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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma avaliação quanto à possibilidade de 

serem explorados bens públicos intangíveis no Direito brasileiro. O tema foi abordado 

especificamente quanto à “atribuição de nome”, como modo de exploração de bens 

públicos. Na experiência estrangeira, verifica-se a existência dos naming rights. A 

atribuição de nome é um instituto que pode ser desenvolvido no Brasil, inspirado nos 

naming rights, mas observadas as peculiaridades do ordenamento jurídico brasileiro. A 

atribuição de nome pode ser usada tanto no âmbito privado quanto no aspecto público. 

Para delinear o instituto é necessário distinguir a atribuição de nome de outros institutos 

que possam demonstrar aparente aproximação. A atribuição de nome não se confunde com 

nomeação honorífica, doação com encargo, contratos para conservação de bens públicos ou 

locação. A atribuição de nome demonstra ser um meio viável para exploração de bens 

públicos, mas para o seu sucesso faz-se necessário estabelecer limites a esse instituto, 

evitando-se repetir erros que já foram verificados na experiência estrangeira. A cessão da 

atribuição de nome deve ser pautada pela análise de critérios de conveniência e pelo 

estabelecimento de marcos legais em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work had the objective of evaluating the possibility of exploring intangible 

public property in Brazilian Law. The theme was approached specifically regarding "name 

attribution" as a means to explore public property. The existence of naming rights is 

verified in foreign experience. The attribution of a name is an institution which can be 

developed in Brazil, inspired by naming rights, observing the peculiarities of the Brazilian 

legal order. The attribution of names may be used in the private ambit and in the public 

aspect. To outline the institution it is necessary to distinguish the attribution of name from 

other institutions which may demonstrate apparent proximity. The attribution of name is 

not to be confounded with honorary nomination, donation with incumbency, contracts to 

preserve public property or lease. The attribution of name proves to be a viable mean to 

explore public property, but in order to succeed it is necessary to establish limits for this 

institution to avoid the repetition of mistakes which have been verified in foreign 

experience. The cession of name attribution must be based on the analysis of convenience 

criteria and the establishment of legal markers in accordance to the Brazilian legal order. 
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RÉSUMÉ 

 

 

Cette étude a pour but l’évaluation concernant la possibilité d’exploitation de biens publics 

intangibles du Droit brésilien. Le thème fut particulièrement envisagé par rapport à 

“l’attribution de nom” comme une manière d’exploiter les biens publics. A l’étranger, il y a 

les naming rights. L’attribution de nom est un ensemble de règles juridiques qui peut être 

développée au Brésil, inspirée des naming rights, à condition que les particularités de 

l’ordonnancement juridique brésilien soient respectées. L’attribution de nom peut être 

utilisée  dans le domaine privé ou public. Pour définir l’ensemble de règles juridiques, il 

faut distinguer  l’attribution de nom d’autres ensembles qui puissent indiquer une 

apparente approximation. L’attribution de nom ne peut pas être confondue avec la 

nomination honorable, la donation avec charge, les contrats pour le maintien de biens 

publics ou la location. L’attribution de nom paraît un moyen viable pour l’exploitation de 

biens publics. Toutefois, pour sa réussite, il faut établir de limites afin que des erreurs  

commises à l’étranger ne se passent pas au Brésil. La cession de l’attribution de nom doit 

être basée sur l’analyse de critères d’intérêt général et sur l’établissement de repères de la 

loi suivant l’ordonnancement juridique brésilien. 



INTRODUÇÃO 

 

 

   O Direito Administrativo brasileiro talvez seja um dos ramos de 

estudo jurídico que mais tenha sofrido transformações nas últimas décadas porque tenta 

conciliar a satisfação das necessidades coletivas com desenvolvimento econômico. Trata-

se do caráter interdisciplinar próprio desse ramo de estudo. Ao mesmo tempo em que se 

espera que as mudanças econômicas validem a atuação estatal cada vez menor, se vê a 

necessidade de proporcionar um atendimento mínimo
1
 a um número cada vez maior de 

pessoas. 

   Ainda que estatisticamente os brasileiros estejam gerando cada vez 

menos filhos, isso não ocorre na mesma proporção em famílias de menor poder aquisitivo 

quanto se passa nas famílias de classes sociais mais elevadas. Os ganhos familiares 

continuam, desse modo, sendo divididos entre vários integrantes. Entre os mais pobres não 

se vê famílias tão numerosas como as que existiam há sessenta anos, mas ainda há 

demanda para a atuação estatal face a manutenção da pobreza e das desigualdades sociais. 

Ademais, se a expectativa de vida é ampliada face ao desenvolvimento econômico, isso 

gera também a exigência de obter uma atuação estatal diferenciada do que existia no século 

passado, já que as necessidades mínimas da população não diminuem. 

   Esse mínimo existencial
2
 se relaciona notadamente com as 

necessidades mais fundamentais do ser humano: assistência social, saúde e educação
3
.  

   Ano após ano visualiza-se o Estado superar records de arrecadação 

de impostos, justamente porque o país passa por transformações econômicas que têm se 

mostrado favoráveis. Contudo, essas transformações mostram-se limitadas para gerar 

riquezas e atrair investimentos, como se gostaria. Aliado a isso, os recursos públicos são 

                                                 
1
 Esse mínimo se relaciona com a proteção dos direitos fundamentais que consistem no “conjunto 

institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito à sua 

dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições 

mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana.” (MORAES, Alexandre de. Constituição do 

Brasil interpretada e legislação constitucional, p. 162). 
2
 Sobre o aspecto patrimonial consulte-se Luiz Edson FACHIN (Estatuto jurídico do patrimônio mínimo). 

3
 A tutela do patrimônio mínimo comporta o acesso à educação, saúde e assistência social como valores 

merecedores de proteção para a dignidade humana. 
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insuficientes para servir à redução das desigualdades. O enfrentamento da marginalização 

impõe que o Estado atue tanto no âmbito social, promovendo assistência social e saúde, 

quanto na educação, cuja demanda - que ocorre em todos os níveis - é também crescente 

em razão desse cenário de desenvolvimento econômico.
4
 

   Tudo isso determina uma adaptação estatal para se adequar às 

necessidades e superar as deficiências do sistema. Não se pode fechar os olhos para a 

realidade existente. Por outro lado, as novidades eventualmente surgidas nas instituições 

consagradas devem ser vistas com extrema cautela. Não é possível deslumbrar-se com os 

aspectos positivos e ignorar os pontos negativos como se o que é inovador fosse uma 

solução pronta e acabada para todos os problemas estatais. Deve-se buscar instrumentos 

para permitir uma adaptação da nova realidade que vai surgindo, marcada por deficiências 

estatais e carências humanas, ao dever de satisfação das necessidades mínimas coletivas. 

   Nesse cenário, identifica-se no plano internacional o instituto dos 

naming rights. Há predomínio de aplicação no âmbito privado, com uso mais corrente em 

estádios esportivos, mas não somente neles. Verifica-se sua aplicação também em escolas, 

hospitais e infraestrutura de serviço público de transporte coletivo. Afigura-se um 

instrumento relevante para obtenção de recursos, o que poderia ser bastante interessante se 

houvesse a viabilidade de adaptar a ideia geral, a essência, desse instituto para a realidade 

pública brasileira. 

   Para tanto, é necessário além de verificar os aspectos positivos, 

apontar as limitações ao seu uso no ordenamento jurídico brasileiro.  

   Com essa proposta estabeleceu-se como objetivo geral do presente 

estudo realizar uma avaliação quanto à possibilidade e eventuais limites de serem 

explorados bens públicos intangíveis no Direito brasileiro, especificamente a atribuição de 

nome como modo de exploração de bens públicos, visando à maior eficiência e ao 

aproveitamento desses bens. 

                                                 
4
 Tanto o fenômeno da industrialização e a concentração de pessoas nas áreas urbanas, quanto a era 

tecnológica impõem que os candidatos a postos de trabalho estejam preparados para novas realidades. 
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   Os objetivos específicos do estudo, parcialmente alterados após o 

exame de qualificação, consistiram em: 

(i) Examinar a exploração econômica de bens públicos; 

(ii) Identificar o uso dos naming rights na experiência norte-americana; 

(iii)  Apontar a perspectiva de uso no âmbito do direito brasileiro; 

(iv) Traçar um delineamento do que seria a atribuição de nome, realizando uma 

breve comparação com outros institutos conhecidos e usados no direito brasileiro; 

(v) Verificar se esses ativos intangíveis representam um valor significativo que 

imponha o dever de explorá-los face à escassez de recursos públicos; 

(vi) Investigar se a exploração desses ativos poderia esbarrar nas restrições 

impostas pelo regime jurídico à exploração de bens públicos; 

(vii) Realizar uma avaliação das necessidades de adequação para o uso da 

atribuição de nome no direito público brasileiro. 

