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DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

Bens públicos. 
 
 Olá, pessoal. Começaremos agora um assunto muito bom! O tema “bens públicos” não é complexo, e 
a partir do estudo deste PDF hoje, não tenho dúvidas de que você acertará todas as questões sobre o tema. 
 
1. Domínio público 

 
1.1 Divergência conceitual quanto ao “domínio público”. 

 
Pessoal, iniciamos, de cara, com uma divergência. Pois é. No direito tem (muito) dessas coisas. Pois 

bem! 
 
José dos Santos Carvalho Filho anota que “a expressão domínio público não tem um sentido preciso e 

induvidoso, como se extrai da lição dos autores que escreveram sobre o tema. Ao contrário, ela é empregada 
em sentidos variados, ora sendo dado o enfoque voltado para o Estado, ora sendo considerada a própria cole-
tividade como usuária de alguns bens.”1 

 
No entanto, majoritariamente entende-se que o domínio público pode ser analisado em sentido am-

plo e em sentido restrito. 
 
Segundo Matheus Carvalho, a diferença entre eles pode ser feita da seguinte forma: 

 
DOMÍNIO PÚBLICO 

Em sentido amplo Em sentido restrito 
Conhecido por domínio eminente - nada mais é se-
não o poder que o Estado exerce sobre todos os 
bens que se encontram em seu território. 
 
Em resumo, o domínio eminente é o poder de regu-
lamentação exercido pelo ente estatal sobre os bens 
públicos e também sobre os bens privados que de-
vem respeitar os interesses da coletividade e serem 
usufruídos de forma a garantir a função social da 
propriedade. É a manifestação do Poder de adminis-
tração do Estado. 

O domínio público em sentido estrito é conceituado 
pelo conjunto de bens que pertencem ao poder pú-
blico, que goza de rodas as faculdades atinentes ao di-
reito de propriedade. 
 
É o mesmo que “patrimônio público” ou “bens públi-
cos”. É a matéria de nosso estudo e também apre-
senta divergências. 

 
Quanto aos bens públicos (domínio público em sentido estrito), trataremos agora sobre o tema. 

 

 
1 Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo/José dos Santos Carvalho Filho. – 33. ed. – São Paulo: 
Atlas, 2019, p. 1586. 
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2. Bens públicos 
 

De fato, a definição de bens públicos também apresenta controvérsias. 
 
Inicialmente, é preciso lembrar que o art. 98 do Código Civil estabelece que os bens públicos são aque-

les integrantes do patrimônio das pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios, autarquias e fundações estatais de direito público). 

 
Portanto, verifica-se que o legislador leva em consideração o critério da titularidade para distinguir os 

bens públicos e os bens privados. Os bens de titularidade das pessoas de direito público são públicos; os bens 
pertencentes às pessoas de direito privado são considerados privados.2 
2.1 Critério subjetivo e concepção material 

 
Contudo, Rafael Carvalho (2020, p. 970) aponta que não há consenso, e que é possível apontar duas 

acepções (posições). 
 

A primeira posição (critério subjetivo ou da titularidade) seria a seguinte: os bens 
públicos são aqueles que integram o patrimônio das pessoas de direito público. É o 
conceito adotado no art. 98 do CC. Nesse sentido: José dos Santos Carvalho Filho, 
Lucas Rocha Furtado, Alexandre Santos de Aragão. 

 
Segunda posição (concepção material ou funcionalista): além dos bens integrantes 
das pessoas de direito público, também seriam considerados bens públicos aqueles 
integrantes das pessoas jurídicas de direito privado afetados à prestação de serviços 
público. Nesse sentido: Celso Antônio Bandeira de Mello, Diógenes Gasparini.  

 
Desta forma, é possível observar que o conceito adotado pelo legislador (art. 98 do CC) leva em conta 

a respectiva titularidade (critério subjetivo). Assim, para que sejam bens formalmente públicos, estes precisam 
ser integrantes das pessoas jurídicas de direito público. 

 
Ok, até aí tudo bem! 
 
Acontece que a consequência disso é que os bens integrantes de pessoas jurídicas de direito privado 

(empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações estatais de direito privado), por lógica, seriam 
considerados bens privados. 

 
CAIU NA DP-DF-2013-CESPE: Segundo o ordenamento jurídico vigente, são considerados públicos os bens do 
domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; sendo os demais considerados 
bens particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.3 
 

 
2 Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo/Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 8. ed. – Rio de 
Janeiro: Método, 2020, p. 969.  
3 GAB: C. Questão polêmica para uma prova objetiva. 
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No entanto, como sabemos, há inúmeros bens de pessoas jurídicas de direito privado (concessionárias 
e permissionárias de serviço público, por exemplo), que, caso estejam afetados à prestação do serviço público, 
passarão a ter algumas características de bens públicos (ex.: impenhorabilidade), razão pela qual a doutrina 
tem chamado esses bens de “bens materialmente públicos” ou “quase públicos”. Em síntese: 

 
Bens formalmente públicos Bens materialmente públicos ou “quase públicos” 

Os bens públicos são aqueles integrantes do patri-
mônio das pessoas jurídicas de direito público in-
terno (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, 
autarquias e fundações estatais de direito público). 

Bens de pessoas jurídicas de direito privado afetados ao 
serviço público. Por isso, também são impenhoráveis, 
entre outras características dos bens formalmente pú-
blicos. 

 
Por outro lado, caso uma empresa estatal execute uma atividade econômica, por exemplo, os bens 

devem ser considerados privados, na forma do art. 173, § 1.º, II, da CRFB e art. 98 do CC, parte final. Todavia, 
caso a estatal seja uma prestadora de serviço público, aqueles bens afetados à prestação dos referidos serviços 
sofrerão a incidência de restrições normalmente aplicadas aos bens públicos.  

 
Para gravar: 

 
Bens de pessoas jurídicas de direito privado 

prestadora de serviço público 
Bens de pessoas jurídicas de direito privado que exer-

cem atividade econômica 
Gozam das prerrogativas dos bens públicos. Não gozam de nenhuma das prerrogativas inerentes aos 

bens públicos. 
 

IMPORTANTE: Lembre-se que mesmo sendo entidades de direito privado, as empresas estatais integram a 
estrutura da Administração Pública e, por isso, devem ser criadas por meio de lei específica que autorize sua 
criação, nos moldes do art. 37, XIX da Constituição Federal de 1988. Sendo assim, a extinção da entidade 
também se deve dar mediante autorização legal e, quando da sua extinção, os bens serão devolvidos automa-
ticamente à pessoa política que a criou (cláusula de reversão). Sendo assim, não se poderá desfazer livremente 
de seus bens.4 

 
Ainda, a Lei nº 11.284/2006 prevê que são públicas todas as florestas localizadas nos entes públicos e 

nas pessoas jurídicas componentes da Administração Indireta, não diferenciando entre as de direito público e 
as de direito privado. Dessa forma, a proteção dos bens públicos, nesse caso, abrange inclusive entidades com 
regime de direito privado.5 
 
2.2 Competência para legislar 

 
A CF/88 estabelece em seu art. 22, I, que a competência para legislar sobre Direito Civil é privativa da 

União. A doutrina entende que esse dispositivo abarca a competência legislativa acerca dos bens públicos. 

 
4 Carvalho, Matheus. Manual de Direito administrativo/ Matheus Carvalho - 4. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: JusPO-
DIVM, 2017, p. 1091. 
5 Matheus Carvalho, op.cit, p. 1091. 
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Inicialmente, lembrem-se que o art. 20 da CF/88 enumera vários bens pertencentes à União. De igual 
maneira, o art. 26 estabelece os bens de titularidade dos estados (servindo também para o DF). Por fim, quanto 
aos bens dos municípios, não há um artigo que traga expressamente quais são. Neste caso, a doutrina entende 
que todos os bens de utilização local que não estejam na repartição da CF/88, como, por exemplo, praças, 
jardins, vias e logradouros públicos, edificações onde se localizam as repartições públicas municipais, entre 
outros.6 

 
Os bens públicos federais, além de estarem previstos no art. 20 da CF/88, estão previstos no Decreto-

lei nº 9.760/1946, que dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras providências, temos, portanto, os 
seguintes bens da União: 
 

• os bens que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;  
• as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e 

construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambien-
tal, definidas em lei;  

• 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;  

• 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 ambi-
ental federal, e as referidas no art. 26, II;  

• os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; o 
mar territorial; os terrenos de marinha e seus acrescidos;  

• os potenciais de energia hidráulica; os recursos minerais, inclusive os do subsolo;  
• as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; as 

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, entre outros; 
 
APROFUNDAMENTO: você já ouviu falar em bens públicos interfederativos? Trata-se de bens integrantes das 
associações públicas (consórcios públicos de direito público), na forma do art. 6.º, I e § 1.º, da Lei nº 
11.107/2005. 
 
2.3 Classificações dos bens públicos 

 
Há várias classificações importantes para nossa prova. Aqui trabalharemos todas! Vamos lá! 

