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1 Conceito 

Como bem ressaltou Diogenes Gasparini a expressão "bens públicos" pode ser entendida em duplo 
sentido, ora designando um valor material ou imaterial que pode ser objeto de direito relativamente 
ao seu proprietário (União, Estado, Distrito Federal ou Município), ora poderá ser entendida de
acordo com seu usuário (o administrado), ou seja, bem usado pelo povo.1 

Nada obstante, fixado no sentido jurídico da expressão, Hely Lopes Meirelles2 a define: "são todas as 
coisas, corpóreas ou incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e ações, que 
pertençam, a qualquer título, às entidades estatais, autárquicas e paraestatais." 

Diogenes Gasparini entende que "são todas as coisas materiais ou imateriais pertencentes ou não às 
pessoas jurídicas de Direito Público e as pertencentes a terceiros quando vinculadas à prestação de 
serviço público."3 

Em síntese, bens públicos são o conjunto de bens móveis e imóveis pertencentes às pessoas jurídicas 
de direito público, bem como os que estejam afetados à prestação de um determinado serviço 
público. 

Com efeito, todos os bens pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, os 
de suas autarquias e fundações públicas, bem como aqueles de propriedade de particulares quando
destinados à prestação de serviço público, compõem o conceito dos bens públicos. 

A Constituição da República é que define quais são os bens da União (art. 20), dos Estados (art. 26) 
e dos Municípios, embora discrimine tão-só os referentes aos dois primeiros, fazendo citação indireta 
para os últimos. Segundo Ives Gandra da Silva Martins,4 a Constituição assim procedeu pelo fato de 
somente o Município "ter espaço geográfico próprio", enquanto os demais bens, federais e estaduais, 
não possuem especificação. 

2 Classificação 

São vastas as classificações trazidas pela doutrina relativas aos bens públicos, como as citadas por 
Diogenes Gasparini:5 1. quanto à natureza: bens móveis ou imóveis; 2. quanto ao proprietário: 
federal, estadual, distrital, municipal, autárquico ou fundacional público. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro6 prefere a classificação adotada por Proudhon, vigente ainda no direito 
francês, que divide os bens públicos em bens de domínio público (uso comum e uso especial) e bens 
do domínio privado do Estado (dominicais), pelo seu aspecto jurídico que leva em consideração a 
diversidade de ambos os regimes. 

A mesma autora cita a classificação constante do regulamento do Código de Contabilidade Pública da
União, aprovado pelo Decreto nº 15.783, de 8.11.1922, o qual, em seu art. 807, seguindo o direito 
italiano, separa os bens públicos em disponíveis e indisponíveis. Os primeiros, por sua natureza 
alienável, referem-se aos dominicais, sendo os segundos relativos aos demais. 

No direito brasileiro, os bens públicos são classificados de forma peculiar pelo Novo Código Civil, Lei
nº 10.406, de 10.1.2002, art. 99, tendo este adotado modelo diferenciado da doutrina estrangeira, 
tratando-os, quanto às suas destinações em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e 
bens dominicais, repetindo os mesmos termos contidos no art. 66 do Diploma Civil anterior. 

2.1 Bens de uso comum do povo 
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São aqueles móveis e imóveis destinados, pela natureza ou pela lei, ao uso de todas as pessoas 
indistintamente, não se exigindo nenhuma formalidade (autorização ou permissão) para o seu 
usufruto, tais como os mares, rios, lagos, estradas, ruas, praças, jardins, áreas de lazer, caminhos 
públicos etc. 

A utilização desses bens, dessarte, se estende a qualquer pessoa do povo, na dicção de José Cretella 
Júnior: 

o Brasil segue a orientação generalizada, tradicional e humana de que a utilização dos bens de uso 
comum municipal é facultada a todos, munícipes e não munícipes, a quiosque de populo, a qualquer 
ser humano, não se fazendo sequer distinção entre nacionais e estrangeiros, dispensando-se para 
aquele uso qualquer tipo de permissão, concessão ou autorização do Poder Público.7 

Conquanto, em regra, não seja cobrada a utilização desses bens, o art. 103 do Novo Código Civil 
permite a possibilidade de tal previsão nas leis da União, Estados, Distrito Federal ou Município.
Típico exemplo hodierno é a cobrança de pedágio dos usuários que trafegam em certas rodovias 
brasileiras. 

Diogenes Gasparini8 lembra ainda que o uso e o gozo de bem público deve se dar consoante a sua 
afetação: "uma praça não pode ser utilizada para se estender um varal e secar roupa, nem uma rua 
utilizada como campo de bochas ou malhas." E mais, assevera que o uso deve ser normal, isto é, 
para haver concentração maior de pessoas em uma rua ou praça, por exemplo, para realização de 
comício, passeata etc., há necessidade de que seja precedida da devida comunicação às autoridades 
competentes, como dispõe o art. 5º, XVI, da Constituição da República. Em outras hipóteses haverá 
necessidade não só da comunicação, mas também da autori zação do Poder Público, como nos casos 
de grandes veículos que tenham que circular por vias públicas comuns, instalação de banca de 
revista em passeio público etc. 

Segundo o Diploma Civil, art. 100, esses bens são inalienáveis, enquanto mantiverem sua destinação 
pública. Assim, não poderão ser vendidos, doados ou trocados, a não ser que lei os tornem 
desafetados de suas finalidades públicas, hipótese na qual poderão ser alienados ou terem seus usos
trespassados a particulares interessados, mediante autorização do Poder Público, gratuita ou 
onerosamente, observado o devido procedimento licitatório.9 

2.2 Bens de uso especial 

São os destinados ao uso da Administração para o alcance dos fins colimados pelo Estado. Assim, 
são aqueles afetados a um determinado serviço ou estabelecimento público, como os edifícios ou 
terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da Administração, ditas repartições públicas, os
teatros, as universidades, escolas, cadeias públicas, os museus, cemitérios, hospitais, mercados e 
outros abertos à visitação pública. 

Os bens de uso especial são usados na prestação dos serviços públicos, pela Administração, direta e 
imediatamente, ou por particular incumbido desse mister, mediante certas exigências. Ademais, 
alguns desses bens poderão também ser utilizados por terceiros, de acordo com os horários, preços 
e regulamentos definidos pelo Poder Público (escolas, hospitais, museus, teatros etc.). 

De igual modo aos de uso comum do povo, os bens de uso especial também são inalienáveis 
enquanto permanecer esta destinação, bem como detêm a imunidade tributária prevista na
Constituição, mesmo no caso das delegatárias, como recentemente decidiu o Supremo Tribunal 
Federal.10 No caso de desafetação, passam a ser alienáveis ou passíveis de ter o uso trespassado a
outrem, mediante os requisitos impostos pela lei. 

2.3 Bens dominicais ou dominiais 

São assim chamados os bens próprios do Estado (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, 
autarquias e fundações públicas) que constituem o patrimônio deste como objeto de direito real, de 
sua propriedade, não classificados nas duas espécies anteriores, como os terrenos estatais sem 
destinação específica, isto é, desafetados, podendo, por isso, ser utilizados para obtenção de renda, 
como, p.ex., as terras devolutas, os terrenos de marinha, entre outros. 

