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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. 

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

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) 

 

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


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 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.Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Bens Públicos 

Ano: 2017Banca: FCCÓrgão: DPE-RSProva: Técnico Judiciário - Área Administrativa 

Em razão da crise financeira derivada, dentre outros fatores, da sensível queda de 

arrecadação, determinado município colocou em execução programa de alienação 

de imóveis que não estavam efetivamente destinados a finalidades públicas. Em se 

tratando de bens dominicais e estando devidamente justificada a medida,  

a)inexiste vedação legal à alienação, observada a necessidade de lei autorizativa 

para as vendas, bem como prévia avaliação, vedada a destinação da receita obtida 

com os negócios jurídicos para custeio de despesas correntes.  
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b)é viável o programa, mediante previsão legal autorizando a alienação onerosa 

dos bens, desde que o seja pelo valor de mercado e que a receita da venda se 

destine a investimentos ou, excepcionalmente, a despesas de pessoal no caso de já 

configurada mora do ente.  

c)admite-se a alienação dos bens exclusivamente para outros entes públicos, em 

razão da impenhorabilidade, imprescritibilidade e inalienabilidade que grava o 

patrimônio público imobiliário, o que ficaria preservado na titularidade de outra 

pessoa jurídica de direito público.  

d)não guarda fundamento legal a medida proposta, tendo em vista que não é 

permitido o emprego da receita de alienação de imóveis em despesas correntes ou 

previdenciárias, o que descontrói a motivação do ato pretendido.  

e)estabelece-se escala de preferências para emprego da receita de capital oriunda 

da venda dos imóveis, sendo prioridade o pagamento da folha de pessoal, ativos e 

inativos, bem como a aplicação em novos investimentos.  

 

02. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Bens Públicos 

Ano: 2017Banca: CESPEÓrgão: SEDFProva: Apoio Administrativo 

A respeito da gestão patrimonial, julgue o item subsequente. 

A alienação de um bem móvel pode ocorrer mediante permuta entre entidades da 

administração pública. 

Certo Errado 

 

03. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Bens Públicos 

Ano: 2016Banca: Alternative ConcursosÓrgão: Câmara de Bandeirantes - SC 

Prova: Nível Médio 

Sobre os Bens Públicos marque (F) para Falso (V) para Verdadeiro e em seguida 

indique a opção CORRETA:   
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(___) São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas 

de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for à pessoa a 

que pertencerem. 

(___) 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. 

(___) Os bens públicos não estão sujeitos à usucapião. 

(___) Os bens públicos dominicais não podem ser alienados. 

(___) O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for 

estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.   

a) F, F, V, V, F.  

b) V, V, F, F, V.  

c) V, V, V, F, V.   

d) V, V, F, F, F.   

e) V, V, V, F, F.   

 

04. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Bens Públicos 

Ano: 2016Banca: IBFCÓrgão: TCM-RJProva: Técnico de Controle Externo 

Os bens públicos afetados são prestigiados pelo regime jurídico público, ou seja, 

pelas cláusulas de inalienabilidade, imprescritibilidade, impenhorabilidade e pela 

não-oneração. Desse modo, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta. 

I. 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. Já os bens públicos dominicais submetem-se ao regime jurídico 

privado; assim, podem ser alienados, observadas as exigências da lei. 
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II. Os bens públicos de quaisquer categorias são imprescritíveis. Não são 

passíveis, portanto, de aquisição por usucapião. Essa proteção não alcança só os 

bens imóveis, mas também os móveis. 

III. a impenhorabilidade não é mais suficiente para resguardar os bens públicos. 

Por essa razão é que o moderno processo de execução contra as pessoas jurídicas 

de direito público é idêntico ao processo para a execução contra as pessoas 

jurídicas de direito. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II, apenas 

b)  II e III , apenas 

c)  I e III , apenas 

d) I, II e III 

 

05. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Bens Públicos 

Ano: 2016Banca: COPEVE-UFALÓrgão: UFALProva: Assistente em Administração 

Sobre bens públicos, assinale a alternativa correta.   

a)O uso comum dos bens públicos será gratuito apenas para entidades 

filantrópicas.   

b)Os bens públicos dominicais podem ser alienados, de acordo com o estabelecido 

na lei.  

c)São exemplos de bens públicos de uso comum do povo as praças, museus, 

escolas e teatros.  

d)Consideram-se bens públicos de uso especial apenas os edifícios da 

Administração Federal.   

e)São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de 

direito privado.   
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06. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Bens Públicos 

Ano: 2016Banca: IDECANÓrgão: UFPBProva: Técnico - Segurança do Trabalho 

Em relação às noções de bens públicos, é exemplo de bem de uso especial do 

Estado:  

a) Rios e lagos. 

b)  Vias públicas.  

c) Hospital público. 

d) Terreno público sem destinação.  

 

07. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Bens Públicos 

Ano: 2016Banca: UFMTÓrgão: TJ-MTProva: Técnico Judiciário 

NÃO é bem público de uso comum do povo:   

a) Os rios.   

b) As sedes dos Municípios. 

c) As ruas.   

d) As praças.   

 

08. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Bens Públicos 

Ano: 2016Banca: FGVÓrgão: CODEBAProva: Apoio Administrativo 

A Administração Pública pode permitir o uso privativo de um bem público, desde 

que atenda ao interesse público e a certos requisitos. 

Assinale a opção que apresenta os requisitos a serem atendidos por uma permissão 

de uso de um bem público.  
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a) Privatividade, instrumentalidade formal, precariedade e regime de direito 

público.  

b) Remuneração, privatividade, compartilhamento e precariedade.  

c) Legalidade, moralidade, instrumentalidade formal e impessoalidade. 

d) Direito real de uso, fins especiais, locação e moradia.  

e) Enfiteuse, comodato, usucapião e locação.  

 

09. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Bens Públicos 

Ano: 2016Banca: FUNRIOÓrgão: IF-BAProva: Assistente em Administração 

A Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, dispõe que na 

alienação de bens da Administração Pública a 

a) existência do interesse público não constitui requisito essencial.  

b) avaliação prévia sempre será facultativa. 

c) autorização legislativa é obrigatória para o caso de bens imóveis pertencentes a 

entidades autárquicas. 

d) licitação na modalidade concorrência é obrigatória em todos os casos. 

e) licitação na modalidade tomada de preços é obrigatória para dação em 

pagamento, no caso de bens imóveis. 

 

10. Direito Administrativo  Disciplina - Assunto Bens Públicos 

Ano: 2015Banca: FGVÓrgão: Prefeitura de Niterói - RJProva: Agente Fazendário 

Em matéria de classificação de bens públicos, quanto à destinação, de acordo com 

a doutrina de Direito Administrativo e com o disposto no Código Civil, os edifícios 

destinados a serviço ou estabelecimento da administração municipal são bens 

públicos: 

a) dominicais; 
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b) onerosos; 

c) de uso delegado; 

d) de uso comum do povo; 

e) de uso especial. 

 

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