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BENS PÚBLICOS  

 

 

 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. 

 

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. 
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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. 

- A Lei n. 13.303/2016 que dispõe sobre o regime jurídico das empresas públicas e 

sociedades de economia mista estabelece normas específicas para a alienação dos 

bens destas estatais nos arts.49 e 50 cuja leitura é importante para as provas.   

 

- 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) 

Uso especial Dominical lei, ato do Executivo e fato da natureza. 
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- 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  

 

 

 IMPOSSIBILIDADE DE ONERAÇÃO 

- não podem ser objetos de direitos reais de garantia, tais como penhor (garantia 

sobre bens móveis) e hipoteca (garantia sobre bens imóveis) 

 

 IMPRESCRITIBILIDADE (usucapião - art. 102, NCC) 
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 AQUISIÇÃO DE BENS PARA O PATRIMÔNIO PÚBLICO 

O Poder Público poderá adquirir bens em razão de causas contratuais, 

fenômenos da natureza ou causas jurídicas.  Vejamos: 

- pode ser:  

a) aquisição originária;   

b) aquisição derivada. 

 

 FORMAS DE AQUISIÇÃO: 

I) contratos:  ex. doação,  compra e venda,  permuta (troca ou escambo), dação 

em pagamento; 

II) usucapião; 

III) desapropriação; 

IV) acessão natural – art. 1248, CC; 

V) direito hereditário (testamento e herança jacente); 

VI) arrematação; 

VII) adjudicação; 

VIII) aquisição ex vi legis:  

a) parcelamento do solo (loteamentos) – Lei 6766/79;  

b) perdimento de bens -  art. 91, I e II do CP e Lei 8.429/92 (Improbidade 

Administrativa);  

c) reversão – Lei 8987/95;  

d) abandono de bens móveis ou imóveis -  art. 1275, NCC. 

 

 GESTÃO DE BENS PÚBLICOS 

- Utilização dos bens públicos:   
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 FORMAS DE UTILIZAÇÃO:  

a)  fins naturais do bem: utilização normal (sem consentimento) e utilização 

anormal (depende de consentimento); 

b) generalidade do uso: utilização comum, utilização especial (utilização especial 

remunerada e utilização especial privativa – como se fosse dono) 

 

 FORMAS DE UTILIZAÇÃO PRIVATIVA 

I) Autorização de uso de bem público – trata-se de uma utilização especial de 

bem público feita no interesse do particular, para eventos ocasionais e temporários, 

feita por ato unilateral, discricionário e precário; 

 

II) Permissão de uso de bem público – é forma de utilização especial de bem 

público feita no interesse do particular e por meio de ato unilateral, discricionário e 

precário (mais permanente que na autorização); 

 

III) Concessão de uso de bem público – formalizada por meio de contrato 

administrativo com prévio procedimento licitatório, a concessão de uso é uma 

forma solene de utilização especial de bem público realizada no interesse público 

somente; 

 

IV) Formas de direito privado:   

a) enfiteuse;  

b) locação;  

c) arrendamento;  
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d) comodato (há muita divergência quanto a aplicação ou não de regras de direito 

privado para estes institutos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

01.Ano: 2015Banca: FCCÓrgão: TRT - 15ª RegiãoProva: Juiz do trabalho 

Um Município encaminhou à Câmara de Vereadores proposta de Lei para autorizar 

a alienação onerosa de um terreno que anteriormente estava destinado para a 

construção de um teatro e uma oficina de artes, mas que ficaria desafetado com a 

edição da lei. Diante desse cenário, uma empresa credora do Município, ajuizou 

uma medida cautelar para impedir a venda do imóvel, a fim de que fosse possível 

a adoção das providências processuais cabíveis para penhora do imóvel. A medida 

cautelar ainda não tinha sido julgada, mas o Judiciário acatou o pedido liminar, 

determinando a suspensão da publicação do edital de concorrência. A decisão  
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a) encontra fundamento no ordenamento jurídico, tendo em vista que os credores 

do Estado possuem direito de preferência para quitar seus débitos, antes que seja 

alienado patrimônio para fazer frente a investimentos.  

b) deve ser reformada, tendo em vista que o terreno pertencente ao Município é 

dotado de imprescritibilidade e inalienabilidade, justamente para garantir que o 

patrimônio público não seja empregado para custeio ou investimentos.  

c) deve ser reformada, em razão da impenhorabilidade que grava os bens 

públicos, independentemente da afetação direta, tendo em vista que o patrimônio 

público é indisponível e se presta ao atendimento do interesse público, ainda que 

indiretamente, por meio do produto apurado com a venda do imóvel.  

d) pode ser reformada, desde que o Município garanta o crédito da empresa 

autora da medida cautelar, tendo em vista que quando ocorre a desafetação do 

bem público, fica alterado o regime jurídico que o protege, passando para o 

regime privado.  

e) deve ser mantida, tendo em vista que a afetação dada ao bem público não 

poderia ser alterada, porque destinada ao uso comum do povo, tampouco poderia 

ser alienada onerosamente a terceiros.  