São também denominados bens disponíveis ou bens do domínio privado do Estado.11
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De todo modo, vale frisar que a alienação ou a transferência do uso desses bens deve se dar através 
da observação dos mandamentos legais, ou seja, deverá ser precedida de avaliação e do devido 
procedimento licitatório, imposto pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

3 Afetação e desafetação 

3.1 Afetação 

Celso Antônio Bandeira de Mello assevera que afetação é "a preposição de um bem a um dado
destino categorial de uso comum ou especial", podendo advir da própria destinação natural do bem 
ou ser imposto por lei ou ato administrativo.12 

José Cretella Júnior13 define o instituto como "o fato ou pronunciamento do Estado que incorpora 
uma coisa à dominialidade da pessoa jurídica", ao passo que a ilustre Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 
de maneira esclarecedora, diz que é "o ato ou o fato pelo qual um bem passa da categoria de bem do 
domínio privado do Estado para a categoria de bem do domínio público".14 

No escólio de Diogenes Gasparini15 "afetar é atribuir ao bem uma destinação; é consagrá-lo ao uso 
comum do povo ou ao uso especial". No mesmo ponto, o eminente jurista cita exemplo elucidativo, 
no qual o Estado, adquirindo terreno por doação, poderá determinar a construção de uma 
penitenciária, uma praça ou um museu, hipótese em que estará afetando o imóvel ao uso especial 
mediante ato administrativo; poderá ocorrer, também, destinação específica determinada por lei, 
como uma praça pública por exemplo. 

A afetação, destinação ou consagração, a um fim público, torna o bem público inalienável, 
imprescritível e impenhorável, enquanto mantiver essa condição, vale dizer, enquanto não for
desafetado. 

3.2 Desafetação 

A desafetação ou desconsagração é justamente a retirada da destinação pública anteriormente
deferida a determinado bem, mediante lei ou ato administrativo. Com efeito, o bem público de uso 
comum passa a ser de uso especial ou é convertido em bem dominical. Da mesma maneira poderá 
se dar a desafetação de bem de uso especial, convertendo-o em dominical. 

Diferentemente da afetação, a desafetação, além de sempre ocorrer através de ato administrativo ou 
lei, poderá também se dar por fato jurídico, como bem ressalta Diogenes Gasparini, verbis: "uma 
creche, por exemplo, bem de uso especial, perde essa destinação se em razão de um terremoto vier 
a ser destruída. É a desafetação por fato jurídico."16 

4 Regime jurídico 

Os bens públicos possuem atributos e conotações que os tipificam e diferenciam dos bens privados, 
sobretudo são citadas as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade e não-
oneração. 

4.1 Inalienabilidade 

Uma vez afetados às finalidades do Estado, e enquanto permanecerem tais aplicações, os bens 
públicos de uso comum e os de uso especial não são passíveis de alienação, isto é, não podem ser 
vendidos, doados, permutados ou trocados. São coisas extra commercium, impossíveis de serem 
objetos de relações jurídicas regidas pelo direito privado. 

Trata-se de norma constitucional anotada desde 1824. Nada obstante, os bens dominicais, não tendo 
destinação específica, poderão ser alienados de acordo com os termos da lei, consoante art. 101 do 
novel Diploma Civil. 

No escólio de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a inalienabilidade: 

não é absoluta, a não ser com relação àqueles bens que, por sua própria natureza, são insuscetíveis 
de valoração patrimonial, como os mares, praias, rios navegáveis; os que sejam inalienáveis em 
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decorrência de destinação legal e sejam suscetíveis de valoração patrimonial podem perder o caráter 
de inalienabilidade, desde que percam a destinação pública.17 

Assim sendo, a inalienabilidade poderá deixar de existir para determinado bem público, desde que 
este seja desafetado e observem-se as condições impostas pela lei, consoante permissivo legal dos 
arts. 100 e 101 do Código Civil. 

4.2 Impenhorabilidade 

Os créditos deferidos por via judicial a favor do particular contra o Poder Público, para serem 
satisfeitos, deverão observar as regras dos precatórios, previstas no art. 100 da Constituição da 
República, bem como deve ser respeitado o Código de Processo Civil que, no art. 649, I, determina 
que os bens inalienáveis são absolutamente impenhoráveis. 

Com efeito, os bens públicos não poderão ser penhorados para garantir o pagamento desses créditos 
judiciais, devendo os mesmos ser quitados mediante a devida observação da ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios, de acordo com a respectiva dotação orçamentária. 

De todo modo, vale observar que se excepcionam das imposições do citado dispositivo constitucional 
os créditos de natureza alimentícia, bem como aqueles definidos em lei como de pequeno valor. 

4.3 Imprescritibilidade 

Consoante a Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal: "desde a vigência do Código Civil, os bens
dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião"; e, 
posteriormente, as regras dos arts. 183, § 3º; e 191, § único, da Constituição da República, os bens 
públicos não estão sujeitos às normas relativas ao instituto da usucapião, significando que não 
poderão ser adquiridos mediante posse mansa e pacífica após determinado lapso temporal, não 
podendo ser usucapidos. Também o Novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002, expressamente dispõe
no art. 102 que "Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião". 

Quer-se, dessarte, proteger a propriedade pública do próprio descaso administrativo, tendo em vista 
as dificuldades que se impõem à administração da coisa pública, alcançando tanto os imóveis de 
qualquer espécie, isto é, os bens de uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais, quanto
os móveis. 

4.4 Não-oneração 

A não-oneração, derivada das cláusulas da impenhorabilidade e imprescritibilidade, significa que os 
bens públicos não poderão ser gravados, onerados, por seus administradores, como a hipoteca, a 
penhora e a anticrese. 

Como a lição preciosa de Diogenes Gasparini "só quem pode alienar a propriedade pode hipotecar, 
dar em anticrese e empenhar, conforme estatui o art. 1.420 do Código Civil, e referidas autoridades 
não são, seguramente, as proprietárias desses bens".18 

Vale lembrar que o regime jurídico peculiar dos bens públicos, servindo como servem de proteção à 
coisa pública, tratando-se de um benefício ao Estado, este poderá, em certos casos, abrir mão do 
privilégio, sempre mediante fundamento no interesse coletivo. 

5 Aquisição e alienação dos bens públicos 

5.1 Aquisição 

A aquisição dos bens públicos, seja pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conquanto 
possam seguir as mesmas formas previstas no direito privado como, p. ex., a compra e venda, a 
permuta, a doação, a usucapião,19 pode derivar também de institutos de direito público, como a 
desapropriação (art. 5º, XXIV, CR/88), acessão, i. e., formação de ilhas (porção de terra que se 
eleva acima das águas mais altas e por estas cercadas em toda a sua periferia), por aluvião 
(aumento que as águas de um rio anexa vagarosamente às margens, majorando o terreno
ribeirinho), por avulsão (desagregação de uma parte de terras, por força natural violenta, da 
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propriedade de uma e anexação à propriedade de outrem), por abandono de álveo (quando as águas 
de determinado rio deixam o seu leito ou álveo), por plantações ou construções, por herança jacente 
(aquela na qual não há herdeiros), devendo, em todos os casos, atender aos fins que norteiam as
ações estatais. 

