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BENS PÚBLICOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

BENS PÚBLICOS  

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 CONCEITO DE BEM PÚBLICO  

- São todos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, 

isto é, Administração direta, autarquias e fundações públicas de direito 

público, bem como os que, embora não pertencentes a estas pessoas de 

direito público, estejam afetados à prestação de serviço público (ex. 

empresa pública e sociedade de economia mista).    Podem ser de qualquer 

natureza: corpóreo, incorpóreo, móveis, imóveis, semoventes, créditos, 

direitos e ações. 

 

 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS  

I) Quanto à Titularidade: 

a) federais – art. 20, da CF  (o rol não é taxativo);  

b) estaduais e distritais – art. 26, CF  (o rol não é taxativo); 

c) municipais – não participaram da partilha constitucional. 

 

II) Quanto a sua destinação: 

a)  bens de uso comum do povo – está à disposição da coletividade para o 

seu uso indiscriminado.  Para o uso normal não depende de autorização 

como, por exemplo, as ruas, as praças, as praias. 
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b) bens de uso especial (patrimônio administrativo) – são os bens utilizados 

para a prestação de serviços públicos, tais como os prédios das repartições 

públicas, as escolas públicas, os hospitais públicos, etc. 

c) bens dominicais (dominiais) – são bens que não tem finalidade pública, 

não são de uso comum do povo e não são de uso especial como, por 

exemplo, um terreno baldio, as terras devolutas. 

 

 REGIME JURÍDICO DOS BENS PÚBLICOS 

 

 INALIENABILIDADE  

- os bens públicos são inalienáveis de forma relativa ou alienáveis de forma 

condicionada, isto é, preenchidas algumas condições é possível alienar.   

- Os bens de uso comum e uso especial por serem afetados a uma 

finalidade pública são inalienáveis e os dominicais por não terem destinação 

pública são alienáveis.  Assim, para que um bem possa ser alienado ele 

deve estar desafetado a uma finalidade pública. 

 

- Afetação e Desafetação (Divergências) 

 

Dominical  uso comum  

uso especial  

destinação natural, ato administrativo e 

lei 

Uso comum Dominical lei ou ato do Executivo 

(excepcionalmente, quando 

expressamente autorizado) 
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Uso especial Dominical lei, ato do Executivo e fato da natureza. 

 

- Para realizar a alienação de um bem público além da condição de 

desafetação também se exige os requisitos previsto no art. 17 da Lei nº 

8.666/93. 

 

- Exige-se:  

 autorização legislativa (quando o bem for imóvel e pertencer a uma 

pessoa jurídica de direito público),  

 uma declaração de interesse público,  

 avaliação prévia e  

 licitação, sendo essa dispensada em algumas hipóteses expressas no 

citado dispositivo. 

 

 IMPENHORABILIDADE  

- não admite penhora (restrição judicial em ação de execução), arresto 

(cautelar típica para bens indeterminados) e seqüestro (cautelar típica para 

bens determinados) 

 

- respaldo à impenhorabilidade é o regime de precatório – art. 100 da CF  

 

 

JURISPRUDÊNCIA 
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EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. USUCAPIÃO. MODO DE AQUISIÇÃO 

ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. TERRENO DE MARINHA. BEM 

PÚBLICO. DEMARCAÇÃO POR MEIO DE PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO PELO DECRETO-LEI No 

9.760/1946. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO, 

POR ALEGAÇÃO POR PARTE DA UNIÃO DE QUE, EM FUTURO E 

INCERTO PROCEDIMENTO DE DEMARCAÇÃO PODERÁ SER 

CONSTATADO QUE A ÁREA USUCAPIENDA ABRANGE A FAIXA DE 

MARINHA. DESCABIMENTO. 1. Embora seja dever de todo magistrado 

velar a Constituição Federal, para que se evite supressão de competência do 

egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de 

matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso 

extraordinário. 2. A usucapião é modo de aquisição originária da 

propriedade, portanto é descabido cogitar em violação ao art. 237 da Lei 

no 6.015/1973, pois o dispositivo limita-se a prescrever que não se fará 

registro que dependa de apresentação de título anterior, a fim de que se 

preserve a continuidade do registro. Ademais, a sentença anota que o 

imóvel usucapiendo não tem matrícula no registro de imóveis. 3. Os terrenos 

de marinha, conforme disposto nos arts. 1o, alínea a, do Decreto-Lei 

no 9.760/46 e 20, VII, da Constituição Federal, são bens imóveis da União, 

necessários à defesa e à segurança nacional, que se estendem à distância de 

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

1831. Sua origem remonta aos tempos coloniais, incluem-se entre os bens 

públicos dominicais de propriedade da União, tendo o Código Civil adotado 

presunção relativa no que se refere ao registro de propriedade imobiliária, 

por isso, em regra, o registro de propriedade não é oponível à União. 4. A 

Súmula 340/STF orienta que, desde a vigência do Código Civil de 1916, os 

bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos 

por usucapião, e a Súmula 496/STJ esclarece que “os registros de 

propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são 

oponíveis à União”. 5. No caso, não é possível afirmar que a área 

usucapienda abrange a faixa de marinha, visto que a apuração demanda 

complexo procedimento administrativo, realizado no âmbito do Poder 

Executivo, com notificação pessoal de todos os interessados, sempre que 

identificados pela União e certo o domicílio, com observância à garantia do 

contraditório e da ampla defesa. Por um lado, em vista dos inúmeros 

procedimentos exigidos pela Lei, a exigir juízo de oportunidade e 

conveniência por parte da Administração Pública para a realização da 

demarcação da faixa de marinha, e em vista da tripartição dos poderes, não 

é cabível a imposição, pelo Judiciário, de sua realização; por outro lado, não 

é também razoável que os jurisdicionados fiquem à mercê de fato futuro, 

mas, como incontroverso, sem qualquer previsibilidade de sua 

materialização, para que possam usucapir terreno que já ocupam com ânimo 

de dono há quase três décadas. 6. Ademais, a eficácia preclusiva da coisa 

julgada alcança apenas as questões passíveis de alegação e efetivamente 
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decididas pelo Juízo constantes do mérito da causa, e nem sequer se pode 

considerar deduzível a matéria acerca de tratar-se de terreno de marinha a 

área usucapienda. 7. Quanto à alegação de que os embargos de declaração 

não foram protelatórios, fica nítido que não houve imposição de sanção, mas 

apenas, em caráter de advertência, menção à possibilidade de arbitramento 

de multa; de modo que é incompreensível a invocação à Súmula 98/STJ e a 

afirmação de ter sido violado o art. 538 do CPC – o que atrai a incidência da 

Súmula 284/STF – a impossibilitar o conhecimento do recurso. 8. Recurso 

especial a que se nega provimento (REsp 1.090.847/RS, STJ – Quarta 

Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento: 23.04.2013, DJe: 

10.05.2013). 

 

EMENTA: STJ - Processual civil. Agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Bem público. Terreno de marinha. Demarcação. 

Aferição de prescrição e da legalidade do cadastramento do imóvel 

como «terreno de marinha» pela spu. Reexame do conjunto fático-

probatório dos autos. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. Agravo 

regimental não provido.«1. A orientação jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu que: i) «os registros de propriedade 

particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à 

União» (Súmula 496/STJ); ii) o procedimento demarcatório dos terrenos 

de marinha deve ser realizado à luz dos princípios da ampla defesa e do 

contraditório; iii) as notificações para cobrança da taxa de ocupação 

representam o início do prazo prescricional, pois não corre prazo 

prescricional contra o particular que não foi intimado do procedimento 

administrativo demarcatório.2. No caso dos autos, o Tribunal de origem 

asseverou a inexistência de procedimento regular de demarcação do 

terreno de marinha.3. Portanto, a acolhida das teses recursais, no 

tocante: i) à ocorrência de rescrição; ii) à correta demarcação do imóvel 

como «terreno de marinha» pela SPU, depende de prévio exame 

probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial 

por força do óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no Ag. em Rec. Esp. 495.937/2014 - STJ – Segunda Turma, Rel.: 