 

02. Ano: 2015Banca: FCCÓrgão: TRT - 15ª RegiãoProva: Juiz do trabalho 

O regime jurídico de direito público que protege os bens públicos imóveis 

identifica-se, dentre outras características, pela imprescritibilidade, que  

a) guarnece os bens de uso comum e os bens de uso especial, mas é 

excepcionado dos bens dominicais, pois estes são considerados os bens privados 

da Administração pública e, portanto, não podem se eximir de se submeter ao 

regime jurídico comum, como expressão do princípio da isonomia.  

b) impede que os particulares adquiram a propriedade dos bens públicos por 

usucapião, independentemente do tempo de permanência no imóvel e da boa-fé 
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da ocupação, mas não se aplica a eventuais ocupantes que possuam natureza 

jurídica de direito público, pelo princípio da reciprocidade.  

c) impede a aquisição de bens públicos, independentemente de sua classificação, 

por usucapião, o que se aplica a particulares e pessoas jurídicas de direito público 

e privado, mas também se presta à proteção do patrimônio em face de qualquer 

instituto que venha a representar a subtração dos poderes inerentes à 

propriedade pública.  

d) determina que o poder público pode promover ações para ressarcimento de 

danos e responsabilização dos envolvidos indefinidamente, com base no 

ordenamento jurídico vigente, no caso de ocupações multifamiliares irregulares, 

que gerem ou tenham gerado efeito favelizador da área.  

e) aplica-se reciprocamente à Administração pública e aos administrados, na 

medida em que aquela também não pode regularizar suas ocupações por meio de 

usucapião de bens imóveis pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado.  

 

03. Ano: 2015Banca: TRT 21R (RN)Órgão: TRT - 21ª Região (RN)Prova: 

Juiz do trabalho 

Sobre a dinâmica dos Bens Públicos, assinale a alternativa correta: 

a) Bens públicos de nenhuma das esferas federativas (municipal, estadual, 

federal) estão sujeitos a usucapião e a desapropriação. 

b) Dentre as características da permissão de uso de bem público, é possível 

identificar, entre outras: precariedade, discricionariedade e destinação para 

finalidades de interesse coletivo. 

c) Bens pertencentes a sociedades de economia mista não podem ser penhorados, 

independentemente da efetiva utilização em serviços públicos, dada a presunção 

de que todo o aparato de bens da entidade se presta ao interesse público. 
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d) São bens de uso comum do povo aqueles de utilização pública a exemplo dos 

estabelecimentos da administração federal, estadual, territorial ou municipal. 

e) Desafetação é o ato administrativo pelo qual bem público passa a admitir a 

exploração econômica por particular, mantendo, entretanto, o caráter de 

inalienabilidade e imprescritibilidade do bem. 

 

04. Ano: 2015Banca: TRT 16RÓrgão: TRT - 16ª REGIÃO (MA)Prova: Juiz 

do trabalho 

Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa CORRETA: 

I. Embora seja entidade pertencente à Administração Indireta, os bens das 

autarquias se submetem ao regime jurídico de Direito Privado quando elas atuam 

na exploração de atividade econômica. 

II. Os bens patrimoniais disponíveis possuem a característica da patrimonialidade, 

o que enseja sua alienabilidade dentro dos parâmetros estabelecidos em lei. Como 

espécie de bens patrimoniais disponíveis temos os bens dominicais. 

III. A afetação ou desafetação de bens públicos pode ocorrer de modo expresso ou 

tácito. Na primeira hipótese, decorrem de ato administrativo ou de lei, enquanto 

que, na segunda, resultam de atuação direta da Administração, sem manifestação 

expressa de sua vontade, ou de fato da natureza. 

IV. Nos termos da jurisprudência do STF, os bens das empresas públicas e 

sociedades de economia mista, uma vez que estejam afetados a um serviço 

público, são impenhoráveis. 

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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05. Ano: 2015Banca: FCCÓrgão: TRT - 23ª REGIÃO (MT)Prova: Juiz do 

trabalho 

O regime jurídico de direito público abrange a impenhorabilidade e a 

imprescritibilidade dos bens públicos, o que, em relação à Administração Direta e 

à Indireta, significa que  

a) a impenhorabilidade dos bens públicos não afasta a possibilidade de constrição 

de recursos públicos em moeda corrente para créditos de natureza alimentar, 

excepcionando o regime de execução por meio de precatórios.  

b) a imprescritibilidade incide sobre os bens públicos, para impedir a aquisição por 

usucapião, mas não se confunde com a imprescritibilidade do direito da Fazenda 

Pública propor ações de ressarcimento do erário por atos de improbidade 

administrativa.  

c) em razão das funções administrativas sempre visarem ao bem comum, as 

ações judiciais de particulares contra a Fazenda Pública são imprescritíveis.  

d) a impenhorabilidade dos bens públicos abrange o patrimônio das autarquias, 

empresas públicas e sociedades de economia mista, excluído o das fundações, 

porque estão sujeitas a regime jurídico de direito privado.  

e) o direito da Fazenda Pública propor ações judiciais em face de pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, bem como de pessoas físicas, é imprescritível, em 

observância ao princípio da indisponibilidade dos bens públicos.  