Essas formas de aquisição dos bens imobiliários devem seguir os ritos legalmente impostos, ao passo 
que a aquisição de bens imóveis exige, tão-somente, a observação do devido procedimento licitatório 
e, se for o caso, o correspondente registro. 

Importa enfatizar que, no caso da aquisição dos bens móveis, em ocorrendo empate dos licitantes, a 
Administração deverá privilegiar os bens produzidos no Brasil ou, permanecendo a igualdade, a
escolha se dará mediante sorteio, consoante dispositivo elencado na Lei de Licitações. 

A doutrina tradicional traz diferenciação referente à aquisição originária e derivada. Originária é a 
aquisição direta, ocorrida independentemente de outra pessoa, isto é, a aquisição da propriedade 
ocorre sem haver a transferência desta, não havendo, portanto, a figura da pessoa transmitente, 
como ocorre, p. ex., pelo instituto da usucapião. Aquisição derivada acontece indiretamente, ou seja, 
depende da interposição de terceira pessoa, que transfere à Administração o título aquisitivo, 
mediante ato próprio. Dessarte, figuram duas pessoas distintas em tal relação: a que transfere e a 
que adquire, levando, conseqüentemente à sujeição aos vícios decorrentes de tal ato, a saber, vício 
redibitório, evicção de direitos etc. 

Diogenes Gasparini informa que a aquisição da propriedade de bem mediante transcrição do título,
hoje chamado registro, dependerá sempre de ato translativo, ou seja, contrato (escritura pública ou 
carta de sentença), "título hábil ao registro à margem da matrícula (descrição do bem lançada em 
livro próprio do Registro Imobiliário)".20 

Como bem lembrou o mesmo autor, o "registro observará as disposições da Lei de Registros Públicos 
(Lei Federal nº 6.015, de 31.12.1973) e legislação posterior".21 

Com relação aos instrumentos pelos quais poderá ocorrer a aquisição da propriedade imobiliária pelo 
Estado, são citados, precipuamente, o contrato de compra e venda, regidos esses pela Lei Civil, o
contrato de troca ou permuta, a doação, a dação em pagamento, observadas certas regras relativas 
ao objeto, preço, consentimento, forma, a lei autorizativa, a avaliação, o devido procedimento 
licitatório, bem como a fundamentação inerente ao interesse público.22 

Vale ressaltar, nesse ponto, que o Estado também poderá adquirir a propriedade, além da aquisição 
inter vivos, mediante causa mortis. Evidentemente, essa espécie aquisitiva não deriva de sucessão 
legítima, porquanto o Estado-membro não se inclui no rol previsto no Código Civil, mas poderá 
receber via testamento (consoante a Lei Civil brasileira, a Administração poderá adquirir bens por 
testamento). Conforme lição de Diogenes Gasparini,23 litteris: 

A Administração Pública poderá figurar no ato de última vontade como herdeira ou legatária. Na 
primeira hipótese, receberá a título universal, participando, portanto, dos direitos e obrigações 
decorrentes dessa situação. Nesse caso, parece-nos que deva ser autorizada por lei a aceitar ou 
renunciar à herança, já que, como herdeira, incumbe-lhe satisfação de inúmeras obrigações. Na 
segunda hipótese, receberá a título singular, isto é, adquirirá um bem ou um conjunto de bens 
individuados. Sendo assim, responderá tão-só pelas despesas e riscos decorrentes da entrega do
legado, se de outra forma não dispuser o testador (art. 1.936 do CC). Nesse caso, cremos ser 
dispensada a lei autorizadora, salvo se a liberalidade vier acompanhada de encargos a serem 
cumpridos pelo legatário (Administração Pública) em favor do testador, de terceiros ou de interesse 
geral (art. 1.938 c/c o art. 533, ambos do CC). 

De todo modo, outras formas em direito admitidas, de somenos importância ao nosso sentir, 
também compõem o conjunto de meios pelos quais a Administração poderá adquirir a propriedade de 
bens imóveis. 

5.2 Alienação 

A alienação dos bens públicos, como anteriormente ressaltado, poderá ocorrer tão-somente de 
acordo com os termos e as formas previstos na lei, explícita ou implicitamente, como bem anota 
Bandeira de Mello:24 "A Administração, portanto, para alienar bens públicos, depende, nos casos de 
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bens imóveis, de autorização legislativa, normalmente explícita, embora se deva admitir que há
casos em que aparece implicitamente conferida." 

Ademais, importa destacar que a alienação de bens públicos deverá observar as normas contidas na 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

No versado de Hely Lopes Meirelles, alienação "é toda transferência de propriedade, remunerada ou 
gratuita, sob a forma de venda, permuta, doação, dação em pagamento ou investidura, legitimação 
de posse ou concessão de domínio".25 

A alienação deve ser precedida de autorização legislativa, sendo imprescritível a ação tendente a
anular a venda de bem público carente da devida autorização, visto que a inalienabilidade dos bens 
públicos impede a sua perda e a conseqüente aquisição por terceiro mediante decurso de tempo.26 

5.2.1 Venda 

Compra e venda é o contrato civil ou comercial pelo qual uma das partes transfere a propriedade de 
um bem a outrem interessado, mediante preço certo ajustado entre as partes. 

No escólio de Hely Lopes Meirelles, "Toda venda, ainda que de bem público, é contrato de direito 
privado. Não há venda administrativa; há, tão-somente, venda e compra civil ou comercial em que o 
vendedor é a Administração, mas isto não transforma a operação em contrato administrativo".27 

5.2.2 Doação 

Doação é o contrato civil, não administrativo, fundado na liberalidade do doador, em que este 
transfere o domínio de um bem de seu patrimônio ao de terceiro que o aceita, sendo tal aceitação 
condição de aperfeiçoamento do instrumento. Além da forma graciosa, a doação poderá ocorrer com 
encargos para o donatário, isto é, quando se impõe a este uma obrigação a ser cumprida a favor do 
próprio autor da liberalidade ou de terceiro. 

Para Hely Lopes Meirelles o Poder Público "poderá fazer doações de bens móveis ou imóveis 
desafetados do uso público, e comumente o faz para incentivar construções e atividades particulares 
de interesse coletivo".28 

A doação de bem público dependerá de lei autorizativa, de prévia avaliação e do devido 
procedimento licitatório, devendo ser feita sempre por instrumento público, de acordo com as 
finalidades públicas. 

5.2.3 Dação em pagamento 

É a entrega de um bem de qualquer espécie, desde que não seja dinheiro, visando a quitação de
débito anteriormente contratado junto ao credor, aceitando este o recebimento da coisa em 
substituição à quantia devida. Como determina o Novo Código Civil em seu art. 356: "O credor pode 
consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida." 