   Duas hipóteses foram formuladas para fundamentar a resposta 

afirmativa à questão principal: a atribuição de nome de bens públicos pode ser explorada 

no Direito brasileiro? 

 

(i) Os ativos intangíveis de atribuição de nome devem ser explorados como modo de 

dar maior aproveitamento aos bens públicos. 

   Considerando que: 

(a) as crescentes necessidades coletivas demandam investimentos públicos nas mais 

diversas áreas: saúde, educação, infraestrutura, segurança etc.  

(b) a atribuição de nome é um ativo economicamente importante; 
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(c) a atribuição de nome consiste em um ativo ainda pouco utilizado mesmo no âmbito 

privado;  

(d) a cessão da atribuição de nome seria realizada de modo oneroso; 

(e) a atribuição de nome seria um modo de dar maior eficiência possível à exploração dos 

bens públicos; 

   A Administração pública tem o dever, em certos casos, de conferir a 

máxima exploração dos bens públicos em um cenário econômico e social como o que se 

apresenta. 

 

(ii) A utilização privativa da atribuição de nome de um bem público por um particular é 

compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. 

   Considerando que: 

(a) os bens públicos comportam múltiplas utilizações; 

(b) a cessão da atribuição de nome consiste em um uso secundário de um bem público; 

(c) o uso secundário não desnatura o bem público; 

(d) as restrições impostas pelo regime jurídico não seriam capazes de impedir a exploração 

secundária dos bens públicos pela atribuição 

(e) na atribuição de nome devem-se observar as regras vigentes quanto à escolha do 

particular. 

   A cessão da atribuição de nome poderia ser realizada no Brasil, eis 

que a exploração dos ativos intangíveis não encontra obstáculo na doutrina dos bens 

públicos, desde que se observem determinados critérios políticos e jurídicos.  



 

5 

 

   Diante disso, o trabalho foi estruturado em quatro capítulos, que 

tratam sobre exploração econômica de bens públicos, naming rights, atribuição de nome no 

direito brasileiro, atribuição de nome e bens públicos. 

   No primeiro capítulo é realizada uma exposição sumária do cenário 

de carências sociais, passando pela formulação de políticas públicas e pela necessidade de 

haver recursos públicos para prestar esse atendimento.  

   No segundo capítulo apresenta-se o panorama do instituto dos 

naming rights, utilizados há mais tempo nos Estados Unidos. Há uma tentativa de se 

conceituar o instituto e apresentar sua natureza. Expõe-se os riscos e os limites decorrentes 

da utilização desse modo de exploração econômica. 

   O terceiro capítulo tem como principal objetivo estabelecer 

distinções entre a atribuição de nome e outros institutos conhecidos do ordenamento 

jurídico pátrio, passando pela perspectiva de utilização dela. Em seguida, outras questões 

relacionadas ao tema são tratadas com o fim de traçar algumas diretrizes para o uso do 

instituto. 

   No último capítulo aborda-se especificamente a cessão da atribuição 

de nome de bens públicos. No entanto, face à inexistência de estudos anteriores sobre o 

tema há a necessidade de se criar uma tentativa de sistematização de alguns critérios, que 

podem ser estabelecidos para evitar a ocorrência de problemas que já surgiram na 

experiência estrangeira. 

   Se por um lado, o grande desafio do tema escolhido decorre da 

quase inexistência de tratamento doutrinário do instituto no âmbito jurídico; por outro, isso 

permite uma grande flexibilidade ao poder criativo do ser humano, a partir da essência dos 

naming rights estrangeiros. 

   Na prática, o que se verifica é que, conforme José Eduardo FARIA 

anota que:  

o Estado já não consegue mais regular a sociedade e gerir a economia exclusivamente por 

meio de seus instrumentos jurídicos tradicionais e de suas soluções padronizadoras, 
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concebidas em termos rigidamente dicotômicos ou binários (ex.: constitucional vs. 

inconstitucional, legal vs. ilegal, lícito vs. olícito, facultativo vs. obrigatório, permitido vs. 

proibido, público vs. privado, estatal vs. social, individual vs. coletivo, justiça comutativa 

vs. justiça distributiva, justiça formal vs. justiça material etc.).
5
 

 

   Deve-se, por isso, despir-se de uma rejeição inicial ao instituto 

decorrente de conceitos anteriores e contrários à mercantilização (imagem negativa que 

pode ser associada ao instituto, mas que dele não é parte indissociável) para permitir-se 

conhecer, analisar, ponderar, até mesmo criticar, para então buscar soluções para os 

problemas surgidos, enfrentando dessa maneira os desafios existentes. 

   Em outras palavras, a pretensão deste trabalho é modesta: não há 

respostas prontas ou soluções acabadas. Quer-se, tão somente, sugerir a ideia que pode 

inspirar a acolhimento do instituto, de modo a viabilizar a implementação da atribuição de 

nome para determinados bens públicos e ampliar, desse modo, os recursos públicos para 

serem destinados ao atendimento das necessidades coletivas. A viabilidade e a extensão 

dessa produção deve passar por um amplo debate, do qual este trabalho se traduz apenas na 

tentativa de começar. 

                                                 
5
 FARIA, José Eduardo. Direito e conjuntura, p. 52/53. 
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CAPÍTULO I – BENS PÚBLICOS 

 

 

I.1 AS CARÊNCIAS SOCIAIS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS - I.2 O 

EXAURIMENTO DOS RECURSOS PÚBLICOS - I.2.1 Os 

antecedentes: os instrumentos disponíveis para a ampliação da 

arrecadação - I.2.2 O recurso à iniciativa privada - I.2.3 O problema do 

rol de prioridades - I.3 A DUPLA FUNÇÃO DOS BENS PÚBLICOS - 
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  Nos artigos 98 e 99, o Código Civil brasileiro conceitua os bens públicos de 

acordo com dois critérios: o objetivo
6
 e o subjetivo

7
. O primeiro deles preocupa-se com o 

objeto, com o que é um bem público, e o segundo os define a partir do ente ao qual 

pertencem. 

 

                                                 
6
 Pelo critério objetivo, 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.” (art. 99 do CC/2002). 
7
 Segundo o critério subjetivo são bens públicos todos os “bens do domínio nacional pertencentes às pessoas 

jurídicas de direito público interno” enquanto “todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que 

pertencerem” (art. 98 do CC/2002). Uma parte da doutrina caracteriza os bens como públicos pelo fato de 

pertencerem às pessoas jurídicas de direito público interno e estarem sujeitos a regime especial, oriundos das 

normas do direito público. (MASAGÃO, Mário. Curso de direito administrativo, p. 130).  
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  A classificação dos bens públicos que os agrupa em bens de uso comum do 

povo, bens de uso especial e bens dominicais é criticada pela doutrina por sua limitação
8
. 

Embora essa classificação seja aquela escolhida pelo legislador, evidencia-se a 

insuficiência dela a partir da tripartição de usos, considerando-se a multiplicidade de usos 

que cada bem é capaz de comportar.
9
 Independente da classificação adotada, o mais 

relevante para fins desse trabalho é anotar que bens públicos são dotados de funcionalidade 

pública. 

   Por isso, independente de um bem se enquadrar na classificação de 

uso comum ou ser um bem de uso especial, por exemplo, o mais relevante é identificar os 

vários usos que ele comporta, sem excluir evidentemente o uso primário ao qual é 

destinado e aplicá-lo a esses usos para fazer cumprir a sua função social.
10

 

   Quando se fala em bem, é necessário compreender o bem de modo 

ampliativo. Marçal JUSTEN FILHO adota definição de bens públicos que, de maneira 

expressa, pretende abranger no conceito de bens públicos os bens intangíveis. Pois, 

segundo ele, esses não teriam sido incluídos no passado, quando a conceituação era 

notadamente centralizada nos bens tangíveis.  

