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RESUMO 

 

 

A presente monografia tem por objetivo a análise sobre a garantia da imprescritibilidade 
dos bens públicos dominicais ou desafetados. Embora se verifique nos âmbitos 
doutrinário e jurisprudencial posicionamento adverso em favor da possibilidade de 
usucapião de bens públicos desafetados para fim de efetivação do Princípio da Função 
Social da Propriedade, há de se reconhecer o equívoco de tal tese, visto que sobre os bens 
dominicais não deve incidir o instituto de aquisição da propriedade supracitado. Nesse 
sentido, inserem-se os bens públicos dominicais dentro de igual esfera protetiva conferida 
aos demais bens públicos, em virtude de expressa previsão legal dada pelo Código Civil, 
que, ainda, os inclui no rol de bens públicos juntamente com os bens de uso comum do 
povo e bens de uso especial, estando, dessa maneira, também os bens públicos 
desafetados sob a égide do regime jurídico de Direito Público e, por conseguinte, 
protegidos pela garantia da imprescritibilidade nos ditames das normas constitucionais e 
civis e em conformidade com entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal, não 
sendo, portanto, passíveis de prescrição aquisitiva. 
 

Palavras-chave: Bens públicos dominicais ou desafetados. Imprescritibilidade. 

Impossibilidade de prescrição aquisitiva. Regime jurídico de direito público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This monograph aims to analyze the guarantee of the imprescriptibility of dominical or 
disaffected public goods. Although it is verified in the doctrinal and jurisprudential 
spheres an adverse position in favor of the possibility of usucapion of disused public 
goods for the purpose of implementing the Principle of the Social Function of Ownership, 
the mistake of such a thesis must be recognized, since on dominical goods there should 
not be apply to the aforementioned property acquisition institute. In this sense, dominical 
public goods are inserted within the same protective sphere given to other public goods, 
due to the express legal provision given by the Civil Code, which also includes them in 
the list of public goods along with the goods of common use of the people and goods of 
special use, being, thus, also public goods disaffected under the aegis of the Public Law 
legal regime and, therefore, protected by the guarantee of imprescriptibility in the dictates 
of constitutional and civil norms and in accordance with summary of the Supreme Federal 
Court, and are, therefore, not subject to na acquisition statute. 
 

Keywords: Dominical or disaffected public goods. Imprescriptibility. Impossibility of 

acquisitive prescription. Legal regime of public law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia teve seu desenvolvimento motivado pelo estudo dos bens 

públicos dominicais, isto é, dos bens públicos que estejam desafetados e, por essa razão, 

não possuem destinação pública imediata, em face da garantia da imprescritibilidade dos 

bens públicos decorrente do regime jurídico de Direito Público desses bens. 

Assim, da análise doutrinária, verifica-se divergência quanto à incidência da 

imprescritibilidade sobre os bens públicos não afetados. Nesse contexto, embora seja 

majoritário o entendimento de que estariam os bens públicos dominicais protegidos de 

prescrição aquisitiva, ipso facto, por serem bens públicos, resta óbice ao posicionamento 

anterior mediante averiguada presença de tese antagônica na doutrina, no sentido de que 

seria possível a prescrição aquisitiva de bens públicos desafetados em virtude do Princípio 

da Função Social da Propriedade. 

Destarte, constata-se na esfera jurisprudencial a existência de decisões que 

adotam, para além do entendimento majoritário, o posicionamento da possibilidade da 

prescrição aquisitiva dos bens públicos dominicais, concedendo a aquisição pelo instituto 

da usucapião dos bens públicos desafetados a particulares em seus julgados. Dessa forma, 

indubitável que tal divergência jurisprudencial enseja notório impacto à segurança 

jurídica atinente ao tema, como também relativiza as características dos bens públicos 

dominicais de tal modo que põe em risco a normatividade de seu próprio regime jurídico.  

Por essas razões, faz-se fundamental o estudo sobre os bens públicos desafetados, 

a partir das informações constantes na doutrina e na jurisprudência, de maneira a melhor 

compreender todos os aspectos que defluem dos referidos bens e que, por conseguinte, 

consoante à compreensão majoritária e demonstrada a equivocidade da tese antagônica, 

permitam a afirmação de que, de fato, os bens públicos dominicais são imprescritíveis e 

impossível é a sua prescrição aquisitiva. 

À luz do exposto, dá-se a divisão da presente monografia em três segmentos, 

sendo o primeiro referente ao estudo do domínio público e dos bens públicos, no qual 

será feito o exame de seus conceitos, classificações, os modos pelos quais ocorrem sua 

afetação e desafetação; e suas características essenciais.  

Já no segundo segmento, retratar-se-á a usucapião, para fim de melhor 

compreensão desse instituto e, consequentemente, sua elucidação no que tange ao tema 

da presente, explicando-se seu conceito e origem histórica, seus requisitos fundamentais 

e suas principais espécies ou modalidades no ordenamento jurídico brasileiro.  
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Por fim, o terceiro e último segmento será dedicado à análise da impossibilidade 

da prescrição aquisitiva dos bens públicos não afetados, afastando-se os argumentos 

suscitados pela tese controversa e seus respectivos equívocos, isto é, esclarecendo-se as 

causas pelas quais essa se demonstra desacertada, ao que, em seguida, serão apresentadas 

as razões depreendidas do estudo dos bens públicos que comprovam que, com efeito, são 

imprescritíveis os bens públicos dominicais e, portanto, não admitem hipótese de 

prescrição aquisitiva.  
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2. DOMÍNIO PÚBLICO 

 

O significado de domínio público não se apresenta de maneira harmônica na 

doutrina, visto que varia sua definição e apresenta conceituação controversa conforme a 

obra de cada administrativista. Nesse contexto, José Cretella Júnior (1978, p. 204), citado 

por José dos Santos Carvalho Filho (2019, p. 1587), expressa o conceito de domínio 

público como “o conjunto de bens móveis e imóveis destinados ao uso direto do Poder 

Público ou à utilização direta ou indireta da coletividade, regulamentados pela 

Administração e submetidos a regime de direito público”. Não obstante, a análise dos 

aspectos essenciais de domínio público pode ser compreendida de modo mais 

aprofundado a partir do proposto por Hely Lopes Meirelles (2016, p. 633), ao se 

conceituar domínio público em sentido amplo e com enfoque em suas extensões política 

e jurídica.     

No que concerne o sentido amplo de domínio público, expressa, ipsis litteris: 

 
O domínio público em sentido amplo é o poder de dominação ou de 
regulamentação que o Estado exerce sobre os bens do seu patrimônio (bens 
públicos), ou sobre os bens do patrimônio privado (bens particulares de 
interesse público), ou sobre as coisas inapropriáveis individualmente, mas de 
fruição geral da coletividade (res nullius). Neste sentido amplo e genérico o 
domínio público abrange não só os bens das pessoas jurídicas de Direito 
Público Interno como as demais coisas que, por sua utilidade coletiva, 
merecem a proteção do Poder Público, tais como as águas, as jazidas, as 
florestas, a fauna, o espaço aéreo e as que interessam ao patrimônio histórico 
e artístico nacional. (Ibidem) 

 

Depreende-se da definição supracitada a autoridade do Estado sobre três 

categorias de bens que configuram o domínio público, ramificadas descritivamente em 

bens de domínio público patrimonial, domínio eminente e res nullius. 

Do entendimento de Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2018, p. 698), são bens 

de domínio público patrimonial aqueles cujo título da propriedade pertencem ao Estado, 

incluídos os bens de todos os seus entes federativos, e que estão sujeitos a regime jurídico 

especial de Direito Administrativo. Nessa vertente, Hely Lopes Meirelles (2016, p. 634) 

encontra-se de acordo, sendo o domínio público patrimonial o desdobramento jurídico do 

sentido amplo de domínio público; e complementa sobre a possibilidade de aplicação de 

algumas normas de Direito Privado, feita a ressalva de que “... as normas civis não regem 

o domínio público; suprem, apenas, as omissões das leis administrativas.” 
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Em se tratando do domínio eminente, este constitui-se, segundo Hely Lopes 

Meirelles (2016, p. 633), no aspecto político do sentido amplo de domínio público e é 

conceituado por Matheus Carvalho (2017, p. 1089) como o poder que o Estado exerce em 

razão de sua soberania sobre todos os bens, inclusive os decorrentes da propriedade 

privada, que se encontram dentro do território nacional, em prol do interesse público. 

Nesse sentido, explica Cláudio Brandão de Oliveira (2009, p. 178): 

 

O Estado exerce um poder de disposição sobre todos os bens existentes em seu 
território, podendo impor restrições ao exercício da propriedade privada (pode 
de polícia) ou promover intervenções que variarão, da ocupação temporária à 
desapropriação. Na última hipótese, o fundamento desse tipo de atuação do 
Estado é o domínio eminente, que, apesar do nome, não reflete o exercício de 
direito de propriedade, mas sim à soberania do Estado, que se projeta sobre 
todos os bens que estão em seu território. 

 

Quanto à extensão do exercício do domínio eminente pelo Estado, contudo, 

importa destacar, nas palavras de Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2014, p. 467): 

 

Esse exercício, todavia, não é absoluto, manifestando-se tanto na extensão 
materialmente possível quanto sob os limites juridicamente estabelecidos pelo 
próprio ordenamento jurídico, o que equivale dizer que o domínio eminente é 
um conceito político, inerente ao poder soberano, mas o seu exercício é um 
conceito jurídico, e não de fato, pois depende apenas da definição legal que 
lhe for atribuída in abstractu na ordem jurídica. 

 

Por fim, a terceira categoria de bens que integram o conceito de domínio público 

são as chamadas res nullius. Da lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2014, p. 

469), caracterizam-se as res nullius como os bens que “... o Estado ou não pode ou não 

quer reconhecer, nem instituir qualquer tipo amplo de disposição, seja pública ou 

privada...” e, por conseguinte, o autor as subdivide em bens inapropriáveis e bens 

condicionalmente apropriáveis. Sendo assim, Moreira Neto (Ibidem) explica que são bens 

inapropriáveis aqueles que fisicamente não o poderiam ser, dando como exemplo a luz 

solar e o magma central, ou aqueles que não o são por questões de ordem jurídica, como 

exemplifica pelos casos das águas comuns ou das obras intelectuais cujos prazos legais 

de proteção já tenham expirado. Já as res nullius da classe dos bens condicionalmente 

apropriáveis são definidas pelo autor, in verbis: 

 
“As res nullius, consideradas condicionadamente apropriáveis, são todos os 
bens, materiais e imateriais, que poderão ser objeto de apropriação originária 
sob um regime jurídico especial, que poderá ser tanto de Direito Privado – 
exemplo: invenção de tesouro, usucapião etc. – como de Direito Público – 
exemplo: captura de animais selvagens caçados ou pescados, captação direta 
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de águas pluviais, geração de energia a partir de potencial de energia renovável 
etc.” (Ibidem) 
 
 

Logo, são as res nullius, tidas como condicionalmente apropriáveis, aquelas cujos 

bens são suscetíveis de apropriação originária, nos moldes expressos acima pelo autor. 



17 
 

3. BENS PÚBLICOS 

 

3.1 Conceito de bens públicos 

 

A definição de bens públicos possui previsão legal no art. 98 do Código Civil 

(BRASIL. 2002), que expressa que “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”. À luz do dispositivo, conceitua 

Cláudio Brandão de Oliveira (2009, p. 178): 

 

Os bens públicos são aqueles incorporados ao patrimônio de uma pessoa 
jurídica de Direito Público, independentemente da sua destinação, e que são 
submetidos às regras de Direito Público em sua utilização e administração. São 
assim, bens públicos os que pertencem à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal, aos Municípios, às autarquias e às fundações públicas com 
personalidade jurídica de Direito Público.  