 
 
 
 

 
6 Matheus Carvalho, op.cit, p. 1092. 
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2.3.1 Quanto à destinação 
 

Essa é a classificação mais importante para nosso concurso! Trata-se daquela famosa classificação em 
bens públicos de uso comum do povo, de uso especial e dominical (ou dominial). Se você acha que esse as-
sunto está super batido e que não vale à pena revisar, eu te digo que esse ponto já caiu em diversas fases dos 
nossos concursos para Defensoria Pública, inclusive em prova oral. Então, mesmo que você já tenha estudado 
o tema, vamos revisar agora! 

 
2.3.1.1 Bens de uso comum do povo 

 
Veja o que estabelece o art. 99 do Código Civil: 

 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou esta-
belecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os 
de suas autarquias; 
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito pú-
blico, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 
 

Além disso, o parágrafo único do art. 99 prevê que “dispondo a lei em contrário, consideram-se domi-
nicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito 
privado”. 

 
Em resumo, Rafael Carvalho aponta que os bens de uso comum do povo são os bens destinados ao 

uso da coletividade em geral (ex.: rios, mares, estradas, ruas e praças). Não obstante a destinação pública dos 
bens de uso comum, a legislação poderá impor restrições e condicionantes à sua utilização para melhor satis-
fação do interesse público, bem como o caráter gratuito ou oneroso do uso (art. 103 do CC).7 

 
Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme 
for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. 
 

Além disso, segundo o art. 100 do Código Civil, os bens públicos de uso comum do povo e os de uso 
especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. 

 
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inaliená-
veis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. 
 

CAIU NA DPU-2015-CESPE: São bens públicos de uso comum do povo aqueles especialmente afetados aos 
serviços públicos, como, por exemplo, aeroportos, escolas e hospitais públicos.8 

 
7 Rafael Carvalho, 2020, op.cit, p. 973. 
8 GAB: E. Trocou por bens de uso especial. 
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2.3.1.2 Bens de uso especial 
 
 Esses bens, embora públicos, são usados para a prestação de serviço público pela Administração ou 
conservados pelo Poder Público com finalidade pública. Imagine, por exemplo, o prédio da Defensoria Pública 
da União. Esse prédio é um bem público, no entanto, com uma destinação e afetação a prestação do serviço 
de assistência jurídica integral e gratuita da DPU. 
 
 A doutrina9 costuma dividir os bens de uso especial em direto e indireto. 
 

Direto: compõem o aparelho estatal. Ex.: carro da DPE, prédio da DPU etc. 
 
Indireto: neste caso o ente público não utiliza os bens diretamente, mas conserva os 
mesmos com a intenção de garantir proteção a determinado bem jurídico de inte-
resse da coletividade. Podem ser citadas como exemplos as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios10 (muito importante para nossas provas), as terras públicas 
utilizadas para proteção do meio ambiente. 
 

CAIU NA DPE-ES-2009-CESPE: No que se refere aos bens públicos, julgue os itens subsequentes. Na tradicional 
classificação dos bens públicos, as terras indígenas são consideradas bens de uso especial.11 
 
CAIU NA DPE-PE-2018-CESPE:12 Com relação à disciplina dos bens públicos, assinale a opção correta.  
A) À exceção dos bens dominiais não afetados a qualquer finalidade pública, os bens públicos são impenhorá-
veis.  
B) A ocupação irregular de bem público não impede que o particular retenha o imóvel até que lhe seja paga 
indenização por acessões ou benfeitorias por ele realizadas, conforme entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça.  
C) Aos municípios pertencem as terras devolutas não compreendidas entre aquelas pertencentes à União.  
D) As terras tradicionalmente reservadas aos índios são consideradas bens públicos de uso especial da União.  
E) Bens de uso comum do povo, destinados à coletividade em geral, não podem, em nenhuma hipótese, ser 
privativamente utilizados por particulares. 
 
CAIU NA DPE-RR-CESPE-2013: No que se refere aos bens públicos, assinale a opção correta. 13 
A) Os bens de uso especial estão fora do comércio jurídico de direito privado, pois só podem ser objeto de 
relações jurídicas regidas pelo direito público, razão por que, para fins de uso privado de tais bens, os instru-
mentos possíveis são a autorização, a permissão e a concessão.  
B) São características dos bens de uso comum do povo a inalienabilidade absoluta, a imprescritibilidade, a 
impenhorabilidade e a impossibilidade de oneração.  

 
9 Matheus Carvalho, op.cit, p. 1093. 
10 Pertencem à União Federal, tendo os indígenas o usufruto. 
11 GAB: C. 
12 GAB: D. 
13 GAB:A. 
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C) Terras devolutas são bens dominicais pertencentes aos estados, compreendendo os que, banhados pelas 
águas do mar ou dos rios navegáveis, vão até 33 m para a parte da terra, da posição da linha da preamar média 
de 1831.  
D) Se o prefeito de determinado município pretender alterar o regime jurídico de determinado bem público 
de uso comum para o de dominical, o instituto jurídico aplicável a esse caso será o da servidão administrativa.  
E) Caso determinada comunidade solicite à prefeitura de seu município o fechamento de rua de pouco movi-
mento de seu bairro para realizar comemoração em decorrência das festas juninas, a administração pública, 
caso aprove referido pedido, deverá utilizar para tal o instituto da concessão de uso de bem público. 
 
2.3.1.3 Bens dominicais ou dominiais 
 
 De início, vejamos o que estabelece o art. 99 do Código Civil: 

 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou esta-
belecimento 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. 

 
Para nossas provas, saibam que a expressão “bens dominicais” significa a mesma coisa que “bens do-

miniais”. Contudo, há doutrina encabeçada pelo professor José Cretella Júnior que estabelece um outro sen-
tido para a expressão “bens dominiais”, sendo estes bens considerados todos os componentes do domínio 
público. No entanto, essa acepção não é majoritária, pois para a doutrina majoritária, bens dominiais ou do-
minicais são a mesma coisa, considerando estes como os bens que não têm qualquer destinação pública (bens 
desafetados). Ex.: terra devoluta de um determinado Estado da federação que não tenha qualquer finalidade. 

 
IMPORTANTE: muitas pessoas acham que todas as terras devolutas são bens dominicais e isso está errado. Na 
verdade, se uma determinada terra devoluta tem por finalidade a proteção do meio ambiente, por exemplo, 
ela será um bem de uso especial (e não um bem dominical), pois está afetada a uma finalidade pública (pro-
teção do meio ambiente). 
 

Percebam que esses bens dominicais somente ostentam a qualidade de bem público pelo fato de 
pertencerem a uma determinada pessoa jurídica de direito público (ex.: um terreno baldio pertencente à pre-
feitura sem qualquer destinação), tendo em vista que, como vimos, o ordenamento jurídico adotar o critério 
da titularidade para conceituação de bens (critério subjetivo). 
 
 Ademais, diferente dos bens públicos de uso comum e de uso especial, segundo o art. 101 do Código 
Civil, os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. 
 

Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências 
da lei. 
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CAIU NA DPE-MS-VUNESP-2008: Os bens dominicais: 14 
A) podem ser alienados por meio de institutos privados.  
B) são afetados a uma finalidade pública específica.  
C) são aqueles que pertencem a todos, como por exemplo, mares e praças.  
D) não podem ser alienados, seja por meio de institutos privados ou públicos. 
 
2.3.1.4 Afetação e desafetação (consagração e desconsagração) 
 
 Quando um bem tem uma destinação pública (seja uso comum do povo ou de utilização especial) a 
doutrina diz que ele está “afetado”. Por outro lado, quando não há nenhuma utilização no interesse coletivo, 
os bens estão “desafetados”. 
 
 A doutrina tradicional, a exemplo do professor Rafael Carvalho, designa esses institutos como consa-
gração (sinônimo de afetação) e desconsagração (sinônimo de desafetação). Portanto, se aparecer em prova 
o instituto da consagração (afetação) e desconsagração (desafetação), respirem fundo que vocês já sabem do 
que se trata! 
 
 Matheus Carvalho15, ao diferenciar o procedimento de afetação e desafetação, assim estabelece: 
 

“A afetação do bem público torna esse bem inalienável e destinado a determinada 
utilização de interesse coletivo. Por isso, para a doutrina majoritária, a afetação é 
livre, ou seja, não depende de lei ou ato administrativo específico, pelo que, a sim-
ples utilização do bem, com finalidade pública, já lhe confere a qualidade de bem 
afetado. A sua destinação de fato, no interesse da coletividade, seja para uso comum 
ou para utilização especial, já afeta o bem. Ressalte-se, ainda, que a afetação não é 
um caminho sem volta, ou seja, não é uma característica permanente do bem que 
poderá ser desafetado posteriormente, caso não haja mais interesse público em sua 
na utilização.  
 
Por seu turno, a desafetação torna o bem passível de alienação, nas condições pre-
vistas em lei. Isso porque o instituto retira sua destinação pública e ele deixará de 
ser de uso comum ou especial e passará a ser dominical. Para que a desafetação seja 
feita licitamente, depende de lei específica ou manifestação do Poder Público medi-
ante ato administrativo expresso, não ocorrendo com o simples desuso do bem. Em 
que pese este entendimento, sabe-se da possibilidade de desafetação dos bens de 
uso especial por fatos da natureza, como, por exemplo, no caso de um incêndio em 
escola pública que a deixe totalmente destruída, impedindo sua utilização.” 
 