   Assim, consigna que a partir de uma concepção de bem público 

norteada pelos direitos fundamentais: 

são incluídos na categoria de bem público certos objetos que eram ignorados pela visão 

anterior. O exemplo mais evidente é o da atmosfera. A visão tradicional reputa que o ar que 

respiramos não é um bem público, na acepção de estar disponível para todos e não 

comporta a apropriação individual. Mas a ampliação da poluição e o aquecimento global 

do planeta, a emissão de gases e o efeito estufa evidenciam que o ar que respiramos deve 

                                                 
8
 Segundo Marçal JUSTEN FILHO, essa classificação merece pelo menos duas críticas. A primeira consiste 

em que o Código Civil “tomou em consideração apenas os bens imóveis, olvidando a existência e a 

relevância dos bens móveis e direitos.” (Curso de direito administrativo, p. 1030.) Afirma que “a 

classificação não contempla, por exemplo, os direitos de propriedade industrial.” . A segunda crítica decorre 

de que a classificação é insuficiente com relação à “concepção altamente individualista do tratamento 

reservado aos bens ditos de uso comum.” Assiste-lhe razão quanto a isso, pois conforme explica há bens que 

são de titularidade comum do povo, mas não de uso comum, e que são inseridos nessa classificação. Ele cita 

como exemplo o meio ambiente e outros recursos naturais, “cujo uso e fruição podem ser interditados ao 

povo em geral.” (Idem).  
9
 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos: função social e exploração econômica: o regime 

jurídico das utilidades públicas, p. 391. 
10

 Esse tema será retomado oportunamente. 
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ser considerado como um bem público, o que significa a aplicação de regime jurídico 

diferenciado, destinado à sua proteção.
11

 

 

   Adiante afirma que  

Os bens públicos são bens jurídicos, utilizada a expressão na acepção clássica da Teoria 

Geral do Direito. Isso significa, num sentido amplo, que são bens dotados ou não de 

existência física, que podem constituir objeto de uma relação jurídica.
12

 

 

   O meio ambiente equilibrado, o ar atmosférico são exemplos de 

bens públicos que poderiam ser enquadrados na classificação de bens de uso comum do 

povo. Mas é possível imaginar outros bens intangíveis que possam ser classificados como 

bens de uso especial e bens dominicais. Citem-se como exemplos as patentes, resultados de 

pesquisas, tecnologias etc.
13

  

   O direito de explorar comercialmente uma cantina instalada em um 

prédio público, que poderia inclusive ser cedido a um particular, é um outro exemplo de 

um bem intangível. Outro, ainda, seria o da exploração da imagem do prédio do Planalto.
14

  

   Antes de adentrar propriamente no tema da exploração econômica, é 

interessante traçar algumas considerações relativamente à escassez e aos deveres estatais – 

premissas que justificam e orientam a exploração econômica de bens públicos.
15

 

                                                 
11

 JUSTEN FILHO, Marçal. Obra citada, p. 1024. 
12

 Idem, p. 1021. 
13

 Ainda, segundo Odile de David BEAUREGARD-BERTHIER, “as figuras públicas têm um patrimônio 

considerável e diversificado, desde prédios públicos a auto-estradas, passando por florestas, coleções de 

museus públicos ou doações e legados de quaisquer espécies ... Sem se esquecer dos bens intangíveis, tais 

como licenças, patentes, freqüência, marcas comerciais, bancos de dados etc” (Droit administratif des biens, 

p. 21 – tradução livre). Ao lado deles, MORAND-DEVILLER acrescenta obras literárias e artísticas, 

como recursos audiovisuais, produzidos pela administração, direitos sobre desenhos industriais e softwares 

(Droit administratif des biens, p. 330 – tradução livre). 
14

 No caso de obras públicas há que se ficar atento, no entanto, à eventual existência de direitos autorais do 

autor do projeto. 
15

 As linhas anteriores justificam o recorte realizado no presente trabalho, que não pretende rechaçar a 

classificação legal de bens públicos, mas ao mesmo tempo não pretende se restringir a ela. Não se afirma que 

ela não tenha relevância, muito pelo contrário. O que se propõe é evitar esse debate porque a concordância ou 

não com classificação em si não vai alterar as conclusões do presente trabalho. 
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I.1 – AS CARÊNCIAS SOCIAIS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

   Os direitos sociais estão elencados pela Constituição Federal no art. 

7º. Para além do aspecto protecionista desses direitos, há um cunho promocional que é 

inerente aos direitos fundamentais. A eles corresponde um dever de atuação estatal 

destinado mais que à simples proteção, ao seu próprio alcance. Como é notório, essa 

prestação estatal se materializa através de políticas públicas, consistentes em programas de 

ação que abarcam políticas sociais e econômicas. 

   Nessa linha, segundo DWORKIN, “Denomino ‘política’ aquele tipo 

de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum 

aspecto econômico, político ou social da comunidade.” 
16

 

   Políticas públicas é um conjunto de atuações governamentais 

voltadas para a solução de problemas específicos nas mais diversas áreas, tais como saúde, 

educação, alimentação, esporte, habitação, etc. Fábio Konder COMPARATO, por sua vez, 

assinala que política é “um conjunto organizado de normas e atos tendentes à realização 

de um objetivo determinado” 
17

. Mas, enquanto “Princípios são proposições que 

descrevem direitos; as políticas são proposições que descrevem objetivos.”
 18

 

   Na busca de alcançar esses objetivos, as políticas podem consistir 

em ações, como é mais recorrente, mas também em obrigações de não fazer e em fomento, 

cuja finalidade é indiretamente alcançar as metas propostas.  

   No primeiro caso, para o atingimento dos objetivos levantados há 

ações específicas. São envidados esforços para realizar a promoção que se pretende, por 

exemplo, redução da mortalidade infantil em determinada região. Nesse caso, em um 

momento preliminar são coletados os dados relativamente às causas de mortalidade. Em 

seguida é feito um estudo a partir do qual haverá um processo decisório para estabelecer 

dentre as diversas causas quais serão objeto de atuação especifica. Depois é realizado um 

planejamento para concretização dessas políticas, nas mais diversas frentes. Assim, por 

exemplo, são realizados investimentos para proporcionar a melhoria da alimentação 

                                                 
16

 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, p. 36. 
17

 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas, p. 57. 
18

 DWORKIN, Ronald. Obra citada, p. 141. 
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materna e infantil, é feito atendimento médico preventivo, é investido dinheiro no 

tratamento de água e no saneamento básico etc. Como se pode ver, para cada problema há 

várias possibilidades de atuação.  

   As políticas públicas são complexas e as atuações se 

interrelacionam. Em cada projeto é possível verificar a demanda de investimentos não 

somente nas ações em si, mas também nas fases preliminares que começam com o 

levantamento dos dados e a realização dos estudos.  Nesses exemplos, há uma atuação 

forte dos entes públicos, responsáveis pela concretização dessas políticas, que significa 

desembolso imediato de recursos. Ainda que os resultados da implementação dessas 

políticas somente possam ser aferíveis depois de determinado tempo, os investimentos, 

usualmente, ocorrem desde logo. 

   Há casos em que uma política pública pode considerar a redução de 

um tributo, por exemplo. Assim, para gerar efeitos na área da saúde, pode-se desonerar 

determinado alimento, incentivando o seu consumo pela população com vistas a prevenir 

determinada doença. Nessa situação um ‘deixar de fazer’, deixar de cobrar alguns impostos 

pode refletir-se na concretização de interesses públicos maiores e no atingimento de 

programas de ação
19

. 

   Em outro sentido, conforme o caso, o Estado pode adotar uma 

postura promocional, abstendo-se de fazer e premiando de algum modo os particulares que 

envidem esforços no sentido da concreção dessas finalidades coletivas. Nessas situações, a 

atuação governamental é voltada para o fomento, estimulando a atuação da iniciativa 

privada. 

   Pode-se, por isso, imaginar que algumas carências sociais podem ser 

supridas sem a necessidade de novos investimentos públicos, seja fazendo uso da 

infraestrutura existente, seja através de recursos privados. Segundo COMPARATO: 

                                                 
19

 O aspecto ruim de políticas dessa natureza é que há uma verdadeira redistribuição de riquezas, então se por 

um lado consegue-se atingir determinados fins, por outro essa conduta gera reflexos inevitáveis. Os Estados 

não podem desonerar determinados itens sem propor as respectivas medidas compensatórias. Então apesar de 

haver o incentivo para o consumo de certos produtos, outros serão mais onerados eventualmente reduzindo-

se o consumo e causando reflexos na economia e na própria produção de bens. 
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A grande maioria das leis insere-se, hoje, no quadro de políticas governamentais e 

tem por função não mais a declaração de direitos e deveres em situações jurídicas 

permanentes, mas a solução de questões de conjuntura (Massnahmegesetze), ou 

então o direcionamento, por meio de incentivos ou desincentivos, das atividades 

privadas, sobretudo no âmbito empresarial (Lenkungsgesetze), ou ainda a regulação 

de procedimentos no campo administrativo (Steuerungsgesetze).
 
