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Regime jurídico: prerrogativas e garantias 

 Garantias ou prerrogativas dos bens públicos (decorrem da 
supremacia do interesse público sobre o privado): 

• Imprescritibilidade: os bens públicos não podem ser 
adquiridos por decurso de tempo, por usucapião, nem 
mesmo os bens dominicais. Mas atenção: os direitos reais 
existentes sobre os bens públicos podem ser usucapidos, 
como o domínio útil, pertencente aos enfiteutas de terrenos de 
marinha, cujo domínio real é da União. 

** Observação: particulares podem ter mera detenção de bens 
públicos, mas não a posse. Porém, mesmo assim o poder público 
pode se utilizar das ações possessórias. 
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CF/88: DA POLÍTICA URBANA: 183, § 3º - Os imóveis públicos 
não serão adquiridos por usucapião. 

 

CF/88: DA POLÍTICA FUNDIÁRIA: 191, Parágrafo único. Os 
imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

 

** Observação: até a CF de 1946 existia usucapião pró-labore de 
bem dominical 
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CC/2002: Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a 
usucapião. 

 

Decreto-lei 9.760/46: Art. 200. Os bens imóveis da União, seja 
qual fôr a sua natureza, não são sujeitos a usucapião. 

 

Súmula 340/STF: Desde a vigência do Código Civil, os bens 
dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser 

adquiridos por usucapião. 

 

 



Regime jurídico: prerrogativas e garantias 

• Impenhorabilidade: os bens públicos não podem sofrer a 
constrição da penhora, não podendo ser levados à hasta 
pública, arrematados etc. O art. 100 da CF/88 prevê que os 
débitos do poder público provenientes de decisão judicial serão 
pagos por precatório ou RPV.  

CF, Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os 
pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na 
ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos 

créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de 
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais 

abertos para este fim. 
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• Não onerabilidade: se o bem público não pode ser 
penhorado, naturalmente não pode ser oferecido em 
garantia (ser onerado), tanto judicialmente quanto no âmbito 
dos contratos. 
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• Alienabilidade condicionada ou relativa (ou 
inalienabilidade?): é possível alienar um bem público não 
afetado: CC/2002, Art. 101. Os bens públicos dominicais 
podem ser alienados, observadas as exigências da lei.  

 Requisitos impostos pela Lei 8666/93, art. 17: 

o (i) declaração de interesse público; 

o (ii) avaliação prévia; 

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

o (iv) licitação: leilão para móveis, em regra, e concorrência para 
imóveis, em regra. 

 