 
14 GAB: A 
15 Op.Cit, p. 1094. 
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CAIU NA DPE-RS-2018-CC: A desafetação suprime a finalidade pública de um bem, eliminando algum de seus 
atributos, como o da disponibilidade, transformando, assim, um bem de uso comum do povo em um bem de 
uso especial.16 
 

Em resumo: 
 

Desafetação 
Bens de uso comum Lei ou ato administrativo. 
Bens de uso especial Lei, ato administrativo previamente autorizado por lei ou fato da natureza. 

 
CAIU NA DPE-RS-2018-FCC: A afetação de um bem a um serviço público somente pode ser feita por meio de 
lei, não podendo ser feita por ato administrativo nem pelo mero uso do bem.17 
 
CAIU NA DPE-MA-2009-FCC: Em relação aos bens públicos e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alte-
rações, é correto afirmar que os bens imóveis:18 
A) de uso comum e os de uso especial são gravados com inalienabilidade absoluta, independentemente de 
desafetação, somente sendo possível alienar os dominicais.  
B) de uso comum e os de uso especial não podem ser alienados a particulares enquanto conservarem esta 
qualidade, mas podem ter seu domínio transferido a outro ente público, observados os requisitos legais, sem 
perderem a afetação.  
C) dominicais são gravados com inalienabilidade, somente sendo passíveis de serem comercializados sob a 
égide do direito privado caso sejam desafetados por lei.  
D) dominicais dispensam autorização legislativa para serem alienados, uma vez que não são gravados com 
inalienabilidade.  
E) de uso comum e de uso especial dependem de lei autorizativa para sua alienação onerosa, enquanto os 
dominicais dispensam este requisito formal. 
 
2.3.1.5 Res Nullius ou bens adéspotas 
 
 Você já ouviu falar em res nullius na faculdade? Eu tenho quase certeza que só. Essa expressão significa 
o mesmo que “bens adéspotas”. 
 
 Certo professor, mas o que quer dizer res nullius ou bens adéspotas? 
  

Essa categoria de bem são as conhecidas “coisas sem dono”, sobre as quais não há qualquer disciplina 
específica do ordenamento jurídico, incluindo os bens inapropriáveis, como a luz, e os bens condicionada-
mente inapropriáveis, como os animais selvagens.19 

 

 
16 GAB: E. Dominical. 
17 GAB: E. 
18 GAB: B. 
19 Mazza, Alexandre. Manual de direito administrativo/Alexandre Mazza. – 9. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 
924/025.  
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2.4 Garantias 
 

Como sabemos, os bens públicos gozam de algumas prerrogativas como desdobramento da suprema-
cia do interesse público. A doutrina costuma trazer pelo menos 4 (quatro) delas: 

 
• Impenhorabilidade dos bens; 
• Não-onerabilidade; 
• Imprescritividade; 
• Alienabilidade condicionada ou inalienabilidade relativa. 

 
Vamos entender cada um deles. 

 
2.4.1 Da impenhorabilidade dos bens 
 

Imagine que a Defensoria Pública da União ajuíze uma ação contra a União em face da morte de um 
preso em uma unidade prisional federal. O juízo condenou a União Federal ao pagamento de R$ 100.000,00 a 
título de dano moral. 

 
Neste caso, transitado em julgado a sentença condenatória, a União poderia ter seus bens penhorados 

em caso de não cumprimento da sentença? 
 
Ex.: a União não pagou o valor da condenação, então o Juiz Federal pode penhorar uma escola federal 

(ex.: IFPE, IFRN, IFCE) para que seja alienada com o objetivo de satisfazer a execução? 
 
É claro que não, porque os bens públicos de uso comum e especial, como vimos, são afetados a uma 

finalidade pública. No exemplo dado, se o juiz determina a penhora de um bem público ele não está prejudi-
cando a União Federal, mas a coletividade que usufrui daquele bem. 
 
ATENÇÃO: Até mesmo os bens dominicais (sem qualquer finalidade pública), são impenhoráveis. 
 

Como sabemos, os débitos judiciais em caso de condenação serão inscritos e pagos com respeito à 
ordem cronológica de precatórios prevista no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 
 

Contudo, adianto que a alienação (ex.: venda) de bens públicos é possível, desde que após o cumpri-
mento dos requisitos legais. 
 
2.4.2 Não-onerabilidade 
 

No estudo do direito civil existe três garantias reais: a) penhor; b) hipoteca e c) anticrese. Sem entrar 
em aprofundamentos sobre essas garantias, pois esse material é de direito administrativo e não de direito 
civil, é possível que um bem público seja dado em garantia de uma dívida? 
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Imagine, por exemplo, que o Estado de São Paulo queira fazer um empréstimo junto ao Banco X. É 
possível, portanto, que para garantir aquele empréstimo, o Estado de São Paulo dê como hipoteca uma praça? 
A resposta é não, pelo mesmo motivo que vimos acima sobre a penhora dos Institutos Federais. 

 
Isso quer dizer que os bens públicos, além de impenhoráveis, são não-onerosos. Ou seja, não podem 

ser dados como garantia. 
 
O art. 1.420 do CC/02 estabelece que “só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, 

anticrese ou hipoteca”. Isso quer dizer que se um bem não pode ser alienado (veremos que os bens públicos, 
como regra, não podem ser alienados), ele não poderá ser dado em garantia (seja penhor, anticrese ou hipo-
teca). 

 
Rafael Carvalho (2020, p. 979), no entanto, entende que essa garantia não abrange os bens dominicais. 
 

(...) Entendemos, no entanto, que a impossibilidade de oneração de bem público não 
alcança os bens dominicais que, após o cumprimento dos requisitos legais, podem 
ser alienados. 22 Conforme assinalado acima, os bens alienáveis podem ser dados 
em garantia real, não havendo motivo para exclusão dos bens dominicais. Dessa 
forma, nada impede, por exemplo, que bens dominicais sejam dados em garantia 
nos contratos celebrados pela Administração Pública, desde que haja avaliação pré-
via do bem, justificativa, realização de licitação (obrigatória para celebração do pró-
prio contrato) e, no caso de imóveis, prévia autorização legislativa.” 

 
2.4.3 Imprescritibilidade 
 
 A prescrição, como vocês já sabem, é um instituto presente em diversas áreas do Direito (Ex.: tributá-
rio, penal, civil, empresarial, administrativo, etc.). 
 
 Além disso, a prescrição pode ser dividida em prescrição aquisitiva e prescrição extintiva. Para ficar 
mais claro, vou exemplificar, beleza? 
 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA 
Ex.: em 15 anos, o possuidor terá direito a usucapir 
um imóvel urbano, preenchidos os requisitos legais 
e constitucionais. 

Ex.: o cheque prescreveu! Ou seja, houve a perda da 
pretensão, tendo em vista que, neste caso, o cheque 
perdeu sua natureza jurídica de título executivo extra-
judicial. 

 
 A prescrição que precisamos entender agora é a aquisitiva. 
 
 Para isso, te faço a seguinte pergunta: é possível usucapir um bem público? A princípio, a resposta é 
não. 
 



EXTENSIVO DPE 

@CURSOEBLOGRDP 

 
 
 

 
 
 14 

14 

CURSO RDP 
ADMINISTRATIVO 

#TÔCOMORDP 

 Segundo o nosso ordenamento jurídico, os bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião, na 
forma dos arts. 183, § 3.º, e 191, parágrafo único, da CRFB; art. 102 do CC; art. 200 do Decreto-lei nº 
9.760/1946. No mesmo sentido, a Súmula 340 do STF dispõe: “desde a vigência do Código Civil, os bens domi-
nicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”. 
 
CAIU NA DPE-RS-2018-FCC: Os bens públicos não estão sujeitos à prescrição aquisitiva, salvo os dominicais.20 
 
CAIU NA DPE-PE-2013-CESPE: É juridicamente impossível a prescrição aquisitiva de imóvel público rural por 
meio de usucapião constitucional pro labore.21 
 
CAIU NA DPE-PA-2009-FCC: Determinado terreno público foi irregularmente ocupado por famílias de baixa 
renda há cerca de 40 (quarenta) anos. Pretendendo a regularização dominial da área, a associação de mora-
dores ingressou com ação de usucapião. Não obstante a decisão dependa de apreciação do Poder Judiciário, 
pode-se afirmar que:22 
A) há possibilidade de êxito se a associação autora representar número de ocupantes suficientes para com-
provar a posse justa e de boa-fé na totalidade da área descrita.  
B) há possibilidade de êxito em razão da prova do tempo de ocupação e do caráter social da demanda.  
C) não há possibilidade de êxito em razão da imprescritibilidade dos bens públicos, que não podem ser usuca-
pidos.  
D) não há possibilidade de êxito em razão da impenhorabilidade dos bens públicos.  
E) há possibilidade de êxito se comprovada a boa-fé dos ocupantes e a constância da ocupação. 
 
 Veja, ainda, o que estabelece a Súmula 619 do STJ: 
 
Súmula 619 do STJ, “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, 
insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. 
 