 
20

 

 

   Se por um lado nem sempre é necessário realizar gastos para 

concretizar políticas públicas, por outro essa não é a regra. Na maior parte das vezes, é 

necessário disponibilizar recursos públicos tanto para complementar o que já foi 

disponibilizado quanto para o montante necessário para realmente iniciar algum projeto. 

   Nesse cenário, os recursos públicos são riquezas limitadas e 

incapazes de dar atendimento a todas as mazelas sociais. Manejar políticas públicas se 

traduz, por isso, em realizar escolhas dentro do que é imprescindível e necessário e mais do 

que isso, dentro do que é possível. Em vista disso, algumas necessidades são preteridas, e 

muitas iniciativas são limitadas no aspecto geográfico ou temporal. São escolhas 

complexas, embasadas em estudos e estatísticas, nas quais se pretende realizar o máximo 

com o mínimo disponível. 

I.2 – O EXAURIMENTO DOS RECURSOS PÚBLICOS 

   Como visto, a satisfação das necessidades mais imediatas da 

população somente pode ser alcançada se os entes estatais dispuserem de recursos 

financeiros. Para tanto, não basta a existência de políticas públicas orientadas por 

diretrizes, cujo alvo seja o atendimento da coletividade. É necessário haver recursos ou ao 

menos a viabilidade de obtê-los. Não há melhorias de relevo que possam ser realizadas 

sem que se façam os respectivos investimentos, sejam eles públicos ou privados. 

I.2.1 Os antecedentes: os instrumentos disponíveis para a ampliação da arrecadação 

   Para viabilizar a implantação dessas políticas públicas, o Estado tem 

à sua disposição algumas alternativas: entre elas, aumentar o endividamento público, 

arrecadar mais impostos ou captar investimentos privados. 

                                                 
20

 COMPARATO, Fábio Konder. Obra citada, p. 59. 
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   Tomar empréstimos não é a melhor das soluções existentes visando 

arrecadar recursos para investir nos projetos públicos. As taxas de juros que serão obtidas 

vão depender do cenário econômico existente, da estabilidade político-econômica, das 

garantias oferecidas etc. Além disso, todo empréstimo precisa ser, em algum momento, 

quitado, sob pena de fazer uma Nação inteira sofrer os efeitos perpétuos de eventual calote.  

   A expectativa de aumentar a arrecadação esbarra em pelo menos três 

óbices: obstáculo jurídico, econômico e moral. 

   O primeiro deles consiste no obstáculo jurídico. Somente é possível 

aumentar os impostos se houver previsão legal. Depois, há que se respeitar outros 

princípios próprios do direito tributário como a anterioridade, a não cumulatividade etc. 

   A segunda restrição que se pode visualizar no tocante ao aumento da 

arrecadação é de ordem econômica
21

. Se a população deve destinar uma fatia maior de seus 

rendimentos para o pagamento de impostos significa que sobrará menos dinheiro para ser 

destinado ao consumo seu e de sua família
22

. Se as pessoas comprarem menos, a indústria 

não tem motivo para produzir tanto. Logo, não necessita de jornadas de trabalho extensas, 

nem de tantos insumos. O efeito da elevação dos tributos acaba repercutindo justamente no 

bem que se pretendia proteger, reduzindo-se a arrecadação, já que aqueles que não têm 

trabalho, não têm dinheiro para consumir e não podem pagar impostos. O raciocínio cíclico 

comprova que, sob a ótica econômica, o aumento de impostos não é a melhor alternativa. 

   Um terceiro impedimento para a elevação de recursos públicos 

através da arrecadação se traduz em um obstáculo de ordem moral. O aumento de tributos 

gera um descontentamento geral. Decisões dessa natureza, embora adotadas mediante um 

procedimento de representação democrática, são em verdade desprovidas de legitimação. 

A população não sente que os representantes eleitos estão de fato fazendo jus ao seu 

mandato quando propõem projetos dessa natureza. A população sente-se, como é natural, 

lesada e supõe que deve haver outros meios de ampliar os recursos públicos sem que seja 

                                                 
21

 Uma análise em profundidade desse tema extrapola os limites deste estudo.  
22

 É claro, no entanto, que essa questão é colocada em tese porque na prática as famílias, primeiro, tentam 

satisfazer as suas necessidades mais imediatas, como alimentação, para, então, se sobrar dinheiro, quitar os 

tributos. Mas na verdade, não se pode ignorar que haverá uma contenção de gastos com consumo, que atinge 

bens que não sejam de primeira necessidade. 
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necessário arrecadar mais
23

, instituindo novos impostos
24

. Para tanto, espera que haja 

repressão e ações efetivas no combate à corrupção e controle do desperdício de dinheiro 

público, por exemplo.  

   Uma quarta alternativa, que já é desde logo descartada, face à sua 

limitação e natureza é a de obter recursos públicos para destinar às carências coletivas 

através da diminuição de gastos públicos.
25

  

   Essa possibilidade não é algo fácil de ser alcançado. Solução como 

essa depende de muita vontade política, o que é um verdadeiro empecilho ao seu 

atingimento. Além disso, determinadas limitações podem engessar o funcionamento do 

sistema diante das peculiaridades (inclusive regionalizadas) pelas quais passam alguns 

Estados e Municípios. Depois, essa alternativa não retrata verdadeiramente aumento de 

arrecadação, mas racionalidade nos gastos e ampliação da eficiência do aparato estatal. 

   Pelo exposto, aumentar a arrecadação, seja ampliando as taxas 

cobradas, seja pela abrangência de maior número de contribuintes ou mediante a criação de 

novos impostos, não são as soluções mais apropriadas a serem adotadas. 

   Uma alternativa para não elevar o endividamento estatal, nem 

aumentar os impostos cobrados é estudar possibilidades de aplicação do uso do dinheiro 

privado em prol de interesses coletivos. 

                                                 
23

 Entre eles obviamente se espera que o Estado gerencie melhor os recursos de que dispõe e fiscalize mais a 

atuação dos agentes públicos, punindo a corrupção e agindo ativamente para recuperar os recursos 

indevidamente desviados. 
24

 A exceção que se poderia fazer a esse raciocínio abrange a instituição do imposto sobre grandes fortunas, 

de competência da União. É claro que a sua cobrança faria ingressar recursos interessantes nos cofres 

públicos, contudo o principal objetivo desse imposto se traduz em mecanismo de redistribuição de renda, 

distribuição essa que efetivamente só ocorrerá se houver racionalidade no emprego dessas verbas ao invés de 

servir de pretexto para ampliar os gastos públicos.  
25

 “A presença do princípio da eficiência ganha importância diante de um Estado de Direito democrático e 

social, no qual se busca a concretização permanente do princípio da igualdade como valor superior do 

ordenamento jurídico, de modo que seu conteúdo não seja apenas formal, mas, também material. Significa 

que a eficiência da Administração deve alcançar também o dever de atingir resultados de acordo com as 

determinações do ordenamento jurídico, sendo válido, portanto, o que se objetiva com a política social e 

econômica do Estado.” (DAL BOSCO, Maria Goretti. Discricionariedade em políticas públicas, p. 210). 
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I.2.2 O recurso à iniciativa privada 

   Desde há muito a carência de recursos públicos faz com que o 

Estado recorra aos investimentos privados para financiar obras públicas. O problema da 

utilização desse financiamento é que para viabilizar o investimento, o particular privado 

pretende se ressarcir dos custos investidos, da remuneração pelo capital – isto é, o lucro – e 

pelo serviço, bem como pelos riscos assumidos na contratação pública. E esses riscos não 

são poucos. É notória a quantidade de particulares, contratados pelos entes públicos, que 

precisam se valer do Poder Judiciário para ter seus pleitos atendidos pela Administração 

Pública. Portanto, é uma solução cara, já que as propostas econômicas abrangem o custo 

do risco. A despeito disso, é importante ver outros aspectos. 

   As tarifas não são cobradas de toda a população, mas apenas dos 

usuários que utilizem o bem ou o serviço. 

   Nesse método de “financiamento” ocorre uma espécie de 

redistribuição de riquezas. Tome-se como exemplo a concessão de uma rodovia para a 

iniciativa privada, que será remunerada pela cobrança do pedágio. Ao final da concessão a 

obra será revertida ao patrimônio público e durante o período da concessão o ente público 

receberá pela outorga. Isso significa que o dinheiro que o Estado receberá pela outorga de 

uma rodovia será utilizado para os mais diversos fins, tais como saneamento básico, 

educação etc. 

   A população que paga a tarifa invariavelmente não é a mesma que se 

beneficiará com a realização das políticas públicas financiadas com o valor da tarifa. Daí se 

falar em redistribuição de riquezas. 