 

Nesse contexto, no entanto, observa-se na análise doutrinária a existência de 

controvérsia entre os administrativistas quanto à inclusão ou não dos bens pertencentes 

às empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito dos bens públicos.  

Para Hely Lopes Meirelles (2016, p. 636), tais bens “... são, também, bens 

públicos com destinação especial e administração particular das instituições a que foram 

transferidos para consecução dos fins estatutários”, tendo a afirmativa como base a ideia 

da destinação de interesse público desses bens, sendo tão somente sua administração 

incumbida a uma entidade de personalidade privada. 

Já na concepção de Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 938), além de 

considerar os bens das empresas públicas e sociedades de economia mista enquanto bens 

públicos, inclui ainda, de maneira mais abrangente, os bens particulares que estejam 

afetados a atividades em caráter de serviço público. 

Contudo, sem prejuízo do notório saber jurídico de que dispõem os autores 

anteriores, identifica-se melhor posição sobre o tema na lição de José dos Santos Carvalho 

Filho (2019, p. 1590), que destaca que os referidos bens estão sujeitos tanto à oneração 

quanto à penhora por dívidas da entidade ou alienação conforme seus respectivos 

estatutos, ou seja, características inerentes ao regime dos bens privados. Sendo assim, 

expressa: 
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Se incide sobre tais bens a normatividade básica atribuída aos bens privados, 
fica difícil caracterizá-los como bens públicos pela só circunstância de 
provirem de pessoas de direito público e de terem a finalidade de atender aos 
fins institucionais da entidade. 
[...] Parece-nos, ao contrário, que os bens das pessoas administrativas privadas, 
como é o caso das empresas públicas, sociedades de economia mista e 
fundações públicas de direito privado, devem ser caracterizados como bens 
privados, mesmo que em certos casos a extinção dessas entidades possa 
acarretar o retorno dos bens ao patrimônio da pessoa de direito público de onde 
se haviam originado. O fator que deve preponderar na referida classificação é 
o de que as entidades têm personalidade jurídica de direito privado e, embora 
vinculadas à Administração Direta, atuam normalmente com a maleabilidade 
própria das pessoas privadas. (Ibidem) 
 

Denota-se nesse sentido que os bens de empresas públicas e sociedades de 

economia mista são essencialmente bens privados, ainda que destinados à prestação de 

serviços notadamente de ordem pública.  

Sem embargo, Cláudio Brandão de Oliveira (2009, p. 178) expressa que os bens 

dessas entidades paraestatais “[...] não são considerados bens públicos em seu sentido 

pleno, mas são alcançados por algumas regras de Direito Público, quando usados para 

uma destinação pública [...]”. Assim, embora se tratem de bens privados em sua tipologia 

e, consequentemente, subordinados em primeiro plano à regulamentação legal da esfera 

de Direito Privado, faz-se mister a comunicação desses bens com as normas do Direito 

Público quando da sua afetação se extrair a manutenção de serviços voltados para o 

interesse público: 

 

[...] parece lógico reconhecer que tais bens devam ser submetidos a regime 
jurídico especial, compatível com o interesse público que envolve a sua 
destinação.  
[...] Não é razoável, por exemplo, a penhora incidente sobre o mais importante 
bem usado por uma empresa na prestação de serviço público. A sua alienação 
poderia comprometer a continuidade do serviço público, prejudicando os 
usuários. [...] A melhor solução seria excluir da regra da penhorabilidade os 
bens afetados à prestação de serviços públicos, ainda que pertencentes a 
empresas privadas, vinculadas ao Estado. (OLIVEIRA. 2009, p. 32-33) 

 

Desse modo, verificada a destinação pública dos referidos bens privados, sobre 

estes deverá incidir comunicação com as normas de Direito Público no que lhes for 

necessário à manutenção do serviço público.  

 

3.2 Competência legislativa 

 

No que concerne à competência legislativa sobre os bens públicos, estabelece a 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) em seu art. 22, inciso I, a competência 
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privativa da União de legislar acerca das matérias de Direito Civil, estando os bens 

públicos consequentemente inseridos nessa previsão legal e restando aos demais entes 

federativos, em caráter residual, a possibilidade de expedir leis específicas quanto ao uso, 

ocupação e alienação dos bens públicos, ressalvada a compatibilidade com as normas 

fixadas na Carta Magna (CARVALHO. 2017, p. 1091-1092). 

 

3.3 Classificação dos bens públicos 

 

Os bens públicos, a depender da obra de cada administrativista, podem receber 

classificações variadas. Por essa razão, faz-se necessária a análise correlata das principais 

classificações encontradas na doutrina a fim de se verificar melhor compreensão sobre a 

temática. 

 

3.3.1 Quanto à destinação 

 

O Código Civil (BRASIL, 2002) estabelece a classificação dos bens públicos 

quanto à sua destinação em seu art. 99, in verbis: 

 

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. 
 
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais 
os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado 
estrutura de direito privado. 

 

Assim, a viso do dispositivo supracitado, serão analisadas individualmente as 

classes de bens públicos acima descritas nas linhas que sucedem. 

 

3.3.1.1 Bens públicos de uso comum do povo 

 

Caracterizam-se os bens públicos de uso comum do povo, segundo Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro (2018, p. 922), como “aqueles que, por determinação legal ou por sua 
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própria natureza, podem ser utilizados por todos em igualdade de condições, sem 

necessidade de consentimento individualizado por parte da Administração”.  

Sem embargo, há a possibilidade de que a Administração Pública, mediante o 

exercício de seu poder de polícia, restrinja ou impeça a utilização de determinado bem de 

uso comum do povo em defesa do interesse público (ALEXANDRE, 2018, p. 1349). 

Sobre o tema, na lição de Cláudio Brandão de Oliveira (2009, p. 179): 

 

É evidente que, por razões de segurança, de salubridade, e visando à própria 
manutenção do bem, o Estado pode disciplinar seu uso, impedindo a destinação 
nociva ao interesse da sociedade. Não há, por exemplo, irregularidade quando 
uma praça pública, por questões de segurança, é cercada e são definidos 
horários para o acesso das pessoas.  

 

Ainda, importa destacar que, embora estejam os bens públicos de uso comum do 

povo, em regra, disponíveis à população em caráter gratuito, é possível o estabelecimento 

por parte da Administração Pública de uma contraprestação para que se possa utilizar o 

bem, como no caso de cobrança pelos municípios de estacionamento rotativo em áreas 

públicas, por exemplo (ALEXANDRINO, 2015, p. 1034). Sendo assim, tal possibilidade 

de utilização remunerada do bem de uso comum do povo possui previsão legal no art. 

103 do Código Civil (BRASIL, 2002), ao fixar que “O uso comum dos bens públicos 

pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja 

administração pertencerem”. 

 

3.3.1.2 Bens públicos de uso especial 

 

Os bens públicos de uso especial encontram-se previstos no inciso II do art. 99 do 

Código Civil (BRASIL, 2002), que os define como sendo aqueles “... destinados a serviço 

ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive 

os de suas autarquias”. Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles (2016, p. 638) esclarece 

conceito dado pelo dispositivo legal, ipsis litteris: 

 

[...] são os que se destinam especialmente à execução dos serviços públicos e, 
por isso mesmo, são considerados instrumentos desses serviços; não integram 
propriamente a Administração, mas constituem o aparelhamento 
administrativo, tais como os edifícios das repartições públicas, os terrenos 
aplicados aos serviços públicos, os veículos da Administração, os matadouros, 
os mercados e outras serventias que o Estado põe à disposição do público, mas 
com destinação especial.  
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Sendo assim, no tocante à disposição desses bens ao público, explica Odete 

Medauar (2018, p. 248) que, a princípio, são os seus beneficiários diretos os usuários do 

serviço público e seus respectivos servidores, mas que é possível o acesso desses pelo 

público em geral a critério da Administração Pública, contanto que o próprio não interfira 

na destinação preponderante do bem. Ainda, salienta a referida administrativista que, com 

o consentimento da Administração, podem parte dos bens de uso especial ser utilizados 

por particulares, ressalvada a compatibilidade do uso com a finalidade essencial do bem 

público, conforme exemplifica pela hipótese de implementação de uma livraria, por 

particulares, nas dependências de uma escola pública. 

Para além, da lição de Matheus Carvalho (2017, p. 1093), é possível subdividir os 

bens públicos de uso especial em bens de uso especial direto ou indireto. Dessa maneira, 

caracteriza os bens públicos de uso especial direto como aqueles que integram o aparelho 

estatal propriamente dito, como as escolas públicas, os automóveis oficiais e logradouros 

onde estejam localizadas repartições públicas. Quanto aos bens de uso especial indireto, 

expõe: 

 

É possível também se vislumbrar os bens de uso especial indireto. Nesses 
casos, o ente público não utiliza os bens diretamente, mas conserva os mesmos 
com a intenção de garantir proteção a determinado bem jurídico de interesse 
da coletividade. Podem ser citadas como exemplos as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios, as terras públicas utilizadas para proteção do meio 
ambiente. (Ibidem) 

 

Logo, são os bens públicos de uso especial indireto aqueles que, não obstante não 

serem utilizados diretamente pelo Estado, este os preserva em decorrência de sua 

relevância para específico bem jurídico de interesse coletivo.  

 

3.3.1.3 Bens públicos dominicais ou dominiais 

 

Encontram-se configurados na classificação de bens públicos dominicais ou 

dominiais, sendo ambas as nomenclaturas utilizadas pelas fontes doutrinárias de Direito 

Administrativo, “... aqueles que não têm destinação específica, nem se encontram sujeitos 

ao uso comum do povo”. (ROSSI. 2019, p. 1246). Tais bens possuem previsão legal no 

art. 99, inciso III, do Código Civil (BRASIL, 2002), que expressa que esses “... 

constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito 

pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades”. Sendo assim, podem os bens públicos 
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dominicais ou dominiais ser definidos como aqueles que, embora não possuam qualquer 

destinação pública, integram o patrimônio público (OLIVEIRA. 2009, p. 180). 

Não obstante, observa-se que, ainda que desafetados, a Administração Pública 

pode utilizar-se dos bens dominicais ou dominiais para gerar renda, visto que, com base 

no art. 101 do Código Civil (BRASIL, 2002), esses são passíveis de alienação e, por essa 

razão, tais bens “... recebem também a denominação de bens patrimoniais disponíveis ou 

de bens do patrimônio fiscal” (MEIRELLES. 2016, p. 639). 

 

3.3.2 Quanto à titularidade 

 

No que concerne à titularidade dos bens públicos no Brasil, em virtude desse 

adotar como forma de Estado a Federação, depreende-se que podem os bens públicos 

pertencerem à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (MOREIRA 

NETO. 2014, p. 471). 

Assim, quanto aos bens públicos de titularidade da União, a Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988) os enumerou em seu art. 20, nos termos seguintes: 

 

Art. 20. São bens da União: 
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; 
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações 
e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação 
ambiental, definidas em lei; 
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, 
ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 
marginais e as praias fluviais; 
IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 
marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que 
contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço 
público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;        
V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica 
exclusiva; 
VI - o mar territorial; 
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 
VIII - os potenciais de energia hidráulica; 
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-
históricos; 
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

 

Já os bens públicos de titularidade dos Estados estão previstos no art. 26 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), in verbis: 

 

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 
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I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; 
II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, 
excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros; 
III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; 
IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União. 

