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Utilização dos bens públicos 

 Classificação: 

• Comum ou normal: independe de autorização estatal (como 
tomar banho de mas). Pode ser gratuito ou remunerado, de 
acordo com o CC/2002, art. 103: “O uso comum dos bens 
públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for 
estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração 
pertencerem”. 

• Extraordinário ou anormal: demanda prévia manifestação 
administrativa ou prévia ciência do poder público. Quando 
dependerem de instrumento específico, teremos os casos de 
concessão, permissão etc. 

 



Utilização dos bens públicos 

** Observação: pode haver utilização dos bens públicos por 
meio de contratos de direito privado, tais como enfiteuse 
(comentado mais à frente), direito de superfície, locação, 
comodato etc. 

 

 Autorização de uso: é ato discricionário e precário (seu 
desfazimento não gera direito a indenização) por meio do qual 
o particular poderá usar do bem público de forma anormal e 
privativa. 



Utilização dos bens públicos 

 Permissão de uso: também é ato discricionário e precário 
por meio do qual a Administração Pública permite que um 
particular utilize um bem público de forma anormal e privativa.  

 

Difere da autorização, segundo a corrente majoritária, por ser a 
autorização concedida no interesse predominante do 
particular (ex: casamento na praia) e a permissão no 
interesse predominantemente público (ex: feira de 
hortifrutigranjeiros). 

Doutrina mais antiga diz que a autorização caberia em situações 
provisórias e a permissão em situações mais duradouras. 



Utilização dos bens públicos 

 Concessão de uso: é contrato administrativo, não sendo, 
portanto, precária, por possui prazo determinado. Impede-se, 
assim, sua rescisão unilateral sem indenização. 

 

STF, Súmula 477: As concessões de terras devolutas situadas na 
faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam, apenas, o uso, 
permanecendo o domínio com a união, ainda que se mantenha 
inerte ou tolerante, em relação aos possuidores. 



Utilização dos bens públicos 

 Concessão real de uso: são concessões especiais, pois 
transferem ao particular um direito real de uso, 
principalmente nas seguintes hipótees: 

 Para fins de moradia: regras que autorizam a regularização 
de áreas urbanas invadidas (MP 2.220/2001). 

 Para regularização fundiária: semelhante ao anterior, mas 
na esfera rural). 

 Para industrialização/urbanização de áreas. 

 Para preservação da Amazônia legal: mais recente, concede 
um terreno público ao particular, que pode usar parte e fica 
responsável pela proteção do restante. 



Utilização dos bens públicos 

 Decreto-lei 271/1967: 

 

Art. 7º. É instituída a concessão de uso de terrenos públicos 
ou particulares remunerada ou gratuita, por tempo certo ou 
indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos 
de regularização fundiária de interesse social, urbanização, 
industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento 
sustentável das várzeas, preservação das comunidades  
tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades 
de interesse social em áreas urbanas.  



Utilização dos bens públicos 

 Enfiteuse: 

• É um direito real previsto apenas no Código Civil de 1916.  

• O CC/2002 não traz mais previsão de enfiteuse e estabelece 
regras próprias para as existentes. 

• Para os imóveis públicos, possui regramento específico e 
plenamente em vigor, o Decreto-Lei 9.760/1946. 

• O proprietário (senhorio) detém domínio eminente ou direto 
do bem e o beneficiário (foreiro/enfiteuta) possui o domínio 
útil, possui a posse do bem e o domínio indireto.  

• Anualmente o foreiro paga ao senhorio uma renda chamada 
de foro, cânon ou pensão (percentual do valor do imóvel). 

  