Hely Lopes anui que: 

A Administração pode utilizar-se da dação em pagamento, com prévia avaliação legislativa e 
avaliação do bem a ser empregado no resgate da dívida. Fixado o valor da coisa dada em 
pagamento, as relações entre as partes reger-se-ão pelas normas da compra e venda, e, se aquela 
for título de crédito, a transferência importará cessão, sujeitando-se, então, aos preceitos deste 
instituto.29 

5.2.4 Permuta 

É o instrumento pelo qual as partes transferem, uma a outra, bens próprios. Tratada também como 
troca ou escambo, o contrato realiza sempre duas alienações e duas aquisições, posto que dois bens 
são negociados, saindo cada qual do domínio de seu proprietário para compor o patrimônio da outra 
parte. 

Fórum de Contratação e Gestão Pública: FCGP, Belo Horizonte, v. 2. n. 22, out. 2003.



No caso de troca de bens públicos, deve ser precedida de autorização legislativa e de avaliação
prévia, excluindo-se a licitação, em face de seu objeto inviabilizar o certame competitivo. 

5.2.5 Incorporação 

A incorporação se dá quando o Poder Público participa da constituição ou aumento do patrimônio das
empresas estatais. Ocorrendo a modalidade opera-se a transferência do domínio, dependendo de 
prévia autorização legislativa e da necessária avaliação. 

5.2.6 Retrocessão 

É o ato pelo qual o adquirente de um bem transfere de volta a propriedade desse bem àquele de 
quem o adquirira. No âmbito público quer significar o instituto pelo qual o Poder Público 
expropriante, não mais possuindo interesse no bem desapropriado, deve oferecê-lo a quem foi 
expropriado. 

Na retrocessão, para Diogenes Gasparini: 

... não há necessidade de lei autorizadora, já que o Código Civil a impõe, mas é indispensável a 
avaliação, pois o pagamento ao Poder Público expropriante há de ser feito segundo o valor atual do 
bem que, certamente, poderá ser maior ou menor que o valor expropriatório. Há, também, que ficar 
devidamente demonstrado o interesse público na não-utilização do bem para os fins que motivaram 
a expropriação ou em outra finalidade de interesse público, sob pena de desvio de finalidade.30 

6 Espécies 

Bens públicos formam o gênero do qual retiramos as seguintes espécies, a saber: 

6.1 Hídricos 

Os bens dessa espécie são formados pelas águas doces ou salgadas. São bens de uso comum do 
povo, conforme os termos do art. 1º, I, da Lei nº 9.433, de 8.1.97, mas não se dissociam do seu
álveo, isto é, as superfícies que as águas cobrem sem transbordar para o solo natural e 
ordinariamente enxuto (art. 9º, Código das Águas). 

Cumpre observar, entretanto, que, quando são utilizadas para a geração de energia elétrica, as 
águas passam a ser bem público de uso especial, como anotou Marcília Metzker S. Brêtas: 

Na função essencial que tem para geração de energia elétrica, a água do reservatório, assim 
considerada em conjunto com o álveo, passa a ser classificada como bem público de uso especial, 
pois se destina especialmente à execução do serviço público de energia elétrica, sendo instrumento 
desse serviço.31-32 

6.1.1 Águas correntes 

Classificadas como bens de uso comum, são formadas pelos rios, riachos, canais navegáveis ou 
flutuáveis, desde que influam na navegabilidade ou flutuabilidade delas, nos termos do Decreto nº
24.643, de 10.7.34, chamado Código das Águas. 

Relativamente à questão versada acerca da possibilidade de mudança forçada, isto é, produzida pelo 
ser humano, da corrente do leito de rio ou riacho, pelo Poder Público, respondemos afirmativamente, 
observados os requisitos necessários à prática do ato, como, entre outros, a necessária autorização 
legislativa. De todo modo, observar-se-ão os prejuízos que tal ato causar a terceiros, procedendo-se 
à devida indenização, prévia ou posteriormente, como vêm decidindo os tribunais.33 

Incluem-se nestas o Mar Territorial, ou seja, a faixa de 12 milhas marítimas de largura, contadas a 
partir da linha do baixa-mar do litoral continental e insular do país, como disposto na Lei nº 8.617, 
de 4.1.93. 

6.1.2 Águas dormentes 
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Assim chamados os lagos, lagoas e reservatórios constituídos pelo Poder Público, salvo os situados e 
cercados por um só prédio particular e que não sejam formados por águas correntes de natureza 
pública. 

Anote-se que as águas que estejam situadas em terras públicas e que não sejam enquadradas nas 
espécies anteriormente citadas serão tidas como bens públicos dominicais. 

6.1.3 Energia hidráulica 

Conforme dispõe o artigo 20, VIII, da Carta Magna, os potenciais de energia hidráulica são bens 
públicos de propriedade da União. 

6.2 Terrestre 

São os bens de propriedade do Estado compostos, no solo e subsolo, pelas terras devolutas, terras 
indígenas, terrenos de marinha, terrenos marginais, terrenos acrescidos, sítios arqueológicos e pré-
históricos, recursos minerais, as ilhas, entre outros citados no art. 20 da Carta da República. 

6.2.1 Solo 

Terras devolutas 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, são aquelas que, "dada a origem pública da propriedade
fundiária no Brasil, pertencem ao Estado - sem estarem aplicadas a qualquer uso público - porque 
nem foram trespassados do Poder Público aos particulares, ou, se o foram, caíram em comisso, nem 
se integraram no domínio privado por algum título reconhecido como legítimo".34 

Tratam-se de bens públicos dominicais, originados daquelas terras que, ao tempo da colonização, 
integradas à propriedade da Coroa Portuguesa, permaneceram sob o seu poder, não tendo
ingressado no domínio privado por título legítimo, ou foram repassadas aos colonizadores mediante 
concessões de sesmarias e cartas de data e sofreram o comisso, isto é, se viram revertidas por 
descumprimento das obrigações impostas, integrando posteriormente o patrimônio imobiliário do 
Estado brasileiro independente. 

As terras devolutas situadas na "faixa de fronteira", ou seja, faixa de 150 quilômetros de largura, ao 
longo das fronteiras terrestres, considerada fundamental para a defesa do território nacional, 
pertencem à União, como dispõe o art. 20, II, da Constituição da República. As demais, se não
repassadas aos Municípios, são de propriedade dos Estados. 

Terrenos de marinha 

Considerados bens públicos dominicais pertencentes à União, são assim designadas as faixas de terra 
fronteiras ao mar numa largura de 33 metros, bem como as que se encontram à margem dos rios e 
lagoas que sofram a influência das marés e as que contornem ilhas situadas em regiões onde se 
verificam as mesmas influências. 

Terrenos marginais 

Bens públicos dominicais, chamados também de terrenos ribeirinhos, são constituídos pelas faixas de 
terra à margem dos rios públicos em que não incida a influência das marés. 