 

Observa-se, no entanto, que tanto os bens pertencentes ao Distrito Federal quanto 

os pertencentes aos Municípios não foram expressamente afixados pela Constituição 

Federal como no caso da União e dos Estados. Nesse contexto, é possível extrair a 

maneira como há de se verificar a titularidade dos bens municipais e os do Distrito Federal 

a partir da lição de Cláudio Brandão de Oliveira (2009, p. 180), que expressa: 

 

Os Municípios e o Distrito Federal não receberam, explicitamente na 
Constituição, enumeração de bens públicos. Com relação ao Distrito Federal, 
pode-se adotar os mesmos critérios relativos à partilha de competências, pois, 
se o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, a ele serão 
atribuídos os bens que pertencem aos Estados federados e aos Municípios. Já 
os Municípios exercerão o domínio sobre bens de uso comum existentes no 
perímetro urbano, além dos bens afetados aos serviços públicos municipais e 
os bens dominiais integrantes do seu território.  

 

Sendo assim, acerca do anteriormente exposto, dispõe o Distrito Federal, mediante 

extensão implícita no princípio de competência legislativa, sobre igual rol de bens 

públicos designados aos Estados, na forma do art. 32, §1º, da Constituição Federal; e aos 

Municípios, os bens públicos de uso comum situados nas dependências de seu perímetro 

urbano, por interpretação do art. 30, VIII, da Constituição Federal (MOREIRA NETO. 

2014, p. 472-473). 

Ademais, importa a exposição quanto a titularidade de bens públicos no tocante 

aos Territórios Federais, visto que a Constituição autoriza a criação desses no §3º de seu 

art. 18. Nesse sentido, em razão da natureza jurídica do Território Federal ser de 

autarquia, vinculada à União, consequentemente esse não se configura enquanto ente 

federativo, sendo seus bens, portanto, de titularidade da autarquia federal (OLIVEIRA. 

2009, p. 180).  

 

3.4 Afetação e desafetação de bens públicos 

 

A doutrina tradicional do Direito Administrativo, a exemplo de Diógenes 

Gasparini, também denomina a afetação e desafetação de bens públicos, respectivamente, 

como consagração ou desconsagração dos bens públicos (CARVALHO. 2017, p. 1094). 
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Nesse contexto, são os bens públicos afetados aqueles que recebem destinação pública, 

tanto para disposição da população em geral quanto para instalação de uma repartição 

pública; enquanto os bens públicos desafetados são aqueles que integram o patrimônio 

público, mas que, no entanto, não possuem qualquer destinação pública (OLIVEIRA. 

2009, p. 181). 

Assim, da lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 939), é possível 

observar que os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial são afetados e os 

bens dominicais são desafetados: 

 
Afetação é a preposição de um bem a um dado destino categorial de uso 
comum ou especial, assim como desafetação é sua retirada do referido destino. 
Os bens dominicais são bens não afetados a qualquer destino público.  

 

A importância de tal determinação da afetação ou desafetação de um bem público 

está relacionada com a possibilidade ou não do bem ser alienado pela Administração 

Pública, de modo que somente os bens públicos dominicais, em razão de sua desafetação, 

são alienáveis, ex vi, art. 101 do Código Civil, enquanto os demais bens públicos afetados 

são inalienáveis enquanto conservarem a qualidade de destinação pública própria dos 

bens de uso comum do povo ou de uso especial (ALEXANDRE. 2018, p. 1354).  

Sem embargo, é possível que um bem afetado passe à condição de desafetado e 

vice-versa. Dessa forma, observa-se o processo de afetação do bem, segundo o 

administrativista Matheus Carvalho (2017, p. 1094): 

 

[...] para a doutrina majoritária, a afetação é livre, ou seja, não depende de lei 
ou ato administrativo específico, pelo que, a simples utilização do bem, com 
finalidade pública, já lhe confere a qualidade de bem afetado. A sua destinação 
de fato, no interesse da coletividade, seja para uso comum ou para utilização 
especial, já afeta o bem.  

 

Já a desafetação do bem obedece a processo distinto e mais rigoroso que o da 

afetação (Ibidem): 

 

Por seu turno, a desafetação torna o bem passível de alienação, nas condições 
previstas em lei. Isso porque o instituto retira sua destinação pública e ele 
deixará de ser de uso comum ou especial e passará a ser dominical. Para que a 
desafetação seja feita licitamente, depende de lei específica ou manifestação 
do Poder Público mediante ato administrativo expresso, não ocorrendo com o 
simples desuso do bem. Em que pese este entendimento, sabe-se da 
possibilidade de desafetação dos bens de uso especial por fatos da natureza, 
como, por exemplo, no caso de um incêndio em escola pública que a deixe 
totalmente destruída, impedindo sua utilização. 
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Denota-se, portanto, à luz do exposto e de modo sintético, que a afetação pode se 

concretizar a partir da utilização de fato do bem, para fins de interesse público que vise à 

coletividade, e a desafetação decorre somente de lei, ato administrativo previamente 

autorizado por lei ou por fato da natureza. 

 

3.5 Características dos bens públicos 

 

Os bens públicos, em decorrência de ser o Estado seu titular, possuem atributos 

decorrentes do regime jurídico de Direito Público. Assim, são características dos bens 

públicos a inalienabilidade, impenhorabilidade, impossibilidade de oneração e 

imprescritibilidade, todas a seguir retratadas. 

 

3.5.1 Inalienabilidade 

 

Consiste a alienabilidade em fato jurídico no qual ocorre a transferência da 

titularidade da propriedade de um bem móvel ou imóvel de uma pessoa para outra 

(ALEXANDRE. 2018, p. 1356). Nesse sentido, o Código Civil (BRASIL. 2002) trata, 

respectivamente, da inalienabilidade dos bens públicos e sua exceção, na forma da 

possibilidade de alienação condicionada, em seus arts. 100 e 101, nos termos seguintes: 

 

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. 
 
Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as 
exigências da lei. 

 

Desse modo, Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 939-940) explica que os 

bens de uso comum e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem tal 

qualificação, ou seja, enquanto estiverem afetados, sendo somente possível a alienação 

desses mediante sua desafetação, sempre expressa e nos termos da lei, consequentemente 

passando-os à categoria de bens dominicais. Todavia, ressalta: 

 

O fato de um bem estar na categoria de dominical não significa, entretanto, que 
só por isto seja alienável ao alvedrio da Administração, pois o Código Civil, 
no artigo 101, dispõe que: "Os bens públicos dominicais podem ser alienados, 
observadas as exigências da lei". (MELLO. 2015, p. 940) 
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Assim, as exigências legais de que trata o art. 101 do Código Civil, para fins de 

alienação de bem público dominical, constituem-se na observância do art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal de 1988 e, por conseguinte, da Lei de Licitações (Lei n° 8666/93), 

de modo a obedecer aos requisitos da demonstração de interesse público, prévia 

avaliação, licitação e, no caso de bem imóvel, autorização legislativa, todos com fulcro 

nos referidos dispositivos legais (ALEXANDRE. 2018, p. 1356). 

Para além, importa destacar da análise doutrinária a existência de bens públicos, 

em caráter de excepcionalidade, cuja inalienabilidade constitui-se absoluta e, portanto, 

impassíveis de alienação pela Administração Pública sob quaisquer hipóteses, a saber: 

 

a) Alguns bens de uso comum do povo, que, pela sua natureza não patrimonial 
(insuscetíveis de valoração patrimonial), como mares, rios e lagos, são 
absolutamente insuscetíveis de alienação (bens indisponíveis por natureza); 
b) As terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, em razão 
de serem consideradas indisponíveis por força da previsão contida no art. 225, 
§ 5º, da CF/1988; 
c) As terras ocupadas tradicionalmente pelos índios, visto que são inalienáveis 
e indisponíveis, conforme expresso no art. 231, § 4º, da CF/1988. 
(Ibidem) 

 

São, portanto, absolutamente inalienáveis os bens de uso comum do povo 

naturalmente indisponíveis, as terras devolutas ou arrecadadas pelo ente estatal 

fundamentais à preservação do meio ambiente e as terras destinadas ao povo indígena. 

 

3.5.2 Impenhorabilidade 

 

O conceito de penhora, extraído da lição de José dos Santos Carvalho Filho (2019, 

p. 1604), é o “ato de natureza constritiva que, no processo, recai sobre bens do devedor 

para propiciar a satisfação do credor no caso do não cumprimento da obrigação” e, sendo 

assim, sujeita-se o bem penhorado à alienação para terceiros com o objetivo de, a partir 

do produto da respectiva alienação. satisfazer o interesse do credor. 

No entanto, os bens públicos, independente de sua espécie, são impenhoráveis em 

virtude de estarem subordinados ao regime jurídico de Direito Público. Além disso, 

Cláudio Brandão de Oliveira (2009, p. 183) expressa que o procedimento de penhora não 

pode ser adotado contra a Fazenda Pública pois o Estado, na hipótese de estar configurado 

na condição de devedor, “não pode ter os seus bens penhorados, sob pena de lesão aos 

interesses da sociedade para atendimento do direito do credor”. 
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Dessa maneira, com intuito de solucionar a satisfação dos créditos de terceiros 

contra a Fazendo Pública, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL. 1988) estabelece em 

seu art. 100, caput, que tais créditos deverão ser satisfeitos por meio do sistema de 

precatório, textualmente: 

 
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, 
Distrital e Municipais, 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. 

 

Nesse contexto, no tocante ao procedimento do precatório, os créditos dos quais a 

Fazenda Pública seja devedora são apurados, atualizados e incluídos na lei orçamentária 

do ano seguinte, sendo os recursos fundamentais ao pagamento assim consignados à 

disposição do Presidente do Tribunal, este incumbido de providenciar a liberação do 

pagamento na ordem cronológica de apresentação do precatório, conforme disposto no 

texto legal supracitado (OLIVEIRA. 2009, p. 183). 

Ademais, observa-se na doutrina, quanto à impenhorabilidade dos bens públicos, 

a defesa por alguns administrativistas da possibilidade de penhora dos bens públicos 

dominicais. Em divergência, verifica-se melhor posicionamento no expresso por José dos 

Santos Carvalho Filho (2019, p. 1604-1605) sobre o tema, in verbis: 

 
É bem verdade que há alguma doutrina que advoga a penhorabilidade de bens 
públicos dominicais, quando estiverem sendo utilizados em caráter privado. 
Semelhante posição, contudo, além de minoritária, não encontra ressonância 
no ordenamento jurídico vigente; ao contrário, esbarra no princípio da garantia 
dos bens públicos, independentemente da categoria a que pertençam. O fato 
de serem objeto de uso por particulares, por se caracterizarem como bens 
dominicais, não elide a sua garantia, já que esse tipo de uso se insere na 
gestão normal dos bens públicos levada a efeito pelos entes titulares. 
(grifos nossos) 

 

Assim sendo, a partir do excerto anterior, demonstra-se infundada a possibilidade 

de penhora sobre os bens públicos dominicais em virtude do referido princípio da garantia 

dos bens públicos.   

 

3.5.3 Impossibilidade de oneração 

 

Nas palavras de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2015, p. 1040), “Onerar 

um bem é gravá-lo como garantia, para satisfação do credor no caso de inadimplemento 
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da obrigação”. Tal garantia consiste em Direito Real e se refere às figuras do penhor, da 

hipoteca e da anticrese, todas previstas no art. 1225 do Código Civil (BRASIL, 2002).  

No entanto, não há a possibilidade de oneração sobre os bens públicos, em virtude 

da própria consequência lógica da característica da impenhorabilidade inerente a esses 

(OLIVEIRA. 2009, p. 184). 

Nessa vertente, José dos Santos Carvalho Filho (2019, p. 1607) denota que, 

primeiramente, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu o regime de precatórios para 

o pagamento dos créditos de terceiros cujo devedor seja a Fazendo Pública, razão pela 

qual excluiu-se a incidência do sistema de penhora processual sobre os bens públicos e, 

consequentemente, estendendo-se tal exclusão aos demais direitos reais de garantia. 