   Esse modo de arrecadação de recursos é bem menos impopular que 

a elevação de tarifas, mas não chega a ser uma solução satisfatória. Quando se cobra uma 

tarifa de pedágio, como a exemplificada acima, esse é um custo que passa a ser 

incorporado no preço final dos produtos e inevitavelmente será arcado por todos os 

consumidores. Um exemplo disso é o transporte de mercadorias, que tem seu custo direto 

elevado pela cobrança de pedágio. 



 

16 

 

   Ademais, há uma limitação material à exploração de infraestruturas. 

Como todos os recursos econômicos, há uma restrição quanto à quantidade de obras que 

poderiam ser exploradas pela iniciativa privada. E mais, há projetos que não são 

economicamente viáveis para serem remunerados apenas por tarifas, face ao grande 

investimento que a obra demanda. 

I.2.3 O problema do rol de prioridades  

   Como se evidencia, há uma crescente demanda por investimentos 

(seja em infraestrutura, seja no custeio) ao mesmo tempo em que os recursos disponíveis 

são limitados. Como se não bastasse, há outros problemas como a ordem de prioridades no 

atendimento das necessidades da população.  

   As leis fixam metas de aplicação de recursos públicos. A própria 

Constituição prevê, por exemplo, que o descumprimento na aplicação de um percentual 

mínimo poderá ensejar intervenção federal (art. 34, VII, “e”). Contudo, excluídos 

parâmetros gerais
26

, não há um rol que determine as prioridades que orientarão os gastos 

dos recursos públicos.  

   A Constituição elenca como direitos de todos e dever do Estado a 

saúde, a educação e a segurança pública (arts. 196, 205, 144). Mas o quanto efetivamente é 

destinado a cada necessidade (salvo os parâmetros mínimos) e o modo como é realizada a 

alocação de recursos é uma decisão que compete aos governantes, via elaboração de 

proposta orçamentária. Isso faz com que, muitas vezes, determinadas necessidades sejam 

colocadas em segundo plano. Isso ocorre por uma razão muito simples: há mais 

necessidades a serem atendidas que recursos disponíveis. 

   Veja-se, por exemplo, o dilema quanto à alocação de recursos na 

área da educação. Ora, ninguém ignora que o ensino fundamental é uma prioridade a ser 

atendida pelo Estado. Mas, também, se reconhece que a União e os Estados devem manter 

                                                 
26

 Por exemplo, anualmente os Estados devem destinar pelo menos vinte e cinco por cento da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino, enquanto que a União deve destinar pelo menos 18%. Contudo, sabe-se que os índices são muito 

inferiores aos desejáveis. Ademais disso, na concretização de direitos fundamentais é inaplicável a reserva do 

possível, assim o ideal é não é apenas reduzir as despesas e bem empregar os recursos, mas também tanto 

quanto possível criar outras opções de arrecadação.  
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universidades públicas acessíveis à população e que isso é importante não apenas para o 

desenvolvimento pessoal de cada ser humano, mas da Nação na medida em que é das 

universidades que podem sair ideias e projetos importantes para o desenvolvimento de um 

país, entre outras vantagens em proporcionar cultura à população
27

. Quanto dos recursos 

públicos, observados os percentuais mínimos legais
28

, será destinado ao ensino 

fundamental, ao médio e às universidades? 

   É uma escolha difícil, especialmente quando se considera que a 

alocação de verbas para uns significa menos recursos para todos os demais.  

I.3 A DUPLA FUNÇÃO DOS BENS PÚBLICOS 

   Pelo que foi dito, algumas carências sociais podem ser suprimidas 

pela atuação do terceiro setor
29

. Outra fonte de riquezas consiste nos bens públicos, que 

tanto podem ser usados para dar esse atendimento, quanto para atrair investimentos 

privados e gerar assim mais recursos para os entes públicos. 

   Por isso, se sustenta que ao fim e ao cabo, os bens públicos são os 

maiores responsáveis por viabilizar a realização das políticas públicas e por dar 

atendimento às necessidades coletivas. Nesse sentido, possuem eles dupla função. 

   O que define um bem como público é tanto a necessidade de 

proteção especial quanto a necessidade de cumprir uma função pública
30

. 

   Bens públicos não se constituem em meras riquezas estatais. 

Também não são recursos que devam permanecer ociosos, quando for possível aplicar-lhes 

em alguma utilidade que possa gerar benefícios em prol da coletividade. Mas isso não 

significa afirmar que os bens públicos devam ser utilizados pelos administradores em 

                                                 
27

 Para os fins do presente é irrelevante a discussão quanto a se é melhor aos governantes uma população 

esclarecida ou massificada. 
28

 Mesmo que esses percentuais mínimos sejam observados ainda haverá um déficit pois “não se pode 

constitucionalmente admitir que flexibilidade orçamentária implique esvaziamento de direitos sociais 

fundamentais.” (PINTO, Élida Graziane. Financiamento de direitos fundamentais: políticas públicas 

vinculadas, estabilização monetária e conflito distributivo no orçamento da União do pós-plano real, p. 383.) 
29

 Cfr. GIDRON, Benjamin et al. Government and the Third Sector: in comparative perspective: allies or 

adversaries?, p. 1-30. 
30

 Já para Onofre MENDES JÚNIOR, é a finalidade coletiva que define os bens públicos. (Direito 

administrativo, p. 245). 
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qualquer caso, há limites a serem observados, especialmente para conservar sua natureza e 

manutenção.  

   Deve-se conceber os bens públicos como um conjunto de coisas, no 

sentido jurídico, materiais ou imateriais que estão salvaguardadas do uso abusivo 

individual ou coletivo – nisso reside a proteção. Mas além desse aspecto, possuem um 

caráter instrumental, como meio para a realização da função pública, ou seja, de certo 

modo a função de preservação dos bens públicos justifica-se em razão daquele caráter. 

   Pode-se afirmar que os bens públicos possuem indiscutível 

importância para a coletividade. Alguns se destinam à sua fruição direta e imediata, outros 

são instrumentos diretos ou indiretos, necessários ao funcionamento do aparato estatal, 

cuja maior razão de ser consiste na realização da função pública. Assim, pode-se dizer que 

os bens públicos existem para e pela coletividade
31-32 

e é o que justifica a incidência de um 

regime juridico especial. 

I.3.1 O prisma da proteção 

   Os bens públicos estão sob a proteção do Estado porque interessam 

à coletividade. Isso se torna mais evidente quando se pensa em bens de uso comum do 

povo. A transcendência dos valores e interesses coletivos de um bem faz com que o 

                                                 
31

 Essa vinculação com relação aos interesses coletivos, conduz a realizar uma linha de corte na presente 

exposição. Isso significa deixar de lado as considerações históricas dos bens públicos - que antes eram 

tomados como bens do monarca, o qual poderia deles dispor do modo como melhor lhe aprouvesse, por 

exemplo. Em outras palavras, não se está dizendo que as teorias que justificavam os bens públicos, como por 

exemplo a do domínio eminente, não são relevantes. Mas o que se pretende é centralizar a exposição nos 

conceitos e clasificações dos bens públicos realizadas a partir da disciplina legal vigente (quando for cabível 

até do Código Civil anterior), deixando as evoluções históricas para a doutrina especializada que já se 

dedicou amplamente ao tema. Assim, adotar-se-ão as conclusões a que chegaram esses doutrinadores, na 

medida em que forem interessantes para demonstrar ou justificar a insuficiência dos parâmetros legais, bem 

como as soluções por eles recomendadas. 
32

 Contudo, para Maria Sylvia Zanella DI PIETRO os bens dominicais “não têm destinação pública definida, 

razão pela qual podem ser utilizados pelo Poder Público para obtenção de renda ou outro fim de interesse 

público ou mesmo de interesse de particulares; é o caso das terras devolutas, dos terrenos de marinha, dos 

imóveis não utilizados pela Administração, dos bens móveis que se tornem inservíveis”. (DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella. Uso privativo de bem público por particular, p. 7). É por esse motivo que adiante a autora 

diferencia os bens de uso comum do povo e de uso especial dos bens dominicais, ao afirmar que apenas nas 

duas primeiras modalidades há uma destinação pública e assim afirma que “isso significa que, embora o 

Código Civil tenha adotado classificação tripartite, que permite enquadrar os bens públicos pelo critério da 

destinação, na realidade sob o ponto de vista do regime jurídico, existem apenas duas modalidades” (os do 

domínio público do Estado e os do domínio privado do Estado). (p. 7). 
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legislador tenha agrupado esses bens em um conjunto denominado bens de uso comum do 

povo. A eles conferiu especial proteção. E é porque o interesse vai além dos limites 

individuais de cada ser humano que se convencionou deixá-los sob a titularidade pública. 

