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1. Terras Devolutas - Em sentido jurídico, terras devolutas são aquelas 

que não se acham aplicadas a algum uso público nem se encontram no 

domínio particular por qualquer título legítimo. Se enquadram como 

bens dominicais. Tanto a União, como Estados e Municípios possuem 

terras devolutas. Aquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das 

fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e 

à preservação ambiental, definidas em lei, pertencem a União. 
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2. Terrenos de Marinha e acrescidos – São áreas que, banhadas pelas 

águas do mar ou dos rios navegáveis, em sua foz, se estendem a 

distância de 33 metros para a área terrestre, contados da linha do 

preamar médio de 1831. Conforme o art. 20, VII, da CRFB, os terrenos 

de marinha e seus acrescido, pertencem à União.  
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2. Terrenos de Marinha e acrescidos – A utilização privativa, por 

particulares, dos terrenos de marinha, se efetua mediante enfiteuse ou 

aforamento, como ocorre com casas ou prédios de apartamentos na 

orla marítima. Os terrenos acrescidos de marinha, segundo o art. 3° do 

DL 9.760/46, são os que se tiverem formado, natural ou artificialmente, 

para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos 

de marinha. 
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3. Terras indígenas – Entre os bens da União incluem-se as terras 

tradicionalmente ocupadas pelos indígenas (art. 20, XI, da CF). No 

título dedicado à Ordem Social, a Constituição tem um capítulo 

denominado "Dos índios", com dispositivos que explicitam a questão 

dessas terras (art. 231 e seus parágrafos).  
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3. Terras indígenas – Essas terras destinam-se à posse permanente dos 

indígenas, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios 

e lagos nelas existentes; são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre 

elas apresentam-se imprescritíveis (§§ 2 ° e 4°). 

Ver Verbete 650 STF - Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal 

não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por 

indígenas em passado remoto.  
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4. Ilhas – As ilhas costeiras e oceânicas foram incluídas entre os bens da 

União pela CRFB. Pertencem aos Estados as áreas, nas ilhas oceânicas e 

costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da 

União, Município ou terceiros (art. 26, II, da CRFB). A EC nº 46/05 retirou 

da União o domínio de terrenos nas ilhas sedes de municípios, mas não 

afetará as áreas de marinha e as áreas tituladas como da União nas ilhas 

sede de município. 
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5. Águas Públicas – São aquelas de que se compõem os mares, os rios e os 

lagos de domínio público. A CRFB apresenta partilha de águas entre a União 

e os Estados. Assim, são do domínio da União os lagos, rios e quaisquer 

correntes de água que (i) estejam em terreno de seu domínio; (ii) banhem 

mais de um Estado; (iii) façam limites com outros países; (iv) se estendam 

a território estrangeiro ou dele provenham (art. 20, III, CRFB/88). 
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5. Águas Públicas – Aos Estados pertencem o domínio das demais águas 

públicas. Segundo o texto constitucional, pertencem-lhes o disposto no art. 

26, I, da CRFB/88. Nenhuma referência foi feita na CRFB/88 sobre o 

domínio do Município sobre as águas públicas. Como a divisão constitucional 

abrangeu todas as águas, é de considerar-se que não mais tenha aplicação 

o art. 29 do Código de Águas (Decreto 24.643/34), quando admitiu 

pertencerem aos Municípios as águas situadas em seu território. 