Enunciado 2 da I Jornada de Direito Administrativo CJF/STJ (2020): O administrador público está autorizado 
por lei a valer-se do desforço imediato sem necessidade de autorização judicial, solicitando, se necessário, 
força policial, contanto que o faça preventivamente ou logo após a invasão ou ocupação de imóvel público de 
uso especial, comum ou dominical, e não vá além do indispensável à manutenção ou restituição da posse (art. 
37 da Constituição Federal; art. 1.210, §1º, do Código Civil; art. 79, § 2º, do Decreto-Lei nº 9.760/1946; e art. 
11 da Lei nº 9.636/1998). 
 
 Vimos que não é possível usucapir bens públicos em razão de sua destinação/finalidade pública. No 
entanto, seria possível usucapir bens públicos dominicais sem destinação pública? 
 
 Em nossas provas de Defensoria Pública, sobretudo em provas abertas (discursivas e orais), devemos 
sustentar que sim. A doutrina contemporânea, a exemplo de Rafael Carvalho (2020, p. 978), traz inúmeros 

 
20 GAB: E. 
21 GAB: C. 
22 GAB: C. 
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argumentos para admitir a usucapião de bens dominicais, contudo, o entendimento majoritário é pela impos-
sibilidade. 

“Apesar do entendimento amplamente dominante da doutrina e na jurisprudência, 
que afirmam a imprescritibilidade de todos os bens públicos, entendemos que a 
prescrição aquisitiva (usucapião) poderia abranger os bens públicos dominicais ou 
formalmente públicos, tendo em vista os seguintes argumentos:  
 
a) esses bens não atendem à função social da propriedade pública, qual seja, o aten-
dimento das necessidades coletivas (interesses públicos primários), satisfazendo 
apenas o denominado interesse público secundário (patrimonial) do Estado;  
 
b) em razão da relativização do princípio da supremacia do interesse público sobre 
o interesse privado por meio do processo de ponderação de interesses, pautado 
pela proporcionalidade, a solução do conflito resultaria na preponderância concreta 
dos direitos fundamentais do particular (dignidade da pessoa humana e direito à 
moradia) em detrimento do interesse público secundário do Estado (o bem domini-
cal, por estar desafetado, não atende às necessidades coletivas, mas possui poten-
cial econômico em caso de eventual alienação).” 
 

A tese de usucapião dos bens públicos também é amplamente defendida por Cristiano Chaves de Fa-
rias e Nelson Rosenvald (Citados por Flávio Tartuce):23 

 
“A nosso viso, a absoluta impossibilidade de usucapião sobre bens públicos é equi-
vocada, por ofensa ao princípio constitucional da função social da posse e, em última 
instância, ao próprio princípio da proporcionalidade. Os bens públicos poderiam ser 
divididos em materialmente e formalmente públicos. Estes seriam aqueles registra-
dos em nome da pessoa jurídica de Direito Público, porém excluídos de qualquer 
forma de ocupação, seja para moradia ou exercício de atividade produtiva. Já os 
bens materialmente públicos seriam aqueles aptos a preencher critérios de legitimi-
dade e merecimento, postos dotados de alguma função social. Porém, a Constitui-
ção Federal não atendeu a esta peculiaridade, olvidando-se de ponderar o direito 
fundamental difuso à função social com o necessário dimensionamento do bem pú-
blico, de acordo com a sua conformação no caso concreto. Ou seja: se formalmente 
público, seria possível a usucapião, satisfeitos os demais requisitos; sendo material-
mente públicos, haveria óbice à usucapião. Esta seria a forma mais adequada de 
tratar a matéria, se lembrarmos que, enquanto o bem privado ‘tem’ função social, o 
bem público ‘é’ função social”. 

 
 Para nossas provas de Defensoria Pública, é preciso lembrar que o art. 23 da Lei nº 13.465/2017 (Lei 
que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos 

 
23 Apud Tartuce, Flávio. Manual de direito civil: volume único/Flávio Tartuce. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: MÉTODO, 2020, p. 1436. 
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assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal) estabeleceu 
uma nova possibilidade de aquisição de bens públicos por particulares, a chamada “legitimação fundiária”, 
que segundo a doutrina “que constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade conferido 
por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Regularização Fundiária Urbana (Reurb), àquele que 
detiver em área pública ou possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, 
integrante de núcleo urbano informal consolidado existente em 22.12.2016”.24 
 
 Por fim, vale a pena ler o art. 23 e seus quatro primeiros parágrafos: 
 

Art. 23. A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do di-
reito real de propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente 
no âmbito da Reurb, àquele que detiver em área pública ou possuir em área 
privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de 
núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016. 
 
§ 1º Apenas na Reurb-S, a legitimação fundiária será concedida ao beneficiá-
rio, desde que atendidas as seguintes condições: 
I - o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel 
urbano ou rural; 
I - o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário exclusivo de 
imóvel urbano ou rural; (Redação dada pela Lei nº 14.118, de 2021) 
II - o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou 
fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em 
núcleo urbano distinto; e 
III - em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhe-
cido pelo poder público o interesse público de sua ocupação. 
§ 2º Por meio da legitimação fundiária, em qualquer das modalidades da 
Reurb, o ocupante adquire a unidade imobiliária com destinação urbana livre 
e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, 
eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto quando disse-
rem respeito ao próprio legitimado. 
§ 3º Deverão ser transportadas as inscrições, as indisponibilidades ou os gra-
vames existentes no registro da área maior originária para as matrículas das 
unidades imobiliárias que não houverem sido adquiridas por legitimação fun-
diária. 
§ 4º Na Reurb-S de imóveis públicos, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, e as suas entidades vinculadas, quando titulares do domínio, 
ficam autorizados a reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes do 
núcleo urbano informal regularizado por meio da legitimação fundiária. 

 

 
24 Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo/Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 8. ed. – Rio de 
Janeiro: Método, 2020, p. 979. 
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CAIU NA DPE-MS-VUNESP-2012: Assinale a alternativa que trata corretamente de bens públicos.  
A) São características dos bens públicos a inalienabilidade e, como decorrência desta, a imprescritibilidade, a 
impenhorabilidade e a impossibilidade de oneração.  
B) Os bens de uso especial possuem uma função patrimonial ou financeira, porque se destinam a assegurar 
rendas ao Estado, em oposição aos demais bens públicos, que são afetados a uma destinação de interesse 
geral.  
C) O Supremo Tribunal Federal consagra o entendimento de que, desde a vigência do Código Civil, os bens 
dominicais, como os demais bens públicos, podem ser adquiridos por usucapião.  
D) O regime jurídico dos bens de uso comum difere daquele aplicável aos bens de uso especial, pois somente 
os primeiros estão destinados a fins públicos.25 
 
2.4.4 Alienabilidade condicionada ou inalienabilidade relativa 
 O primeiro ponto é saber que os bens públicos podem, sim, ser alienados, desde que, claro, atendidos 
os requisitos em lei. Em linhas passadas, até vimos que os bens afetados não podem ser usucapidos nem 
penhorados. Pois bem! 
 
 De igual maneira, os bens afetados a uma finalidade pública também não podem ser alienados. Por-
tanto, o prefeito não pode, por exemplo, determinar a venda de uma escola em pleno funcionamento. 
 
 Portanto, para que um bem público possa ser alienado, temos que nos atentar a quatro requisitos 
necessários: 
 

1. Estar o bem desafetado da destinação pública, haja vista os bens afetados te-
rem a característica de inalienabilidade.  

2. Demonstração do interesse público na alienação deste bem.  
3. Avaliação prévia do referido bem; 
4. Realização de regular procedimento licitatório, prévio à alienação (se imóvel, 

há exigência de autorização legislativa). 
  
 Eu quero que vocês tenham atenção a uma coisa. 
 
 Em provas objetivas, caso a assertiva diga que os bens públicos de uso especial e do uso comum do 
povo são inalienáveis, ela está correta. 
 
 Mas professor, você disse que os bens podem ser alienados, como agora está dizendo o contrário? 
 
 Sim, é que enquanto os bens públicos de uso especial ou de uso comum do povo tiverem uma desti-
nação pública, eles não podem ser alienados. É aí que entra o processo de desafetação. Vou explicar melhor 
para você entender. 
 

 
25 GAB: A. 
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 Imagine que a prefeitura edificou um terreno para construção de uma escola. Portanto, enquanto esse 
imóvel for destinado para ser uma escola, ou até mesmo para outra finalidade pública, ele jamais poderá ser 
alienado. 
 
 Por outro lado, imagine que nesse local (onde a prefeitura construiu a escola) não seja mais necessária 
a existência de uma escola, tendo em vista que no mesmo bairro fora construída outra com bem mais espaço 
para alunos e com novas tecnologias. O espaço onde era uma escola pode tornar-se um hospital, por exemplo. 
Assim, não haverá processo de desafetação, porque ele continuará a ter finalidade pública, portanto inaliená-
vel. Ao contrário, caso o espaço fique sem qualquer destinação pública, abandonado, por exemplo, ele estará 
desafetado, o que, a princípio, relativizaria a característica da inalienabilidade dos bens públicos (alienabili-
dade condicionada ou inalienabilidade relativa). 
 
CAIU NA DP-DF-2013- CESPE: Sendo uma das características do regime jurídico dos bens públicos a inaliena-
bilidade, é correto afirmar que, segundo o ordenamento jurídico brasileiro vigente, todos os bens públicos são 
absolutamente inalienáveis.26 
 
 Ficou claro? Agora aprofundaremos em alguns detalhes sobre a alienação de bens públicos. 
 