Quando situados marginalmente às águas doces situadas em terras de domínio federal ou das que 
banhem mais de um Estado, façam divisa com outros países ou se estendam a território estrangeiro 
ou dele provenham, serão de propriedade da União. Margeando os rios estaduais, serão de 
propriedade dos Estados. 

Terrenos acrescidos 

São os terrenos incorporados aos terrenos de marinha ou aos terrenos marginais por aluvião ou
avulsão, classificados como bens dominicais. 
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Ilhas 

São bens dominicais da União as porções de terra cercadas de água por todos os lados, sejam 
fluviais ou lacustres, oceânicas ou costeiras, excluídas destas as que estejam sob o domínio dos 
Estados, Municípios ou de particulares, consoante dispõem o art. 20, IV c/c o art. 26, II, ambos da 
Constituição. 

6.2.2 Subsolo 

Pertencem à União, considerados dominicais, os bens referentes às cavidades subterrâneas, bem 
como as jazidas minerais do subsolo, nos termos do art. 20, X e XI, da Carta de 1988. 

7 Administração e utilização dos bens públicos por particulares 

A administração de determinado bem compete, em regra, ao proprietário, podendo este usá-lo e dele
dispor da maneira que bem desejar. No caso específico dos bens públicos, o proprietário, isto é, o 
povo, nomeia administrador para gerenciá-los, de acordo com as regras inerentes ao direito público. 

Na verdade, ao Estado é facultado possuir bens apenas visando ao bem comum. Assim, os bens 
públicos deverão ser utilizados na implantação e melhoramento dos mais diversos serviços públicos, 
bem como promover a vigilância constante sobre eles e a conservação dos mesmos. 

Quanto à utilização dos bens públicos, é de notar que poderão ser utilizados ou não pela 
Administração, de acordo com a finalidade pública que lhes é peculiar. 

Sem embargo, a Administração utiliza-se dos bens públicos para atender aos anseios da coletividade, 
para propiciar serviços públicos condizentes com sua natureza, utilizando-os constante e 
normalmente, tanto os de uso comum do povo quanto os de uso especial e os dominicais. 

Importa frisar, por fim, que o Poder Público poderá cobrar pela utilização dos bens públicos, como 
sintetizou José Rubens Costa, litteris: 

conclui-se que o uso de espaços públicos, como ruas, praças, subsolo etc., pode ser remunerado, 
principalmente nos casos em que aquele uso se faz de forma específica, para a consecução de 
determinada atividade, com a instalação de equipamentos (postes, torres, túneis etc.) 

A remuneração deve ser feita, nestes casos, mediante pagamento pela cessão de uso, hipótese em 
que se terá, não tributo, mas receita originária, sujeita à previsão em lei municipal, que fixará os 
limites a serem aplicados nos contratos pactuados entre o Poder Público e o cessionário."35 

Também Maria Sylvia Zanella Di Pietro entende ser possível tal remuneração, verbis: 

nada obsta o uso remunerado de bem público por particular. Mesmo em relação aos bens de uso 
comum do povo essa possibilidade existe, até porque o próprio Código Civil a prevê no artigo 68, ao 
estabelecer que "o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito, ou retribuído, conforme as leis 
da União, dos Estados, ou dos Municípios, a cuja administração pertencerem". Nesse caso, a 
remuneração exigida não tem caráter de tributo, mas de preço pelo uso de bem público, semelhante 
ao aluguel fixado nos contratos de locação.36 

7.1 Uso pelo povo 

Os bens de uso comum do povo, aqueles dos quais todos podem se utilizar indistintamente, 
livremente, poderão ser utilizados pacificamente, bastando apenas que se observem suas 
destinações próprias, gerando, assim, marcas de igualdade a todos os usuários. 

Tais bens não exigem manifestação do Poder Público para serem usados, i.e., não carecem de 
outorga do Estado, como autorização, concessão ou permissão. 

Ademais, em grande parte, o uso desses bens, além de exercitados sem quaisquer termos ou limites 
estabelecidos, são gratuitos, salvo em situações excepcionais, como os já citados pedágios. 
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No magistério de Adilson Abreu Dallari: 

Os bens públicos são normalmente utilizados pela Administração Pública detentora de sua
titularidade, para execução de seus serviços, ou são utilizados, de maneira geral, impessoal e 
indistinta, pela coletividade em geral, por todas as pessoas, em caráter não exclusivo, para fins de 
locomoção e recreação.37 

7.2 Uso especial ou privativo 

Além dos bens que podem ser utilizados pelo povo de forma livre, há outros, também de propriedade 
do Estado, que poderão ser usados privativamente, desde que atendam às finalidades estatais, não 
desvirtuem suas afetações e não levem à total inutilização ou destruição destes. 

Na lição de Antônio Carlos Cintra do Amaral "uso especial pode ser gratuito ou oneroso. Quem o faz 
não atua como alguém do povo. A finalidade desse uso não coincide com a destinação do bem 
público que é por ele utilizado como meio para atingir uma finalidade especial."38 

Esse uso especial é facultado a pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, de modo oneroso 
ou gratuito, conforme dispuser a lei, tendo como instrumentos jurídicos, na maioria das vezes, 
institutos próprios de direito público, como a concessão, permissão e autorização de uso, analisados 
no item 7.4. A utilização de institutos próprios do direito privado, conquanto não seja expressamente 
vedada, vem sendo contestada pela doutrina e pelo Tribunal de Contas da União (processo nº TC-
275.208/94-0), como informa Diogenes Gasparini.39 

O uso especial é, nas linhas de Hely Lopes Meirelles, "todo aquele que, por um título individual, a 
Administração atribui a determinada pessoa para fruir de um bem público com exclusividade, nas 
condições convencionadas."40 

A assinatura do instrumento deverá ser precedida do devido procedimento licitatório, como
determina o Diploma das Licitações, Lei nº 8.666/93, art. 2º. 

Interessante situação apresenta-se em relação à regulamentação que alguns Municípios têm
realizado, relativa ao uso das vias públicas para implantação, instalação e passagem de 
equipamentos, compondo infra-estrutura destinada à prestação de serviços públicos. 

A questão que se põe é se essa infra-estrutura, após devidamente montada e implantada, deverá ou 
não ser compartilhada a outros delegados de serviços públicos, e sob que condições. 

Respondendo a esses questionamentos, a Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro emitiu parecer à
consulta formulada pela TELESP - Telecomunicações de São Paulo S/A, expondo, de maneira 
elucidativa: 

Se em relação aos bens particulares não afetados a qualquer utilidade pública é possível a instituição 
de direitos reais de natureza pública para atender às exigências de um serviço público ou de
interesse público, com muito mais razão essa possibilidade existe se os bens já afetados a fins de 
interesse público, como é o caso dos postes, dutos, condutos e quaisquer bens integrantes da infra-
estrutura de que depende a prestação de serviços públicos. 

(...) 

O ônus, além de incidir sobre o patrimônio público, já que o direito de uso se exercita sobre bens de 
uso comum do povo e sobre bens privados do Estado e do particular, também sobrecarrega os 
usuários, pois sobre estes incidirão, em última instância, os custos de instalação de toda essa infra-
estrutura. 

Isto significa que os bens que compõem essa infra-estrutura passam a sujeitar-se a regime jurídico 
especial de direito público.41 

Após minucioso estudo acerca da matéria, a insigne autora, respondendo aos quesitos inicialmente 
formulados pela empresa consulente, conclui que as empresas concessionárias de serviço público
têm legitimidade para cobrar de terceiro o uso compartilhado de infra-estrutura sob sua titularidade, 
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sendo obrigadas a compartilhá-la, desde que se verifique viabilidade técnica.42 

7.3 Bens dominicais 

Os bens públicos dominicais, desafetados que são de quaisquer finalidades específicas, podem ser 
utilizados por particulares interessados, desde que sejam observadas algumas regras, como retro-
expendido: avaliação, licitação e assinatura do instrumento jurídico legalmente previsto. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello,43 esses atos jurídicos são: locação, arrendamento, comodato, 
permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real de uso, concessão de uso especial, 
autorização de uso e enfiteuse. Os três primeiros são tratados pelo direito privado, sofrendo inclusive 
certa resistência conforme supramencionado. 

7.4 Utilização por terceiros 

Os bens públicos são passíveis de serem utilizados por terceiros interessados, desde que atendam a 
finalidades públicas, haja expressa anuência do Poder Público e desde que não sejam levados à 
inutilização ou à destruição. 

7.4.1 Locação, comodato e permuta 

Enquanto os bens públicos são utilizados por seu próprio titular não há maiores preocupações, 
surgindo estas apenas quando ocorre a transferência da posse direta a um terceiro interessado. 

Locação, nos termos da Lei Civil, é o contrato pelo qual uma das partes, o locador, se obriga a ceder 
à outra, o locatário, o uso e gozo de uma coisa não fungível mediante certa contribuição, comumente 
chamada de aluguel. As locações dos imóveis federais estão disciplinadas na Lei nº 8.245, de 18 de 
outubro de 1991. 

O comodato é o contrato pelo qual o proprietário de determinado imóvel, chamado comodante, 
empresta-o gratuitamente a terceiro interessado, dito comodatário. 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais editou a Súmula 75 (Publicada no "MG" de 08.03.90 
- pág. 33 _ Ratificada no "MG" de 12.09.01 _ pág. 26) na qual deixou assentado que "O uso de 
imóvel de propriedade do Poder Público para moradia de terceiro, com a contraprestação de zelar 
pela segurança de prédio público, caracteriza prestação de serviço e não, comodato." 

Conquanto a locação, o arrendamento e o comodato sejam institutos bastante utilizados pela 
Administração para transferir o uso de bens públicos, há entendimento no sentido contrário a essa 
prática. Na dicção de Diogenes Gasparini 

Esses instrumentos, instituídos pelo Direito Privado, não devem ser utilizados pelo Poder Público. Na 
verdade não há qualquer vedação nesse sentido, e a própria Constituição prevê a utilização do 
aforamento para terrenos de marinha e acrescidos (art. 49, § 3º, do ADCT), mas é possível extrair-
se tal proibição de alguns princípios, como é o caso do princípio da indisponibilidade dos bens, 
direitos e interesses públicos. A razão dessa cautela é simples, pois a Administração Pública ao se 
valer desses contratos equipara-se ao particular e abre mão de suas prerrogativas. Nesses ajustes
inexiste a supremacia do interesse público que permite à Administração Pública contratante alterá-los 
e rescindi-los unilateralmente. Tais instrumentos são, portanto inadequados à formalização de 
negócios entre a Administração Pública e os administrados, nos quais deve prevalecer, sempre, o 
interesse da coletividade sobre o particular. Em tal linha de entendimento, e a esse respeito já 
falamos, a concessão substitui com vantagem a locação, o comodato e a enfiteuse.44 

Relativamente ao instituto da permuta, vale o parecer do Professor José Nilo de Castro, segundo o 
qual há possibilidade de perpetrar-se permuta entre bem público e propriedade privada, desde que 
sejam observados os seguintes procedimentos: "lei autorizativa prévia que identifique os bens e dê a 
eles a devida avaliação; o bem público destinado à permuta não poderá ser de uso comum da 
população; a área permutada não poderá ter destinação especial; igualdade de valores entre os 
bens, ou, no caso de os valores não serem em sua totalidade equivalentes, deverá, necessariamente, 
ocorrer a reposição pecuniária, para que não haja lesão ao patrimônio público."45 
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7.4.2 Permissão de uso 

Permissão de uso é ato unilateral do Poder Público, precário e derivado de ato administrativo 
discricionário, produzido de acordo com a conveniência e oportunidade do agente público, pelo qual 
se permite o uso de determinado bem público de uso comum do povo, de uso especial ou dominical à
pessoa interessada, após o devido procedimento licitatório. Os bens de uso comum e especial 
deverão ser precedidos da necessária desafetação, no caso de utilização integral, exclusiva e 
duradoura. 

Para Hely Lopes Meirelles, permissão de uso é "ato negocial, unilateral, discricionário e precário 
através do qual a Administração faculta ao particular a utilização individual de determinado bem 
público."46 

Celso Antônio Bandeira de Mello47 diz que a licitação deve ser observada "sempre que possível", 
porquanto, embora desejável, existem situações nas quais não seria possível efetuá-la, citando o 
exemplo de uma solicitação feita por proprietário de bar ou restaurante para instalar mesas na 
calçada em frente ao seu estabelecimento. Sem embargo, o entendimento externado pelo festejado 
jurista, data maxima venia, não condiz com o texto da Lei de Licitações, Lei nº 8.666/93, que impõe 
a obrigatoriedade de abertura do procedimento licitatório em todas as situações em que a 
Administração vai permitir (conceder, permitir ou locar) o uso de certo bem público a terceiro
interessado. Dessarte, entendemos que, mesmo no exemplo citado pelo ilustre autor, o Poder Público 
deverá proceder à abertura do devido procedimento licitatório e, fundamentado no caput do art. 25 
da citada Lei de Licitações, declarar inexigível o certame em face da inviabilidade de competição
aparente. 

As permissões de uso são revogáveis a qualquer momento, de acordo com a vontade da 
Administração, não cabendo indenização. 

Interessante notar que mesmo a não-observação do devido procedimento licitatório pelo Poder 
Público não gera, por si só, direito de indenização àqueles terceiros interessados no uso do bem, 
permitindo-se a estes, tão-somente, o direito de provocar a Administração (ou o Judiciário, por
evidente), para que esta proceda à anulação do ato concessório.48 

Por fim, impende anotar o magistério de Márcia Rosa de Lima, no qual observa que o instituto da 
permissão poderá ser utilizado para programas habitacionais, para cooperativas, com fulcro em 
decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.49 

7.4.3 Concessão de uso 

Concessão de uso é contrato administrativo firmado pela Administração e uma ou mais pessoas, 
físicas ou jurídicas, pelo qual a Administração transfere o uso de determinado bem público, de acordo 
com uma finalidade especificada e com os termos estipulados, onerosa ou gratuitamente, por prazo 
fixo ou indeterminado. Além disso, a concessão deverá ser autorizada por lei e precedida do devido 
procedimento licitatório. 

Por sua natureza contratual, havendo necessidade de retomada unilateral do bem pela
Administração, fundamentada no interesse coletivo, procedendo à rescisão contratual incidirá na 
obrigatoriedade de indenizar a outra parte prejudicada, verificados os danos advindos da relação. Se 
a rescisão se der por descumprimento de obrigação por parte do concessionário, não caberá 
indenização. Ademais, há sempre a necessidade de prévia notificação do cessionário. 

Hely Lopes Meirelles conceitua o instrumento como sendo "contrato administrativo pelo qual o Poder 
Público atribui a utilização exclusiva de um bem de seu domínio a particular, para que o explore 
segundo sua destinação específica".50 

No escólio de José Nilo de Castro, "caracteriza a concessão de uso, o traspasse contratual e estável 
da utilização do bem público, para que o particular o explore, consoante a sua destinação legal e nas 
condições convencionadas com a Administração concedente."51 

Ademais, vale assinalar, que 
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a concessão é instituto empregado, preferentemente à permissão, nos casos em que a utilização do 
bem público objetiva o exercício de atividades de utilidade pública de maior vulto e, por isso mesmo, 
mais onerosas para o concessionário. Este assume obrigações perante terceiros e encargos 
financeiros elevados, que somente se justificam se ele for beneficiado com a fixação de prazos mais 
prolongados, que assegurem um mínimo de estabilidade no exercício de suas atividades. Em 
conseqüência, a forma mais adequada é a contratual, que permite, mediante acordo de vontades 
entre concedente e concessionário, estabelecer o equilíbrio econômico do contrato e fixar as 
condições em que o uso se exercerá, entre as quais a finalidade, o prazo, a remuneração, a
fiscalização, as sanções. A fixação de prazo, além de ser uma garantia para o concessionário, sem a 
qual ele não aceitaria a concessão, é exigência legal que decorre da Lei n. 8.666, de 21.06.1993, 
cujo artigo 57, § 3º, veda contrato com prazo indeterminado.52 

7.4.4 Concessão de direito real de uso 

Concessão de direito real de uso é contrato público ou particular firmado pela Administração e 
terceira pessoa interessada, pelo qual é trespassado o uso oneroso ou gratuito de terreno público ou 
do espaço aéreo que o recobre, como direito real e não pessoal como ocorre na concessão de uso, 
para utilização de acordo com as finalidades especificadas, não se aplicando aos imóveis construídos 
nem aos bens móveis. 

O saudoso Hely Lopes Meirelles conceitua-o como "contrato pelo qual a Administração transfere o 
uso remunerado ou gratuito de terreno público a particular, como direito real resolúvel, para que 
dele se utilize em fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou qualquer
outra exploração de interesse social."53 

Trata-se de instituto legalmente disciplinado no art. 7º do Decreto-lei nº 271, de 28.2.67, que 
determina também que o direito real contratado é transmissível por ato inter vivos ou causa mortis. 

Demais disso, são atributos próprios do contrato em apreço, a exclusividade, ou seja, o Poder Público 
não poderá firmar mais de um contrato, com pessoas distintas, tendo o mesmo bem como objeto; o 
direito de seqüela, que permite a persecução do bem; e o efeito erga omnes, garantindo o
concessionário contra a ação de todas as demais pessoas. 

Também o contrato de concessão de direito real de uso poderá ser rescindido unilateralmente pela
Administração nas hipóteses legais, quais sejam: se o concessionário desvirtuar o uso do bem de sua 
afetação prevista no contrato ou se descumprir cláusula resolutória do mesmo. 

Por fim, a concessão do tradicional direito real de uso, como dissemos, não tem seu âmbito de 
aplicação circunscrito ao nível do solo, isto é, nos termos do art. 8º do retrocitado diploma, é 
permitida a concessão de uso do espaço aéreo sobre a superfície de terrenos públicos ou
particulares. 

Conforme salienta Celso Antônio Bandeira de Mello, "a referência explícita ao espaço aéreo impõe o 
entendimento de que seu uso pode ser concedido autonomamente, isto é, desligado do solo, e não, 
portanto, como simples resultante, ou conseqüência da concessão do uso do solo."54 

7.4.5 Concessão de uso especial para fins de moradia 

Tal instituto jurídico figura na lista do art. 4º da Lei nº 10.257, de 10.7.2001, dito "Estatuto da 
cidade", como instrumento relevante para a política de desenvolvimento urbano, tendo por objetivo
aprimorar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus moradores. Sem embargo, 
vale ressaltar que os arts. 15 a 20 do diploma legal citado, nos quais o legislador disciplinara o 
instituto, foi objeto de veto presidencial. 

Assim, a polêmica figura que envolve imóvel público foi introduzida através da Medida Provisória nº
2.220, de 4.9.2001, tendo esta determinado o direito à concessão de uso especial de moradia55

àquele que, até 30 de junho de 2001, haja possuído como se seu fosse, por cinco anos ininterruptos 
e sem oposição, imóvel público urbano de até 250 metros quadrados, utilizando-o para sua moradia, 
desde que não seja proprietário ou concessionário de outro imóvel urbano ou rural. 

O título adquirido poderá ser transferido mediante atos inter vivos ou causa mortis, mas será extinto 
se o concessionário desviar a destinação principal do imóvel, isto é, se não servir à sua moradia 
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própria, bem como se adquirir outra propriedade. 

O mesmo diploma prevê a possibilidade da referida concessão de uso especial ser conferida de forma 
coletiva, isto é, mediante fracionamento ideal limitado a 250 metros quadrados, nos casos das áreas 
maiores deste limite, que estejam habitadas por população de baixa renda e não seja possível fazer 
a identificação correta dos possuidores. 

O título adquirido poderá ser transferido mediante atos inter vivos ou causa mortis, mas será extinto 
se o concessionário desviar a destinação principal do imóvel, isto é, se não servir à sua moradia 
própria, bem como se adquirir outra propriedade. 

A doutrina vem tecendo muitas críticas à Medida Provisória nº 2.220, ressaltando sua 
inconstitucionalidade, como o faz Márcia Rosa de Lima, nesses termos: 

a Medida Provisória n. 2.220, de 04 de setembro de 2001, afronta os artigos 1º e 183, § 3º, da 
Constituição Federal de 1988, quando pretende ser respeitada, integralmente, por todos os entes da
federação e quando determina que a concessão de direito real de uso seja, obrigatoriamente, 
gratuita, desconfigurando o instituto para usucapião de posse.56 

7.4.6 Autorização de uso 

A autorização de uso é instituto destinado a situações, em regra, transitórias e irrelevantes para o 
Poder Público, viabilizado de maneira unilateral e discricionária pela Administração e em caráter 
precário, podendo se efetivar por simples ato administrativo, porquanto não gera qualquer privilégio
ao particular em detrimento à Administração. 

