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Aquisição e alienação dos bens públicos 

 Os bens públicos podem ser adquiridos por: 

• Contratos de Direito Privado. 

• Usucapião. 

• Desapropriação (intervenção do Estado na propriedade) 

• Acessão (passa a pertencer ao proprietário aquilo o que aderir 
à propriedade (ilhas, aluvião, avulsão, obras, plantações etc). 

• Aquisição causa mortis (ausência de sucessores ou sua 
renúncia: art. 1844, CC/2002).  

• Arrematação (PJs de Dir. Público podem participar de leilões, 
praceamento, etc). 

 



Aquisição e alienação dos bens públicos 

 Os bens públicos podem ser adquiridos por: 

• Adjudicação (decorrente de penhora, em caso de interesse do 
credor, por preço não inferior ao da avaliação). 

• Resgate na enfiteuse. 

• Aquisição decorrente da lei (por exemplo, a disposição de que, 
feitos loteamentos, ainda que particulares, passam a integrar o 
patrimônio público, automaticamente, as ruas, praças, etc). 

 



Aquisição e alienação dos bens públicos 

• Requisitos para alienação dos bens públicos (Lei 8666/93, 
art. 17): 

o (i) declaração de interesse público, devidamente justificado. 

o (ii) avaliação prévia. 

o (iii) autorização legislativa específica, em caso de bens 
imóveis. 

 



Aquisição e alienação dos bens públicos 

• Requisitos para alienação dos bens públicos (Lei 8666/93, 
art. 17): 

 

Observação: CF, Art. 188 § 1º - A alienação ou a concessão, a 
qualquer título, de terras públicas com área superior a dois mil e 
quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por 
interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso 
Nacional. 

§ 2º Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações 
ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária. 



Aquisição e alienação dos bens públicos 

• Requisitos para alienação dos bens públicos (Lei 8666/93, 
art. 17): 

o (iv) licitação: 

 Imóveis: em regra será feita por concorrência, exceto a 
possibilidade de leilão quando o bem foi adquirido por 
dação em pagamento ou decisão judicial (e verificar 
exceções do art. 17, I). 

 Móveis: em regra ser feita por leilão, desde que não 
ultrapasse R$650.000, quando será obrigatória a 
concorrência. judicial (e verificar exceções do art. 17, II). 



Aquisição e alienação dos bens públicos 

Art. 19.  Os bens imóveis da Administração Pública, cuja 
aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de 
dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da 
autoridade competente, observadas as seguintes regras: 

I - avaliação dos bens alienáveis; 

II - comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; 

III - adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de 
concorrência ou leilão.  



Aquisição e alienação dos bens públicos 

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: 

a) dação em pagamento; 

 



Aquisição e alienação dos bens públicos 

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou 
entidade da administração pública, de qualquer esfera de 
governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;  

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos 
constantes do inciso X do art. 24 desta Lei; 

d) investidura (alienação aos proprietários de imóveis lindeiros 
de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta 
que se tornar inaproveitável isoladamente). 

e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, 
de qualquer esfera de governo;  

 

 



Aquisição e alienação dos bens públicos 

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de 
direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis 
residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no 
âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária 
de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da 
administração pública; 

(...) 

Outras... 

 

 



Aquisição e alienação dos bens públicos 

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: 

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de 
licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse 
social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-
econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação; 

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades 
da Administração Pública; 

 



Aquisição e alienação dos bens públicos 

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: 

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de 
licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse 
social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-
econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação; 

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades 
da Administração Pública; 

 



Aquisição e alienação dos bens públicos 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, 
observada a legislação específica; 

d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente; 

e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos 
ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas 
finalidades; 

f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou 
entidades da Administração Pública, sem utilização previsível por 
quem deles dispõe. 

 


