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Bens públicos em espécie 

• Classificação dos bens públicos em espécie de Celso 
Antônio Bandeira de Mello, excluindo-se os bens móveis:  

 Bens do domínio hídrico: 

o Águas correntes. 

o Águas dormentes. 

o Potenciais de energia hidráulica. 

 Bens do domínio terrestre: 

o Do solo 

o Do subsolo 
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• Bens públicos em espécie:  

 Mar territorial: faixa de 12 milhas marítimas, pertencente à 
União. 

 Plataforma continental e Zona Econômica Exclusiva: 
contígua à faixa do mar territorial, é uma segunda faixa de 
200 milhas cujos recursos naturais pertencem à União. 

 Terreno de marinha: faixa de 33 metros contada da linha 
média das marés para a terra (feita em 1831), além dos 
acrescidos desde então. A definição inicial foi dada pelo Aviso 
Imperial de 12/07/1833 e repetida pelo Dec-Lei 9.760/46, art. 
2º, com menção ao preamar, que é o ponto mais alto atingido 
pelas águas em virtude da maré (linha de Jundu). 
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• Faixa de fronteira: é a faixa de 150 Km contados da fronteira 
com outros países em direção ao centro do Brasil. Não é bem 
público por si só (os terrenos podem ser públicos ou não, e se 
forem públicos serão de uso especial), mas é indispensável 
para a segurança nacional, pelo que sofrem certas limitações, 
obrigações ou restrições impostas pelo Estado, para a garantia 
da segurança nacional. Lei 6634/79: Art. 1º. É considerada 
área indispensável à Segurança Nacional a faixa interna de 150 
Km (cento e cinqüenta quilômetros) de largura, paralela à 
linha divisória terrestre do território nacional, que será 
designada como Faixa de Fronteira. 
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• Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios: são bens 
de uso especial, afetados à proteção da cultura indígena. A 
proteção se justifica em razão da posse permanente das áreas 
pelos índios, do usufruto exclusivo das riquezas do solo, rios e 
lagos etc. 

Súmula 480/STF: Pertencem ao domínio e administração da 
União, nos termos dos artigos 4, IV, e 186, da Constituição 
Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas. 

Súmula 650 do STF: Os incisos I e XI do art. 20 da CF não 
alcançam as terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas 
por indígenas em passado remoto. 
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CF/88, 231: (...). 

§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais 
em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização 
do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, 
ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, 
na forma da lei.  

§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e 
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 
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• Terras devolutas: são bem estaduais, em regra. Mas são da 
União as terras devolutas utilizadas para construção e 
proteção de vias militares, vias federais e proteção do 
meio ambiente, sendo também indisponíveis as terras 
devolutas necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.  

Súmula 477 do STF: As concessões de terras devolutas situadas 
na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, apenas, o 
uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se 
mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores. 

Observação: a lei 6.383/76 prevê o procedimento administrativo 
demarcatório das terras públicas e privadas, a ação 
discriminatória.  
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• Águas: em regra pertencem aos estados, mas as exceções 
são os rios e correntes de água que venham de outro país, 
que vão para outro país ou que banhem mais de um 
estado, cuja propriedade é da União. Também pertencem à 
União, independentemente da regra anterior, os potenciais de 
energia hidráulica.  

 

STF: água não é bem em circulação. 
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RE 607056: ICMS. Fornecimento de água tratada por 
concessionárias de serviço público. Não incidência. Ausência de 
fato gerador. 

1. O fornecimento de água potável por empresas concessionárias 
desse serviço público não é tributável por meio do ICMS. 

2. As águas em estado natural são bens públicos e só podem ser 
exploradas por particulares mediante concessão, permissão ou 
autorização. 

3. O fornecimento de água tratada à população por empresas 
concessionárias, permissionárias ou autorizadas não caracteriza 
uma operação de circulação de mercadoria (...). 
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• Terrenos reservados (expressão criada pela doutrina): são 
terrenos à margem dos rios navegáveis, federais ou não, o 
que pode ser entendido pela interpretação da Súmula 479 do 
STF: “As margens dos rios navegáveis são domínio público, 
insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de 
indenização”.  
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• Bens dos Estados: 

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e 
em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 
decorrentes de obras da União; 

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no 
seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios 
ou terceiros; 

III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; 

IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União. 
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• Bens da União: 

Art. 20. São bens da União: 

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

V - os recursos 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; 
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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. 

§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração 
direta da União, participação no resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no 
respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou 
zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa 
exploração. 



Bens públicos em espécie 

§ 2º - A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao 
longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de 
fronteira, é considerada fundamental para defesa do território 
nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. 