Ainda, da leitura do Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002), depreende-se a 

impossibilidade de oneração dos bens públicos, visto que “só os bens que se podem 

alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca”, ex vi, art. 1420 da referida 

lei civil. 

Sabe-se, desse modo, que os bens públicos de uso comum do povo e de uso 

especial são inalienáveis, por força do art. 100 do Código Civil (BRASIL, 2002). Todavia, 

alguns autores da doutrina de Direito Administrativo suscitam a possibilidade de 

oneração sobre os bens públicos dominicais, em razão desses serem passíveis de 

alienação, nos moldes do art. 101 do mesmo Código. Assim, Carvalho Filho (2019, p. 

1607) esclarece sobre tal entendimento equivocado, ipsis litteris: 

 

Em relação aos dominicais, é certo que o administrador público, como vimos, 
não pode livremente alienar; ao contrário, a alienação só é possível nos casos 
e na forma que a lei prescrever.  
[...] 
Temos, pois, que o credor do Poder Público não pode ajustar garantia real sobre 
bens públicos. Se, por desvio jurídico, as partes assim ajustarem, a estipulação 
é nula e não pode ensejar os efeitos normalmente extraídos desse tipo de 
garantia. O credor terá que se sujeitar ao regime previsto no mandamento do 
art. 100 da Carta em vigor, isto é, o regime de precatórios. 

 

Portanto, mediante o anteriormente exposto, é correto afirmar que sobre os bens 

públicos não incide qualquer modalidade de direito real de garantia e, logo, são 

impossibilitados de oneração. 

 

3.5.4 Imprescritibilidade 
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Independente de sua natureza, os bens públicos são imprescritíveis, isto é, são 

insuscetíveis de aquisição mediante a prescrição aquisitiva do direito de propriedade ou, 

em termos outros, pela usucapião (ALEXANDRINO. 2015, p. 1040). 

Conforme exposto por Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 940-941), a 

imprescritibilidade dos bens públicos decorre historicamente da tradição normativa do 

Direito brasileiro. Nesse contexto, desde o Brasil-Colônia, verificava-se o afastamento da 

usucapião sobre as terras públicas e, posteriormente, no período que sucedeu a 

independência do Brasil, contemplou-se de igual modo a impossibilidade de prescrição 

aquisitiva dos bens públicos, na forma da primeira lei de terras do país, a Lei n° 601 de 

18/09/1850, e seu Regulamento nº 1.318/1854, mantendo-se ainda tal entendimento no 

decurso do tempo pelos Decretos federais n° 19.924, de 27/04/1931, n° 22.785, de 

31/05/1933, e n° 710, de 17/09/1938. 

Assim, seguindo essa vertente, a imprescritibilidade dos bens públicos encontra-

se atualmente prevista no art. 183, §3° e art. 191, parágrafo único, ambos da Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988): 

 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta 
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, 
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
 
Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua 
como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona 
rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho 
ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 
Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
(grifos nossos) 

 

Sobre os dispositivos supracitados, importa destacar que, embora a Carta Magna 

tenha expressado vedação da usucapião somente sobre os bens públicos imóveis, tal 

impossibilidade estende-se também aos bens públicos móveis, visto que o Código Civil 

de 2002 fixa de modo categórico e sem realizar qualquer distinção em seu art. 102 que 

“Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião” (ALEXANDRINO. 2015, p. 1040). 

Ainda, sustenta-se o entendimento anterior pelo que declara a Súmula 340 (BRASIL, 

1963) assentada pelo Supremo Tribunal Federal, ipsis litteris, “Desde a vigência do 

Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser 

adquiridos por usucapião”. 
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Logo, com fulcro nas diversas razões apresentadas, a matéria da 

imprescritibilidade dos bens públicos se demonstra inequívoca, de maneira que expõe 

precisamente José dos Santos Carvalho Filho (2019, p. 1605) sobre o tema: 

 

Desse modo, mesmo que o interessado tenha a posse de bem público pelo 
tempo necessário à aquisição do bem por usucapião, tal como estabelecido no 
direito privado, não nascerá para ele o direito de propriedade, porque a posse 
não terá idoneidade de converter-se em domínio pela impossibilidade jurídica 
do usucapião.  

 

Destarte, à luz das informações anteriormente expostas, é correto afirmar que 

sobre todos os bens públicos incide a garantia da imprescritibilidade. Nesse sentido, 

incluem-se os bens públicos dominicais ou desafetados, estes que são o objeto do tema 

da presente obra. Assim, tal imprescritibilidade dos referidos bens será posteriormente 

analisada de modo mais aprofundado em capítulo específico, ao retratar-se a 

impossibilidade da prescrição aquisitiva dos bens públicos não afetados. Não obstante, 

far-se-á primeiramente o estudo do instituto da usucapião nas linhas que sucedem, com 

viso a melhor compreensão da temática da presente monografia. 
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4. USUCAPIÃO 

 

4.1 Conceito e origem histórica 

 

A usucapião, também denominada pela doutrina de prescrição aquisitiva, define-

se, nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira (2019, p. 151), pela “aquisição da 

propriedade ou outro direito real pelo decurso do tempo estabelecido e com a observância 

dos requisitos instituídos em lei”. Nessa vertente, também conceitua Carlos Roberto 

Gonçalves (2020, p. 237) de semelhante modo, in verbis: 

 

A usucapião é também chamada de prescrição aquisitiva [...] é modo originário 
de aquisição da propriedade e de outros direitos reais suscetíveis de exercício 
continuado (entre eles, as servidões e o usufruto) pela posse prolongada no 
tempo, acompanhada de certos requisitos exigidos pela lei. 

 

Sendo assim, a usucapião possui, no ordenamento jurídico brasileiro, previsão 

legal expressa pelo art. 1238 e seguintes do Código Civil (BRASIL, 2002), em se tratando 

dos bens imóveis, e art. 1260 e seguintes do mesmo Código, quanto aos bens móveis.   

A respeito da grafia correta desse instituto, verifica-se a existência de discussão 

doutrinária quanto a seu gênero, isto é, se seria o termo usucapião do gênero masculino 

ou feminino, visto que o atual Código Civil de 2002 se utiliza da forma feminina (a 

usucapião), enquanto o Código Civil anterior, de 1916, o referenciava pelo gênero 

masculino (o usucapião) (TARTUCE. 2019, p. 286).  Para todos os efeitos, sobre tal 

divergência, expressa Flávio Tartuce (Ibidem) que “é melhor fazer uso do feminino, pois 

assim consta do atual Código Civil, no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e na Lei da 

Usucapião Agrária (Lei 6.969/1981)”. Por essa razão, seguindo o entendimento anterior, 

opta-se na presente obra pela utilização de tal termo no gênero feminino.  

Quanto à sua origem histórica, a etimologia da usucapião remonta ao Direito 

Romano e provém do termo em latim usucapio referente à “aquisição da propriedade 

quiritária da coisa corpórea (res mancipi ou res nec mancipi), pela posse durante um 

tempo determinado” e tendo-se por fundamento o interesse público dos proprietários de 

se definir o tempo pelo qual estariam protegidos os seus próprios bens da possessio civilis 

(conceito precursor de posse ad usucapionem) por terceiros, cujos requisitos exigidos 

pelo Direito Justinianeu para concretização da aquisição prescritiva da propriedade eram 

os de presença da possessio, do tempus, da res habilis, do titulus e da bona fides. 
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(NADER. 2016, p. 155). Sobre os requisitos supracitados e conforme expunha o Direito 

Romano, caracterizava-se a possessio pela posse ininterrupta do bem; o tempus pelo 

decurso temporal de posse ininterrupta dentro do intervalo de dois anos para os bens 

imóveis e de um ano para os bens móveis; a res habilis pelo caráter idôneo do bem, 

devendo esse estar suscetível de ser propriedade quiritária e não sendo contemplados 

aqueles provenientes de furto, roubo ou que figurassem enquanto res extra commercium, 

imóveis provinciais, bens do fisco, do príncipe ou da Igreja; o titulus pela verificação de 

justo título que comprovasse a posse do bem; e a bona fides, referente à presunção de 

posse de boa-fé pelo possuidor do bem suscetível de prescrição aquisitiva (Ibidem). 

 

4.2 Requisitos da usucapião 

 

Extrai-se da análise doutrinária referente à esfera dos Direitos Reais a necessidade 

de cumprimento concomitante de certos requisitos, ou pressupostos, para que possa 

ocorrer a usucapião. Assim, com base na lição de Orlando Gomes (2012, p. 181), é 

possível classificar e dividir tais requisitos em três categorias: requisitos pessoais, 

requisitos reais e requisitos formais. 

 

4.2.1 Requisitos pessoais 

 

Sobre essa categoria, são os requisitos pessoais aqueles referentes às exigências 

em relação à pessoa do possuidor, que visa adquirir o bem pela usucapião, e à pessoa do 

proprietário que venha, consequentemente, a perder o bem. Nesse sentido, em relação ao 

possuidor, este deve ser capaz e não ter configurada causa de impedimento para aquisição 

do bem (GOMES. 2012, p. 182). Já em relação ao proprietário, expressa Orlando Gomes, 

ipsis litteris: 

 

Quanto àquele que sofre os efeitos da usucapião, não há exigência 
relativamente à capacidade. Basta que seja proprietário da coisa suscetível de 
ser usucapida. Ainda que não tenha capacidade de fato, pode sofrer os efeitos 
da posse continuada de outrem, pois compete a quem o representa impedi-la. 
Certos proprietários não podem, porém, perder a propriedade por 
usucapião. Neste caso se encontram as pessoas jurídicas de direito público, 
cujos bens são imprescritíveis. (Ibidem) (grifos nossos) 

 

Denota-se, dessa maneira, que das exigências atinentes aos requisitos pessoais da 

usucapião, somente se estabelece limitação do instituto quanto ao proprietário quando 
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esse figurar na qualidade de pessoa jurídica de direito público, em razão do regime 

jurídico dos bens públicos conferir-lhes imprescritibilidade, sendo, por conseguinte, 

impossível sua prescrição aquisitiva. 

 

4.2.2 Requisitos reais (Res habilis) 

 

A categoria dos requisitos reais da usucapião trata, especificamente, da 

possibilidade de um bem estar suscetível de prescrição aquisitiva em razão de sua 

natureza, visto que “Não são todas as coisas nem todos os direitos que se adquirem por 

usucapião” (GOMES. 2012, p. 182). Assim, a doutrina estabelece o conceito de coisa 

hábil ou, em termos outros, res habilis, como sendo a verificação “se o bem que se 

pretende usucapir é suscetível de prescrição aquisitiva (res habilis), pois nem todos se 

sujeitam a ela, como os bens fora do comércio e os bens públicos” (GONÇALVES. 2020, 

p. 260). 

Dessa forma, encontram-se os bens públicos afastados do rol de bens 

contemplados pelo conceito de res habilis, estando, por conseguinte, excluídos da 

prescrição aquisitiva, pois, conforme retratado anteriormente na presente obra quanto às 

características dos bens públicos, estes são dotados de imprescritibilidade. 

Já no tocante aos bens que se encontram fora do comércio, expõe Carlos Roberto 

Gonçalves (2020, p. 260-261), in verbis:  

 

Consideram-se fora do comércio os bens naturalmente indisponíveis 
(insuscetíveis de apropriação pelo homem, como o ar atmosférico, a água do 
mar), os legalmente indisponíveis (bens de uso comum, de uso especial e de 
incapazes, os direitos da personalidade e os órgãos do corpo humano) e os 
indisponíveis pela vontade humana (deixados em testamento ou doados, com 
cláusula de inalienabilidade).  
São, assim, insuscetíveis de apropriação pelo homem os bens que se acham em 
abundância no universo e escapam de seu poder físico, como a luz, o ar 
atmosférico, o mar alto etc.  