2.5 Alienação de bens públicos 
 
2.5.1 Modalidades 
 

Os bens públicos podem ser alienados mediante várias formas, os quais veremos agora. 
 
 Os art. 76 e 77 da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) trazem detalhes sobre a alienação de 
bens públicos (móveis e imóveis). 

CAPÍTULO IX 

DAS ALIENAÇÕES 

Art. 76. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existên-
cia de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação 
e obedecerá às seguintes normas: 

I - tratando-se de bens IMÓVEIS, inclusive os pertencentes às autarquias e às 
fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modali-
dade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: 

a) dação em pagamento; 

 
26 GAB: E. 
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b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Admi-
nistração Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas 
alíneas “f”, “g” e “h” deste inciso; 

c) permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às 
finalidades precípuas da Administração, desde que a diferença apurada não 
ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, se-
gundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso; 

d) investidura; 

e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer es-
fera de governo; 

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 
uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, 
destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regu-
larização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da 
Administração Pública; 

g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 
uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, 
com área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e destina-
dos a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos 
por órgão ou entidade da Administração Pública; 

h) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras 
públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1º do art. 
6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundi-
ária, atendidos os requisitos legais; 

i) legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezem-
bro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração 
Pública competentes; 

j) legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei nº 13.465, 
de 11 de julho de 2017; 

II - tratando-se de bens MÓVEIS, dependerá de licitação na modalidade leilão, 
dispensada a realização de licitação nos casos de: 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após 
avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à es-
colha de outra forma de alienação; 
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b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Adminis-
tração Pública; 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legis-
lação específica; 

d) venda de títulos, observada a legislação pertinente; 

e) venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da Adminis-
tração Pública, em virtude de suas finalidades; 

f) venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem de-
les dispõe para outros órgãos ou entidades da Administração Pública. 

§ 1º A alienação de bens imóveis da Administração Pública cuja aquisição te-
nha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento DIS-
PENSARÁ AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA e exigirá apenas avaliação prévia e lici-
tação na modalidade LEILÃO. 

§ 2º Os imóveis doados com base na alínea “b” do inciso I do caput deste ar-
tigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao pa-
trimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário. 

§ 3º A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real 
de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso destinar-se 
a: 

I - outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a lo-
calização do imóvel; 

II - pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do 
órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de 
ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado 
o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 
2009. 

§ 4º A aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo será dispensada 
de autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condicionamentos: 

I - aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja compro-
vadamente anterior a 1º de dezembro de 2004; 

II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e admi-
nistrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas; 
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III - vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, 
nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administra-
tivas de zoneamento ecológico-econômico; 

IV - previsão de extinção automática da concessão, dispensada notificação, 
em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de in-
teresse social; 

V - aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural e não sujeito a vedação, 
impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuá-
ria; 

VI - limitação a áreas de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de 
junho de 2009, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores; 

VII - acúmulo com o quantitativo de área decorrente do caso previsto na alí-
nea “i” do inciso I do caput deste artigo até o limite previsto no inciso VI deste 
parágrafo. 

(...) 

Art. 77. Para a venda de bens imóveis, será concedido direito de preferência 
ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocu-
pação do imóvel objeto da licitação. 

CAIU NA DPE-RS-2018-CC: A alienação de bens públicos móveis inservíveis, embora dispensada a autorização 
legislativa e a demonstração do interesse público a justificar o ato, está condicionada à modalidade licitatória 
de concorrência.27 
 
2.5.2 Retrocessão 

 
Por fim, um instituto que costuma estar presentes em nossas provas é o da retrocessão. Segundo a 

doutrina de Rafael Carvalho Rezende Oliveira:28 
 

(...) A retrocessão é o direito de o expropriado exigir a devolução do bem desapro-
priado que não foi utilizado pelo Poder Público para atender o interesse público (art. 
519 do CC), ausente a necessidade de licitação, em razão da sua incompatibilidade 
com o instituto que prevê o retorno do imóvel ao expropriado. 

 
 
 

 
27 GAB: E. 
28 Op. Cit, p. 994. 
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2.6 Formas de utilização do bem público 
 

Matheus Carvalho estabelece a utilização dos bens públicos pode ser classificada em normal ou co-
mum, mas também pode ser anormal ou especial. 

 
2.6.1 Utilização normal 

 
 Ocorre todas as vezes que o bem atende à sua finalidade originária. Neste caso, toda a sociedade 
usufrui do bem (ex.: utilização das praças públicas e a utilização de vias públicas para a circulação de automó-
veis). 
 
 Na utilização normal, o ente público não precisa autorizar a utilização, podendo, no entanto, regula-
mentar (ex.: algumas cidades do Brasil, durante a pandemia causada pela Covid-19, passaram a permitir a 
circulação de veículos de acordo com a numeração das placas, a fim de controlar o fluxo de carros e a circula-
ção de pessoas). 
 
2.6.2 Utilização anormal 
 
 Imagine, no entanto, que uma determinada família queira usar a referida praça para realizar uma festa 
de casamento ou uma confraternização. Nesse caso, não serão convidadas todas as pessoas da cidade, então 
estaremos diante de utilização anormal ou especial, que dependerá de uma manifestação da autoridade local. 
 
 A doutrina aponta que a utilização especial (ou anormal) pode ocorrer de duas formas: a) utilização 
especial remunerada e b) utilização especial privativa, que veremos agora com mais detalhes. 
 
2.6.2.1 Utilização especial remunerada 
 
 Nessa espécie, o poder público exige o pagamento de um valor para a utilização do bem pela socie-
dade. Ex.: o pedágio cobrado para transitar de um local para outro; o valor cobrado para entrar em um parque 
público, etc. 
 
2.6.2.2 Utilização especial privativa 
 

Aqui o particular precisa utilizar um bem público sem a interferência de outras pessoas. É exatamente 
o caso do casamento que citamos cima. Imagine que você queira se casar em um parque público (ou uma 
praça), em que apenas pessoas convidadas poderiam ingressar na festa. 
 
2.7 Espécies de atos privativos do bem público 
 

Tanto no caso da utilização especial remunerada como na utilização privativa dos bens públicos, é 
preciso que haja a manifestação do Estado, que diante de sua discricionariedade, analisa se a utilização dife-
renciada vai ou não obstar a utilização normal do bem pela coletividade. 
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Ademais, segundo a doutrina (Rafael Carvalho, 2020, p. 981), o uso privativo dos bens públicos deve 
preencher as seguintes características: 
 

a) compatibilidade com o interesse público;  
b) consentimento da Administração;  
c) cumprimento das condições fixadas pelo ordenamento e pela Administração;  
d) remuneração, ressalvados os casos excepcionais de uso gratuito; e  
e) precariedade, que pode variar de intensidade, com a possibilidade de cessar o uso 
privativo por vontade unilateral da Administração. 

 
Há inúmeras formas do Estado se manifestar sobre o consentimento da utilização anormal dos bens 

públicos, entre eles a autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, cessão de uso, etc. 
 
Dada a relevância do tema, estudaremos com muito cuidado os detalhes sobre elas. 

 
2.7.1 Autorização de uso 

 
 Neste caso, o poder público permite a utilização anormal ou privativa de um bem público pelo parti-
cular (ex.: fechamento de uma rua para um evento privado). Trata-se de ato discricionário e precário. Isso quer 
dizer que o poder público tem liberdade de conceder ou não a referida licença, e caso conceda, poderá revogá-
la antes do prazo sem indenização. Ela independe de licitação prévia e pode ser feito a título gratuito ou one-
roso. 
 Na autorização de uso há a predominância do interesse particular. Como veremos, na permissão de 
uso o interesse do permissionário e o interesse público são satisfeitos com igual intensidade. Contudo, há 
quem discorde desse posicionamento: 
 

“Discordamos, todavia, da sobredita distinção que não acarreta qualquer conse-
quência prática ou jurídica. A autorização e a permissão de uso de bem público são 
instrumentos jurídicos equivalentes que possuem, na essência, as mesmas caracte-
rísticas: discricionariedade e precariedade. É irrelevante, a nosso sentir, a distinção 
doutrinária que leva em consideração a predominância do interesse satisfeito, 
mesmo porque o interesse público sempre será o Norte de qualquer ação adminis-
trativa, razão pela qual a autorização e a permissão podem ser consideradas fungí-
veis.”29 
 

CAIU NA DPE-SP-2009-FCC: No tocante ao uso de bens públicos por particulares, NÃO é correto sustentar que: 
30 
A) a autorização de uso é ato discricionário, de título precário, podendo ser revogado a qualquer tempo, de-
pendendo sempre de licitação e de lei autorizadora.  

 
29 Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo/Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 8. ed. – Rio de 
Janeiro: Método, 2020, p. 983. 
30 GAB: A. 
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B) a concessão de direito real resolúvel do uso aplica- se apenas aos dominicais, permitindo ao particular, 
mediante autorização legislativa e licitação, desempenhar atividade para fins de interesse social, de modo 
gratuito ou remunerado.  
C) a concessão de uso, em regra exige autorização legislativa e licitação, e tem por objeto uma utilidade pública 
de certa permanência.  
D) a permissão de uso é dada no interesse público, em caráter precário, dependendo, em regra, de licitação e 
gerando um dever de utilização, sob pena de revogação.  
E) os bens de uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais podem ser utilizados por particulares. 
 