   Estando sob responsabilidade estatal, o legislador reputou que essa 

seria a melhor forma de assegurar o direito da coletividade e ao mesmo tempo limitar o uso 

para coibir eventuais abusos. 

   Sobre essa responsabilidade dos entes estatais, Hely Lopes 

MEIRELLES afirma que 

O que convém fixar é que os bens públicos de uso comum do povo, não obstante estejam à 

disposição da coletividade, permanecem sob a administração e vigilância do Poder Público 

que tem o dever de mantê-los em normais condições de utilização pelo público em geral.
33

 

 

   Mas os bens dominicais, assim como os bens de uso especial, 

também se sujeitam a essa proteção, especialmente em razão de sua função instrumental – 

tratada adiante. Mesmo os bens dominicais
34

, “podem servir a uma finalidade social, como 

é o caso da concessão de direito real de uso de terrenos públicos para fins de habitação 

ou, mesmo quando não utilizados, com o fito de preservação ambiental.” 
35

 

   O dever de proteção não se confunde com o mero direito de um 

proprietário de gerir  e administrar seus bens. Vai além porque sobre eles incide um regime 

juridico especial, derrogatório do comum, o que impede, inclusive, dispor livremente do 

bem como se fosse um particular qualquer.  

   Um dos aspectos da proteção consiste precisamente no regime 

juridico diferenciado que incide sobre os bens públicos. 

   No entanto, opta-se por retirar o regime jurídico da caracterização 

para inserí-lo como consequência de ser o bem público. Ou seja, um bem não é público, 

                                                 
33

 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, p. 476. 
34

 “São bens dominicais as terras sem destinação pública específica”, “os prédios públicos desativados, os 

bens móveis inservíveis e a dívida ativa”. “Esses é que constituem objeto de direito real ou pessoal das 

pessoas jurídicas de direito público.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito 

administrativo, p. 1080.) 
35

 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo, p. 191. 
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via de regra, simplesmente por ser inalienável, impenhorável, imprescritível e possuir 

restrição quanto à oneração. A justificativa é anterior. Trata-se de um pressuposto: por ser 

bem público é que incide um regime jurídico próprio e distinto daquele aplicado aos bens 

privados. Por haver interesses coletivos é que se justifica a incidência de um regime 

jurídico especial aos bens públicos. Nesse sentido, adotado esse posicionamento, com a 

evolução da pesquisa, da tecnologia e do conhecimento será possível incluir na definição 

de bens públicos até mesmo coisas que antes sequer eram conhecidas e classificáveis pelo 

ser humano e justamente por isso sobre elas ainda não existia um regime jurídico a incidir, 

que pudesse ser usado para caracterizá-las.
36

 

   Em razão dessa proteção é que colocam os bens, que são públicos, 

sob titularidade estatal, porque cabe ao Estado garantir tanto a preservação desses bens 

quanto resguardar a possibilidade de que possam ser usufruidos pela coletividade
37

, nos 

limites fixados pelo ordenamento jurídico. 

   A proteção pode se traduzir inclusive em impedir a fruição pela 

própria coletividade. O atendimento à coletividade se traduz tanto no dever de proteger 

esses bens contra os abusos estatais, como também em alguma medida protegê-los da 

própria coletividade
38

, cujo uso indiscriminado poderia colocar em risco a sua existência e 

a sua destinação, caso não houvesse regramentos próprios. Não fosse o Estado o guardião 

desses bens, a coletividade não poderia sequer usufruir daquilo que é de todos. 

                                                 
36

 A evolução do que hoje se pode entender “bens públicos” é ilimitada, passando por descobertas científicas 

no tocante a cura de doenças, à consagração de que a cultura (comportamentos, modos, tradições, lendas) 

também é um bem público (sem prejuízo do reconhecimento dela como parte do meio ambiente cultural), 

além de avanços com relação à genética e biodiversidade. O interesse coletivo impõe que esses interesses 

sejam protegidos através da titularidade pública. 
37

 Isso não significa dizer que ao Estado cabe com exclusividade o dever de zelar pelo patrimônio que é de 

todos. Essa é uma atribuição dele, mas também é de toda a coletividade, que inclusive dispõe de instrumentos 

juridicos para assegurar essa proteção. 
38

 O interesse da coletividade não representa necessariamente permitir a todas as pessoas usar um bem 

público. Tome-se como exemplo um parque nacional, cujo interesse coletivo é a preservação do meio 

ambiente. Em situações como essa preservar é justamente restringir e ordenar o uso. Nesse sentido, “Mesmo 

quando a propriedade estatal é de uso coletivo, o livre acesso pode ser restringido, considerando 

principalmente o interesse da ordem pública” [MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Cours droit administratif 

des biens, p. 240 (tradução livre)]. Nessas situações, os princípios do uso coletivo devem ceder para preservar 

o próprio bem (liberdade, igualdade e gratuidade). 
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   Se esse interesse que é de todos, ficasse à mercê dos seus próprios 

integrantes haveria um risco muito grande de que os próprios administrados 

desperdiçassem esse direito pelo uso desordenado e abusivo. Isso poderia significar colocar 

em risco o próprio direito fundamental à vida.  

   Imagine a pesca abusiva, a livre instalação de quiosques nas 

calçadas, o acampamento e construção nas praias, o livre acesso a prédios públicos a 

qualquer hora e em qualquer circunstância etc. Por isso, a Administração atua restringindo 

e ordenando o uso dos bens – e o faz como qualquer proprietário que zela pelo seu 

patrimônio, mas com restrições que incidem sobre bens privados. Essa atuação estatal tem 

em vista a preservação e proteção dos bens públicos e, em última análise, é realizada em 

prol de toda a coletividade, que se beneficia da existência de regras quanto à ordenação dos 

espaços públicos. 

   BANDEIRA DE MELLO, inclusive, insere na definição de bens 

públicos a possibilidade de serem entendidos como tais aqueles bens privados que estejam 

afetados à prestação de um serviço público. 
39

 A intenção de abranger no conceito alguns 

bens que a rigor seriam bens privados na definição de bens públicos é evidente: dar a 

proteção do regime jurídico dos bens públicos àqueles bens que estiverem sendo usados à 

execução de um serviço público.  

   Busca-se,  dessa maneira, proteger esse serviço público, que se não 

fosse assim poderia sofrer a sua interrupção. Exemplo disso, seria a execução por dívidas 

realizada contra uma concessionária de serviços públicos, hipótese em que haveria o risco 

de os bens, que são usados na execução do serviço público servirem de garantia a execução 

dessas dívidas, que executadas poderiam retirar do serviço público esses bens, causando 

prejuízo inaceitável aos usuários de serviço público. 

                                                 
39

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, p. 866. 
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   Ainda quando os bens não estejam destinados diretamente à 

execução de um serviço público possuem função pública.
40

 

I.3.2 O caráter instrumental dos bens públicos  

   O segundo aspecto dos bens públicos consiste no dever de realizar a 

função pública. Sustenta-se que à Administração Pública cabe a tutela dos bens públicos 

também porque eles se prestam (enquanto meios) para concretizar interesses públicos. 

Assim, os bens públicos não estão somente sob proteção do Poder Público, como meros 

objetos, mas também como instrumentos para que Administração Pública possa concretizar 

os interesses coletivos por meio desses bens.  

   Os bens públicos não são senão os meios pelos quais se pretende 

atender à coletividade, nesse sentido reside a instrumentalidade. Considerando as várias 

categorias de bens públicos pode-se afirmar que nem todos os bens públicos existem para 

a coletividade, mas todos eles existem pela coletividade.
41

 

   Nesse aspecto, os bens públicos se traduzem em instrumentos para 

possibilitar a satisfação das necessidades públicas. A satisfação dessas necessidades 

somente pode ocorrer se os entes estatais tiverem condições materiais de realizar essa 

atividade. Em vista disso, faz-se imprescindível aparelhar os entes estatais de recursos 

materiais para viabilizar o exercício das funções públicas. 

   E como se faz isso? Dotando os agentes públicos de viaturas para 

fiscalizar as condutas das pessoas, de prédios públicos para que os diversos órgãos possam 

se instalar, de escolas e hospitais onde o ensino e a saúde possam ser disponibilizados à 

população, entre outros tantos exemplos. 

 

                                                 
40

 Na propriedade pública o aspecto social já prevalece pelo só fato de tratar-se de bens do domínio das 

pessoas jurídicas de direito público.”
 
