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Curso/Disciplina: Noções de Direito Administrativo 

Aula: Bens Públicos – Parte II  

Professor(a): Leandro Velloso 

Monitor(a): Guilherme Januzzi Marques Correa 

 

Aula nº 22.  

 

O professor inicia a aula salientando que os bens públicos podem ser utilizados por terceiros. 

Veremos as principais hipóteses de utilização por terceiros. 

 

➊ Concessão de uso de bem público – Se dá quando o bem público possui uma grande 

relevância para a coletividade. Ex: hidrelétricas localizadas em rios. 

 

Ocorre uma licitação e ao final será assinado um contrato administrativo com o vencedor da 

licitação. Este contrato tem caráter formal, solene, com prazo certo e determinado. Essa é a filosofia da 

concessão do uso de bem público. 

 

➋ Permissão de uso de bem público – A doutrina e a jurisprudência requerem que seja 

empregada a mesma sistemática utilizada na concessão de uso de bem público. O 

professor ressalta que toda permissão é pactuada através de um contrato de adesão, 

discricionária e precária.  

 

A regra é que tenha licitação, salvo legislação específica. A permissão de uso não é contrato 

administrativo, mas pode ser se uma Lei  Municipal, Estadual ou Federal específica assim o exigir. A 

permissão se dá quando o interesse público e o privado estão muito próximos.  

 

➌ Autorização de uso de bem público – Ex: o camelô que vende os seus produtos 

licitamente; estacionar o carro na rua. O interesse é muito privado. 

 

 A autorização se dá por ato administrativo, não tem licitação. É discricionário, precário, formal ou 

não, solene ou não, com prazo ou não, gratuito ou oneroso.  

 

➍ Cessão de uso – Contrato administrativo. Eu cedo o direito real de uso. Ocorre a delegação 

dos direitos de uso, tipicamente realizada entre administradores públicos. 

 

O professor esclarece que a concessão de direito real de uso não se confunde com a cessão de uso 

porque ela é voltada para o particular, onde eu tenho um contrato de concessão, em regra, não licitado e 

cuja finalidade é garantir alguma coisa vinculada ao direito urbanístico ou industrial/comercial. 
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Legitimação da posse: 

 

Como o bem público não pode sofrer a incidência de usucapião, ele é imprescritível. Então 

ninguém tem a posse de bem público. 

 

Mas o programa “Minha Casa, Minha vida” (Lei nº 11977/2004), possibilitou que o Poder Público, 

para garantir a moradia, consagre posse de áreas públicas desembaraçadas. Posse de áreas públicas que não 

são objeto de uso da Administração para aquele morador que esteja a mais de 5 anos naquele lugar, sem 

nenhuma outra propriedade ou posse, garantindo então o direito a moradia.  

 

Obs: O Poder Público pode pegar área pública, tirar o domínio público dessa área, vender ou dar a 

posse. Mas não é mais área pública, ocorreu a desafetação. 

 

O Estado pode fazer locação de bem público, desde que ele seja dominical, através de licitação. 

 

Investidura de bens públicos – dispor para terceiros, bens que são inservíveis para a administração.  

 

Alienação fiduciária – é possível, desde que os bens em garantia sejam dominicais. 

 

Os bens das concessionárias e das permissionárias são bens públicos. Estão sendo prestados ao 

serviço público. Portanto, ganharão as prerrogativas dos bens públicos. 