2.7.1.1 Autorização de uso urbanístico 
 

Importante para nossas provas de Defensoria Pública. 
 
A autorização de uso urbanística está prevista no art. 9º da MP 2.220/2001, com redação dada pela 

Lei nº 13.465/2017, e será conferida, de forma gratuita, “àquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu 
como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de 
imóvel público situado em área com características e finalidade urbanas para fins comerciais”. Lembra a dou-
trina que nessa hipótese, a autorização de uso depende do cumprimento dos requisitos legais, anteriormente 
mencionados, admitindo-se que a autorização recaia sobre outro bem, nas seguintes hipóteses em que o imó-
vel ocupado: a) oferecer risco à vida ou à saúde dos ocupantes; b) destinar-se ao uso comum do povo, a projeto 
de urbanização, ao interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e da proteção dos ecossistemas 
naturais, à construção de represas e obras congêneres; c) ou for situado em via de comunicação (arts. 4.º, 5.º 
e 9.º, § 3.º, da MP 2.220/2001).31 
 
2.7.2 Permissão de uso 
 
 Também é ato discricionário e precário, assim como na autorização de uso. Contudo, aqui DEPENDE 
de licitação prévia. Na permissão, o poder público permite a utilização anormal ou privativa de um bem público 
pelo particular, concedida eminentemente no interesse público (ex.: stands em feiras de artesanatos ou ban-
cas de revistas em calçadas). 
 
CAIU NA DPE-ES-2009-CESPE: A permissão de uso configura ato administrativo unilateral, discricionário e pre-
cário, por meio do qual a administração faculta a utilização privativa de bem público no interesse particular do 
beneficiário.32 
 
 Para Matheus Carvalho33, não obstante sua natureza jurídica de ato administrativo, sempre que pos-
sível, a permissão de uso deve ser precedida de procedimento licitatório, e se o ato previr termo final (ex.: 
João ganhou a licitação para instalar um Quiosque no Leblon de 21/02/2020 a 21/02/2025) haverá a perda do 

 
31 Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo/Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 8. ed. – Rio de 
Janeiro: Método, 2020, p. 982. 
32 GAB: E. 
33 2015, 2ª Edição, p. 1.091. 
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caráter precário. Assim, caso a permissão seja extinta antes do prazo fixado, isso ensejará indenização ao par-
ticular (permissão condicionada). 
 
2.7.3 Concessão de uso 
 

Diferente dos demais acima, a concessão de uso, realizada através de contrato administrativo, permite 
o uso de bem público de forma anormal ou privativa para situações mais duradouras, permanentes, e que 
dependem de maior investimento financeiro do particular, razão pela qual não é precária. 

 
Imagine, por exemplo, a instalação de um restaurante em uma universidade federal. Neste caso, o 

ganhador da licitação assinará um contrato com a universidade, a fim de prestar aquele serviço pelo prazo 
determinado. 
 

Neste caso, tendo em vista tratar-se de contrato administrativo com prazo determinado, o descum-
primento das cláusulas contratuais pelo Poder Público impõe o dever de indenizar o concessionário. 

 
2.7.4 Concessão de direito real de uso 
 
 Segundo a doutrina, também é um contrato administrativo, por meio do qual o poder público concede 
o uso privativo de bens públicos, de forma remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como 
direito real resolúvel, com a finalidade de implementar a regularização fundiária de interesse social, urbaniza-
ção, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das 
comunidades tradicionais e seus meios de subsistência, uso do espaço aéreo ou outras modalidades de inte-
resse social em áreas urbanas (arts. 7.º e 8.º do Decreto-lei 271/1967).34 
 

Essa concessão, diferente da anterior, recai sobre bens dominicais. Por fim, a celebração do contrato 
de concessão de direito real de uso depende, como regra, da realização de licitação na modalidade concor-
rência (Lei de Licitações, art. 23, § 3.º), ressalvadas as exceções legais. 
 
CAIU NA DPE-CE-2014-FCC: Jair Botelho, pequeno agricultor, ocupou, com sua família, terreno rural perten-
cente à União, com dimensões de 20 hectares, nele trabalhando e cultivando a terra desde janeiro de 2008. 
Para regularizar a situação de Jair, a Secretaria do Patrimônio da União concedeu-lhe título, que estabelece: 
a. o direito de fruir plenamente do terreno para os fins estabelecidos no título, ficando responsável por todos 
os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas;  
b. a gratuidade do ajuste, não havendo previsão de pagamento de taxas periódicas à União, com ressalva dos 
impostos incidentes sobre a propriedade;  
c. a possibilidade de oferecer o bem como garantia para levantamento de empréstimos;  
d. a possibilidade de transmitir, por sucessão legítima ou testamentária, os direitos constantes do título;  

 
34 Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo/Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 8. ed. – Rio de 
Janeiro: Método, 2020, p. 986. 
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e. a resolução dos direitos conferidos pelo título, caso o beneficiário dê ao imóvel destinação diversa da pac-
tuada, perdendo, neste caso, as benfeitorias de qualquer natureza. Pelas características mencionadas, pode-
se concluir que Jair obteve da Secretaria do Patrimônio da União35: 
 
A) permissão de uso qualificada.  
B) licença de ocupação para legitimação de posse.  
C) contrato de aforamento.  
D) concessão de direito real de uso.  
E) concessão de uso especial para fins de moradia. 
 
2.7.5 Concessão de uso especial para fins de moradia 
 

Esse instituto guarda semelhança com a usucapião especial de imóvel privado urbano previsto no art. 
183 da CF/88. 

 
Segundo o art. 1.º da Medida Provisória 2.220/2001, com redação dada pela Lei nº 13.465/2017,  
 

Art. 1º Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de 
imóvel público situado em área com características e finalidade urbanas, e que o 
utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial 
para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja pro-
prietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

 
Como existe proibição constitucional da usucapião de imóvel urbano (art. 183, § 3.º, da CF/88), o le-

gislador infraconstitucional instituiu figura jurídica similar para proteger o indivíduo e sua família que ocupe 
imóvel público urbano como moradia nos termos elencados na legislação.36 
 
 Os parágrafos do art. 1º da Medida Provisória 2.220/2001 também trazem informações relevantes 
sobre a concessão de uso para fins de moradia. 
 

§ 1º A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma gra-
tuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 
§2º O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo concessioná-
rio mais de uma vez. 
§ 3º Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, na 
posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da 
sucessão. 
 
 

 
35 GAB: D. 
36 Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 8. ed. – Rio de 
Janeiro: Método, 2020, p. 986. 
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2.7.6 Concessão florestal 
 
 Segundo Rafael Carvalho Rezende, trata-se de delegação onerosa do direito de praticar manejo flo-
restal sustentável para exploração de produtos e serviços em uma unidade de manejo, mediante licitação, à 
pessoa jurídica, em consórcio ou não, que atenda às exigências do respectivo edital de licitação e demonstre 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado, na forma da Lei nº 
11.284/2006 e do Decreto nº 6.063/2007. 37 
 
2.7.7 Cessão de uso 
 
 A cessão de uso tem a finalidade de permitir a utilização de determinado bem público por outro ente 
estatal, mas o interesse continua sendo da coletividade. Assim, é normalmente feito entre órgãos e entidades 
públicas através de convênio ou termo de cooperação. 
 
2.8. O uso privativo de bem público por instrumentos de direito privado 
 
 Acima vimos os instrumentos de direito público que permitem a utilização, por particulares, dos 
bens públicos. No entanto, a título de aprofundamento, saibam que o ordenamento jurídico admite que o 
uso privativo dos bens públicos seja viabilizado por instrumentos jurídicos de direito privado, como é o caso 
da locação, do comodato e da enfiteuse. 
 
 Considerando que os institutos são de direito civil, trataremos aqui apenas da enfiteuse. 
 
2.8.1 Enfiteuse ou aforamento 
 
 A enfiteuse é também conhecida como aforamento. Segundo a doutrina38, trata-se de “instituto por 
meio do qual o Ente federado (senhorio direto que mantém o domínio direto) transfere a outrem (enfiteuta ou 
foreiro) o uso do bem público (domínio útil), mediante pagamento do foro anual. A enfiteuse sobre bens priva-
dos era disciplinada, como direito real, pelos arts. 678 a 694 do CC/1916. Todavia, o art. 2.038 do CC/2002 
vedou a instituição de novas enfiteuses e subenfiteuses, ressalvadas as já existentes, que continuam reguladas 
pelo Código Civil anterior. Em relação aos bens públicos, a enfiteuse continua regulada por lei especial (art. 49 
do ADCT, art. 2.038, § 2.º, do CC/2002 e arts. 99 a 124 do Decreto-lei 9.760/1946). Em âmbito federal, o foro 
anual equivale a 0,6% sobre o valor do domínio pleno e o inadimplemento por três anos consecutivos, ou quatro 
anos intercalados, importará a caducidade da enfiteuse (art. 101, caput e parágrafo único, do Decreto lei 
9.760/1946). A transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil e da inscrição de ocupação de terreno da 
União ou de cessão de direito a eles relativos dependerá do prévio recolhimento do laudêmio pelo vendedor, 
em quantia correspondente a 5% do valor atualizado do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias, 
na forma do art. 3.º do Decreto-lei 2.398/1987, com redação dada pela Lei 13.465/2017”. (GRIFOS NOSSOS). 
 

