadas: urbanas, rurais 

e aquelas localizadas perto do Oceano Atlântico, os chamados de terrenos de 

marinha. 

Muito embora a SPU já tenha realizado a delimitação da LPM sobre o território 

de Biguaçu no ano 2000, não levou essa informação para que fosse averbada na 

matrícula do imóvel pertencente ao loteamento Gênova, razão pela qual o 

empreendimento foi registrado dentro dos parâmetros legais exigidos pela Lei nº 

6.766/79. 

Incialmente, infere-se que é o Decreto nº 9.760/46 que versa sobre os terrenos 

de marinha e estabelece algumas diretrizes para a delimitação da LPM e a 

demarcação das áreas de marinha em todo o Brasil.  

Com a necessidade da criação de parâmetros para tratar das áreas de marinha, 

foi formulada pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU, a Instrução Normativa 4, 

de 14 de dezembro de 2018. Essa Instrução Normativa lista os procedimentos para 

inscrição de ocupação em terrenos de marinha da União, sendo bastante questionada 

sua aplicabilidade na delimitação da LPM, espacialização e cadastramento dos 

terrenos de marinha na SPU, na atualidade. 

Atualmente o decreto acima e a instrução normativa regem as especificidades 

relativas aos terrenos de marinha, sendo este o primeiro item cumprido dos objetivos 

específicos previstos para a presente pesquisa.  

Em seguida, buscou-se examinar os procedimentos administrativos 

relacionados ao uso da área pertencente ao loteamento Gênova, cujo resultado foi o 

seguinte. 

Depreende-se, das informações angariadas com a pesquisa, que a LPM 

relativa ao município de Biguaçu foi homologada no ano 2000 e que, até o presente 
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momento, não foi realizado o registro de atingimento ou existência de terreno de 

marinha na matrícula do imóvel — hoje ocupado pelo loteamento Gênova —, mesmo 

existindo previsão legal para esse fim, situação essa que demonstra falha por parte 

da SPU. 

Isso porque, com a homologação da LPM no ano 2000, o procedimento que a 

SPU deveria ter realizado, seria requerer a averbação da informação de atingimento 

da área de marinha na matrícula do imóvel para dar publicidade, nos moldes da 

previsão contida no Decreto 9.760/46 e no princípio da concentração existente na 

esfera registral. 

A incumbência para realização da averbação de publicidade da LPM ou mesmo 

da delimitação geográfica nas matrículas dos imóveis atingidos por área de marinha 

é da SPU, conforme previsão contida no Art. 19 do Decreto 9.760/46, até porque é 

vedado de o Oficial de Registro de Imóveis realizar esse tipo de procedimento mesmo 

que ele tivesse conhecimento da homologação da LPM à época, em atenção ao 

princípio da instância previsto no Art. 13 da Lei nº 6.015/73, uma vez que a ele é 

vedado agir de ofício. 

A omissão da SPU fez com que o loteamento fosse registrado dentro dos 

parâmetros legais exigidos pela Lei nº 6.766/79, uma vez que legalmente o loteador 

preencheu os requisitos exigidos por lei tanto para aprovação do empreendimento na 

Prefeitura e Órgãos Ambientais, resultando no registro do loteamento na matrícula do 

imóvel sem qualquer óbice. 

Tratando cada qual com a sua responsabilidade, há de consignar que pode ter 

havido omissão por parte do loteador, uma vez sabendo-o da proximidade do imóvel 

com o mar, poderia ter diligenciado perante a SPU, no sentido de buscar saber se o 

imóvel não interferiria com áreas de marinha, precaução essa que evitaria também o 

imbróglio apresentado no presente estudo de caso. 

Assim, concluiu-se que desatenção tanto da SPU quanto do loteador, sendo a 

primeira pela não efetivação da averbação de publicidade da demarcação da LPM ou 

espacialização geográfica dos terrenos de marinha na matrícula ainda no ano 2000, 

mas tão somente após o registro do loteamento; e, o segundo, pela não realização de 

diligência no sentido de averiguar possível interferência do imóvel com área de 

marinha, resultou na problemática apresentada no presente trabalho a qual gera 
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insegurança jurídica, restando cumprido o item segundo dos objetivos específicos.  

Outro ponto que a presente pesquisa buscou verificar, foi os reflexos que a 

insegurança jurídica gera para o planejamento urbano. 

A segurança jurídica é atrelada a confiança que os indivíduos têm nas 

instituições e na legislação. Se a legislação diz que compete a determinada repartição 

a realização da delimitação da LPM e que de realizar a inscrição dessa informação na 

matrícula do imóvel, tem-se que nem a instituição e muito menos a legislação 

conseguiu atingir sua finalidade, restando configurada insegurança jurídica.   

Vislumbra-se que a falta de espacialização geográfica e realização de 

procedimento de averbação da existência da LPM na matrícula do imóvel e as 

possíveis omissões de todos os envolvidos na realização do empreendimento, fez 

com que a área ficasse abandonada e passasse a ser uma área marginalizada e 

utilizada para depósito de entulho e lixo. 

As fotos representadas pelas Figuras 25 a 40 demonstram que o local objeto 

do recorte espacial, sendo ou não terreno de marinha, está sendo utilizado para 

despejamento de detritos, além do próprio planejamento sofrer com essa discussão 

bastante repisada na presente pesquisa. 

Isso em função de que a área em questão não recebe nenhuma construção e, 

por consequência, está sendo subutilizada como depósito de lixo. Mesmo se fosse 

reconhecida como área de marinha, ela não está recebendo destinação como espaço 

de uso público, espaços os quais são carentes no município de Biguaçu.   

Deste modo, o presente trabalho busca conscientizar os entes públicos de que 

a falta de espacialização geográfica dos terrenos de marinha e a devida comunicação 

sua existência na matrícula dos imóveis perante o Cartório de Registro de Imóveis 

gera, além dos problemas de insegurança jurídica que atingem terceiros e o próprio 

planejamento territorial, danos a outros meios, como o ambiental. Este último 

apontamento, por sua vez, deixa-se como sugestão para um futuro trabalho. 
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