 

06. Ano: 2014Banca: FCCÓrgão: TRT - 18ª Região (GO)Prova: Juiz do 

trabalho 

No tocante ao regime legal dos bens das entidades pertencentes à Administração 

pública, é correto afirmar: 

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

a) Os bens pertencentes a autarquia são impenhoráveis, mesmo para satisfação 

de obrigações decorrentes de contrato de trabalho regido pela Consolidação da 

Legislação Trabalhista. 

b) Os bens pertencentes às entidades da Administração indireta são bens privados 

e, portanto, passíveis de penhora. 

c) A imprescritibilidade é característica que se aplica tão somente aos bens 

públicos de uso comum e especial, não atingindo os bens dominicais. 

d) Em face da não aplicação do art. 730 do Código de Processo Civil às lides 

trabalhistas, os bens públicos podem ser penhorados para satisfação de débitos 

reconhecidos pela Justiça Laboral. 

e) A regra da imprescritibilidade dos bens públicos, por ter origem legal, não se 

aplica ao instituto da usucapião especial urbana, de status constitucional. 

 

07. Ano: 2013Banca: FCCÓrgão: TRT - 1ª REGIÃO (RJ)Prova: Juiz do 

trabalho 

São sujeitos à penhora, para pagamento de dívidas, os bens; 

a) pertencentes a fundação de direito público 

b) pertencentes a empresa pública exploradora de atividade econômica em 

sentido estrito. 

c) pertencentes a agência reguladora ou executiva.  

d) públicos dominicais que estejam sob a posse de particulares 

e) pertencentes a consórcio público, na modalidade associação pública. 

 

08. Ano: 2013Banca: FCCÓrgão: TRT - 6ª Região (PE)Prova: Juiz do 

trabalho 

Paulo, proprietário de terreno lindeiro a uma área abandonada de titularidade da 

União, passou a ocupar e exercer a vigilância da referida área, sem sofrer 
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qualquer oposição da União.Considerando o regime jurídico dos bens 

públicos,Paulo. 

 

a) não poderá usucapir a área, haja vista a impos- sibilidade de oneração dos 

bens públicos, que só pode ser afastada por lei específica. 

b) poderá usucapir a área, observados os prazos e requisitos legais, desde que a 

mesma não esteja afetada a finalidade pública específica.  

c) poderá usucapir a área, mediante o instituto da in- vestidura, se comprovado 

que o terreno é inaproveitável.  

d) não poderá usucapir a área, haja vista a imprescritibilidade dos bens públicos, 

seja qual for a sua natureza.  

e) somente poderá usucapir a área se a mesma for remanescente de 

desapropriação ou de obra pública e não comportar, isoladamente, 

aproveitamento para edificação urbana. 

 

09. Ano: 2013Banca: TRT 8RÓrgão: TRT - 8ª Região (PA e AP)Prova: Juiz 

do trabalho 

Acerca dos bens públicos, assinale a alternativa CORRETA: 

a) São terrenos de marinha, em uma profundidade de 35 (trinta e cinco) metros, 

medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-

médio de 1831: os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a 

influência das marés e os situados no continente, na costa marítima e nas 

margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés. 

b) São bens da União: as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e as 

terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e 

construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação 

ambiental, definidas em lei; os recursos naturais da plataforma continental e da 
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zona econômica inclusiva; os potenciais de energia hidráulica; e os recursos 

minerais, exceto os do subsolo. 

c) Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como 

seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não 

superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua 

família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade, salvo os imóveis 

públicos que serão adquiridos por usucapião. 

d) s bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, 

enquanto conservarem a sua qualificação e na forma que a lei determinar, sendo 

que uso desses bens é sempre gratuito. 

e) A alienação de bens imóveis da União ocorrerá quando não houver interesse 

público, econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União, nem 

inconveniência quanto à preservação ambiental e à defesa nacional, no 

desaparecimento do vínculo de propriedade. A alienação depende de autorização 

por meio de ato do Presidente da República, precedida de parecer da Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU) quanto à sua oportunidade e conveniência, sendo que 

a competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao Ministro de 

Estado da Fazenda, permitida a subdelegação 

 

10. Ano: 2012Banca: FCCÓrgão: TRT - 1ª REGIÃO (RJ)Prova: Juiz do 

trabalho 

Considerando o regime jurídico ao qual se submetem os bens públicos, os bens 

imóveis sem destinação de propriedade de sociedade de economia mista 

controlada pela União são 

a) impenhoráveis e inalienáveis. 

b) inalienáveis, porém passíveis de penhora. 

c) imprescritíveis e impenhoráveis, porém alienáveis, observadas as exigências 

legais. 
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d) inalienáveis e impenhoráveis, salvo em função de dívidas trabalhistas. 

e) alienáveis e passíveis de penhora, observadas as exigências legais. 

 

01:     02:     03:     04:     05:     06:     07:     08:     09:     10:    
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