 
37 Op.cit, p. 988. 
38 Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo/Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 8. ed. – Rio de 
Janeiro: Método, 2020, p. 993. 
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É importante lembrar que o direito real de superfície (previsto no Código Civil - arts. 1.369 a 1.377 e 
também no Estatuto da Cidade - arts. 21 a 24 da Lei nº 10.257/2001) surgiu para substituir a enfiteuse, nos 
termos do art. 2.038 do CC/2002, vejamos: 

 
Art. 2.038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-
se as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei nº 
3.071, de 1º de janeiro de 1916, e leis posteriores. 
 
§ 1º Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso: 
 
I - cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado, sobre o 
valor das construções ou plantações; 
 
II - constituir subenfiteuse. 
 
§ 2º A enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei especial. 

 
Assim, estão mantidas apenas as enfiteuses anteriores, sendo vedada a estipulação de novas. 

 
2.9 Principais espécies de bens públicos 

 
2.9.1 Terras devolutas 
 
 O tema terras devolutas é sempre fortíssimo para provas da Defensoria Pública Federal, estando pre-
sente no último edital (2017, CESPE). Não apenas lá. Na prova oral da Defensoria Pública do Maranhão (2018, 
FCC), a examinadora pediu que o candidato dissertasse sobre o histórico das terras devolutas. Então, tratare-
mos aqui sobre o tema! 
 

Pode-se conceituar as terras devolutas como bens públicos dominicais (quando não possuam afetação 
pública e nem forem incorporados ao domínio privado (art. 5.º do Decreto lei 9.760/1946). 

 
Art. 5º São devolutas, na faixa da fronteira, nos Territórios Federais e no Distrito 
Federal, as terras que, não sendo próprios nem aplicadas a algum uso público fede-
ral, estadual territorial ou municipal, não se incorporaram ao domínio privado: 
a) por força da Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, Decreto nº 1.318, de 30 de 
janeiro de 1854, e outras leis e decretos gerais, federais e estaduais; 
b) em virtude de alienação, concessão ou reconhecimento por parte da União ou 
dos Estados; 
c) em virtude de lei ou concessão emanada de governo estrangeiro e ratificada ou 
reconhecida, expressa ou implicitamente, pelo Brasil, em tratado ou convenção de 
limites; 
d) em virtude de sentença judicial com força de coisa julgada; 
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e) por se acharem em posse contínua e incontestada com justo título e boa fé, por 
termo superior a 20 (vinte) anos; 
f) por se acharem em posse pacífica e ininterrupta, por 30 (trinta) anos, independen-
temente de justo título e boa fé; 
g) por força de sentença declaratória proferida nos termos do art. 148 da Constitui-
ção Federal, de 10 de Novembro de 1937. 
Parágrafo único. A posse a que a União condiciona a sua liberalidade não pode cons-
tituir latifúndio e depende do efetivo aproveitamento e morada do possuidor ou do 
seu preposto, integralmente satisfeitas por êstes, no caso de posse de terras situa-
das na faixa da fronteira, as condições especiais impostas na lei. 
 

CAIU NA DPE-AC-2017-CESPE: Com referência à disciplina constitucional dos bens públicos, assinale a opção 
correta.  
A) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são exemplos de bens de uso especial e pertencem aos 
estados.  
B) As terras devolutas, não se encontrando afetadas a nenhuma finalidade pública específica, são bens públi-
cos dominiais.  
C) Salvo a hipótese de usucapião especial para fins de moradia prevista na CF, não é permitido usucapião de 
bens públicos.  
D) A utilização dos bens de uso comum do povo, os quais são destinados à utilização geral pelos indivíduos, 
não pode sofrer restrições por ato do poder público.  
E) Os bens de uso especial são aqueles que, por ato formal da administração pública, são destinados à execu-
ção dos serviços administrativos e serviços públicos em geral.39 
 

Sobre o histórico das terras devolutas, saibam inicialmente que estas integravam o patrimônio da Co-
roa Portuguesa e, durante a colonização do Brasil, foram instituídas as capitanias hereditárias com a distribui-
ção de terras públicas aos particulares. 

 
A Lei 601/1850 (Lei de Terras) regulamentou inicialmente as terras devolutas, estabelecendo a neces-

sidade de devolução ao patrimônio público das terras cedidas aos particulares e não cultivadas. Sobre o tema, 
a nível de aprofundamento, importante trazer o que estabelece Rafael Carvalho:40 

 
“(...) A Constituição de 1891 (art. 64) transferiu as terras devolutas aos Estados, res-
salvadas aquelas necessárias à defesa das fronteiras, fortificações e construções mi-
litares que permaneceram no patrimônio da União. Diversos Estados transferiram 
terras devolutas para os respectivos Municípios. Portanto, atualmente, é possível 
encontrar terras devolutas no patrimônio da União, dos Estados e dos Municípios. 
Em regra, as terras devolutas pertencem ao patrimônio dos Estados (art. 26, IV, da 
CRFB), ressalvadas as terras devolutas “indispensáveis à defesa das fronteiras, das 
fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à 

 
39 GAB: B. 
40 Op.Cit, p. 997. 
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preservação ambiental, que pertencem à União” (art. 20, II, da CRFB), bem como 
aquelas que historicamente foram transferidas ao patrimônio dos Municípios.” 
 

 Sobre o tema das terras devolutas, o STF julgou em 2020 o processo mais antigo da Corte, protocolado 
em 1968, estabelecendo o seguinte:  
 

As terras devolutas pertencem, em regra, aos Estados-membros, com exceção da-
quelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções milita-
res, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, que são de propri-
edade da União (art. 20, II, da CF/88). As terras devolutas pertencem aos Estados-
membros desde a Constituição de 1891, que delas excetuava apenas a porção do 
território indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções mili-
tares e estradas de ferro federais. Esse mesmo tratamento jurídico foi mantido, com 
pequenas variações, nas Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967, EC 1 de 1969 e, 
finalmente, na Constituição Federal de 1988. Caso concreto: no Estado de São Paulo 
havia uma grande área que era considerada como terra devoluta. Diante disso, em 
1939, o Estado ajuizou ação discriminatória para regularizar essa área, tendo o pe-
dido sido julgado procedente, com a expedição de títulos de domínio das terras em 
favor do autor.  A União, posteriormente, propôs ação anulatória alegando que as 
referidas terras seriam de sua propriedade desde 1872, por anexação. O Estado de 
São Paulo, por sua vez, alegou que eram terras devolutas, e, por isso, passíveis de 
alienação a particulares.  Apesar de inexistente, à época, qualquer registro imobiliá-
rio no sentido de se cuidar de terras devolutas, não se exigiria prova nesse sentido, 
pois a regra então vigente era no sentido da presunção da natureza devoluta dessas 
terras.  Assim, havia presunção de que eram terras devolutas e cabia à União o ônus 
de provar que adquiriu as terras por meio de compra ou anexação; que as terras lhe 
eram úteis; e a exata individuação para fins de saber se elas coincidem com as áreas 
em relação às quais o estado de São Paulo expediu os títulos que se pretende anular. 
É possível concluir que a União adquiriu terras na região, mediante compra ou ane-
xação. Entretanto, não há provas de que essas terras tenham sido efetivamente úteis 
para o suposto fim original a que se prestariam. Além disso, não há qualquer preci-
são na individuação dessas terras à época da aquisição. A União não se desincumbiu 
de seu ônus probatório. STF. Plenário. ACO 158/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado 
em 12/3/2020 (Info 969).41 

 
 

 
41 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. As terras devolutas pertencem, em regra, aos Estados-membros, com exceção 
daquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunica-
ção e à preservação ambiental, que são de propriedade da União. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/83187550749e6b8024a097630f9d4722. Acesso 
em: 23/06/2021. 
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Segundo Pedro Ataíde (2020, p. 88, Direito Minerário – Ed. Juspodvm), “no sistema regaliano, as minas 
e jazidas eram patrimônio da realeza, e as propriedades do solo e do subsolo eram distintas. Tal regime existiu 
no Brasil desde o início da colonização, sob a normatização das Ordenações Manuelinas. As Ordenações Fili-
pinas, por sua vez, mantiveram o domínio. da realeza sobre os recursos minerais, em que a extração de miné-
rios dependia de anuência do monarca, caso não houvesse interesse em explotar diretamente (HERRMANN, 
1982, p. 21). Segundo Souza Bandeira (1885, p. 21-22), a legislação posterior ao antigo direito português – 
sobretudo a lei de 24/12/1734 e o alvará de 13/05/1803 – corroborou a prerrogativa da realeza sobre as 
minas”. 
 
