
                                                                                                                                       

BENS PÚBLICOS 

ROTEIRO DE AULA 

1. CONCEITO DE DOMÍNIO PÚBLICO: 

 em sentido amplo é o poder de dominação ou de regulamentação 

que o Estado exerce sobre todos os bens (públicos, privados e 

insuscetíveis de apropriação); 

 em sentido estrito pode ser utilizado para bens destinados ao uso 

público individualmente ou em geral; corresponde aos bens destinados 

à coletividade. 

 

2. BENS PÚBLICOS: são os pertencentes às pessoas jurídicas de direito 

público. Também seguem algumas regras do regime de bem público os 

pertencentes às pessoas jurídicas da Administração Indireta de direito 

privado, quando eles estiverem diretamente ligados à prestação de um 

serviço público. 

CURIOSIDADE: A Lei n. 13.303/2016 que instituiu o regime jurídico das 

empresas públicas e sociedades de economia mista estabelece em seu art. 

49 e 50 regras para a alienação dos bens pertencentes as estatais, exigindo, 

inclusive, como regra, avaliação formal e licitação.  

 

3. CLASSIFICAÇÃO  

I) quanto à Titularidade:  

a)  federais (art. 20 da CF);  

b) estaduais e distritais (art. 26 da CF);  

c)  municipais - não participaram da partilha constitucional, apesar de existir 

previsão na norma infraconstitucional. 

 

II) quanto à sua destinação:  

a) bens de uso comum do povo - estão à disposição da coletividade, também 

denominados bens do domínio público;  

b) bens de uso especial - também chamados bens de patrimônio 

administrativo, utilizados para prestação de serviços públicos;  



                                                                                                                                       
c) bens dominicais (dominiais) -  patrimônio disponível, aqueles que não têm 

destinação pública). 

 

4. AFETAÇÃO/DESAFETAÇÃO - são fatos administrativos dinâmicos que 

indicam a alteração das finalidades do bem público, considerando a classificação do 

art. 99 do CC; 

 Afetação – fato administrativo que destina o bem a uma finalidade pública, 

transformando-o em indisponível, em inalienável. Transforma um bem de dominical 

para uso comum do povo ou uso especial, o que pode ocorrer por destinação 

natural, ato administrativo ou lei; 

 Desafetação – fato administrativo que retira a finalidade pública de um 

bem, eliminando partes de sua proteção, transformando-o em disponível e 

inalienável, nas condições da lei. Pode transformar um bem de uso comum do povo 

em dominical, o que depende nesse caso de lei ou ato do Executivo (quanto 

autorizado por lei). Ou ainda transforma um bem de uso especial em dominical, o 

que exige lei, ato do Executivo e fato da natureza. 

 

5. REGIME JURÍDICO: Os bens públicos gozam de um regime de maior 

proteção e rigor, portanto estão sujeitos à:  

5.1. INALIENABILIDADE RELATIVA - preenchidas algumas condições, é 

possível alienar o bem. 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. 

5.1.1 Alienação: pode ser realizada pelas formas comuns do direito 

privado, combinadas com as exigências dos arts. 171 e seguintes da Lei no 

8.666/93. No âmbito das estatais, as regras para a alienação estão expressas nos 

artigos 49 e 50 da Lei n. 13.303/2016.  

a) venda – art. 481 do CC, se imóveis (exige autorização legislativa, 

interesse público justificado, avaliação prévia e licitação, na modalidade 

concorrência, excepcionalmente leilão, art. 19) e se móveis (requisitos 

iguais, com duas diferenças: a autorização legislativa pode ser genérica e 

admite qualquer modalidade licitatória); 

b) doação (art. 538 e seguintes do CC) só é possível em caráter 

excepcional, exigindo autorização legal, avaliação prévia, interesse público 

justificado, sendo a licitação dispensada; 

                                                           
1 O art. 17 foi alterado pela Lei n. 13.465/2017 



                                                                                                                                       
c) permuta (art. 533 do CC) requisitos iguais aos já elencados acima, só 

diferenciando quanto à licitação, que poderá ser dispensável para atender a 

situação especial; 

d) dação em pagamento (art. 356 do CC) requisitos iguais aos elencados 

acima, exceto quanto à licitação que será inexigível em razão da 

particularidade do ajuste; 

e) instrumentos específicos:  

o concessão de domínio;  

o investidura;  

o incorporação;  

o retrocessão; e  

o legitimação da posse. 

 

5.2. IMPENHORABILIDADE -  Essa norma protege os bens públicos da penhora, 

do arresto e do sequestro, resguardando-os 

das formas de alienação comuns aos bens privados. Na verdade, essa 

proteção é consequência da inalienabilidade condicionada, considerando que 

os bens públicos não podem ser alienados de forma livre e que, 

excepcionalmente, observadas as condições da lei, será possível a sua 

transferência. 

 

5.3. IMPOSSIBILIDADE DE ONERAÇÃO - afasta os bens públicos de gravames 

de direitos reais de garantia. Onerar significa deixar o bem como garantia para o 

credor que, em caso de inadimplemento, poderá alienar esse bem ou converter o 

ato em penhora, caso ajuizada ação de execução. Portanto, não estando os bens 

para alienação livres, a garantia também não se justifica. 

 

5.4. IMPRESCRETIBILIDADE - trata-se da prescrição aquisitiva, a aquisição 

pelo decurso do tempo, denominada usucapião. Portanto, os bens públicos não 

podem ser usucapidos. Essa regra decorre do art. 102 do Código Civil, que 

estabelece a impossibilidade de prescrição aquisitiva, independentemente da 

destinação do bem, seja dominical ou não, incluindo os bens móveis e os imóveis, 

estando todos eles protegidos. Da mesma forma, o art. 183, § 3o e o art. 191, 

parágrafo único, da CF protegem os bens imóveis, afastando inclusive esses bens 

da usucapião pro labore. No mesmo sentido, o art. 200 do Decreto-Lei no 9.760/46 

protege os bens imóveis da União, independente de sua natureza. Dirimindo 



                                                                                                                                       
qualquer dúvida inerente a essa proteção especial, quanto aos bens dominicais, em 

razão de sua alienabilidade, o STF editou a Súmula no 340, definindo: “Desde a 

vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não 

podem ser adquiridos por usucapião”. 

 

6. AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS: Poder Público poderá adquirir bens em 

razão de causas contratuais, fenômenos da natureza ou causas jurídicas. Pode ser 

por meio de aquisição originária ou aquisição derivada. São formas de aquisição:  

I) contratos (compra e venda, permuta, doação, dação em pagamento e 

resgate em aforamento);  

II) usucapião;  

III) acessão natural ( formação de ilhas, aluvião, avulsão, álveo abandonado, 

construções e plantações, art. 1248, CC);  

IV)  direito hereditário (testamento e herança jacente);  

V) arrematação;  

VI)  adjudicação;  

VII) aquisição em razão de determinação legal (parcelamento do solo) – Lei 

no 6.766/79 –, perdimento de bens – art. 91, II, do CP – perda de bens em 

razão de ato de improbidade administrativa – Lei no 8.429/92 –, reversão – 

Lei no 8.987/95 –, o abandono de bens móveis ou imóveis – art. 1.275, CC) 

e a desapropriação. 

 

7. GESTÃO DE BENS PÚBLICOS - a gestão compreende o dever de 

administração, guarda, conservação e aprimoramento dos bens públicos. Contidos 

nesse amplo dever de gestão, estão os cuidados que o Poder Público deve tomar 

quanto à utilização dos bens públicos. A utilização pode ser: 

a) comum ou normal – marcam a utilização comum ou normal a generalidade da 

utilização do bem, a indiscriminação dos administrados no que toca ao uso do bem, 

a compatibilização do uso com os fins normais a que se destina e a inexistência de 

qualquer gravame para permitir a utilização. Portanto, deve ser gratuito para não 

gerar discriminação em razão da condição econômica do administrado; 

b) especial ou anormal – caracteriza a utilização especial a exclusividade do uso 

aos que pagam a remuneração ou aos que recebem o consentimento estatal para o 

uso privativo, portanto, a onerosidade, nos casos de uso especial remunerado e a 

privatividade, nos casos de uso especial privativo e a inexistência de 



                                                                                                                                       
compatibilidade estrita, em certos casos, entre o uso e o fim a que se destina o 

bem; 

c) compartilhada – as pessoas públicas ou privadas, prestadoras de serviços 

públicos utilizam-se de bens ou espaços ao mesmo tempo, sem que uma exclua ou 

impeça o uso da outra. 

– Formas de utilização privativa:  

I) autorização de uso de bem público - é o ato administrativo unilateral, 

discricionário e precário, pelo qual o Poder Público permite a utilização 

especial de bem por um particular de modo privativo, atendendo ao 

interesse privado, mas, é claro, sem prejudicar o interesse público. Por 

exemplo, o uso de terrenos baldios para estacionamento, para retirada de 

água de fontes não abertas ao público, fechamento de ruas para festas 

comunitárias. 

 

II) permissão de uso de bem público - é um ato administrativo unilateral, 

discricionário e precário, em que a Administração autoriza que certa 

pessoa utilize privativamente um bem público, atendendo ao mesmo 

tempo aos interesses público e privado. 

 

III) concessão de uso de bem público - formaliza-se por contrato 

administrativo, instrumento pelo qual o Poder Público transfere ao particular 

a utilização de um bem público. Fundamenta-se no interesse público, a título 

solene e com exigências inerentes à relação contratual. Como os demais 

contratos administrativos, depende de licitação e de autorização legislativa, 

está sujeito às cláusulas exorbitantes, tem prazo determinado e a sua 

extinção antes do prazo gera direito à indenização. 

 

IV) concessão de direito real de uso - Concessão de uso como direito real 

resolúvel de terrenos públicos também é forma de utilização especial de bens 

públicos. É instituída de forma remunerada ou gratuita, por tempo certo ou 

indeterminado, para fins específicos de regularização fundiária de interesse 

social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, 

aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades 

tradicionais e de seus meios de subsistência ou outras modalidades de 

interesse social em áreas urbanas. 

 

V) cessão de uso - entende-se por cessão de uso a utilização especial em 

que o Poder Público permite, de forma gratuita, o uso de bem público por 



                                                                                                                                       
órgãos da mesma pessoa ou de pessoa diversa, com o propósito de 

desenvolver atividades benéficas para a coletividade, com fundamento na 

cooperação entre as entidades públicas e as privadas. 

 

VI) Formas de direito privado:  

a) enfiteuse;  

b) locação;  

c) arrendamento;  

d) comodato. 

 

8. BENS PÚBLICOS EM ESPÉCIE 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

Tema – Nº 261 -Cobrança de taxa de ocupação do solo e do espaço aéreo 

por poste de transmissão de energia elétrica. EMENTA: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E 

OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. 

DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. 

INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO 

BRASIL. 1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de 

prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o 

também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, 

bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, 

poder concedente, declaradas de utilidade pública. 2. As faixas de domínio público 

de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso 

comum do povo. 3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como 

propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso 

comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio 

serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração. 4. 

Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o 

gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos 

efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários 

à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à 

extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. 5. A Constituição do 



                                                                                                                                       
Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e 

instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a 

matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a 

declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município 

de Ji-Paraná.(RE 581947, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 

27/05/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 27-08-2010)  

 

Tema Nº 253 - Aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da 

Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. 

Ementa: FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE 

VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE 

PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. 

Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia 

mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como 

objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas 

do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de 

pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da 

Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 

(RE 599628, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 

JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL 

- MÉRITO DJe- 17-10-2011)  

ADIN nº 927-3  

EMENTA: CONSTITUCIONAL. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. Lei n. 

8.666, de 21.06.93. I. - Interpretação conforme dada ao art. 17, I, "b" (doação de 

bem imóvel) e art. 17, II, "b" (permuta de bem movel), para esclarecer que a 

vedação tem aplicação no âmbito da União Federal, apenas. Identico entendimento 

em relação ao art. 17, I, "c" e par. 1. do art. 17. Vencido o Relator, nesta parte. II. 

- Cautelar deferida, em parte. (ADI 927 MC, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, 

Tribunal Pleno, julgado em 03/11/1993, DJ 11-11-1994)  

 

BEM DE AUTARQUIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – DESTINAÇÃO DO BEM 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. BEM DE PROPRIEDADE DE 

AUTARQUIA. ALEGADO DESVIO DE FINALIDADE. IMÓVEL AO QUAL NÃO SE 

DÁ DESTINAÇÃO ÍNSITA AOS OBJETIVOS PÚBLICOS DA AUTARQUIA 

(TERRENO BALDIO OU VAGO). ALEGADO ÔNUS DA AUTARQUIA-AGRAVADA 

DE COMPROVAR A CORRETA DESTINAÇÃO DADA AO BEM. NECESSIDADE DE 

REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. Para concluir que a 

propriedade imóvel era imune à incidência do Imposto sobre Propriedade Territorial 



                                                                                                                                       
e Urbana - IPTU, o acórdão recorrido baseou-se em presunção que admite prova 

em contrário: a circunstância de o suposto contribuinte ser autarquia e, portanto, 

de dar correta destinação aos bens que possui. 2. A constituição do crédito 

tributário deve se submeter à atividade administrativa plenamente vinculada, de 

modo que deve a autoridade fiscal zelar pela correta mensuração da carga 

tributária, tal como autorizada pela legitimação democrática (regra da legalidade e 

princípios da indisponibilidade do interesse público e da propriedade). 3. 

Considerada a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, a singela alegação 

de ser dever do contribuinte comprovar a presença dos requisitos para fruição da 

imunidade tributária não afasta a necessária obediência à vinculação do processo 

de lançamento tributário. Aplica-se ao caso a Súmula 279/STF. Agravo regimental a 

qual se nega provimento. (AI 526787 AgR / MG, STF – Segunda Turma, Relator(a) 

Min. Joaquim Barbosa, Julgamento: 23.03.2010, DJe: 07.05.2010). 

 

DEMARCAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL – 

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - DEMARCAÇÃO DE 

TERRENO DE MARINHA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - 

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. 1. Os terrenos 

de marinha, cuja origem remonta à época do Brasil-Colônia, são bens públicos 

dominicais de propriedade da União, previstos no Decreto-Lei 9.760/46. 2. O 

procedimento de demarcação de terrenos de marinha e seus acrescidos não atinge 

o direito de propriedade de particulares, pois não se pode retirar a propriedade de 

quem nunca a teve. 3. A ação declaratória de nulidade dos atos administrativos 

(inscrição de imóvel como terreno de marinha) não tem natureza de direito real. 

Aplicável a norma contida no art. 1º do Decreto 20.910/32, contando-se o prazo 

prescricional a partir da conclusão do procedimento administrativo que ultima a 

demarcação. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1147589 / RS, STJ – Segunda 

Turma, relator(a) Min. Eliana Calmon, Julgamento: 16.03.2010, DJ: 24.03.2010). 

 

TERRENO DE MARINHA – TAXA DE OCUPAÇÃO 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - TERRENO DE MARINHA 

- TAXA DE OCUPAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA - MAJORAÇÃO DECORRENTE 

DA REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL - 

DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

PRECEDENTE. 1. Os terrenos de marinha são bens públicos que se destinam 

historicamente à defesa territorial e atualmente à proteção do meio ambiente 

costeiro. 2. Permite-se a ocupação por particulares, mediante o pagamento de taxa 

de ocupação e de laudêmio quando da transferência, de modo que o valor cobrado 

a esse título caracteriza-se como receita patrimonial devida pela utilização especial 

de um bem público. 3. A simples atualização da taxa de ocupação, ainda que 



                                                                                                                                       
mediante reavaliação do valor do domínio pleno do imóvel, por constituir simples 

recomposição do patrimônio, independe da instauração de processo administrativo 

com garantia de participação dos interessados. Precedente: 4. Recurso especial não 

provido. (REsp 1127908 / SC, STJ – Segunda Turma, Relator(a) Min. Eliana 

Calmon, Julgamento: 16.03.2010, DJe: 24.03.2010). 

 

UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO – DIREITO DE REUNIÃO – “MARCHA DA 

MACONHA” 

EMENTA: ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE 
“INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO” DO § 2º DO ART. 33 DA 

LEI Nº 11.343/2006, CRIMINALIZADOR DAS CONDUTAS DE “INDUZIR, 
INSTIGAR OU AUXILIAR ALGUÉM AO USO INDEVIDO DE DROGA”. 1. Cabível 
o pedido de “interpretação conforme à Constituição” de preceito legal portador de 

mais de um sentido, dando-se que ao menos um deles é contrário à Constituição 
Federal. 2. A utilização do § 3º do art. 33 da Lei 11.343/2006 como fundamento 

para a proibição judicial de eventos públicos de defesa da legalização ou da 
descriminalização do uso de entorpecentes ofende o direito fundamental de 
reunião, expressamente outorgado pelo inciso XVI do art. 5º da Carta Magna. 

Regular exercício das liberdades constitucionais de manifestação de pensamento e 
expressão, em sentido lato, além do direito de acesso à informação (incisos IV, IX e 

XIV do art. 5º da Constituição Republicana, respectivamente). 3. Nenhuma lei, seja 
ela civil ou penal, pode blindar-se contra a discussão do seu próprio conteúdo. Nem 
mesmo a Constituição está a salvo da ampla, livre e aberta discussão dos seus 

defeitos e das suas virtudes, desde que sejam obedecidas as condicionantes ao 
direito constitucional de reunião, tal como a prévia comunicação às autoridades 

competentes. 4. Impossibilidade de restrição ao direito fundamental de reunião que 
não se contenha nas duas situações excepcionais que a própria Constituição prevê: 
o estado de defesa e o estado de sítio (art. 136, § 1º, inciso I, alínea “a”, e art. 

139, inciso IV). 5. Ação direta julgada procedente para dar ao § 2º do art. 33 da Lei 
11.343/2006 “interpretação conforme à Constituição” e dele excluir qualquer 

significado que enseje a proibição de manifestações e debates públicos acerca da 
descriminalização ou legalização do uso de drogas ou de qualquer substância que 
leve o ser humano ao entorpecimento episódico, ou então viciado, das suas 

faculdades psicofísicas.(ADI 4274, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, 
julgado em 23/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe: 02.05.2012)  

 
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE CONCESSIONÁRIA 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 
PÚBLICO. BEM ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO SERVIÇO. IMPENHORABILIDADE.A 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orientou no sentido de que são 

penhoráveis os bens das concessionárias, desde que a constrição judicial não 
comprometa a execução do serviço público.Espécie em que o bem penhorado e 

levado à hasta pública (imóvel sede da empresa pública, onde funciona toda a área 
administrativa) é essencial à prestação do serviço público.Agravo regimental 
desprovido.(AgRg no AREsp 439.718/AL, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014) 
 



                                                                                                                                       
ADMINISTRATIVO.  RECURSO ESPECIAL. REGIME RECURSAL DO CPC/73. JARDIM 

BOTÂNICO  DO  RIO  DE  JANEIRO.  BEM  PÚBLICO  FEDERAL. OCUPAÇÃO POR 

PARTICULARES  SEM  AUTORIZAÇÃO  EXPRESSA  DA ADMINISTRAÇÃO. DETENÇÃO 

ILÍCITA  CONFIGURADA.  CONSTRUÇÃO  RESIDENCIAL  INCOMPATÍVEL  COM  O 

CONCEITO DE BENFEITORIA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. 1.  

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 808.708/RJ (Rel.  Ministro  

HERMAN  BENJAMIN,  Segunda  Turma,  DJe  4/5/2011), consignou  que "Os bens 

públicos federais contam com regime jurídico especial  próprio  (Decreto-Lei  

9.760/1946);  logo, descabe, como é curial,  aplicar  o  regime  jurídico  geral do 

Código Civil, exceto naquilo  em  que o microssistema seja omisso e, ainda assim, 

levando em conta, obrigatoriamente, a principiologia que o informa". 2.  Nos  

termos  do  art. 71 do Decreto-Lei nº 9.760/46, inexistindo autorização  expressa  

do  Poder  Público federal para a ocupação de área  pública,  como  na  hipótese  

vertente,  o ocupante poderá ser sumariamente   despejado   e   perderá,   sem   

direito  a  qualquer indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo. 3.  Também 

de acordo com o regime jurídico dos bens imóveis federais (art.  90  do  Decreto-

Lei nº 9.760/46), as benfeitorias necessárias somente  serão indenizáveis se a 

União for previamente notificada da sua execução, o que não ocorreu no caso 

concreto. 4.  "Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em 

posse,  mas  em  mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à 

indenização por benfeitorias. Precedentes do STJ." (REsp  1.310.458/DF,  Rel.  

Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe  9/5/2013)  5.  Ademais,  a  

construção  residencial em comento, embora   de   pequeno  porte,  é  incompatível  

com  o  conceito  de benfeitoria  necessária  ("as  que  têm  por  fim conservar o 

bem ou evitar  que  se  deteriore"  -  art. 96, § 3º, do CC), já que nenhum 

benefício  trará ao Poder Público, pois deverá ser demolida, uma vez que não 

guarda compatibilidade com a destinação e com as finalidades do Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro. 6. Recurso especial da União a que se dá provimento. (REsp 

1055403/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

07/06/2016, DJe 22/06/2016) 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 



                                                                                                                                       



                                                                                                                                       

         



                                                                                                                                       



                                                                                                                                       

 



                                                                                                                                       



                                                                                                                                       



                                                                                                                                       



                                                                                                                                       



                                                                                                                                       

 

QUESTÕES DE CONCURSO 

QUESTÃO 01 – 2018 

Banca: CESPE Órgão: PGE-PE Prova: Procurador do Estado 

De acordo com a conceituação dada pela doutrina pertinente, o ato administrativo 

unilateral, discricionário e precário pelo qual a administração consente na utilização 

privativa de bem público para fins de interesse público é denominado  

a) permissão de uso de bem público. 

b) autorização de uso de bem público. 

c) concessão de direito real de uso de bem público. 

d) concessão de uso de bem público. 

e) cessão de uso de bem público. 

 

QUESTÃO 02 – 2018 

Banca: CESPE Órgão: DPE-PE Prova: Defensor Público 

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 impenhoráveis. 

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.  

 

QUESTÃO 03 – 2018 

Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: Analista Judiciário – Área 

Judiciária 

O regime jurídico aplicável aos imóveis públicos se presta à proteção dos mesmos, 

especialmente porque estes devem se destinar ao atingimento do interesse público 

e à prestação de utilidades em favor dos administrados. Nesse sentido, dentre as 

prerrogativas e proteções impostas aos bens públicos, 

a) a inalienabilidade não permite venda ou doação de bens de uso comum do povo, 

de bens especiais ou de bens dominicais, independentemente de o titular integrar a 

Administração pública direta ou indireta.  

b) a impenhorabilidade impede que os bens públicos sejam compulsoriamente 

penhorados, admitindo essa garantia apenas quando em caráter voluntário por 

parte da Administração pública. 

c) a inalienabilidade protege os bens públicos afetados a uma finalidade pública, 

inclusive aqueles pertencentes a autarquias. 

d) não se incluem os bens pertencentes às autarquias, salvo quando 

expressamente previstos em lei. 

e) não se inclui a inalienabilidade dos bens de uso especial, tendo em vista que 

somente os bens de uso comum do povo são indisponíveis.  

 

QUESTÃO 04 – 2018 



                                                                                                                                       
Banca: FGV Órgão: MPE-AL Prova: Analista do Ministério Público - Área 

Jurídica 

O Chefe do Poder Executivo do Município Alfa decidiu construir um restaurante 

popular com o objetivo de facilitar o acesso, da população de baixa renda, ao 

direito social à alimentação. Sua assessoria, para viabilizar a realização do projeto, 

identificou a existência das seguintes áreas pertencentes ao Poder Público: (1) uma 

praça pública; (2) um edifício que abriga uma repartição pública estadual em 

funcionamento; (3) um edifício abandonado, que décadas atrás abrigava uma 

repartição pública estadual; (4) um cemitério público; e (5) uma grande loja 

alugada para uma revendedora de automóveis. Ao ser informado do levantamento 

realizado por sua assessoria, o chefe do Poder Executivo determinou que fosse 

anunciado à população que o restaurante popular funcionaria em um dos bens de 

uso especial indicados, sendo que o Município adotaria as medidas de adaptação e 

desafetação necessárias. 

Considerando a classificação dos bens públicos e a determinação do Chefe do Poder 

Executivo, o restaurante somente poderá, teoricamente, funcionar nas áreas 

a) 2 ou 3. 

b) 2, 3 ou 5. 

c) 1 ou 4. 

d) 3 ou 5.  

e) 2 ou 4. 

 

QUESTÃO 05 – 2018 

Banca: FCC Órgão: DPE-RS Prova: Defensor Público 

Em relação aos bens públicos, é correto afirmar:  

a) 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. 

b) 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.  

c) É possível haver sequestro de valores nas contas de ente público, por meio de 

comando judicial, quando a pretensão visa a assegurar direitos fundamentais, como 

educação e saúde.  

d) Os bens públicos não estão sujeitos à prescrição aquisitiva, salvo os dominicais.  



                                                                                                                                       
e) 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.  