Min. Mauro Campbell Marques, julgamento:. 10.06.2014, DJ: 17.06.2014) 

 

EMENTA: Tributário. 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 
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circulação de mercadoria. 4. Precedentes da Corte. Tema já analisado na 

liminar concedida na ADI no 567, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, e 

na ADI no 2.224-5-DF, Relator o Ministro Néri da Silveira. 5. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento (RE 607.056, STF – Tribunal 

Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento: 10.04.2013, Repercussão geral – 

mérito, DJe: 16.05.2013)  

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 

128 DA LEI 8.112/90. QUESTÃO IMPERTINENTE. 

INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTADUAIS.MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME. 

IMPOSSIBILIDADE, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. I. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "não 

há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-

se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-

se em fundamentos suficientes para embasar a decisão" (STJ, AgRg no 

AREsp 345.957/MS, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe de 

08/04/2014). II. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu a 

controvérsia utilizando-se de fundamentos claros, precisos e suficientes, 

inclusive afastando a tese de cerceamento de defesa, por ausência de 

defesa técnica, no processo administrativo disciplinar, com base na 

Súmula Vinculante 5/STF. III. O silêncio da Turma Julgadora acerca do art. 

128 da Lei 8.112/90 é irrelevante, não caracterizando afronta ao art. 535 

do CPC, haja vista que referido dispositivo legal não se aplica a servidores 

públicos estaduais. De fato, "o artigo de lei apontado como violado é 

considerado impertinente quando não possui comando legal suficiente para 

afastar a tese adotada no acórdão estadual" (STJ, AgRg no AREsp 

416.199/PE, STJ - Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 

02/12/2013). IV. Na forma da pacífica jurisprudência desta Corte, "não 

cabe ao STJ apreciar a alegada violação de dispositivos constitucionais, 

ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da 

competência do Supremo Tribunal Federal" (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 

1.238.322/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 

17/06/2014).V. Agravo Regimental não provido.(AgRg no REsp 

1261787/SP, STJ - Segunda Turma, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 

julgamento: 05.08.2014, DJe 18.08.2014) 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

DEMISSÃO.  ESCREVENTE JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS 

PARTICULARES EM NOME DO JUIZADO ESPECIAL. EXCESSO DE 

PRAZO.NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO 
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DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que o 

excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos, quando não trouxer 

prejuízo ao exercício de defesa do servidor, não gera nulidade do processo 

administrativo disciplinar. Precedentes. 2. Hipótese em que a Comissão 

Processante foi nomeada em 30/6/2006, ato que marcaria o início do 

processo administrativo, o qual se findou com a publicação do ato de 

demissão, ocorrido em 1º de dezembro de 2009. 3. Não prospera a 

alegação de excesso de prazo, já que várias foram as interferências 

promovidas pelo próprio recorrente, que acabaram por impedir a 

tramitação regular do processo disciplinar, na medida em que se recusou a 

comparecer para prestar esclarecimentos, assim como, intimado, não 

apresentou defesa, tendo recusado a defesa técnica quando nomeada em 

seu favor, somente vindo a apresentar alegações finais após meses de 

delonga. 4. Ademais, não houve demonstração de prejuízo sofrido pelo 

recorrente, o que faz incidir, na espécie, o princípio do pas de nullitté sans 

grief. 5. Recurso em mandado de segurança a que se nega 

provimento.(RMS 35.458/MG, STJ - Segunda Turma, Rel. Ministro Og 

Fernandes, julgamento: 20.05.2014, DJe 26.05.2014) 

 

EMNTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 

POLICIAL RODOVIÁRIO. PROCESSO DISCIPLINAR. OPERAÇÃO 

POEIRA NO ASFALTO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. 

PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA PORTARIA. INTERCEPTAÇÕES 

TELEFÔNICAS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. MANUAL DE 

TREINAMENTO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. 

UTILIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS 

PROVADOS. 1. O mandado de segurança foi impetrado contra ato 

atribuído ao Ministro de Estado da Justiça consubstanciado na Portaria nº 

731/2011, que aplicou a pena de cassação da aposentadoria do impetrante 

por manter conduta incompatível com a moralidade administrativa, valer-

se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 

dignidade da função pública e receber propina em razão de suas 

atribuições (arts. 117, IX, XI e XII, e 132, incisos IV e XI, da Lei nº 

8.112/90). 2. Prescrição. O prazo prescricional é de cinco anos em relação 

às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade e destituição de cargo em comissão, a teor do disposto no 

art. 142, I, da Lei nº 8.112/90. Todavia, nas hipóteses em que as 

infrações administrativas cometidas pelo servidor forem objeto de ações 

penais em curso, observam-se os prazos prescritivos da lei penal, 

consoante a determinação do art. 142, § 2º, da Lei nº 8.112/90.2.1. 

Levando-se em conta a condenação penal de 3 (três) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão aplicada em concreto ao crime de corrupção passiva, à 

luz do disposto nos arts. 109, inciso IV e 110 do Código Penal, o prazo 

prescricional é de 8 anos. Na hipótese, a Administração tomou ciência do 

fato na data de 29.03.2005, havendo a interrupção do prazo com a 

publicação da Portaria instauradora do PAD em 08.06.2005, que voltou a 
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correr no dia 26.10.2005 e findou-se em 26.10.2013. Assim, não se pode 

afirmar a ocorrência da prescrição disciplinar, uma vez que a mesma 

somente se esgotaria em 26.10.2013 e o ato coator é de 04.05.2011.3. 

Generalidade da Portaria instauradora do PAD. A descrição minuciosa dos 

fatos se faz necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a 

fase instrutória, na qual são efetivamente apurados, e não na portaria de 

instauração ou na citação inicial do processo administrativo. 4. Prova 

emprestada. Respeitado o contraditório e a ampla defesa, é admitida a 

utilização, no processo administrativo, de "prova emprestada" 

devidamente autorizada na esfera criminal, não havendo previsão legal 

para que os áudios das interceptações telefônicas devam ser periciados, 

nos termos da Lei nº 9.296/96. 5. Manual de Treinamento em Processo 

Administrativo Disciplinar da Controladoria-Geral da União.  É possivel a 

utilização do Manual de Treinamento em PAD da CGU publicado no ano de 

2007 para o julgamento de infração cometida no ano de 2004, já que o 

referido manual possui natureza doutrinária e não de lei em sentido 

formal, não ferindo o princípio da irretroatividade legal. Precedente: MS nº 

17.537/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 24.10.2011. 6. 

Cerceamento de defesa. O indeferimento fundamentado de oitiva de 

testemunha indicada pelo impetrante não configura cerceamento de 

defesa, quando suficiente o conjunto probatório do processo 

administrativo disciplinar (art. 156, § 1º, da Lei nº 8.112/90). 7. Direito 

adquirido à aposentação. O ordenamento jurídico, com o fim de não 

acobertar condutas ilícitas praticadas enquanto o servidor se encontrar na 

atividade, previu a aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria 

aos casos onde a falta for punível com a pena de demissão, consoante o 

disposto nos artigos 132 e 134 da Lei nº 8.112/90. 8. Violação ao princípio 

do contraditório por juntada de documento na fase de pronunciamento da 

Consultoria Jurídica sem a ciência do impetrante. Não há nulidade na 

utilização de sentença penal condenatória na fase de pronunciamento da 

Consultoria Jurídica, porque, na hipótese, o título judicial fora utilizado 

apenas como consideração extravagante para a capitulação do delito de 

corrupção passiva, já reconhecido com base no relatório final da tríade 

processante. 8.1 A Consultoria Jurídica apenas enquadrou a conduta 

imputada ao servidor público prevista no art. 117, XII, da Lei nº 8.112/90 

(receber propina) à pertinente penalidade de demissão estabelecida no 

art. 132, inciso XI (corrupção), do mesmo diploma, consistindo mera 

subsunção dos fatos à hipótese de incidência da penalidade administrativa, 

não havendo que se falar na inclusão de novos fatos posteriormente à 

confecção do relatório final o que, em tese, poderia ensejar eventual 

nulidade. 9. Prova do fato imputado. Encontra-se devidamente 

comprovada a autoria e a materialidade delitiva diante do farto conjunto 

probatório - escalas de serviço, interrogatório pessoal, interceptações 

telefônicas, depoimentos de testemunhas; sentença penal condenatória, 

Relatório Final e  Parecer da Consultoria do Ministério da Justiça - 

lastreando com legalidade a aplicação da penalidade de cassação da 
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aposentadoria consubstanciada no ato coator. 10. Segurança 

denegada.(MS 17.535/DF, STJ - Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, julgamento: 10.09.2014, DJe 15.09.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