 

Portanto, são os bens fora do comércio aqueles que em razão de sua natureza 

indisponível, seja por questão de intangibilidade, força de lei ou vontade humana dotada 

de proteção legal, estão insuscetíveis de prescrição aquisitiva e, assim sendo, não 

cumprem o requisito real necessário à usucapião.  

 

4.2.3 Requisitos formais (posse ad usucapionem, decurso do tempo, justo título e boa-

fé) 
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Constitui-se a categoria dos requisitos formais da usucapião como a mais extensa 

dentre as demais estabelecidas por Orlando Gomes. Nesse sentido, expressa o autor que 

“Os requisitos formais da usucapião variam conforme o prazo estabelecido pela lei para 

a posse. A qualquer, necessário o concurso de dois requisitos: a posse e o lapso de tempo. 

Aos de duração mais curta, além deles, o justo título e a boa-fé” (GOMES. 2012, p. 182). 

Assim, para que ocorra a concretização dos requisitos formais necessários à 

usucapião, primeiramente faz-se preciso verificar a existência da posse por aquele que 

pretende adquirir a propriedade do bem. Todavia, sobre tal posse, adverte Caio Mário da 

Silva Pereira (2019, p. 152): 

 

No primeiro plano está, pois, a posse. Não é qualquer posse, repetimos; não 
basta o comportamento exterior do agente em face da coisa, em atitude análoga 
à do proprietário; não é suficiente a gerar aquisição, que se patenteie a 
visibilidade do domínio. A posse ad usucapionem, assim nas fontes como no 
direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem 
acidentais, deixam de ter a mais profunda significação [...] 

 

Depreende-se, desse modo, que somente a posse ad usucapionem é válida para 

fim de cumprimento dos requisitos formais da prescrição aquisitiva, sendo possível 

extrair seu conceito da lição de Fábio Ulhoa Coelho (2012, p. 196), nos seguintes termos: 

 

Em todas as espécies de usucapião, há três elementos comuns à posse: 
continuidade, inexistência de oposição e a intenção de dono do possuidor. 
São os elementos que, aliados aos requisitos próprios de cada espécie (subitem 
3.1.2), caracterizam a posse que dá ensejo à aquisição do imóvel por usucapião; 
a chamada posse ad usucapionem. 
(grifos nossos) 

 

Consoante o anteriormente exposto, configura-se o aspecto da continuidade da 

posse ad usucapionem pela conservação da posse do bem, pelo possuidor, durante todo 

o tempo definido em lei até o ajuizamento da ação de usucapião, ou seja, a posse sobre o 

bem deve ser contínua e sem interrupções, salvaguardado o direito do possuidor de reavê-

la em caso de esbulho pela utilização imediata da força, ex vi legis, art. 1210, §1º, do 

Código Civil, ou mediante ingresso em juízo com ação de reintegração de posse  

(GONÇALVES. 2020, p. 267). 

Sobre a inexistência de oposição, é fundamental que a posse ad usucapionem seja 

exercida de maneira mansa e pacífica, isto é, a posse não deve apresentar resistência de 
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terceiros ou, ainda, ser objeto de contestação ou litígio (MELLO. 2017, p. 187). Sobre o 

tema, complementarmente, preleciona Flávio Tartuce (2019, p. 290): 

 

É a posse exercida sem qualquer manifestação em contrário de quem tenha 
legítimo interesse, ou seja, sem a oposição do proprietário do bem. Se em 
algum momento houver contestação dessa posse pelo proprietário, desaparece 
o requisito da mansidão e, assim, a posse ad usucapionem. 
 
 

Paralelamente, faz-se possível correlacionar ao aspecto anterior da posse ad 

usucapionem a questão da posse justa que, em termos outros, refere-se à posse tida sem 

a presença de vícios objetivos ou oriunda de violência, clandestinidade ou precariedade 

(TARTUCE. 2019, p. 291). Sobre o tópico, entende-se que não induz posse, para fins de 

usucapião, aquela adquirida mediante emprego de violência ou clandestinidade enquanto 

essas não cessarem, em conformidade com o que expressa o Código Civil em seu art. 

1208, in fine; e da precariedade depreende-se majoritariamente da doutrina que essa, em 

virtude de seu caráter injusto, jamais convalesce (Ibidem). 

Em sequência, quanto ao aspecto da intenção de dono do possuidor, esta pressupõe 

a presença do animus domini na posse ad usucapionem, ou seja, “que o possuidor exerça 

o seu poder sobre a coisa com a intenção de dono” (NADER. 2016, p. 160). Assim sendo, 

o animus domini encontra-se associado a dois fatores concomitantes, sendo um deles a 

atitude ativa do possuidor de exercer os poderes inerentes à propriedade e o outro 

decorrente de atitude passiva do proprietário, em razão de omissão desse que possibilite 

o alongamento no tempo da referida atitude ativa do possuidor (GONÇALVES. 2020, p. 

265). Ademais, importa destacar a precisa lição de Caio Mário da Silva Pereira (2019, p. 

153) sobre o animus domini na posse ad usucapionem, nos mesmos termos do autor: 

 

A posse ad usucapionem é aquela que se exerce com intenção de dono – cum 
animo domini. Este requisito psíquico de tal maneira se integra na posse, que 
adquire tônus de essencialidade. De início, afasta-se a mera detenção, pois, 
conforme visto acima (nº 285, supra) não se confunde ela com a posse, uma 
vez que lhe falta a vontade de tê-la. E exclui, igualmente, toda posse que não 
se faça acompanhar da intenção de ter a coisa para si – animus rem sibi 
habendi, como por exemplo a posse direta do locatário, do usufrutuário, do 
credor pignoratício, que, tendo embora o ius possidendi, que os habilita a 
invocar os interditos para defesa de sua situação de possuidores contra terceiros 
e até contra o possuidor indireto (proprietário), não têm nem podem ter a 
faculdade de usucapir. 

 

Resta observado, pois, com base no anteriormente citado, que a mera detenção do 

bem e as posses decorrentes de situação jurídica que implique obrigatoriamente em sua 
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restituição posterior ao proprietário, à exemplo do locatário, usufrutuário e credor 

pignoratício, são desconstituídas de animus domini e, portanto, não se configuram 

enquanto posse ad usucapionem. 

Para além, dentre os requisitos formais necessários à prescrição aquisitiva, 

inserem-se nessa categoria o decurso do tempo, o justo título e a boa-fé.  

Consiste, desse modo, o decurso do tempo pela duração da posse, a continuatio 

possessionis, dentro de determinado intervalo temporal exigido em lei, variável de acordo 

com a natureza da espécie de usucapião, de maneira que possibilite a conversão dessa em 

propriedade, ou seja, que permita sua aquisição pela prescrição aquisitiva, devendo o 

prazo ser contado por dias e não por horas (PEREIRA. 2019, p. 153-154). 

Quanto ao justo título e a boa-fé, tem-se que o primeiro, na definição de Lenine 

Nequete (1981, p. 207, apud GONÇALVES. 2020, p. 271) “é todo ato formalmente 

adequado a transferir o domínio ou o direito real de que trata, mas que deixa de produzir 

tal efeito (e aqui a enumeração é meramente exemplificativa) em virtude de não ser o 

transmitente senhor da coisa ou do direito, ou de faltar-lhe o poder de alienar” e o 

segundo, conforme conceitua Lafayette (2003, p. 201, apud GONÇALVES. 2020, p. 

274), “é a crença do possuidor de que legitimamente lhe pertence a coisa sob sua posse”. 

Sobre esses, ocorre que sua exigibilidade é variável conforme a modalidade, ou espécie, 

de usucapião pretendida, visto que sobre algumas há a presunção absoluta ou iure et de 

iure da presença do justo título e boa-fé do possuidor (TARTUCE. 2019, p. 292). Desse 

modo, ver-se-á subsequentemente a presença mais detalhada dos fatores supracitados nas 

linhas que sucedem, ao serem retratadas as principais espécies da usucapião.  

 

4.3 Principais espécies de usucapião 

 

Sem olvide das demais modalidades de usucapião, depreende-se da leitura 

doutrinária de Direitos Reais como sendo as principais espécies de usucapião e consoante 

a sua relevância para o tema da presente obra: a usucapião extraordinária, a usucapião 

ordinária e a usucapião especial, esta última subdividida em usucapião especial rural ou 

pro labore e usucapião especial urbana pro misero. Destarte, serão analisadas 

sumariamente as definições e características fundamentais das espécies supracitadas nas 

linhas que sucedem. 

 

4.3.1 Usucapião extraordinária 



37 
 

 

A usucapião extraordinária possui previsão legal no art. 1238 do Código Civil 

(BRASIL, 2002), expressa nos termos seguintes: 

 

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente 
de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, 
a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 
 
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o 
possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele 
realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 

 

Dessa maneira, conforme exprime Paulo Nader (2016, p. 164), da redação do 

caput do artigo supracitado, para que se configure a usucapião extraordinária, deve o 

usucapiente exercer, durante o prazo de quinze anos, a posse do bem com animus domini, 

continuamente e sem existência de oposição, dispensada a apresentação de justo título e 

boa-fé pelo possuidor, em razão de ambos serem presumidos, ou seja, há a presunção 

absoluta (juris et de jure) do justo título e da boa-fé nesse caso. Assim, por esse motivo 

mesmo que tal modalidade possui a denominação de usucapião extraordinária, pois não 

se investiga a boa-fé ou má-fé do usucapiente (GAGLIANO. 2019, p. 247). 

Já a usucapião extraordinária decorrente o parágrafo único do referido dispositivo, 

isto é, com prazo prescricional reduzido para dez anos de posse, configura-se pela 

realização de obras, serviços ou construção de morada habitual no local do bem possuído, 

sendo atribuída a tal posse a nomenclatura de “posse-trabalho” (MELLO. 2017, p. 224). 

 

4.3.2 Usucapião ordinária 

 

O dispositivo legal que preceitua a usucapião ordinária é o art. 1242 do Código 

Civil (BRASIL, 2002), que desse modo estabelece: 

 

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e 
incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. 
 
Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel 
houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do 
respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele 
tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse 
social e econômico. 
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Sendo assim, denota-se que, para a concretização da usucapião ordinária nos 

moldes do caput do artigo acima exposto, o possuidor deve atender aos requisitos da 

posse ad usucapionem, pelo prazo de dez anos, e os de justo título e boa-fé sobre a posse 

do bem (GONÇALVES. 2020, p. 241). Nesse contexto, sobre os dois últimos, explica 

Caio Mário da Silva Pereira (2019, p. 160-161), in verbis: 

 

[...] diz-se justo o título hábil em tese para a transferência do domínio, mas que 
não a tenha realizado na hipótese por padecer de algum defeito ou lhe faltar 
qualidade específica. A regra prática para aferi-lo seria considerar que o título 
há de ser tal que transferiria o domínio independentemente de outra qualquer 
providência, se viesse escorreito. Tem-se referido que o título justo deve 
revestir as formalidades externas e estar transcrito no registro imobiliário. 
[...] 
Boa-fé é a integração ética do justo título (Orosimbo Nonato, Virgílio de Sá 
Pereira) e reside na convicção de que o fenômeno jurídico gerou a transferência 
da propriedade. Internamente, a boa-fé assenta na convicção de não ofender o 
possuidor um direito alheio (Ruggiero e Maroi), ou no erro de entendimento 
do possuidor que, razoavelmente, se supõe proprietário. 

 

Logo, percebe-se da lição do autor que o possuidor que pretende adquirir o bem 

pela usucapião ordinária deve apresentar, além da posse ad usucapionem durante dez 

anos, título formalmente hábil à transferência da propriedade do referido bem e, 

simultaneamente, demonstrar que tal ato provém de presunção idônea de não ofensa à 

direito alheio, confirmando-se, pois, a boa-fé. 