Ademais, a figura eminentemente discricionária foi disciplinada da medida provisória citada no item 
acima, facultando ao Poder Público autorizar quem, até 30 de junho de 2001, houver possuído como 
se seu fosse, sem oposição, imóvel público urbano de até 250 metros quadrados, utilizando-o para 
fins comerciais. Tal disposição não tem encontrado boa aceitação doutrinária.57 

Por seu caráter facultativo, a doutrina tem feito muitas críticas ao instituto da autorização de uso, na 
mesma esteira do administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, litteris: 

não estando criado um direito para o administrado, mas uma simples possibilidade, cuja concreção 
foi deixada ao critério do Poder Público, estão abertas portas para favoritismos ou perseguições. Ao n 
osso ver esta liberdade ilimitada quanto à decisão é inconstitucional pela ausência de pautas que 
permitiriam controlar a obediência ou desobediência ao princípio constitucional da igualdade.58 

7.4.7 Enfiteuse ou aforamento 

Enfiteuse ou aforamento é direito real sobre imóvel alheio, gerando os poderes relativos ao domínio 
útil pelo enfiteuta, podendo usar, gozar e dispor dos frutos, produtos e rendas, em caráter perpétuo, 
através de pagamento anual de quantia certa e fixa,59 calculada no percentual de 0,6% sobre o valor 
do imóvel, chamada foro ou pensão. Caso o enfiteuta deixe de pagar o foro devido por três anos 
seguidos ou quatro intercalados, perderá o domínio útil em favor do proprietário, bem como se 
mudar a substância ou deteriorar o imóvel. 

O direito real adquirido é passível de transferência, observado o direito de preferência do titular da 
propriedade (senhorio), que mantém o domínio direto do bem, motivo pelo qual todo trespasse
deverá ser precedido da prévia notificação deste. Havendo a devida anuência do senhorio, 
desinteressado em receber o domínio útil do imóvel, este fará juz a uma indenização, calculada sobre 
o valor do imóvel, chamado laudêmio, no caso do enfiteuta efetivar a transferência. 

Os contratos de enfiteuse firmados pelo Poder Público seja em nível federal, estadual ou municipal, 
sujeitam-se sempre às normas específicas de direito público, não se aplicando na espécie preceitos 
da Lei Civil, como restou assentado pelas Cortes brasileiras.60 

7.4.8 Cessão de uso 

Segundo Hely Lopes Meirelles cessão de uso é "a transferência gratuita da posse de um bem público 
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de uma entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições 
estabelecidas no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado."61 

Trata-se de instituto utilizado de maneira efêmera, consoante a exemplificação trazida pela 
professora Odete Medauar: "... como é o caso dos auditórios (para cursos, congressos, conferências, 
formaturas, por exemplo), teatros (formaturas, apresentações artísticas, por exemplo), salas de aula 
(para concursos públicos, congressos, simpósios, por exemplo)."62 

Outra particularidade referente à cessão de uso, conforme vêm decidindo os tribunais,63 versa 
acerca da necessidade de notificação prévia, pelo Poder Público concedente, quando da rescisão do 
contrato celebrado. 

7.4.9 Direito de superfície 

O Novo Código Civil, no Livro III, título IV, arts. 1.369 a 1.377, tratou do renovado direito de 
superfície, extinto pela Lei nº 1.257, de 24.9.1864. 

Em linhas gerais, o Novel Diploma dispôs que o proprietário pode conceder a outrem o direito de 
construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública 
devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, autorizando obra no subsolo caso seja 
inerente ao objeto da concessão. 

Estipulou, ainda, que: 1. a concessão da superfície será gratuita ou onerosa; 2. o superficiário 
responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel; 3. pode ser transferido a 
terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros; 4. em caso de alienação do imóvel ou do 
direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem direito de preferência, em igualdade de 
condições; 5. antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno
destinação diversa daquela para que foi concedida; 6. extinta a concessão, o proprietário passará a 
ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de 
indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário; 7. havendo a extinção do direito de 
superfície em conseqüência de desapropriação, é devida indenização ao proprietário e ao
superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um; 8. constituído por pessoa jurídica 
de direito público interno, o direito de superfície rege-se pelo Código Civil, no que não for 
diversamente disciplinado em lei especial. 

Por esta última regra, disposta no art. 1.377, permaneceram vigentes as normas trazidas pelo 
Estatuto da Cidade,64 Lei nº 10.257, de 10.7.2001, que regulamentou os arts. 182 e 183 da 
Constituição da República, estabeleceu diretrizes gerais da política urbana e deu outras providências, 
e disciplinou, também, nos arts. 23 e 24, o dito direito de superfície, expressamente previsto no rol 
dos direitos reais elencados no art. 1225 do Novo Código Civil. 

Com supedâneo no diploma normativo especial, o Professor Diogenes Gasparini define o instituto
como sendo "o direito real que o proprietário de um dado imóvel urbano ajusta com o superficiário, 
mediante contrato por instrumento público, por tempo determinado ou indeterminado, gratuita ou 
onerosamente, a utilização do solo, do subsolo e do espaço aéreo relativos ao seu terreno."65 

São beneficiários de tal direito os particulares, pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas. Não 
obstante, vale transcrever a crítica trazida pelo ilustre Diogenes Gasparini, com a qual anuímos: 

Embora não esteja vedada, não vemos nenhuma vantagem na utilização do direito de superfície pelo 
Poder Público, que tem a seu dispor, para as situações comuns, o contrato de concessão de uso de 
bem público e, para situações em que o interesse público exige um vínculo mais estável, o contrato
de concessão de direito real de uso. Para as situações mais simples, o Poder Público dispõe da 
permissão de uso. Assim, sempre que o Poder Público, face ao interesse público, deseja transferir o 
uso de dado bem público, pode valer-se,conforme o caso, de um desses institutos, observando 
sempre a legislação pertinente. Vemos vantagens se o Poder Público deseja ver-se investido na 
condição de superficiário de um imóvel pertencente a um particular. Nestas hipótese o Poder Público 
será beneficiário desse instituto.66 

Ademais, o direito de superfície, conforme determinação da dita Lei de Responsabilidade Social (art. 
21), deve ser deferido através de instrumento público de contrato de concessão, isto é, deve ser
lavrado em cartório de notas um acordo mencionando as partes, descrevendo o imóvel urbano e 
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fixando as condições em que foi estabelecido o pacto. 

Por epílogo, releva dizer que o § 4º do art. 21 da Lei nº 10.257/2001 deixa assentada a possibilidade 
de transferência, total ou parcial,67 do direito de superfície, desde que sejam observadas as 
cláusulas contratuais e o direito de preferência do proprietário. 
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