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Conceito 

 Conceito de bens públicos: 

• Conceito legal: dado pelo Código Civil  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. 

• Divergência doutrinária: tentativa de aproximação do regime 
jurídico dos bens públicos aos bens privados utilizados na 
prestação de serviços públicos. Seriam os bens públicos por 
equiparação.  

• Administrativistas X civilistas.  

 



Conceito 

• Situação dos Correios: todos os seus bens, afetados ou não, 
são considerados com regime público, conforme o decidido no 
RE 407.099 (Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 22-6-
2004, Segunda Turma, DJ de 6-8-2004): “No caso, tem-se 
uma empresa pública prestadora de serviço público – a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – o serviço 
postal (CF, art. 21, X). Além de não estar, portanto, 
equiparada às empresas privadas, integra o conceito de 
fazenda pública. Assim, os seus bens não podem ser 
penhorados, estando ela sujeita à execução própria das 
pessoas públicas”. 

 

 



Conceito 

 

• Titularidade dos bens: os bens públicos pertencem às 
pessoas jurídicas, e não a órgãos públicos.  

 

E os bens de Tribunais, por exemplo?  

São registrados em nome de quem?  

Pode haver menção ao Tribunal no regime? 

 

 



Conceito 

 

• Domínio público: é expressão que comporta vários sentidos. 
Pode se confundir com propriedade pública, pode alcançar os 
bens inapropriáveis e pode tratar de todo o poder do Estado 
sobre qualquer patrimônio. Nesse último sentido, o domínio 
público abrange não só os bens das pessoas jurídicas de 
Direito Público Interno, mas, também, os demais que, por sua 
utilidade coletiva, merecem a proteção do Direito Público, tais 
como as águas, as jazidas e as florestas. 



Conceito 

 

• Domínio público eminente: é o poder político pelo qual o 
Estado submete à sua vontade todas as coisas de seu 
território. É manifestação da soberania sobre quaisquer 
bens, privados ou públicos. É um poder de dominação ou de 
regulamentação que o Estado exerce sobre todos os bens ou 
coisas inapropriáveis de seu território. 



Classificação 

• Classificação dos bens públicos:  

 Quanto à titularidade do bem: federais, estaduais, distritais 
e municipais. 

 

 Quanto à utilização ou destinação: 

o Bens de uso comum do povo. 

o Bens de uso especial. 

o Bens dominicais. 

 



Classificação 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, 
ruas e praças; 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos 
destinados a serviço ou estabelecimento da administração 
federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas 
autarquias; 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas 
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou 
real, de cada uma dessas entidades. 



Classificação 

• Classificação dos bens públicos:  

 Quanto à disponibilidade do bem: 

o Bens indisponíveis por natureza: possuem natureza não 
patrimonial, razão pela qual são insuscetíveis de alienação 
pelo poder público. Ex: águas, espaço aéreo. 

o Bens patrimoniais indisponíveis: são aqueles de que o 
Poder Público não pode dispor, em razão de estarem 
afetados a uma destinação pública específica, muito embora 
tenham natureza patrimonial. CC, art. 100. Os bens públicos 
de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, 
enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei 
determinar. 



Classificação 

• Classificação dos bens públicos:  

 Quanto à disponibilidade do bem: 

o Bens patrimoniais disponíveis: possuem natureza 
patrimonial e, por não estarem afetados podem ser 
alienados, na forma e nas condições que a leis estabelecer. CC, 
art. 101: Os bens públicos dominicais podem ser alienados, 
observadas as exigências da lei. 



Afetação e desafetação 

• Afetação dos bens: é destinação pública conferida ao bem, 
sejam os de uso comum ou os de uso especial. Desafetar é 
tornar o bem um bem dominical, enquanto afetar é dar a 
destinação pública que o bem não tinha. 

 

• Características da afetação e desafetação:  

 Pode decorrer de fatos administrativos, atos administrativos ou 
de lei.  

 Em regra, não depende de condutas dos administrados. 