Quanto à usucapião ordinária prevista na forma do parágrafo único do art. 1242 

do Código Civil (BRASIL, 2002), essa se configura pela aquisição onerosa do bem, 

mediante registro no Registro de Imóveis que, posteriormente, tenha sido cancelado em 

razão de vício quanto ao verdadeiro proprietário do bem, isto é, tendo o possuidor pago 

pela coisa a quem parecia ser seu dono quando de fato não o era e, concomitantemente, 

pela fixação de moradia, ainda que não habitual, ou realização de investimento com 

importância social ou econômica, por esse mesmo possuidor. (COELHO. 2012, p. 200-

201). 

 

4.3.3 Usucapião especial rural ou pro labore 

 

Constitui-se a usucapião especial rural ou pro labore pelo cumprimento da 

previsão legal dada pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) em seu art. 191, 

caput, conforme verifica-se transcrito: 
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Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua 
como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona 
rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho 
ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

 

Destarte, encontra-se o instituto acima descrito igualmente previsto, reproduzido 

nos mesmos ditames, na redação do art. 1239 do Código Civil (BRASIL, 2002). 

Assim, com base nos preceitos anteriores, Flávio Tartuce (2019, p. 301-302) 

elenca os requisitos necessários à usucapião especial rural, sendo esses os de que o bem 

usucapido não deve consistir em área superior a cinquenta hectares; deve se localizar em 

zona rural; precisa o usucapiente possuir o bem durante o período de cinco anos, sem 

interrupção ou oposição, com animus domini e utilizando-o para sua própria subsistência 

ou trabalho; e não pode o usucapiente ser proprietário de nenhum outro imóvel rural ou 

urbano. 

Denota-se ainda que, em razão da ausência de disposição sobre o justo título e a 

boa-fé no texto dos artigos supracitados, esses presumem-se absolutamente constituídos, 

isto é, sobre a modalidade de usucapião especial rural decorre a presunção iure et de iure 

e, consequentemente, há dispensa dos requisitos de justo título e boa-fé para sua 

configuração (TARTUCE. 2019, p. 302). 

Ademais, quanto à pessoa do possuidor, expõe Carlos Roberto Gonçalves (2020, 

p. 243-244): 

 
A usucapião especial rural não se contenta com a simples posse. O seu objetivo 
é a fixação do homem no campo, exigindo ocupação produtiva do imóvel, 
devendo neste morar e trabalhar o usucapiente. Constitui a consagração do 
princípio ruralista de que deve ser dono da terra rural quema tiver frutificado 
com o seu suor, tendo nela a sua morada e a de sua família. Tais requisitos 
impedem que a pessoa jurídica requeira usucapião com base no 
dispositivo legal em apreço porque ela não tem família nem morada. 
(grifos nossos) 

 

Desse modo, à luz do expresso pelo autor, verifica-se que somente estão 

legitimadas à aquisição do bem por essa modalidade de usucapião pessoas físicas, estas 

que devem cumprir os demais requisitos da usucapião especial rural nos moldes 

apresentados anteriormente.   

 

4.3.4 Usucapião especial urbana pro misero 
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Assim como a usucapião especial rural, a usucapião especial urbana pro misero 

advém de previsão expressa da própria Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), 

contida no texto do seu art. 183, caput, nos seguintes termos: 

 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta 
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, 
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

 

Outrossim, tal dispositivo foi incorporado, na totalidade de seus ditames, pelo art. 

1240 do Código Civil (BRASIL, 2002). 

Nesse sentido, em relação aos requisitos fundamentais dessa espécie de usucapião, 

segundo a lição de Cleyson de Moraes Mello (2017, p. 199-200), a usucapião especial 

urbana pro misero não exige a presença de justo título ou boa-fé, porém, não obstante, 

deve o usucapiente possuir o bem ininterruptamente com animus domini, sem oposições, 

durante o prazo de cinco anos, imóvel localizado em área urbana de até duzentos e 

cinquenta metros quadrados e com intuito de utilizá-lo para sua moradia ou de sua família, 

vedado ao usucapiente, ainda, ser proprietário de qualquer outro imóvel urbano ou rural.  

Também, conforme esclarece Carlos Roberto Gonçalves (2020, p. 245), apenas a 

pessoa física tem legitimidade à usucapião especial urbana pro misero, visto que “A lei 

exige do prescribente que utilize o imóvel para sua moradia ou de sua família”, não sendo 

possível a arguição dessa espécie de usucapião por pessoa jurídica em razão desta possuir 

sede e não residência. 
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5. DA IMPOSSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE BENS 

PÚBLICOS NÃO AFETADOS 

 

Ao se tratar da característica da imprescritibilidade dos bens públicos na presente 

obra, verificou-se que a própria Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) 

estabeleceu em seus arts. 183, §3° e 191, parágrafo único, vedação à prescrição aquisitiva 

de bens públicos imóveis, sendo tal impossibilidade estendida a qualquer bem público, 

sem distinção de sua natureza, pelo Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002), ex vi, art. 

102. 

Também, corroborando com o entendimento anterior, a presença da Súmula 340 

(BRASIL, 1963) do Supremo Tribunal Federal denota ainda mais clara no ordenamento 

jurídico a referida impossibilidade de prescrição aquisitiva dos bens públicos 

indistintamente, em especial ao evidenciar que os bens dominicais, ou seja, os bens 

públicos desafetados, também são alcançados por essa proteção. 

Nesse sentido, demonstra-se indubitável o reconhecimento da impossibilidade de 

prescrição aquisitiva dos bens públicos pelo direito positivo brasileiro, mormente no que 

se referem àqueles não afetados, em virtude da não possibilidade de interpretação adversa 

do art. 102 do Código Civil (BRASIL, 2002), dado o caráter direto e geral do dispositivo, 

e da manifestação realizada pelo Supremo Tribunal Federal mediante a referida súmula. 

No entanto, observa-se presente no âmbito das discussões jurídicas acerca do tema 

retratado, tese controversa sobre tal impossibilidade. Nesse contexto, sustentam alguns 

juristas entendimento no sentido de ser possível a prescrição aquisitiva de bens públicos 

dominicais ou não afetados com base no Princípio da Função Social da Propriedade, 

conforme expõe Carlos Roberto Gonçalves (2020, p. 263), in verbis: 

 

Alguns poucos autores, no entanto, sustentam ser possível usucapir bens 
públicos, ao fundamento de que tais bens devem cumprir sua função social, 
consagrada na Constituição Federal. Esta não isenta os referidos bens do dever 
de cumprir função social. Não é concebível, aduzem, que apenas os bens 
privados devam se dedicar ao interesse social, exonerando os bens públicos de 
tal mister. Assim, os bens dominicais, quando não tiverem uma destinação 
específica, poderão não efetivar o comando constitucional de cumprir sua 
função social. Seria o caso, por exemplo, de bem dessa espécie relegado ao 
abandono e que, por essa razão, serviu de moradia a determinada família ou 
conjunto de famílias, durante lapso de tempo suficiente para a aquisição da 
propriedade por usucapião, estando presentes os demais pressupostos legais. 
 

Preliminarmente, estabelece o autor da presente obra discordância da tese 

supracitada, considerados os equívocos atinentes à própria. Assim, nos tópicos que 
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sucedem, far-se-á exposição mais aprofundada da controversa tese, a título de 

esclarecimento sobre seus principais fundamentos, de maneira que, subsequentemente, 

será feita análise a respeito de suas inconsistências, com viso à afirmação do mais 

acertado entendimento, isto é, pela impossibilidade da prescrição aquisitiva de bens 

públicos não afetados. 

 

5.1 Da controversa tese favorável à possibilidade de prescrição aquisitiva de bens 

públicos dominicais 

 

Do estudo referente à tese que contempla a possibilidade da prescrição aquisitiva 

de bens públicos não afetados, depreende-se sua fundamentação basilar pela ideia de 

“possibilidade de usucapião da propriedade pública que não esteja cumprindo uma função 

social, notadamente os bens dominicais, visto que, normalmente, não dão ensejo a uma 

destinação pública”1. 

Na doutrina, a tese possui como principais expoentes os autores Cristiano Chaves 

de Farias e Nelson Rosenvald (2006, p. 267, apud TARTUCE. 2019, p. 327-328), que 

desse modo sustentam, ipsis litteris: 

 

A nosso viso, a absoluta impossibilidade de usucapião sobre bens públicos é 
equivocada, por ofensa ao princípio constitucional da função social da posse 
e, em última instância, ao próprio princípio da proporcionalidade. Os bens 
públicos poderiam ser divididos em materialmente e formalmente públicos. 
Estes seriam aqueles registrados em nome da pessoa jurídica de Direito 
Público, porém excluídos de qualquer forma de ocupação, seja para moradia 
ou exercício de atividade produtiva. Já os bens materialmente públicos seriam 
aqueles aptos a preencher critérios de legitimidade e merecimento, postos 
dotados de alguma função social.  
Porém, a Constituição Federal não atendeu a esta peculiaridade, olvidando-se 
de ponderar o direito fundamental difuso à função social com o necessário 
dimensionamento do bem público, de acordo com a sua conformação no caso 
concreto. Ou seja: se formalmente público, seria possível a usucapião, 
satisfeitos os demais requisitos; sendo materialmente públicos, haveria óbice à 
usucapião. Esta seria a forma mais adequada de tratar a matéria, se lembrarmos 
que, enquanto o bem privado ‘tem’ função social, o bem público ‘é’ função 

social. 
 

Nesse sentido, Flávio Tartuce (2019, p. 328) posiciona-se de maneira favorável à 

tese anterior, afirmando que essa “deve ser aplaudida, servindo como convite para 

importantes reflexões”. 

                                                             
1 FREIRES, Larissa Severo de. Da possibilidade de aplicação do instituto da usucapião aos bens públicos. 
Jus, 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/43765/da-possibilidade-de-aplicacao-do-instituto-
da-usucapiao-aos-bens-publicos>. Acesso em: 11/04/2021. 
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Ainda, outro autor que adota o mesmo entendimento é o administrativista Rafael 

Carvalho Rezende Oliveira (2018, p. 702-703), que discorre pela possibilidade de 

prescrição aquisitiva dos bens públicos dominicais, justificando se tratarem de bens que 

não atendem ao Princípio da Função Social da Propriedade e que são dotados tão somente 

de potencial econômico em caso de eventual alienação pelo Estado, isto é, teriam os bens 

dominicais apenas a função de satisfazer o interesse público secundário de manutenção 

da patrimonialidade na órbita estatal e, por isso, seriam passíveis de serem usucapidos 

“em razão da relativização do princípio da supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado por meio do processo de ponderação de interesses [...]”. 

Ademais, no âmbito dos demais estudos sobre a controversa tese, reside também 

o argumento pela possibilidade da prescrição aquisitiva dos bens públicos dominicais em 

virtude de inércia, má gestão ou demais vícios decorrentes da administração desses bens 

pela Administração Pública. Dessa forma, o pretexto utilizado é de que a segurança 

conferida pela imprescritibilidade dos bens dominicais enseja a recorrência, por exemplo, 

do abandono de tais bens pelo Estado e, para além, corroboram para a perpetuação de 

situações outras em sentido cônsono, conforme transcreve-se2: 

 

Tecendo uma crítica à má administração e uso desses bens dominicais, são 
justamente estes os mais vulneráveis aos ataques dos particulares e dos 
gestores ímprobos, por não serem de fácil identificação e deles não se costuma 
dar falta. Não é novidade, ouvir falar desses bens juntamente com outras 
expressões tais como peculato e confusão patrimonial. 
[...] 
Dessa maneira, sendo possível usucapir o bem público que não esteja 
cumprindo efetivamente o princípio da função social da propriedade é uma 
forma de incentivar o Estado a gerir melhor esses bens dando serventia aos 
mesmos em benefício não de um seleto grupo, mas em prol de toda a sociedade. 
à realização de uma gestão eficiente de seus bens e de seus atos, em benefício 
da coletividade. 