 

1. 2015 – FUNIVERSA -  PC-DF -  Delegado de Polícia (adaptada) 

Com relação aos bens públicos, é correto afirmar que 

I. as terras devolutas pertencem, em regra, à União. ERRADA 

II. as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens públicos de 

uso especial. CORRETA 

 

2. ( 2015 -  FCC -  TJ-PE -  Juiz de direito) Observe as seguintes 

características, atribuíveis a determinados bens públicos:  
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I. pertencem ao domínio do Município ou do Distrito Federal, se 

localizado(a)s nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao 

domínio da União quando situado(a)s em território federal.  

 

II. são de titularidade da União, assegurada, nos termos da lei, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios participação no resultado 

de sua exploração.  

 

III. pertencem aos Estados, salvo se, por algum título, forem do domínio 

federal, municipal ou particular.  

 

As descrições I, IIe IIIcorrespondem, correta e respectivamente, aos 

seguintes bens: 

a) terrenos de marinha e acrescidos -cavidades naturais subterrâneas e 

os sítios arqueológicos e pré-históricos -os recursos naturais da 

plataforma continental e da zona econômica exclusiva. 

b) bens arrecadados de herança vacante -recursos minerais e potenciais 

de energia hidráulica -terrenos reservados às margens das correntes e 

lagos navegáveis. 

c) águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em 

depósito -terras tradicionalmente ocupadas pelos índios -terras 

devolutas indispensáveis à preservação ambiental. 

d) cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-

históricos -terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras -

recursos minerais e potenciais de energia hidráulica 

e) recursos minerais e potenciais de energia elétrica - terras devolutas 

indispensáveis à defesa das vias federais de comunicação -terrenos 

marginais. 

 

GABARITO: LETRA B 
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3. ( CESPE - TRT - 5ª Região (BA) - Juiz do trabalho) 

De acordo com a CF, a jurisprudência dos tribunais superiores e a 

doutrina, assinale a opção correta acerca dos bens públicos. 

a) Em regra, todos os bens de uso especial podem sofrer desafetação. 

b) A titularidade das ilhas é dividida entre a União, os estados e os 

municípios. 

c) O poder público não pode estabelecer limites para a utilização, pela 

população, de bens de uso comum, como rios, mares, estradas, ruas e 

praças. 

d) Apenas os imóveis são considerados bens de uso especial -- aqueles 

destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, 

estadual, territorial ou municipal, inclusive de suas autarquias -- e se 

prestam a constituir uma estrutura básica de atuação estatal. 

e) Os bens públicos podem ser adquiridos por usucapião. 

 

GABARITO: LETRA A 

 

4. ( CESPE -  DPE-RR -  Defensor Público) 

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 instrumentos possíveis são a autorização, a permissão e a 

concessão. 

CORRETA 

 

5. CESPE - TRF - 5ª REGIÃO - Juiz Federal Substituto (adaptada) 

As terras devolutas são bens públicos que não possuem afetação pública 

nem foram incorporados ao domínio privado. 

CORRETA 

 

6. CESPE - DPU - Defensor Público Federal  
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São bens públicos de uso comum do povo aqueles especialmente afetados 

aos serviços públicos, como, por exemplo, aeroportos, escolas e hospitais 

públicos. ERRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


 

                                                                                    
                               Fernanda Marinela             fernandamarinela         @FerMarinela 

 

                                             www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


 

                                                                                    
                               Fernanda Marinela             fernandamarinela         @FerMarinela 

 

                                             www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma

