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DIREITO ADMINISTRATIVO
PROF. WELLINGTON BRINGEL DE ALMEIDA

Amigos do Ouse,

É com muita alegria que apresento a vocês um pouco do nosso novo modelo de 
cursos para procuradorias do Ouse Saber. Nesse primeiro material estudaremos a matéria de 
Bens Públicos, uma das mais fundamentais para quem deseja ser advogado público.

Durante nosso curso, vocês receberão um material similar a esse para cada dia de 
estudo, preparados de forma inédita para esse curso da PGE-PB. A ideia é que esses materiais 
sejam bem objetivos, mas profundos quando necessário, trazendo a você o conhecimento 
jurídico para vencer nas provas de procuradorias.

Todos os materiais são feitos por professores experientes nas matérias, aprovados 
em diversos concursos de procuradoria e que vão acrescentar muito a sua caminhada.

Não deixem de ver os vídeos inseridos via QR Code - eles podem ser usados, inclusive, 
como parte da revisão ou para “descansar” um pouco da leitura.

Chega de papo, vamos ao que interessa, bons estudos! 

Wellington Bringel de Almeida

TEMAS A SEREM ESTUDADOS:

- Bens Públicos

CORRESPONDÊNCIA NO EDITAL:

Bens Públicos: regime jurídico; classificação; concessão, permissão e autorização 
de uso alienação.

1. COMO ESTUDAR?

•	 Estudo do material de apoio do Ouse Saber;
•	 Leitura dos arts. 98 e 41 do Código Civil. Arts. 20, 26, 37, XXI, da CF/88.
•	 Fazer de 10 a 20 exercícios, mesclando questões de “certo” e “errado” e “a,b,c,d,e”.
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2. PONTOS MAIS IMPORTATES:

•	 Classificação dos bens públicos . 

•	 Domínio eminente x domínio patrimonial.

•	 Afetação x Desafetação dos bens públicos.

•	 Características dos bens públicos: imprescritibilidade, impenhorabilidade, não 
onerosidade e inalienabilidade relativa (ou alienação condicionada) .

•	 Impossibilidade do particular exercer posse sobre bens públicos, mas apenas 
mera detenção (STJ).

•	 Natureza jurídica dos royalties do petróleo (art. 20, §1º, da CF/88).

•	 Instrumentos para uso dos bens públicos por particulares e sua natureza jurídica: 
precariedade ou não. Quando se utiliza contrato e quando é feito por mero ato administrativo.

3. JURISPRUDÊNCIAS MAIS IMPORTANTES: 

Súmula 619 do STJ: A ocupação indevida de bem público configura 
mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou 
indenização por acessões e benfeitorias. STJ. Corte Especial. Aprovada 
em 24/10/2018, DJe 30/10/2018.

Se o indivíduo ocupou irregularmente um bem público, ele terá que ser 
retirado do local e não receberá indenização pelas acessões feitas nem 
terá direito à retenção pelas benfeitorias realizadas, mesmo que ele 
estivesse de boa-fé. Isso porque a ocupação irregular de bem público não 
pode ser classificada como posse. Trata-se de mera detenção, possuindo, 
portanto, natureza precária, não sendo protegida juridicamente. Desse 
modo, quando irregularmente ocupado o bem público, não há que se 
falar em direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, tampouco em 
direito a indenização pelas acessões, ainda que as benfeitorias tenham 
sido realizadas de boa-fé. Ex: pessoa que construiu um bar na beira da 
praia (bem da União). STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.470.182-RN, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/11/2014 (Info 551)

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM 
PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO 
POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA. 1. 
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Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos 
distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja 
proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal 
e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel 
situado em terras públicas. 2. A posse deve ser protegida como um fim em 
si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo 
sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção 
não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade 
pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um 
particular. 3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que 
o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se 
cogitando de proteção possessória. 4. É possível o manejo de interditos 
possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, 
pois entre ambos a disputa será relativa à posse. 5. À luz do texto 
constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é 
base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se 
efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e 
da dignidade da pessoa humana. 6. Nos bens do patrimônio disponível 
do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se 
a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a 
lhe dar função social. 7. A ocupação por particular de um bem público 
abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em 
geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função 
social da qual o bem está carente em sua essência. 8. A exegese que 
reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra 
que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 
340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da 
posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a 
possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular. 
9. Recurso especial não provido. (REsp 1296964/DF, Rel. Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 
07/12/2016).

(...) 1. Segundo jurisprudência assentada nesta corte, as rendas obtidas 
nos termos do art. 20, § 1º, da CF constituem receita patrimonial 
originária, cuja titularidade – que não se confunde com a dos recursos 
naturais objetos de exploração – pertence a cada um dos entes federados 
afetados pela atividade econômica. 2. Embora sejam receitas originárias 
de Estados e Municípios, as suas condições de recolhimento e repartição 
são definidas por regramento da União, que tem dupla autoridade 
normativa na matéria, já que cabe a ela definir as condições (legislativas) 
gerais de exploração de potenciais de recursos hídricos e minerais (art. 
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22, IV e XII, da CF), bem como as condições (contratuais) específicas da 
outorga dessa atividade a particulares (art. 176, parágrafo único, da CF). 
(...) 4. Os Estados, Distrito Federal e Municípios não possuem competência 
para definir as condições de recolhimento das compensações financeiras 
de sua titularidade, ou mesmo para arrecadá-las diretamente, por 
intermédio de seus órgãos fazendários. 5. Extrapola a competência 
comum do art. 23, XI, da CF a instituição de infrações e penalidades 
pelo atraso no pagamento das compensações financeiras (obrigação 
principal), bem como sua arrecadação diretamente pela Secretaria de 
Fazenda Estadual. 6. Ação direta julgada parcialmente procedente. (ADI 
4606, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado 
em 28/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 
PUBLIC 06-05-2019).

É nulo o contrato firmado entre particulares de compra e venda de 
imóvel de propriedade da União quando ausentes o prévio recolhimento 
do laudêmio e a certidão da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), 
ainda que o pacto tenha sido registrado no Cartório competente. Antes 
de o ocupante vender o domínio útil do imóvel situado em terreno 
de marinha, ele deverá obter autorização da União, por meio da SPU, 
pagando o laudêmio e cumprindo outras formalidades exigidas. 
Somente assim esta alienação será possível de ser feita validamente. 
STJ. 2ª Turma. REsp 1.590.022-MA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado 
em 9/8/2016 (Info 589).

A impossibilidade de aquisição por usucapião de dos bens públicos 
não alcança o direito real de uso sobre o bem público (como no caso da 
enfiteuse) - nesse caso, o Poder Público continua com a propriedade do 
bem, o que se adquire é o direito real de uso, que é do particular. 

Terras indígenas são de uso especial. As terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios são bens da União (art. 20, XI, da CF/88) e, portanto, não 
podem ser consideradas como terras devolutas de domínio do Estado-
membro. Ademais, são bens de uso especial, não terras devolutas. STF. 
Plenário. ACO 362/MT e ACO 366/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados 
em 16/8/2017 (Info 873).
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4. COMO O TEMA É COBRADO EM PROVAS?

CESPE – MPE-PI – 2019

O poder público estadual instalou escola em determinado imóvel público abandonado. Após 
a instalação e o efetivo uso público do bem, o imóvel será caracterizado como bem público:

a) dominical, tacitamente desafetado.
b) de uso especial, tacitamente afetado.
c) de uso comum do povo, tacitamente afetado.
d) de uso especial, expressamente desafetado.
e) de uso comum do povo, expressamente desafetado.

RESPOSTA: B

CESPE – PGM JÃO PESSOA – 2018

Prédio sede de prefeitura, creches municipais e postos de saúde são bens:

a) de uso especial, pois são destinados a uma finalidade pública específica.
b) dominicais e dependem de autorização específica para o seu uso.
c) públicos destinados à prestação de serviços ou à realização de atividade econômica.
d) de uso comum do povo e destinados ao uso livre e gratuito da população.
e) insuscetíveis de alienação.

RESPOSTA: A

CESPE – PGm fortaleza – 2016

A respeito de bens públicos e responsabilidade civil do Estado, julgue o próximo item.

Situação hipotética: A associação de moradores de determinado bairro de uma capital brasi-
leira decidiu realizar os bailes de carnaval em uma praça pública da cidade. Assertiva: Nessa 
situação, a referida associação poderá fazer uso da praça pública, independentemente de 
autorização, mediante prévio aviso à autoridade competente.

RESPOSTA: Errado.
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CESPE – PGm fortaleza – 2016

A respeito de bens públicos e responsabilidade civil do Estado, julgue o próximo item.

Situação hipotética:  Determinado município brasileiro construiu um hospital público em 
parte de um terreno onde se localiza um condomínio particular. Assertiva:Nessa situação, 
segundo a doutrina dominante, obedecidos os requisitos legais, o município poderá adquirir 
o bem por usucapião.

RESPOSTA: Certo.
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DIA 00
DIREITO ADMINISTRATIVO

TEMA: Bens Públicos: regime jurídico; classificação; concessão, permissão e autorização de uso 
alienação.

1. CONCEITO.

Existem duas formas de conceituar bens públicos. Uma delas leva em conta a natureza 
jurídica da pessoa proprietária do bem (concepção subjetiva ou da titularidade), ou o fato de 
tais bens serem afetados à serviços públicos (concepção material ou funcionalista). 

Esquematizando:

Concepção Subjetiva Concepção Material

São públicos os bens pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público interno, 
pouco importante se são afetados ou não à 
prestação de serviços públicos. (ADOTADO 
NO BRASIL - Art. 98 do CC)

Além dos bens pertencentes às pessoas 
jurídicas de direito público interno (critério 
subjetivo), são também públicos os bens 
privados, afetados à prestação de serviços 
públicos.

Assim, no Brasil o conceito de bem público é legal, previsto no art. 98 do Código Civil, 
in verbis:

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são 
particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

O art. 41 do CC enumera as pessoas jurídicas de direito público interno:

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:
I - a União;
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;
III - os Municípios;
IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; V - as demais 
entidades de caráter público criadas por lei.

Uma vez identificados como bens públicos, ficam estes submetidos ao regime jurídico 
de direito público, revestindo-os das características da impenhorabilidade, imprescritibilidade, 
não onerabilidade e inalienabilidade condicionada ou relativa, conforme será visto adiante.
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Entretanto, cuidado! Apesar de não ser propriamente bem público, alguns bens das 
pessoas jurídicas de direito privado, como empresas públicas, sociedades de economia mista e 
até concessionárias e permissionárias poderão deter as proteções dos bens públicos, quando 
tais bens estiverem vinculados à prestação de serviços públicos. Alguns dizem que estão sub-
metidos ao regime jurídico parcialmente público.

É o que ocorre com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que, conquanto 
seja uma empresa pública, com natureza jurídica de direito privado, é prestadora de serviço 
público em regime de monopólio, tendo o STF considerado seus bens impenhoráveis, devendo 
eventual execução ocorrer por precatório, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 
ECT. IMPENHORABILIDADE DOS BENS. EXECUÇÃO FISCAL. OBSERVÂNCIA 
DO REGIME DE PRECATÓRIOS. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os bens, as rendas 
e os serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos são 
impenhoráveis, e a execução deve observar o regime de precatórios. 
(STF - RE: 393032 MG, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 
27/10/2009, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-237 DIVULG 17-12-
2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-07 PP-01119)

Isso ocorre porque tais bens, apesar de privados, estão realizando função pública 
relevante, de forma que possibilitar sua expropriação prejudicaria toda a sociedade. Incide 
aqui o princípio da continuidade do serviço público. Segue outro exemplo, agora em relação 
à Caixa Econômica Federal:

O imóvel da Caixa Econômica Federal vinculado ao Sistema Financeiro 
de Habitação, como está afetado à prestação de um serviço público, deve 
ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível (insuscetível 
de usucapião). STJ. 3ª Turma. REsp 1448026-PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
julgado em 17/11/2016 (Info 594).

Mas atenção! Não é que o bem se torne público, ele apenas terá a proteção inerente 
aos bens públicos.

ATENÇÃO - Nas provas de concurso, esteja atento ao comando da questão. Se ela 
fizer referência à literalidade do Código Civil, siga a risca o que está na lei.
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1.1 DOMÍNIO EMINIENTE X DOMÍNIO PATRIMONIAL - Domínio público em sentido 
amplo X em sentido estrito.

Além de diferenciar bens públicos pelo conceito material e subjetivo, a doutrina 
também os diferencia em sentido amplo e estrito, como bem explica Matheus Carvalho (Manaus 
de Direito Administrativo - 3ª Ed):

MATHEUS CARVALHO: 

“O domínio público em sentido amplo - também conhecido por domínio 
eminente - nada mais é senão o poder que o Estado exerce sobre todos 
os bens que se encontram em seu território. Não se trata de análise 
de propriedade ou de posse, mas tão somente de soberania exercida 
dentro do território nacional (...) e que gera a possibilidade de criação de 
restrições a esses bens pelo ente estatal, na busca do interesse público, 
ainda que pertençam a particulares.
Enfim, o domínio eminente é o poder de regulamentação exercido pelo 
ente estatal sobre os bens públicos e também sobre os privados (...).”

Destarte, o domínio eminente é exercido tanto sobre os bens públicos, sobre os bens 
privados ou sobre os bens de ninguém, chamados de res nullius ou adéspotas.

Já em sentido amplo - domínio patrimonial - consiste nos bens públicos de 
propriedade do Estado (conceito subjetivo).

2. CLASSIFICAÇÃO.

A classificação dos bens públicos é importante para saber qual conjunto de normas 
se aplicam a eles. Veja mais nesse vídeo introdutório:

2.1 Quanto à titularidade: os bens públicos podem ser:
 
a) federais (art. 20 da CF/88 e Decreto-Lei n. 9.760/64);
b) estaduais (art. 26 da CF/88);
c) distritais (estaduais + municipais);
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d) municipais (sem previsão na CF/88); e
e) interfederativos*.

Bens públicos interfederativos são aqueles pertencentes aos consórcios públicos de 
direito publico (associações públicas), na forma do art. 6º, I e §1º, da Lei n. 11.107/2005. No caso 
de consórcios públicos constituídos sob a forma de direito privado, os bens são privados. 

Em relação a essa classificação, as questões de concurso em regra ficam na 
literalidade da lei, de forma que o melhor método para fixação é ler a lei, fazer exercícios, depois 
ler novamente, mais exercícios, e assim sucessivamente. 

Entretanto, há uma certa racionalidade por trás dessa classificação feita pela Carta 
Magna, criada a partir de alguns critérios ligados à esfera federal, como a segurança nacional 
(terras devolutas necessárias à defesa das fronteiras, ilhas fluviais nas zonas limítrofes com 
outros países), a proteção à economia do país (recursos naturais da plataforma continental, 
potenciais de energia hidráulica, recursos minerais), o interesse público nacional (terras 
devolutas indispensáveis à preservação ambiental, sítios arqueológicos) e a extensão do bem 
(lagos e rios que banhem mais de um Estado). 

Bens da União Bens dos Estados
(conceito por exclusão)

Os lagos, rios e quaisquer correntes de água 
em terrenos de seu domínio, ou que banhem 
mais de um Estado, sirvam de limites com 
outros países, ou se estendam a território 
estrangeiro ou dele provenham, bem como 
os terrenos marginais e as praias fluviais.

As águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes e em depósito, 
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 
decorrentes de obras da União.

As praias marítimas; as ilhas oceânicas 
e as costeiras, excluídas, destas, as que 
contenham a sede de Municípios, exceto 
aquelas áreas afetadas ao serviço público e a 
unidade ambiental federal, e as referidas no 
art. 26, II.

As áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, 
que estiverem no seu domínio, excluídas 
aquelas sob domínio da União, Municípios 
ou terceiros.

As ilhas fluviais e lacustres nas zonas 
limítrofes com outros países.

As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes 
à União.

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.

As terras devolutas não compreendidas 
entre as da União.
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Considerando que a banca examinadora do prova da PGE PB deverá ser a CESPE, 
recomenda-se a leitura desses artigos na pagina “a constituição e o Supremo” - no link (http://
www.stf.jus.br/portal/constituicao/). É só inserir o artigo desejado. Lá são apresentadas as 
principais decisões do STF acerca desses incisos. 

A seguir, vamos aprofundar em um dos temas muito importantes na atualidade e 
que, portanto, tem grandes chances de ser cobrado.

2.1.1  Recursos minerais e aos potenciais de energia hidráulica (ROYALTIES).

Os recursos minerais são bens públicos da União, conforme art. 20, IX, da CF/88, mas 
o §1º desta artigo atribui aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos 
da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás 
natural, de recursos hídricos para fins de energia elétrica e de outros minerais no respectivo 
território, ou compensação financeira por essa exploração, in verbis:

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, 
participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de 
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros 
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar 
territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por 
essa exploração.

São os chamados royalties, tão disputados pelos Estados e Municípios. Eles 
constituem uma receita originária dos estes públicos, e são melhor estudados nas matérias de 
Direito Financeiro e Tributário.

“Na forma do art. 20, § 1º, da CF, a reparação dos prejuízos decorrentes 
do alagamento de áreas para a construção de hidrelétricas deve ser feita 
mediante participação ou compensação financeira.” (RE 253.906, rel. 
min. Ellen Gracie, julgamento em 23-9-2004, Plenário, DJ de 18-2-2005.)

Mas cuidado!! O que constitui receita dos Estados e Municípios é o valor decorrente 
da COMPENSAÇÃO ou PARTICIPAÇÃO na exploração do bem federal que é o petróleo.

Vamos esquematizar para que você possa assimilar esse importantíssimo assunto:

Bem Titularidade

Petróleo União (art. 20, IX, CF/88)

Royalties do petróleo (sua 
arrecadação)

Da União, Estados, DF e Municípios (art. 
20, §1º, CF/88)
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Sendo bem público federal, os Estados e Municípios não tem competência para 
legislar sobre a exploração desses bens. Sobre esse tema o STF, em recentíssima decisão, decidiu 
que, por serem bens da União, os Estados e Municípios não podem criar regras de fiscalização 
ou outras regras para a distribuição, in verbis:

(...) 1. Segundo jurisprudência assentada nesta corte, as rendas obtidas 
nos termos do art. 20, § 1º, da CF constituem receita patrimonial 
originária, cuja titularidade – que não se confunde com a dos recursos 
naturais objetos de exploração – pertence a cada um dos entes federados 
afetados pela atividade econômica. 2. Embora sejam receitas originárias 
de Estados e Municípios, as suas condições de recolhimento e repartição 
são definidas por regramento da União, que tem dupla autoridade 
normativa na matéria, já que cabe a ela definir as condições (legislativas) 
gerais de exploração de potenciais de recursos hídricos e minerais (art. 
22, IV e XII, da CF), bem como as condições (contratuais) específicas da 
outorga dessa atividade a particulares (art. 176, parágrafo único, da CF). 
(...) 4. Os Estados, Distrito Federal e Municípios não possuem competência 
para definir as condições de recolhimento das compensações financeiras 
de sua titularidade, ou mesmo para arrecadá-las diretamente, por 
intermédio de seus órgãos fazendários. 5. Extrapola a competência 
comum do art. 23, XI, da CF a instituição de infrações e penalidades 
pelo atraso no pagamento das compensações financeiras (obrigação 
principal), bem como sua arrecadação diretamente pela Secretaria de 
Fazenda Estadual. 6. Ação direta julgada parcialmente procedente. (ADI 
4606, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado 
em 28/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 
PUBLIC 06-05-2019)

2.1.2  Terrenos de marinha (Foro e Laudêmio).

O foro é um pagamento anual. Já o laudêmio é pago quando da transferência de 
bens situados em terrenos de marinha.

Art. 20. São bens da União:
(...)
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;

São terrenos de marinha todos aqueles banhados por (1) águas do mar, (2) rios 
e (3) lagos navegáveis (este último desde sofra influência das marés, caso contrário serão 
terrenos reservados), medidos a partir da linha do preamar médio de 1831 até 33 metros para 
o continente ou para o interior das ilhas costeiras com sede de município:
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Apesar de serem terrenos da União, o particular pode ter sua propriedade neles, por 
meio da enfiteuse:

Enfiteuse

A União (senhorio direto) transfere ao 
particular (enfiteuta) o domínio útil.

O particular (enfiteuta) passa a ter a obrigação 
de pagar anualmente uma importância a 
título de FORO.

Caso queira passar para outro particular o domínio útil do bem, o enfiteuta terá que 
pagar o LAUDÊMIO (5%) para a União.

É nulo o contrato firmado entre particulares de compra e venda de 
imóvel de propriedade da União quando ausentes o prévio recolhimento 
do laudêmio e a certidão da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), 
ainda que o pacto tenha sido registrado no Cartório competente. Antes 
de o ocupante vender o domínio útil do imóvel situado em terreno 
de marinha, ele deverá obter autorização da União, por meio da SPU, 
pagando o laudêmio e cumprindo outras formalidades exigidas. 
Somente assim esta alienação será possível de ser feita validamente. 
STJ. 2ª Turma. REsp 1.590.022-MA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado 
em 9/8/2016 (Info 589).

2.1 Quanto à sua utilização (afetação pública):

a) Bem de uso comum do povo (art. 99, I, do CC): são bens destinados ao uso de toda 
coletividade, tais como,  rios, mares, estradas, ruas e praças. Não obstante, podem ser feitas 
restrições ou condicionantes à sua utilização. Exemplo: parque que possui horário de abertura 
ao público. Seu uso pode se dar a título gratuito ou oneroso (art. 103 do CC).  
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b) Bem de uso especial (art. 99, II, do CC): são bens utilizados para a prestação de 
serviços públicos ou o funcionamento das repartições (bens afetados), tais como edificações, 
aeroportos, escolas, hospitais, etc.

c) Bens dominicais ou dominiais (art. 99, III, do CC): são bens sem destinação 
pública específica, não estão afetados a nenhum serviço público. Sem utilização imediata. 
Diferentemente dos bens públicos de uso comum do povo e de uso especial, podem ser 
alienados, obedecidos os requisitos legais.  

Matheus Carvalho chama atenção para o fato de que nem toda terra devoluta é bem 
dominical. Uma determinada terra devoluta cuja finalidade é a proteção do meio ambiente, por 
exemplo, é um bem de uso especial, em virtude de sua finalidade pública.

Boa parte da doutrina trata como sinônimas as expressões bens públicos dominicais 
e dominiais. Entretanto, alguns as diferenciam:

Bens dominiais = bens públicos em sentido amplo

Bens dominicais (expressão do CC) Bens não afetados

Há também autores que fazem a seguinte classificação:

Bens INDISPONÍVEIS Uso comum do povo / Uso especial

Bens DISPONÍVEIS Bens dominicais (de uso privado)

3. AFETAÇÃO E DESAFETAÇÃO DE BENS PÚBLICOS.

Afetar (ou consagrar) significa dar uma destinação específica a determinado bem 
público (se tornam bem de uso comum do povo ou de uso especial). Desafetar (desconsagrar), 
por sua vez, é retirar o bem da destinação pública a que estava vinculado (bem dominical).

Quando se afeta um determinado bem público, ocorre uma maior proteção do bem 
(ex.: não pode ser alienado), razão pela qual a doutrina afirma que a afetação pode ocorrer de 
forma expressa (lei ou ato administrativo), ou de forma tácita, por mero fato administrativo 
(desapropriação indireta).
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Já no que tange à desafetação do bem, como ela reduz a proteção jurídica conferida, 
há divergência sobre se ela pode ocorrer por qualquer forma (lei, ato ou fato) ou somente de 
forma expressa. 

1ª Corrente: qualquer 
forma é válida

Ex.: incêndio de uma biblioteca. Com a destruição, perde sua 
função pública, se tornando bem dominical.

2ª Corrente: somente 
aceita a forma expressa

Para essa corrente, mesmo no caso de desastres naturais seria 
exigida a edição de um ato formal para a desafetação do bem.

Em que pesa a divergência acima, é unânime que o bem público não pode ser afetado 
pelo desuso. Outrossim, deve-se sempre respeitar o princípio da simetria e a hierarquia. Assim, 
se um bem foi afetado por lei formal, somente por outra lei poderá ser desafetado. Do mesmo 
modo, a afetação ocorreu por ato do Governador do Estado, não poderá a desafetação ocorrer 
por ato do Secretário de Governo.

Por fim, registra-se que alguns doutrinadores afirmam que somente os bens de 
uso especial podem ser desafetados por fatos naturais (como incêndios), pois os bens de uso 
comum do povo não perderiam essa qualidade apenas pela sua deterioração (ex.: uma praça 
não deixa de ser uma praça porque destruíram a quadra de esportes que havia nela).

4. REGIME JURÍDICO DOS BENS PÚBLICOS.

Os bens públicos gozam de um regime jurídico público especial, que lhes confere 
determinadas garantias:

•	 Impenhorabilidade: para não inviabilizar a continuidade da prestação de serviços, 
os bens públicos podem ser penhorados. Qualquer débito contra o Poder Público deve ser 
executado por meio de precatórios ou requisição de pequeno valor RPV (art. 100, caput e §3º, 
da CF/88). Nesse sentido: art. 535 do CPC e art. 1º-B da Lei nº 9494/97.

A impenhorabilidade alcança os bens integrantes das pessoas de direito público e os 
bens das pessoas de direito privado afetados ao serviço público (STF, Tribunal Pleno, AC 669/
SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 26.05.2006, p. 7, Informativo de Jurisprudência do STF n. 404; STF, 
Tribunal Pleno, RExt 220.906/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002, p. 15, Informativo de 
Jurisprudência do STF n. 213).

•	 Não onerabilidade: onerar um bem significa gravar ele com alguma restrição 
(ônus) como garantia. Dessa forma, não se pode hipotecar um prédio público, por exemplo. 
Tal regra é consequencia lógica da impenhorabilidade desses bens, pois de nada adiantaria 
gravar eles como garantia se, em caso de inadimplemento, eles não poderão ser penhorados e 
alienados. Conforme dispõe o art. 1.420, in fine, do CC, “só os bens que se podem alienar poderão 
ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca”. Veja uma das consequências dessa regra na prática:
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•	 Imprescritibilidade: os bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião. 
Isso é citado mais de uma vez na CF/88: arts. 183, §3º e 191. Ademais, também consta no art. 102 
do CC e art. 200 do Decreto-Lei nº 9.760/46.  Aqui, fala-se na prescrição aquisitiva (usucapião) 
que é diferente da prescrição extintiva (que extingue a pretensão no processo civil).  Essa 
imprescritibilidade atinge até mesmo aqueles bens não afetados (deminicais).

Súmula 340 do STF: desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, 
como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

Atenção!

Com base nessa regra que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a utilização 
de bens públicos não induzem posse, mas apenas mera detenção. Esses julgados ficaram tão 
famosos e são tão relevantes, que o STJ editou a súmula 619:

Súmula 619 do STJ: A ocupação indevida de bem público configura 
mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou 
indenização por acessões e benfeitorias. STJ. Corte Especial. Aprovada 
em 24/10/2018, DJe 30/10/2018.

Explicando rapidamente, um dos requisitos para a usucapião é a posse mansa e 
pacífica de determinado bem, como será melhor estudado em Direito Civil. Destarte, o STJ 
concluiu que, se o bem público não está sujeito a usucapião, então não é possível exercer posse 
sobre ele, mas apenas mera detenção.

Isso tem grandes reflexos no direito civil. Nos termos do art. 1.219 do CC, quando 
alguém é possuidor de determinado bem, e está de boa-fé (ou seja, não sabia que estava 
irregular, como quando a pessoa compra o bem de quem não era dono), essa pessoa tem direito 
a ser indenizada pelas benfeitorias úteis e necessárias que fizer no bem, in verbis:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das 
benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se 
não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da 
coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias 
necessárias e úteis.
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Tais indenizações não são devidas quando a pessoa é mera detentora do bem e 
não possuidora. Dito isto, perceba: se um particular não pode exercer posse sobre um bem 
público, em caso de invasão de um terreno do Estado, mesmo que o particular faça melhorias 
necessárias à preservação do bem (benfeitoria necessária), ele não será indenizado.

Se o indivíduo ocupou irregularmente um bem público, ele terá que ser 
retirado do local e não receberá indenização pelas acessões feitas nem 
terá direito à retenção pelas benfeitorias realizadas, mesmo que ele 
estivesse de boa-fé. Isso porque a ocupação irregular de bem público não 
pode ser classificada como posse. Trata-se de mera detenção, possuindo, 
portanto, natureza precária, não sendo protegida juridicamente. Desse 
modo, quando irregularmente ocupado o bem público, não há que se 
falar em direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, tampouco em 
direito a indenização pelas acessões, ainda que as benfeitorias tenham 
sido realizadas de boa-fé. Ex: pessoa que construiu um bar na beira da 
praia (bem da União). STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1.470.182-RN, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/11/2014 (Info 551)

Como futuro Procurador  do Estado FIQUE ATENTO! Você pode ser chamado a 
defender o Estado contra um particular que tenha invadido um determinado bem público. Na 
sua peça de defesa, você vai ter que alegar a impossibilidade do particular usucapir o bem, 
bem como que não lhe é devida nenhum indenização.

Mas atenção!

Uma coisa é o particular X Estado. Mas pode ocorrer uma situação diferente. Imagine 
que o particular invade uma área pública e lá instala sua residência. Caso um outro particular 
queira invadir o local em que está, aquele que chegou primeiro poderá ingressar com a ação de 
manutenção de posse contra o outro particular (mas nunca contra o Estado). Veja esse julgado 
muito didático do STJ diferenciando as duas situações:

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM 
PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO 
POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA. 1. 
Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos 
distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja 
proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal 
e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel 
situado em terras públicas. 2. A posse deve ser protegida como um 
fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e 
garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há 
posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação 
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do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto 
de atos possessórias por um particular. 3. A jurisprudência do STJ é 
sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em 
relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória. 
4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre 
particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa 
será relativa à posse. 5. À luz do texto constitucional e da inteligência 
do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução 
dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, 
com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa 
humana. 6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), 
despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória 
pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. 
7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado 
- isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade 
administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está 
carente em sua essência. 8. A exegese que reconhece a posse nos bens 
dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da 
usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 
102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, 
devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos 
interditos possessórios pelo particular. 9. Recurso especial não provido. 
(REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016)

Um terceiro e último caso (já dito no vídeo do QR Code acima) é quando um bem 
público de uso comum do povo é invadido. Nestes casos, o STJ permite que qualquer particular 
ajuíze ações possessórias para defesa do bem, uma vez que, por sem bem de uso comum, seu 
uso é dado a qualquer do povo.

•	 Alienação condicionada ou inalienabilidade relativa: a doutrina tradicional traz 
a inalienabilidade como uma das característica dos bens públicos. Mas, na verdade, é possível 
a venda de bens, desde que cumpridos os seguintes requisitos: 

1)  Desafetação do bem: somente os bens dominicais podem ser vendidos. Caso o 
bem seja de uso comum ou especial, ele terá que ser desafetado, conforme já vimos acima;
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2)  Justificativa ou motivação: demonstração de interesse público (art. 17, caput, da 
Lei nº 8.666/93);

3) Avaliação prévia: definir o valor justo para venda;

4) Licitação: concorrência para os bens imóveis, salvo as exceções citadas no art. 19, 
III, da Lei 8.666/19932, e leilão para os bens móveis (as hipóteses de licitação dispensada para 
alienação de bens imóveis e móveis encontram-se taxativamente previstas no art. 17, I e II, da 
Lei 8.666/1993);

5) Autorização legislativa: somente para bens imóveis. 

Esses requisitos são extraídos do art. 17, da Lei nº 8.666/93. Não se pode olvidar que 
a alienação de bens públicos também está submetida à licitação (art. 37, XXI, da CF/88). Por esse 
motivo a Lei Geral de Licitações regula o tema:

Art. 17.   A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificado, será precedida 
de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
I  -  quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos 
da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para 
todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação 
prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta 
nos seguintes casos: (...)

Para bens imóveis da União, além dos requisitos acima, o art. 23 da Lei nº 9.636/98 
exige (1) autorização do Presidente da República e (2) Parecer da SPU (Secretaria do Patrimônio 
da União).

Cumpridos esses requisitos, os bens podem ser alienados mediante as seguintes 
formas, todas casos de dispensa de licitação enumerados nos incisos do art. 17 da Lei nº 
8.666/93:

a) Doação Art. 538 do CC

b) Contrato 
de Compra e 

Venda
Art. 481 do CC 

c) Permuta Art. 533 do CC - troca de um bem público por outro, 
seja com outro ente público ou algum particular.

d) Dação em 
pagamento Art. 356 do CC - é dar o bem como forma de pagamento. 
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e) Investidura Art. 17, §3º, da Lei nº 8.666/93. 

f) Incorporação Incorporação de bens que pertenciam à entidade da 
Administração Indireta vinculada ao ente público.

g) Concessão 
de domínio Art. 188, §1º, da CF/88. 

h) Retrocessão Art. 519 do CC (quando ocorrer a tredestinação ilícita.)

Quanto à concessão de domínio útil, há divergências sobre seu enquadramento 
como forma de alienação, uma vez que na prática a propriedade continua sendo do Poder Pú-
blico, o que se transfere é o direito de uso.

5. FORMAS DE USO DOS BENS PÚBLICOS POR PARTICULARES.

Considerando a natureza dos bens públicos, existem três formas do Estado conceder 
o uso deles aos particulares: 

1) Para uso comum ou normal;
2) Para uso especial; ou
3) Para uso privativo.

O uso comum é aquele ordinário, normal. Ex.: uma pessoa passeando no parque da 
cidade. Não se exige nenhum ato especial para isso. Ocorre nos bens de uso comum do povo. 
Alguns doutrinadores o dividem em uso normal (carros passando por vias públicas) e anormal 
(fechamento de avenidas no domingo para passeio de bicicleta e/ou outros esportes).

O uso especial é aquela relacionada aos bens públicos de uso especial, tais como a 
utilização de repartições públicas por servidores.

Há uma certa confusão entre as nomenclaturas acima. Alguns autores trazem que o 
uso comum é sinônimo de normal, e o uso especial seria sinônimo de anormal. Por haver essa 
confusão, dificilmente seriam cobradas em prova objetiva. Nas discursivas, você expõe essa 
diferença.

Mas a que importa mesmo para fins de concurso público é a utilização privativa dos 
bens públicos. Nela o Estado consente (mediante o preenchimento de determinados requisitos) 
com a utilização do bem público privativamente por determinado particular, de forma exclusiva. 
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5.1 Uso privativo de bens públicos:

De modo geral, o uso privativo de bens públicos possui sempre natureza precária (pode 
ser desfeito a qualquer tempo), exige compatibilidade com o interesse público e consentimento 
da Administração. Pode se dar a título gratuito ou oneroso. Cada ente federativo é livre para 
legislar sobre as formas de consentimento de uso de bens públicos pelos particulares. A 
doutrina elenca as seguintes: -Autorização , - Permissão , - Concessão e - Cessão de Uso.

1) Autorização de uso de bem público: ato administrativo discricionário  e precário, 
no qual o Poder Público consente com o uso do bem no interesse predominante do particular. Ex.: 
casamento na praia. Fechamento de rua para um evento particular. Por ser ato precário, pode 
ser revogada a qualquer tempo, sem direito à indenização ao particular. Pode ser onerosa ou 
gratuita, recair sobre bens móveis ou imóveis.

Não exige licitação.

Mas atenção! Se o Poder Público condiciona à autorização a alguma exigência, ou 
concede por prazo determinado, eventual descumprimento das obrigações fixadas pode gerar 
indenização ao particular, a depender do caso.

Tendo em vista a impossibilidade de usucapião de bens públicos, o legislador - 
atento à função social da propriedade e à dignidade da pessoa humana, criou duas formas de 
autorização especial de uso do bem público, que na prática são muito similares à usucapião, 
mas a propriedade permanece com o Poder Público:

AUTORIZAÇÃO  DE USO ESPECIAL PARA FINS COMERCIAIS 

O art. 9º da MP nº 2.220/2001 permite a concessão de autorização ao particular que 
“àquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente 
e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado em área 
urbana, utilizando-o para fins comerciais”. A lei fixa que essa autorização será a título gratuito 
(§1º).

CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA

O art. 1º da MP nº 2.220/2001 confere o direito de uso especial para fins de moradia, 
in verbis:

Art. 1o   Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, 
por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e 
cinquenta metros quadrados de imóvel público situado em área com 
características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia 
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ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins 
de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja 
proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel 
urbano ou rural.    
§ 1o  A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de 
forma gratuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente 
do estado civil.
§ 2o  O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo 
concessionário mais de uma vez.
§ 3o  Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno 
direito, na posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por 
ocasião da abertura da sucessão.

OBS: uma diferença entre as duas formas de concentimento especial, é que na pra 
fins de moradia (art. 1º) a lei não utiliza a palavra “é permitido”, dando a entender que se trata 
de ato vinculado. Já a autorização para fins comerciais (art. 9ª), reveste-se claramente de 
natureza discricionária.  Não é a toa que na primeira a lei utilizou a nomeclatura “autorização” 
(precária) e na segunda “concessão” (contratual, não precária).

2) Permissão de uso de bens público: ato discricionário e precário, por meio do 
qual o Poder Público consente com o uso do bem no interesse predominante do público. Ex.: 
instalação de banda de jornal.

Não confunda permissão de uso de bem público (que é um ato administrativo) com a 
concessão de serviço público (que é um contrato administrativo, ex vi do art. 175 da CF/88. 

Depende de licitação prévia.

Pode ser gratuita ou onerosa. Se for feita de forma condicionada, aplica-se a mesma 
ressalva em relação à autorização de uso condicionada (ou qualificada). 

Observação 01: essa distinção entre interesse predominantemente particular 
ou público é meramente doutrinária. Na realidade é muito difícil a diferenciação, sendo a 
autorização e a permissão institutos praticamente iguais. É a prática administrativa que definirá 
a utilização de uma ou outra.

Observação 02: existe divergência se a permissão deve ou não ser precedida de 
licitação. Em que pesem as divergências, existe uma lei em que a exigência de licitação para 
qualquer permissão é explícita. Portanto, é a corrente que prevalece (princípio da legalidade). 
Trata-se da Lei 9.074/95, que, no seu art. 31, estatui: 
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Art. 31. Nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos ou 
uso de bem público, os autores ou responsáveis economicamente pelos 
projetos básico ou executivo podem participar, direta ou indiretamente, 
da licitação ou da execução de obras ou serviços.

3) Concessão de uso de bem público: é um CONTRATO ADMINISTRATIVO, 
diferentemente da autorização e permissão. Sempre por licitação prévia. Predomina o interesse 
público. Ex.: utilização de área para restaurante em repartição pública, concessão de imóveis 
para moradia de servidores (imóveis funcionais).

Por ser formalizada mediante contrato administrativo, deve ter prazo determinado 
(art. 57, §3º, da Lei nº 8.666/93). Entretanto, não precisa seguir a regra de prazo máximo de 60 
meses previsto no art. 57 da Lei 8666/93, pois não utiliza recursos orçamentários.

Não tem caráter precário. O que for pactuado no contrato dever sem cumprido, sob 
pena de aplicação de sanções para ambas as partes.

AUTORIZAÇÃO PERMISSÃO CONCESSÃO

Ato administrativo. Ato administrativo. Contrato administrativo.

Não há licitação. Licitação prévia. Licitação prévia.

Uso facultativo do bem 
pelo particular.

Utilização obrigatória 
do bem pelo particular, 
conforme a finalidade 

permitida.

Utilização obrigatória 
do bem pelo particular, 
conforme a finalidade 

concedida.

Interesse predominante do 
particular.

Equiponderância entre o 
interesse público e o do 

particular.

Interesse público e do 
particular podem ser 

equivalentes, ou haver 
predomínio deu m ou 

predomínio deu m ou de 
outro.

Ato precário. Ato precário. Não há precariedade.

Sem prazo (regra). Sem prazo (regra). Prazo determinado.

Remunerada ou
não. Remunerada ou não. Remunerada ou não.

4) Concessão de direito real de uso: vai além da concessão de uso vista anteriormente 
(direito pessoal), pois neste caso o particular passa a ser titular de um direito real de uso (art. 
1.225, XII, do CC), o que lhe confere maiores garantias sobre essa utilização. Deve sempre ser 
feita por licitação, na modalidade concorrência. Ex.: concessão de área em parque industrial 
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criado pelo Plano Diretor de uma cidade. (matéria cobrada na 2ase da PGM São Luís - 2016 
[FCC]). Arts. 7º e 8º do Decreto-Lei nº 271/1967. Como todo direito real, precisa ir à registro e 
pode ser transferido por ato inter vivos ou causa morte.  

5) Concessão de uso especial para fins de moradia: já visto acima quando em 
comparação com a autorização de uso especial para fins comerciais.

Também é um direito real (art. 1.225, XI, do CC). Aplica-se aos imóveis públicos, 
inclusive aos terrenos de marinha e acrescidos, mas não se aplica aos imóveis funcionais (art. 
22-A, caput e § 1.º, da Lei 9.636/98). 

No caso de a ocupação acarretar risco à vida ou à saúde dos ocupantes, o Poder 
Público garantirá ao possuidor o exercício do direito em outro local (art. 4.º da MP 2.220/2001).

A lei consagra, também, o direito à concessão de uso especial coletiva para fins de  
moradia, in verbis:

Art. 2o    Nos imóveis de que trata o art. 1o, com mais de duzentos e 
cinquenta metros quadrados, ocupados até 22 de dezembro de 2016, 
por população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, cuja área total dividida pelo número 
de possuidores seja inferior a duzentos e cinquenta metros quadrados 
por possuidor, a concessão de uso especial para fins de moradia será 
conferida de forma coletiva, desde que os possuidores não sejam 
proprietários ou concessionários, a qualquer título, de outro imóvel 
urbano ou rural.     
§  1o    O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este 
artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas 
sejam contínuas.
§ 2o  Na concessão de uso especial de que trata este artigo, será atribuída 
igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da 
dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo 
escrito entre os ocupantes, estabelecendo frações ideais diferenciadas.
§ 3o  A fração ideal atribuída a cada possuidor não poderá ser superior a 
duzentos e cinqüenta metros quadrados.

Observação: apesar da semelhança com a usucapião coletiva, na concessão de uso 
a propriedade permanece com o Poder Público em razão da natureza jurídica especial dos 
bens públicos objeto deste instituto (inalienabilidade relativa e impossibilidade de aquisição 
por usucapião). 



CURSO PREPARATÓRIO 
PARA PROVAS DA

PGE-PB

28

CONCESSÃO FLORESTAL

Estudada no direito ambiental, é um instrumento econômico da política nacional 
do meio ambiente (art. 9º, XIII, da Lei nº 6.938/81 - Lei da PLMA). É conceituada como delegação 
onerosa, feita pelo poder concedente, do direito de praticar manejo florestal sustentável para 
exploração de produtos e serviços numa unidade de manejo, mediante licitação, à pessoa 
jurídica, em consórcio ou não, que atenda às exigências do respectivo edital de licitação e 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado 
(Lei nº 11.284/06).

5) Cessão de uso: entre órgão e entidades da Adminsitração Pública para possibilitar 
que um órgão utilize um bem de outro. Ex.: A Justiça do Trabalho do Maranhão (TRT 16ª Região) 
cede à Prefeitura de São Luís um espaço para construção de um restaurante popular ao lado das 
Varas do Trabalho. Normalmente formalizada mediante convênio.

Pode ocorrer também entre a Administração e uma entidade sem fins lucrativos 
(associação, por exemplo). Parte da doutrina aceita apenas a cessão em relação aos bens 
dominicais.

Existem, ainda, instrumentos de natureza privada pelos quais a Administração 
consente na utilização de um bem público pelo particular, como a locação de bens públicos ou 
a Enfiteuse ou aforamento (já estudados acima).

LOCAÇÃO DE BENS PÚBLICOS - quando o Poder Público é o locador. Quando ele 
é o locatário, aplica-se a Lei de Licitações (8666/93).

A própria lei de locações (Lei nº 8.245/91), em seu art. 1º, parágrafo único, “a”, 1, 
diz que ela não se aplica aos imóveis da União, Estados, DF, Municípios e suas autarquias e 
fundações públicas, permanecendo estes regulados pelo Código Civil.

Diante dessa previsão legação, surgiram duas correntes. 

1ª corrente): os imóveis públicos podem ser locados na forma prevista pelo Código 
Civil (Lei de Locações, José dos Santos Carvalho Filho).

2ª corrente): a locação só possível por meio de instrumentos de direito público 
em razão do regime jurídico administrativo incidente sobre tais bens. Por essa corrente, ao 
Poder Público seriam concedidas certas garantias, tais como a possibilidade de rescisão uni-
lateral (Hely Lopes Meirelles, Diogo de Figueiredo, Gasparini).
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Quanto aos imóveis da União, existe previsão específica regulando a locações de 
tais bens: arts. 64, §1º e 86 a 98, do Decreto-Lei nº 9.760/46, prevendo possibilidade de lo-
cação dos imóveis federais para residência de autoridades federais ou de outros servidores 
federais e, eventualmente, para outros.

6. FORMAS DE AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS.

Como regra, os bens públicos são adquiridos por licitação, ex vi do art. 37, XXI, da 
CF/88. Entretanto, existem outras formas que se dividem em dois grupos: formas originárias 
(usucapião ou a desapropriação) ou formas derivadas, enumeradas a seguir.

6.1. Aquisição contratual:

a) Compra e venda (licitação);

b) Dação em pagamento - art. 356 do CC (quando o Poder Público possui autorização 
legal para receber determinado crédito por outro meio que não dinheiro - existe previsão na 
legislação tributária);

c) Regate da enfiteuse: em caso de descumprimento das obrigações do enfiteuta, 
pode o Estado pode reaver o bem.

d) permuta;

e) Doação para o Estado;

6.2. Aquisição legal:

a) Testamento;

b) Em caso de dissolução de associações: (art. 61, §2º do CC)

Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio 
líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais 
referidas no parágrafo único do  art. 56, será destinado à entidade 
de fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por 
deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou 
federal, de fins idênticos ou semelhantes.
§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos 
associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida 
neste artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as 
contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação.



CURSO PREPARATÓRIO 
PARA PROVAS DA

PGE-PB

30

§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no 
Território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições 
indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se 
devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União.

Atenção!! Isso vale apenas para a dissolução de associações, não se aplicando para 
o caso de fundação pública.

c) Herança vacante, após decorridos cinco anos da abertura da sucessão: (arts. 
1.819 a 1.822 do CC)

Art. 1.819. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro 
legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de 
arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a 
sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou à declaração de sua 
vacância.
Art. 1.820. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o 
inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual, e, 
decorrido um ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro 
habilitado, ou penda habilitação, será a herança declarada vacante.
(...)

Art. 1.822. A declaração de vacância da herança não prejudicará os 
herdeiros que legalmente se habilitarem; mas, decorridos cinco anos 
da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio 
do Município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas 
circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados 
em território federal.

d) Reversão de bens: previsto na lei dos serviços públicos (Lei nº 8.987/95. Refere-se 
aos bens vinculados à prestação dos serviços públicos.

e) Pena de perdimento de bens: art. 91, II, do Código Penal;

f) Perda de Bens: art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

6.3. Aquisição natural:

a) Acessão natural: arts. 1.248 a 1.253.
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7. JURISPRUDÊNCIAS IMPORTANTES NÃO TRATADAS AO LONGO DO MATERIAL.

•	 A impossibilidade de aquisição por usucapião de dos bens públicos não alcança 
o direito real de uso sobre o bem público (como no caso da enfiteuse) - nesse caso, o Poder 
Público continua com a propriedade do bem, o que se adquire é o direito real de uso, que é do 
particular. 

•	 Continuam pertencendo à União os terrenos de marinha situados em ilha 
costeira que seja sede de Município - A EC 46/2005 não interferiu na propriedade da União, nos 
moldes do art. 20, VII, da Constituição Federal, sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos 
situados em ilhas costeiras sede de Municípios. STF. Plená rio. RE 636199/ES, Rel. Min. Rosá 
Weber, julgádo em 27/4/2017 (repercussá o gerál) (Info 862). - maiores detalhes, veja no site 
“dizer o direito” no informativo comentado.

•	 Terras indígenas são de uso especial. As terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios são bens da União (art. 20, XI, da CF/88) e, portanto, não podem ser consideradas como 
terras devolutas de domínio do Estado-membro. Ademais, são bens de uso especial, não 
terras devolutas. STF. Plenário. ACO 362/MT e ACO 366/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 
16/8/2017 (Info 873).
Pode ser realizada usucapião de área que a União alega que é terreno de marinha, mas que 
ainda não passou pelo processo de demarcação? SIM. A alegação da União de que determinada 
área constitui terreno de marinha, sem que tenha sido realizado processo demarcatório 
específico e conclusivo pela Delegacia de Patrimônio da União, não obsta o reconhecimento 
de usucapião. STJ. 4ª Turma. REsp 1.090.847-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 
23/4/2013. Mas Atenção: contudo, o juiz, pode fazer uma ressalva na sentença de que a União 
poderá fazer uma eventual e futura demarcação no terreno. Se ficar constatando, efetivamente, 
que o imóvel está localizado em terreno de marinha, a União será declarada proprietária da área, 
não havendo preclusão sobre o tema. Aplica-se o mesmo raciocínio constante na Súmula 496 
do STJ: Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha 
não são oponíveis à União.