 

Assim sendo, com base no anteriormente exposto, é possível aduzir que, dentre os 

fundamentos que suportam a referida tese em prol da possibilidade de prescrição 

aquisitiva de bens públicos não afetados, são os principais os de efetivação do Princípio 

da Função Social da Propriedade e o relativo ao argumento da possibilidade da prescrição 

                                                             
2 SILVANO, Lailla Marques. Os bens dominicais e sua (im)possibilidade de usucapião sob a ótica dos 
princípios da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana. Conteúdo Jurídico, Brasilia-
DF: 2019. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/53817/os-bens-
dominicais-e-sua-im-possibilidade-de-usucapio-sob-a-tica-dos-princpios-da-funo-social-da-propriedade-
e-da-dignidade-da-pessoa-humana>. Acesso em: 11/04/2021. 
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aquisitiva do bem público desafetado em razão de inércia, má gestão ou vícios outros 

decorrentes da manutenção ou administração de tais bens pela Administração Pública.  

No que tange à jurisprudência, é possível observar a manifestação da tese 

favorável à possibilidade de prescrição aquisitiva de bens públicos dominicais pelo 

julgado do processo n° 194.10.011238-3, no qual o juiz Marcelo Pereira da Silva, titular 

da Vara da Fazenda Pública de Coronel Fabriciano do Estado de Minas Gerais, prolatou 

sentença concedendo o direito de usucapião sobre bem público dominical e, 

consequentemente, indeferindo o pedido realizado pelo Departamento de Estradas de 

Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) de desocupação da respectiva área pública 

estadual3. Dessa maneira, expressou o juiz na referida decisão, nos mesmos termos4: 

 

Com efeito, como bem salientou o ilustre representante do Ministério Público, 
malgrado ainda prevaleça na jurisprudência e na doutrina o entendimento de 
não ser cabível a usucapião de bens públicos, vem surgindo uma corrente, com 
a qual me coaduno, no sentido de que a matéria deve ser analisada em 
conformidade com os princípios constitucionais e com a realidade social ora 
vívida. À luz desse entendimento, a visão rígida acerca da previsão legal da 
imprescritibilidade do bem público deve ceder lugar a uma interpretação 
conforme, histórica e teleológica, de modo a priorizar a função social da 
propriedade e evitar odiosas injustiças. (grifos nossos) 

 

Posteriormente, interposto recurso de apelação sobre a sentença supracitada, o 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão, entendendo pela possibilidade de 

usucapião da área pública, conforme verifica-se da ementa do respectivo acórdão: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – 
DETENÇÃO – INOCORRÊNCIA – POSSE COM “ANIMUS DOMINI” – 
COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – PRESCRIÇÃO 
AQUISITIVA – EVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIA – 
PRECEDENTES - NEGAR PROVIMENTO. - “A prescrição, modo de 

adquirir domínio pela posse contínua (isto é, sem intermitências), ininterrupta 
(isto é, sem que tenha sido interrompida por atos de outrem), pacífica (isto é, 
não adquirida por violência), pública (isto é, exercida à vista de todos e por 
todos sabida), e ainda revestida com o animus domini, e com os requisitos 
legais, transfere e consolida no possuidor a propriedade da coisa, transferência 
que se opera, suprindo a prescrição a falta de prova de título preexistente, ou 

                                                             
3 TARTUCE, Flávio. Sentença de MG reconhece usucapião de bem público. Jusbrasil, 2014. Disponível 
em: <https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/noticias/136402006/sentenca-de-mg-reconhece-usucapiao-de-
bem-publico>. Acesso em: 11/04/2021. 
4 CORONEL FABRICIANO, 2013, p. 292-293. In: SILVANO, Lailla Marques. Os bens dominicais e sua 
(im)possibilidade de usucapião sob a ótica dos princípios da função social da propriedade e da 
dignidade da pessoa humana. Conteúdo Jurídico, Brasilia-DF: 2019. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/53817/os-bens-dominicais-e-sua-im-
possibilidade-de-usucapio-sob-a-tica-dos-princpios-da-funo-social-da-propriedade-e-da-dignidade-da-
pessoa-humana>. Acesso em: 11/04/2021. 
 



45 
 

sanando o vício do modo de aquisição”. (Apelação Cível nº 1.0194.10.011238-
3/001, Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
Relator: Barros Levenhagen, julgado em 08/05/2014 – Publicado em 15 de 
maio de 2014). 

 

Outrossim, em outro julgado, entendeu a 9ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo pela possibilidade de prescrição aquisitiva de bem 

público desafetado, nos autos dos Embargos Infringentes nº 9172311-

97.2007.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, conforme observa-se no voto da 

relatora Lucila Toledo5: 

 

Doutrina recente, interpretando a Constituição de forma sistemática e 
teleológica, busca nos princípios a flexibilização de normas que, interpretadas 
literalmente, geram injustiças em determinadas circunstâncias. 
Nesse sentido, argumenta-se pela possibilidade de usucapião do bem 
público, com base na função social da propriedade. 
[...] 
O bem estatal deve se reverter de forma benéfica a toda sociedade, derivando 
daí a especial proteção conferida a ele pela Constituição. Assim, o bem 
público que não cumpre com sua função social não faz jus à proteção 
constitucional da imprescritibilidade. 
[...] 
A conjugação dos argumentos acima leva à conclusão da possibilidade do 
usucapião de bens públicos dominais, desafetados para a alienação, 
cumprida sua função social pelo particular-usucapiente. 
(grifos nossos) 

 

Dessa forma, analisada a jurisprudência anteriormente exposta, decerto verifica-

se, primariamente, que os julgados contrariam normas expressamente positivadas pela 

Constituição Federal e pelo Código Civil, bem como seguem em vertente oposta ao que 

estabelece o Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Mais gravoso, porém, observar 

que tais decisões ensejam o desenvolvimento de precedente no sentido de admitir-se 

possível a prescrição aquisitiva de bens públicos desafetados ou dominicais dentro da 

esfera jurisprudencial, com fulcro na tese explicitada previamente, visto que tal situação 

põe em risco a segurança jurídica referente às garantias inatas, sobretudo a de 

imprescritibilidade, dos bens públicos dominicais, ao mesmo tempo que relativiza sua 

incidência no regime jurídico de Direito Público. 

Sendo assim, realizado o esclarecimento quanto à controversa tese, passa-se às 

razões que transparecem tanto os equívocos da tese supracitada quanto as que, de fato, 

                                                             
5 Embargos Infringentes nº 9172311-97.2007.8.26.0000/50000, Nona Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relatora: Lucila Toledo, julgado em 22/05/2012 – Publicado 
em 27/06/2012. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/copersteel.pdf>. Acesso em: 11/04/2021. 
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revelam a impossibilidade da prescrição aquisitiva de bens públicos não afetados como 

sendo o mais adequado entendimento para o efetivo cumprimento do Direito. 

 

5.2 Das razões de impossibilidade da prescrição aquisitiva de bens públicos não 

afetados 

 

Afirma-se, primeiramente, com fulcro na leitura do art. 99 do Código Civil, que 

os bens dominicais integram os bens públicos e, por conseguinte, regem-se 

fundamentalmente pelo regime jurídico de Direito Público (MEDAUAR. 2018, p. 248-

249). Dessa forma, é lógica a subsunção de que, sobre esses, incorram as mesmas 

características dadas aos demais bens públicos, incluída a imprescritibilidade, não sendo, 

pois, devido ser o tratamento desses bens de igual modo pelo qual são tratados os bens 

privados em relação à suscetibilidade de prescrição aquisitiva, justamente pelo fato de 

estarem inseridos em regimes jurídicos diferentes. Assim, é nesse sentido o entendimento 

dado por José dos Santos Carvalho Filho (2019, p. 1605-1606), ao expressar que “os bens 

dominicais se enquadram como bens públicos, estando, portanto, protegidos contra a 

prescrição aquisitiva”. 

Ato contínuo, faz-se mister a lição de Hely Lopes Meirelles (2016, p. 639) que, 

ao definir os bens dominicais como “aqueles que, embora integrando o domínio público 

como os demais, deles diferem pela possibilidade sempre presente de serem utilizados 

em qualquer fim ou, mesmo, alienados pela Administração, se assim o desejar”, deixa 

clara a possibilidade de afetação posterior do bem. Nesse contexto, complementa-se à 

assertiva anterior o entendimento de Odete Medauar (2018, p. 248) de que os bens 

dominicais não possuem destinação pública “porque não o receberam ainda ou porque 

perderam um destino anterior”. Dessa maneira, denota-se o seguinte exemplo: 

 

Um prédio onde haja uma Secretaria de Estado em funcionamento pode ser 
desativado para que o órgão seja instalado em local diverso. Esse prédio, como 
é lógico, sairá de sua categoria de bem de uso especial e ingressará na de bem 
dominical. A desativação do prédio implica sua desafetação. Se, 
posteriormente, no mesmo prédio for instalada uma creche organizada pelo 
Estado, haverá afetação, e o bem, que estava na categoria dos dominicais, 
retornará a sua condição de bem de uso especial. (CARVALHO FILHO. 2019, 
p. 1600) 

 

Com isso, não obstante a ausência de exegese explícita na doutrina, compreende 

o autor da presente obra ser possível arguir logicamente que, a partir da ideia da 
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possibilidade de afetação posterior dos bens dominicais, seja pela livre afetação 

decorrente da destinação de fato (conforme visualizado anteriormente no tópico 3.4) ou 

por destinação dada pela Administração Pública, a imprescritibilidade dos referidos bens 

não enseja descumprimento ao Princípio da Função Social da Propriedade, visto que tal 

princípio persiste consubstancialmente no cerne dos bens públicos desafetados em caráter 

de potencialidade enquanto lhes seja possível afetação futura, ainda que, 

consequentemente, essa tenha como efeito o seu recondicionamento à classe de bem de 

uso especial. Em termos outros, significa dizer que o bem público desafetado, ou bem 

dominical, não deixa de satisfazer a função social da propriedade, em razão de ocorrer 

tão somente o deslocamento temporal dessa função até que lhe seja conferida destinação, 

sem embargo da possibilidade de sua alienação pela Administração Pública nos moldes 

previstos em lei, conforme foi analisado anteriormente na presente.  

Ainda, sobre as garantias dos bens públicos, exprime Matheus Carvalho (2017, p. 

1094-1095): 

 

Os bens públicos gozam de determinadas prerrogativas decorrentes do regime 
jurídico de direito público que lhes é peculiar. Tais garantias podem ser 
divididas em quatro regras válidas para os bens que ostentem a titularidade 
pública. Saliente-se que as garantias não visam assegurar o direito do ente 
público (titular do bem), mas sim dos particulares que utilizam estes bens, 
colocados à disposição da coletividade. A inserção dessas garantias no regime 
desses bens é corolário da supremacia do interesse público sobre o interesse 
privado. 

 

Dessa forma, depreende-se da afirmativa do autor que a imprescritibilidade, 

enquanto característica inderrogável dos bens públicos, inclusos os bens dominicais, e 

integrante conjunta das demais garantias decorrentes do regime jurídico de Direito 

Público, insere-se no âmbito da preservação do interesse público em prol da coletividade. 