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Função social da propriedade 

pública, p. 562). 
41

 “A dignidade da pessoa humana como base da República significa, sem transcendências ou metafísicas, o 

reconhecimento do ‘homo noumenon’, ou seja, do indivíduo como limite e fundamento do domínio político 

da República. Neste sentido, a República é uma organização política que serve o homem, não e o homem que 

serve os aparelhos político-organizatórios.”
41 
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   Nessa seara afirma Onofre MENDES JÚNIOR que:  

... a administração pública se realiza, servindo-se de elemento material e humano 

indispensável ao exercício de suas funções. No desempenho dos serviços públicos, 

destinados à satisfação das necessidades coletivas, o Estado necessita do homem, 

que exerce a função pública, e do conjunto mais variado de cousas, de bens móveis 

e imóveis, corpóreos e incorpóreos, sem as quais não lhe seria possível cumprir sua 

finalidade.
42 

 

   Hely Lopes MEIRELLES, também reconheceu esse interesse 

público, por exemplo, no caso de bens  de entidades paraestatais, ao afirmar que: 

A origem e natureza total ou predominante desses bens continuam públicas; sua destinação 

é de interesse público; apenas sua administração é confiada a uma entidade de 

personalidade privada, que os utilizará na forma da lei instituidora e do estatuto regedor da 

instituição. A destinação especial desses bens sujeita-os aos preceitos da lei que autorizou a 

transferência do patrimônio estatal ao paraestatal, a fim de atender aos objetivos visados 

pelo Poder Público criador da entidade.
43

 

 

   Se por um lado há esse interesse público, presente nos bens de uso 

especial, por outro, afirma Hely Lopes MEIRELLES 

Ninguém tem direito natural a uso especial de bem público, mas qualquer indivíduo ou 

empresa pode obtê-lo mediante contrato ou ato unilateral da Administração, na forma 

autorizada por lei ou regulamento, ou simplesmente consentida pela autoridade 

competente.
44

 

 

   Mas também se insere dentro desse contexto os bens públicos que 

não são diretamente utilizados para essas funções, mas através dos quais se gera renda ou 

recursos que são ou podem vir a ser utilizados para a realização dessas funções públicas.  

   Ou seja, pretende-se deslocar os benefícios auferidos com os bens 

públicos usualmente classificados como dominicais e reputados sem destinação pública 

para serem instrumentos para o atingimento de funções públicas.  

                                                 
42

 MENDES JÚNIOR, Onofre. Obra citada, p. 245. 
43

 MEIRELLES, Hely Lopes. Obra citada, p. 470/471. 
44

 Idem, p. 477. 
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   Assim também se manifestou Floriano de Azevedo MARQUES 

NETO 

(...) não vemos como juridicamente possível haver bens integrantes do patrimônio público 

que sejam totalmente desprovidos de aplicação a uma finalidade de interesse coletivo, é 

dizer que não sejam uma utilidade pública.
45

 

 

   Nesse sentido, a exploração econômica de bens públicos dominicais 

afigura-se não apenas como um poder  titularizado pelo poder público, mas em alguns 

casos esse poder pode adquirir mesmo a feição de um verdadeiro dever. 

   No tocante ao reconhecimento dessa função pública também aos 

bens dominicais afirma Onofre MENDES JÚNIOR que  

sua finalidade é, eminentemente, o uso indiscriminado, ou seja por todos, característica que 

não se afasta, nem mesmo no caso dos bens do domínio privado do Estado, ou dos de uso 

especial. Isso porque, nessas hipóteses, os bens do domínio público nunca se destinarão a 

um objetivo de feição privada, mas, em última análise, estarão sempre servindo ao povo, 

figurando como um elemento para a realização do bem comum.
46-47

 

 

   Assim, a análise não pode ser feita de modo abstrato, mas caso a 

caso. A adoção da ideia acima exposta ao extremo levaria à própria eliminação da 

categoria de bens públicos dominicais que praticamente passariam ao uso comum do povo, 

o que obviamente não é o que se pretende. Ademais disso, a ideia é a da racionalização dos 

usos que um bem público comporta e não a de sustentar a ampliação do rol das categorias 

de bens públicos.  

                                                 
45

 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos, p. 391. 
46

 MENDES JÚNIOR, Onofre. Obra citada, p. 247. 
47

 Essa vinculação com relação aos interesses coletivos, conduz a realizar uma linha de corte na presente 

exposição. Isso significa deixar de lado as considerações históricas dos bens públicos - que antes eram 

tomados como bens do monarca, o qual poderia deles dispor do modo como melhor lhe aprouvesse, por 

exemplo. Em outras palavras, não se está dizendo que as teorias que justificavam os bens públicos, como por 

exemplo a do domínio eminente, não são relevantes. Mas o que se pretende é centralizar a exposição nos 

conceitos e clasificações dos bens públicos realizadas a partir da disciplina legal vigente (quando for cabível 

até do Código Civil anterior), deixando as evoluções históricas para a doutrina especializada que já se 

dedicou amplamente ao tema. Assim, adotar-se-ão as conclusões a que chegaram esses doutrinadores, na 

medida em que forem interessantes para demonstrar ou justificar a insuficiência dos parâmetros legais, bem 

como as soluções por eles recomendadas. 
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   Faz-se, portanto, necessária uma atuação positiva estatal para 

conferir a esses bens o melhor destino possível. Isso significa, em alguns casos, permitir o 

uso privativo de bens públicos. 

I.4 O USO PRIVATIVO DOS BENS PÚBLICOS 

   Embora possa parecer contraditório, a temática do uso privativo de 

bens públicos
48

 se concilia com a ideia de função social da propriedade pública.  

   O tema da função social da propriedade
49

 é mais trabalhado quando 

se trata do Estatuto das Cidades, o qual dispõe que há cumprimento da função social da 

propriedade quando se observam às exigências fundamentais de ordenação da cidade. Mas 

esse é apenas um dos aspectos dos bens, notadamente dos bens imóveis urbanos
50

. 

   O tema já foi objeto de estudo por Maria Sylvia Zanella DI PIETRO 

É possível falar em função social da propriedade pública? A dúvida tem sua razão de ser. É 

que, estando o poder público vinculado a fins de interesse público, mais especificamente ao 

bem-comum – que é a própria finalidade que incumbe ao Estado garantir – não há dúvida 

de que todo o patrimônio público tem que ser utilizado com esse objetivo.
51

 

 

   Afirma-se que não há contrariedade porque o cumprimento da 

função social da propriedade pública não significa necessariamente facultar o uso coletivo 

de um bem público. Em alguns casos o bem é destinado a um uso especial, por exemplo, e 

isso não exclui o cumprimento de sua função social. Mas, nas hipóteses em que for 

possível conferir também um uso privativo a esses bens públicos se estará dando a eles a 

                                                 
48

 “Esses usos se traduzem na ocupação por uma pessoa determinada de um bem público, que em razão 

dessa ocupação interdita o uso por outras pessoas.” (CHAPUS, René. Droit administratif général, p. 491 – 

tradução livre). 
49

 Ao tratar da função social da propriedade, Bockmann MOREIRA afirma que tornar socialmente eficaz o 

exercício do direito de propriedade individual implica “direcionar a prática desse direito também a uma 

finalidade exógena e extravagante ao seu conceito clássico (em que o destino do bem era ancilar à vontade 

do proprietário), que pode ir para além da representação do exercício do direito como um puro efeito do 

desejo do proprietário”. (Reflexões a propósito dos princípios da livre iniciativa e da função social, p. 28.) 

Contudo, ao se falar em função social da propriedade pública não se pode pensar em uma vontade do ente 

público diversa da própria função social da propriedade. 
50

 “De outro lado está o que poderíamos chamar de “funcionalização da propriedade”, manifestada na 

crescente atenção do Direito para com a finalidade a ser cumprida pelo emprego dos bens, públicos e 

privados, e que tenha como indicar mais patente a adstrição dos bens à função social.” (MARQUES NETO, 

Floriano de Azevedo. Bens públicos: função social e exploração econômica: o regime jurídico das utilidades 

públicas, p 389). 
51

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Função social da propriedade pública, p. 561.  
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melhor exploração possível e com isso o melhor atendimento à função social da 

propriedade. 

   A função social da propriedade pública pode ser atendida pelo uso 

privativo de um bem público quando se lhe confere uso adequado e compatível com a 

finalidade pública. Daí a importância da tese de que os bens públicos comportam múltiplos 

usos ou utilidades
52

. 