CAIU NA DPE/SC – 2021 – FCC: Em se tratando de bens públicos, com relação à exploração e ao aproveita-
mento de jazidas, define-se o sistema regaliano como aquele em que42  
(A) a propriedade do subsolo distingue-se da propriedade do solo e, desse modo, as jazidas constituem pro-
priedade da “Coroa”, que pode explorá-las diretamente ou mediante autorização ou concessão a terceiros.  
(B) a jazida pertence ao Estado, mas, com o intuito de mobilizar recursos minerais, concede ao particular in-
teresse sobreposto ao do Estado.  
(C) os recursos naturais não pertencem a ninguém, razão pela qual cabe ao Estado conceder a sua exploração.  
(D) há atribuição da propriedade da jazida ao proprietário do solo, cabendo ao Estado apenas a fiscalização, 
com base em seu poder de polícia, porém em um modelo mitigado de autoexecutoriedade.  
(E) a jazida cabe àquele que a descobrir, ou seja, ao seu primeiro ocupante, que tem o direito de explorá-la. 
 
2.9.1.1 O processo discriminatório de terras 
 
 Na prova oral da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, também foi objeto de prova do que 
tratava o processo discriminatório de terras devolutas. 
 
 Não é necessário aprofundar em detalhes sobre o processo discriminatório, mas saibam que ele está 
regulado pela Lei nº 6.383/1976, e seu objetivo é estabelecer a linha divisória entre as terras públicas e priva-
das, cuja legitimidade, no âmbito federal, é do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). 
 
2.9.2 Terrenos de marinha e seus acrescidos 
 

Inicialmente, saibam que os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens públicos federais (art. 20, 
VII, da CF/88). A conceituação de terrenos de marinha está prevista no art. 2.º do Decreto-lei 9.760/1946: 

 
Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, 
medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-
médio de 1831: 
a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até 
onde se faça sentir a influência das marés; 
b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das 
marés. 

 
42 GAB: A. 
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Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo a influência das marés é caracterizada 
pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros pelo menos, do nível das águas, 
que ocorra em qualquer época do ano. 
 

CAIU NA DPE-RR-2013-CESPE: Terras devolutas são bens dominicais pertencentes aos estados, compreen-
dendo os que, banhados pelas águas do mar ou dos rios navegáveis, vão até 33 m para a parte da terra, da 
posição da linha da preamar média de 1831.43 

 
Já os terrenos acrescidos de marinha estão previstos no art. 3º do Decreto-lei nº 9.760/1946: 
 

Art. 3º São terrenos acrescidos de marinha os que se tiverem formado, natural ou 
artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos 
de marinha. 
 

2.9.3 Terrenos marginais ou reservados 
 
 Previsto no art. 4º do Decreto-lei nº 9.760/1946: 
 

Art. 4º São terrenos marginais os que banhados pelas correntes navegáveis, fora do 
alcance das marés, vão até a distância de 15 (quinze) metros, medidos horizontal-
mente para a parte da terra, contados desde a linha média das enchentes ordinárias. 

 
2.9.4 Espaço aéreo 
 

Nada mais é que a área acima do território, terrestre ou hídrico, nacional. Segundo a doutrina, “a 
União possui competência privativa para legislar sobre a utilização do espaço aéreo, especialmente as condi-
ções para a navegação aérea e aeroespacial, bem como para explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. Quanto ao domínio, 
a propriedade do solo abrange a do espaço aéreo correspondente (art. 1.229 do CC), razão pela qual o espaço 
aéreo pode ser público ou privado.”44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43 GAB: E. A questão confunde terrenos da marinha com terras devolutas. 
44 Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo/Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 8. ed. – Rio de 
Janeiro: Método, 2020, p. 1.004. 
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QUESTÕES PARA FIXAR 
Questão 01 
Segundo o Código Civil, os bens públicos são aqueles integrantes do patrimônio das pessoas jurídicas de direito 
público interno. 
 
 
 
Questão 02 
Os bens de pessoas jurídicas de direito privado que exercem atividade econômica gozam das prerrogativas 
dos bens públicos. 
 
  
 
Questão 03 
O uso comum dos bens públicos somente poderá ser realizado de forma gratuita, sendo vedada qualquer tipo 
de cobrança pela entidade cuja administração pertençam. 
 
 
 
Questão 04 
Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua 
qualificação, na forma que a lei determinar. 
 
 
 
Questão 05 
As terras devolutas, ainda que apresentem uma finalidade, tal como a proteção do meio ambiente, são consi-
deradas bens dominicais. 
 
 
 
Questão 06 
A afetação do bem público torna esse bem inalienável e destinado a determinada utilização de interesse pú-
blico. Desta forma, para a maioria da doutrina, a afetação não depende de lei ou ato administrativo específico, 
basta sua utilização com finalidade pública para que adquira a qualidade de bem afetado. 
 
  
 
Questão 07 
Os bens dominicais, ou seja, aqueles sem qualquer finalidade pública, são impenhoráveis. 
 
 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 
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Questão 08 
Segundo o STJ, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insusce-
tível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 
 
 
 
Questão 09 
A alienação de bens públicos móveis exige autorização legislativa específica ou autorização do Presidente da 
República, bem como licitação na modalidade concorrência. 
 
 
 
Questão 10 
A autorização de uso de bem público é um ato discricionário e precário, dependente de licitação pública, onde 
o interesse público predomina sobre o privado. 
 
 
 
Questão 11 
Acerca da concessão de uso especial para fins de moradia, a legislação preconiza que ela será conferida de 
forma gratuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, desde que casados sob o regime de comunhão universal 
de bens. 
 
 
 
Questão 12 
A concessão de direito real de uso de bem público é um contrato administrativo , por meio do qual o poder 
público concede o uso privativo de bens públicos, de forma remunerada ou gratuita, por tempo certo ou in-
determinado, como direito real resolúvel, com a finalidade de implementar a regularização fundiária de inte-
resse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das vár-
zeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência, uso do espaço aéreo ou outras 
modalidades de interesse social em áreas urbanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 
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GABARITO 

1.C 2.E 3.E 4.C 5.E 6.C 

7.C 8.C 9.E 10.E 11.E 12.C 

QUESTÕES PARA FIXAR - COMENTÁRIOS 
 
Questão 01 
Segundo o Código Civil, os bens públicos são aqueles integrantes do patrimônio das pessoas jurídicas de direito 
público interno. 

GAB: C. Previsão do art. 98 do Código Civil. 

 
Questão 02 
Os bens de pessoas jurídicas de direito privado que exercem atividade econômica gozam das prerrogativas 
dos bens públicos. 
GAB: E. Tais bens não gozam de nenhuma das prerrogativas inerentes aos bens públicos. 

 
Questão 03 
O uso comum dos bens públicos somente poderá ser realizado de forma gratuita, sendo vedada qualquer tipo 
de cobrança pela entidade cuja administração pertençam. 
GAB: E. Conforme o art. 103 do CC, o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído.  

 
Questão 04 
Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua 
qualificação, na forma que a lei determinar. 
GAB: C. Previsão do art. 100 do Código Civil.  

 
Questão 05 
As terras devolutas, ainda que apresentem uma finalidade, tal como a proteção do meio ambiente, são consi-
deradas bens dominicais.  

GAB: E. Havendo uma finalidade ligada à terra devoluta ela será um bem de uso especial, já que está afetada 
a uma finalidade pública. 

 
Questão 06 
A afetação do bem público torna esse bem inalienável e destinado a determinada utilização de interesse pú-
blico. Desta forma, para a maioria da doutrina, a afetação não depende de lei ou ato administrativo específico, 
basta sua utilização com finalidade pública para que adquira a qualidade de bem afetado. 
GAB: C. É exatamente o que preleciona a doutrina acerca da afetação, como estudamos. 

 
Questão 07 
Os bens dominicais, ou seja, aqueles sem qualquer finalidade pública, são impenhoráveis. 
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GAB: C. Os bens dominicais também gozam da garantia da impenhorabilidade.  

 
Questão 08 
Segundo o STJ, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insusce-
tível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 
GAB: C. Previsão da súmula 619 do STJ. 

 
Questão 09 
A alienação de bens públicos móveis exige autorização legislativa específica ou autorização do Presidente da 
República, bem como licitação na modalidade concorrência. 
GAB: E. Não há esse tipo de exigência para alienação de bens móveis. 

 
Questão 10 
A autorização de uso de bem público é um ato discricionário e precário, dependente de licitação pública, onde 
o interesse público predomina sobre o privado.  

GAB:E. Embora a autorização de bem público seja um ato discricionário e precário, não depende de licitação 
pública e há a predominância do interesse privado.  

 
Questão 11 
Acerca da concessão de uso especial para fins de moradia, a legislação preconiza que ela será conferida de 
forma gratuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, desde que casados sob o regime de comunhão universal 
de bens.  

GAB: E. O §1º do art. 1º da Medida Provisória 2.220/2001, atualizado pela Lei nº 13.465 de 2017, não exige 
um estado civil específico para concessão de uso especial para fins de moradia.  

 
Questão 12 
A concessão de direito real de uso de bem público é um contrato administrativo , por meio do qual o poder 
público concede o uso privativo de bens públicos, de forma remunerada ou gratuita, por tempo certo ou in-
determinado, como direito real resolúvel, com a finalidade de implementar a regularização fundiária de inte-
resse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das vár-
zeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência, uso do espaço aéreo ou outras 
modalidades de interesse social em áreas urbanas. 
GAB: C. Previsão dos arts. 7.º e 8.º do Decreto-lei 271/1967. 

 
 