Assim sendo, frente à possibilidade de afetação posterior da qual estão sujeitos os 

bens dominicais e presente o aspecto da preservação do interesse público, em prol da 

coletividade, de que possuem os bens públicos mediante a garantia da imprescritibilidade, 

verifica-se desacertado o argumento atinente ao Princípio da Função Social da 

Propriedade sustentado pela tese antagônica explicada anteriormente, à vista da 

demonstrada ausência de descumprimento da função social em face da imprescritibilidade 

dos bens públicos dominicais e sendo, de fato, a impossibilidade da prescrição aquisitiva 

de bens públicos não afetados meio pelo qual se dá proteção ao interesse público referente 

à coletividade. Desse modo, tal garantia não se contrapõe ao princípio supracitado, pois 
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resguarda a possibilidade de afetação futura desses bens sem que seja violada a 

imprescritibilidade decorrente do regime jurídico de Direito Público dos bens dominicais. 

Dando prosseguimento, denota-se da lição de Odete Medauar (2018, p. 250) sobre 

a característica da imprescritibilidade dos bens públicos outro fator fundamental que 

corrobora para a assertividade da impossibilidade de prescrição aquisitiva dos bens 

públicos desafetados, nos termos seguintes: 

 

No tocante aos bens públicos, o transcurso do tempo não pode resultar em 
apropriação por terceiros. Se um particular ocupa durante muitos anos um bem 
público, sem manifestação alguma da Administração, esse fato não pode ser 
invocado para reconhecimento de domínio sobre o bem, ou seja, os bens 
públicos não podem ser adquiridos por usucapião. A imprescritibilidade tem 
por finalidade, sobretudo, a preservação dos bens públicos, protegendo-os 
até contra a negligência da própria Administração. (grifos nossos) 

 

Afixa-se do exposto, analiticamente, que o modo pelo qual estejam sendo 

administrados os bens públicos não interfere em sua imprescritibilidade. Dessa forma, 

posiciona-se por esse mesmo viés José dos Santos Carvalho Filho (2019, p. 1605), ao 

afirmar que “A ocupação ilegítima em área do domínio público, ainda que por longo 

período, permite que o Estado formule a respectiva pretensão reintegratória, sendo 

incabível a alegação de omissão administrativa”. 

Nesse contexto, percebe-se forçoso o argumento suscitado pela tese antagônica, 

esclarecida anteriormente, em favor da possibilidade de prescrição aquisitiva dos bens 

públicos dominicais em razão de omissão, má gestão ou demais vícios administrativos 

decorrentes da Administração Pública. De fato, compreende o autor da presente obra, a 

partir da interpretação dos expressos anteriores, que a característica da imprescritibilidade 

dos bens públicos desafetados, assim como nas demais espécies de bens públicos, visa à 

proteção e preservação desses inclusive do aspecto da falibilidade humana que possa 

surgir no âmbito administrativo público, não sendo, pois, razoável a relativização do 

regime jurídico de Direito Público pelo qual regem-se os bens públicos não afetados ou, 

ainda, a relativização do Princípio da Supremacia do Interesse Público, estendido aos 

referidos bens em virtude de ser o Estado o titular de sua propriedade, por motivo 

decorrente de hipótese cuja a própria doutrina de Direito Administrativo considera 

abarcada na previsão da garantia da impossibilidade de prescrição aquisitiva dos bens 

públicos dominicais. 
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Ademais, faz-se imprescindível analisar a imprescritibilidade dos bens públicos 

não afetados frente às normas do ordenamento jurídico brasileiro. Assim, precisa é a lição 

de Ricardo Alexandre e João de Deus (2018, p. 1363-1364) sobre o tema, in verbis: 

 

A Constituição Federal previu, nos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, que 
os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião, não fazendo 
referência aos bens públicos móveis. Contudo, não há dúvidas na doutrina e na 
jurisprudência de que todos os bens públicos são imprescritíveis, conforme 
disposto no art. 102 do Código Civil de 2002 que, sem prever qualquer 
exceção, assevera que “os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”. Tal 

entendimento é aplicável, inclusive, para os bens dominicais, tendo o Supremo 
Tribunal Federal cristalizado a tese mesmo durante a vigência do Código Civil 
de 1916, mediante a edição da Súmula 340, nos termos a seguir transcritos:  
STF – Súmula 340 – “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, 

como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”. 
 

Dessa maneira, depreende-se do excerto do autor e dos dispositivos elencados que 

os bens públicos não podem ser objeto de usucapião, em virtude de expressa vedação 

legal. Destarte, admitir-se a possibilidade de prescrição aquisitiva de bens públicos 

dominicais não apenas viola o regime jurídico de Direito Público desses bens, como 

também configura ato notoriamente contra legem e, não obstante, contraria súmula clara 

do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.  

Sendo assim, consoante ao parágrafo anterior, verifica-se jurisprudência nesse 

sentido pelo seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

conforme se observa da ementa, ipsis litteris: 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 
USUCAPIÃO - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO INFORMAÇÃO CARREADA AOS AUTOS 
DE HIPÓTESE DE IMÓVEL CUJA PARTE DA ÁREA A AUTORA 
PRETENDE USUCAPIR PERTENCE À UNIÃO, CONSTITUINDO 
TERRENO DE MARINHA - ARTIGO 183, § 3 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL - SÚMULA N° 340 DO STF: "DESDE A VIGÊNCIA DO 
CÓDIGO CIVIL, OS BENS DOMINICAIS, COMO OS DEMAIS BENS 
PÚBLICOS, NÃO PODEM SER ADQUIRIDOS POR USUCAPIÃO" - 
IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO, POR USUCAPIÃO, DE IMÓVEIS 
SITUADOS EM TERRAS DE MARINHA - MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ – APL: 
00041566020168190068, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 
Relator: Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 
28/01/2020 – Data de Publicação: 31/01/2020) (grifos nossos) 

 

Também, nesse diapasão, em apelação cível julgou o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo pela impossibilidade da prescrição aquisitiva de bem público 

dominical, consoante à ementa transcrita abaixo: 
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Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse – 
Sentença de procedência – Insurgência da parte ré – Prescrição – Não 
ocorrência – Inadimplência da parte ré caracterizada – Função social do 
contrato que não impede a rescisão deste e a consequente imissão da 
promitente-vendedora na posse do bem quando caracterizada a mora do 
promitente-comprador – Rescisão do contrato com a consequente reintegração 
da autora na posse do bem – Compensação entre os valores pagos e a 
indisponibilidade do imóvel por muitos anos – Possibilidade – Bem imóvel 
pertencente à CDHU – Bem classificado como dominical e, portanto, não 
passível de usucapião – Artigos 183, § 3º e 191, §1º da Constituição Federal 
– Sociedade de economia mista cujo patrimônio se destina à construção e 
alienação de imóveis à população de baixa renda – Sentença mantida – Recurso 
não provido Nega-se provimento ao recurso. (TJ-SP – AC:    
10047876020198260270 SP 1004787-60.2019.8.26.0270, 4ª Câmara de 
Direito Privado, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 
30/03/2021 – Data de Publicação: 30/03/2021) (grifos nossos) 

 

Ainda, faz-se presente a imprescritibilidade dos bens públicos dominicais em 

decisão dada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos 

seguintes da ementa: 

 

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE 
USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE 
DEFESA. PROVA INÚTIL. AFASTADA. MÉRITO. IMÓVEL 
PERTENCENTE À TERRACAP. NATUREZA PÚBLICA. 
IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É dever do juiz, 
como destinatário último das provas, indeferir as diligências inúteis à resolução 
da controvérsia encartada nos autos (CPC, art. 370, parágrafo único), velando, 
assim, pela economia processual e razoável duração do processo, sem que haja 
se falar em cerceamento de defesa. 2. A pretensão de aquisição de 
propriedade por usucapião esbarra em limite instransponível, qual seja, a 
imprescritibilidade dos bens públicos, ainda que ostentem caráter 
dominial, conforme arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da CF/88, art. 
102 do CC/2002 e Súmula n.º 340 do STF (?desde a vigência do Código 
Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser 
adquiridos por usucapião?). 3. A TERRACAP, apesar de ser empresa 
pública, apenas administra os bens imóveis do Distrito Federal, de modo que 
não se transmuda a natureza jurídica deste patrimônio, o qual permanece sob 
o manto do regime de direito público e não pode ser usucapido.  4. Recurso 
não provido. (TJ-DF 00378137920168070018 DF 0037813-
79.2016.8.07.0018, 7ª Turma Cível, Relator: CRUZ MACEDO, Data de 
Julgamento: 24/03/2021 – Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/04/2021. 
Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) 

 

Sendo assim, com fulcro na jurisprudência apresentada e nas demais razões 

expostas no decorrer do presente tópico, demonstra-se inequívoco ser a 

imprescritibilidade dos bens públicos não afetados o entendimento mais correto para o 

devido cumprimento do Direito e pelo qual se concretiza, de fato, o respeito às normas 

positivadas no ordenamento jurídico brasileiro e ao regime jurídico de Direito Público 

dos bens públicos dominicais. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da presente monografia buscou-se examinar os aspectos concernentes 

aos bens públicos, em especial os bens públicos dominicais, de maneira a esclarecer as 

questões atinentes à divergência de entendimento quanto à possibilidade ou não de 

prescrição aquisitiva desses.  

Nesse contexto, embora cediço que os bens públicos estejam regidos pelo regime 

jurídico de Direito Público, do qual decorre a garantia de sua imprescritibilidade, 

verificou-se que sobre os bens públicos desafetados ainda ocorre contradição doutrinária 

e jurisprudencial a respeito da incidência da garantia supracitada, sobretudo pelo que 

defende a tese antagônica, cujo o argumento fundamental utilizado para justificar a 

possibilidade da aplicação da usucapião sobre os referidos bens é o de que, mediante a 

prescrição aquisitiva, estariam os bens dominicais cumprindo o Princípio da Função 

Social da Propriedade. No entanto, diante das informações apresentadas, demonstra-se 

inequívoco afirmar que, de fato, são imprescritíveis os bens públicos não afetados.  

Em conformidade com as razões suscitadas anteriormente, a inclusão dos bens 

públicos dominicais no mesmo rol de bens elencados no art. 99 do Código Civil 

(BRASIL, 2002) evidencia que esses, indubitavelmente, regem-se pelo regime jurídico 

de Direito Público e, logo, estão protegidos pela garantia da imprescritibilidade.  

Outrossim, externou-se que o fato de os bens públicos dominicais não possuírem 

destinação pública não enseja descumprimento ao Princípio da Função Social da 

Propriedade, pela própria possibilidade de afetação posterior que deflui desses. Ainda, o 

modo pelo qual os referidos bens se encontrem geridos pela Administração Pública nas 

situações de fato tampouco permite a relativização de seu regime jurídico, visto que a 

garantia da imprescritibilidade dos bens públicos desafetados os resguarda inclusive dos 

pressupostos inerentes à omissão ou má gestão, sendo tal característica a forma pela qual 

se dá proteção aos bens públicos dos vícios decorrentes da falibilidade humana frente ao 

cumprimento do Princípio da Supremacia do Interesse Público, este inderrogável da 

própria natureza do Estado.  

 Além disso, infactível que os bens públicos desafetados sejam objeto de 

usucapião, em razão da própria lei vedar tal prescrição aquisitiva nos arts. 183, §3° e 191, 

parágrafo único, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e no art. 102 do 

Código Civil (BRASIL, 2002), sendo manifestamente contra legem a possibilidade de 

aquisição dos bens públicos dominicais pela via prescricional aquisitiva e estando o 
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entendimento anterior corroborado pelo conteúdo da Súmula 340 do Supremo Tribunal 

Federal. 

Portanto, à vista das razões apresentadas na presente obra, conclui-se desacertada 

a tese antagônica em favor da possibilidade da prescrição aquisitiva dos bens dominicais, 

com fulcro nos equívocos evidenciados anteriormente e sendo, em verdade, 

imprescritíveis os bens públicos não afetados. 
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