   A multiplicidade de usos pode ser vista em um paralelo com o 

parcelamento do solo, pelo qual há o melhor aproveitamento possível do bem. O uso 

privativo pode ser realizado para (i) conservação do bem público, (ii) atendimento a 

necessidades coletivas, quando o seu uso proporcionar utilidades à população, (iii) 

desenvolvimento econômico e (iv) recursos para o desenvolvimento de políticas públicas. 

   A múltipla utilização de um bem parte da ideia de que é possível 

coexistir uso principal e uso secundário para todas as categorias de bens públicos. Segundo 

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, ao considerar a forma exclusiva ou não de utilização 

dos bens públicos, afirma que “tanto o uso comum como o privativo” podem “incidir 

sobre qualquer espécie de bem público.” 
53

 

   Para Floriano de Azevedo MARQUES NETO, é possível 

estabelecer quatro os critérios para seleção do uso: critério da afetação original, da 

generalidade ou da abrangência, da prejudicialidade ou rivalidade e da economicidade ou 

rentabilidade.
54

 

   É possível então que um bem público tenha como finalidade 

secundária um uso privativo, que deve ser adequado: “O uso de bem público por particular 

nem sempre tem por objeto o mesmo fim a que ele se destina, embora deva ser sempre com 

ele compatível.” 
55

 

                                                 
52

 Não cabe maior aprofundamento ao presente tema, tanto pela inexistência de novidades quanto pelo amplo 

estudo já desenvolvido pela doutrina. 
53

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Uso privativo de bem público por particular, p. 17. 
54

 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos: função social e exploração econômica: o regime 

jurídico das utilidades públicas. Sobre o tema, confiram-se especialmente as páginas 400 a 413. 
55

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Obra citada, p. 24. 
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   Para DI PIETRO,  

Diante dessa multiplicidade de formas de uso incidentes sobre um bem público cabe à 

autoridade administrativa que exerce a respectiva gestão optar por aquelas que maiores 

utilidades proporcionem à população, imprimindo-lhes maior estabilidade na medida em 

que se revelem mais compatíveis com o uso comum do povo.
56

  

 

   Mas considerando a possibilidade da múltipla utilização de bens 

públicos de uso especial e dominicais, a assertiva a eles se estende também: na medida em 

que for possível, diante do caso concreto, também se deve dar o melhor uso possível aos 

bens de uso especial e aos bens dominicais. 

   Assim, considerada a multiplicidade de usos que um único bem 

público comporta
57

, será possível que ele esteja vinculado à satisfação de necessidades 

coletivas quanto a um uso e não esteja quanto aos demais, sem se afastar de sua função 

pública – que poderá inclusive consistir na geração de riquezas.  

   Tome-se como exemplo um bem de uso comum do povo, uma praia. 

Ora, seu uso primário é o lazer da população, logo, esse uso é destinado ao interesse 

coletivo. Todavia, com relação aos quiosques que se instalaram nesse mesmo espaço, não 

se pode afirmar que aquela parte da praia estaria destinada à satisfação de necessidades 

coletivas. O uso privativo da praia somente é admitido de modo secundário. E, justamente 

porque esse uso não está destinado à coletividade, é que pode o poder público conferir o 

uso privativo em prol de um comerciante em específico, impedindo, assim, o livre trânsito 

dos banhistas por aquela porção de areia onde se instalou o comerciante. 

   Desse modo, pode-se verificar que o uso privativo pode ser 

compativel com a função social dos bens públicos.  

   Segundo Jacqueline MORAND-DEVILLER o uso privativo poderá 

ser concedido com vistas a atender um interesse pecuniário privado ou um interesse 

                                                 
56

 Idem, p. 26. 
57

 “O uso anormal é aquele que não é compatível com a afetação do bem utilizado. Mas, precisamente, 

estas ocupações não têm direito de existir. A propriedade do Estado não deve ser objeto de qualquer 

ocupação incompatível com seu destino, isto é, de usos anormais, suscetíveis de impedir o seu uso 

normal, dado o destino principal.” (CHAPUS, René. Obra citada, p. 494 – tradução livre). 
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geral
58

. Exemplo do primeiro caso é o uso privativo de bancas de jornal sobre o 

calçamento, enquanto que no segundo caso tem-se como exemplo a a passagem de fios e 

tubulações com o objetivo de prestar um serviço público.  

   Se for cedido de modo oneroso, haverá a apropriação de riquezas 

privadas que podem ser utilizadas na concretização de políticas públicas. Se for cedido de 

modo gratuito, essa concessão pode atender a interesses da coletividade, proporcionando 

utilidades aos administrados. Eventualmente ainda o uso gratuito pode ser conferido em 

benefício especificamente de um particular, mas isso poderá ocorrer em casos 

excepcionais.
59

 

   Tome-se como exemplo, uma microempresa que passa a explorar, 

mediante concessão de uso, um restaurante ou uma cantina instalada em um prédio em que 

funciona um órgão público. É evidente que há apropriação de benefícios pelo ente 

privado
60

, mas ele não é o único que aufere vantagens a partir dessa contratação. 

   Em um primeiro aspecto deve-se considerar que nessa cessão de 

bens para uso privativo, para que o particular se aproprie desses benefícios tem de exercer 

atividade comercial, considerando o exemplo citado. O benefício somente poderá ser 

colhido pelo particular com o seu esforço. 

   A concessão de uso de bem público permite o exercício da atividade 

comercial, o que pode se traduzir em geração de empregos. Serve tanto ao 

desenvolvimento econômico, quanto à geração de riquezas.  

                                                 
58

 (MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Obra citada, p. 260). GODFRIN e DEGOFFE acrescentam que às 

utilizações privativas de bens públicos devem concorrer também com a valorização econômica do bem. 

(GODFRIN, Philippe e DEGOFFE, Michel. Droit administratif des biens, p. 124). Em casos como o da 

atribuição de nome se isso ocorrer será tanto melhor para o investidor quanto para o contratado, que terá a 

possibilidade de auferir mais receitas nas próximas contratações.  
59

 Um exemplo é o caso de, por exemplo, restringir o acesso privativo de um bem público, tal qual um box 

em uma feira de artesanato, a pessoas de baixa renda. Nesse caso, é evidente que o uso privado do bem não 

objetiva a arrecadação e o critério imposto ao particular tem em vista razões de política social. 
60

 “Alguns usos privativos não têm outro propósito além de satisfazer os interesses privados pecuniários do 

ocupante. Eles certamente não são contra o interesse público. Mas interesse privativo não é o seu 

propósito.” (CHAPUS, René. Obra citada, p. 494 – tradução livre). 
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   O exercício da atividade econômica também permite o recebimento 

de tributos e incentiva o consumo, uma vez que os bens colocados à venda no restaurante 

(ingredientes, bebidas etc.) serão adquiridos pelo empresário. Ademais, presta-se também 

para oferecer utilidades aos servidores públicos. Portanto, se há benefícios concedidos ao 

particular, esses não são desarrazoados, considerando-se que há muitos ganhos para a 

coletividade, além da própria contraprestação prevista no contrato, ainda que o maior 

beneficiado com a concessão de uso seja mesmo o particular. 

   Tanto sob a ótica da proteção, quanto sob o prisma do melhor 

aproveitamento possível, na concessão de uso privativo de bens públicos a particulares 

destacam-se o dever de observância dos princípios da isonomia e da moralidade
61

 na 

medida em que um particular é beneficiado em detrimento de outros. Não sendo assim, 

haveria verdadeiro enriquecimento ilícito do particular que fosse beneficiado pelo uso 

privativo de bens públicos. 

   Atos que atentem contra a isonomia também irão macular a conduta 

que se espera que atendesse o princípio da moralidade. Logo, a ofensa à isonomia 

caracteriza dupla ofensa ao interesse público. 

   A isonomia significa dar tratamento igualitário a todos os 

interessados em contratar com a Administração Pública e desse modo, em regra, não é 

permitido o benefício de um particular em detrimento de outro, ainda quando se trate de 

usufruir de um bem público que a todos pertence:  

A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos, 

prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, 

todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância 

com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. 
62

 

 

   Essa regra comporta exceção apenas na medida em que o tratamento 

discriminatório que mais favoreça um em detrimento de outro ocorra quando houver 
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 Para Manoel de Oliveira FRANCO SOBRINHO, “a força do fato moral muitas vezes surge maior que a 

força do princípio legal”. (O princípio constitucional da moralidade administrativa, p. 159). 
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 MORAES, Alexandre. Direito constitucional, p. 64. 
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amparo legal e desde que exista razão em tal distinção, normalmente amparada pela 

própria diversidade da situação de cada qual. 

   Exemplo clássico é o do tratamento mais favorecido à microempresa 

e a empresa de pequeno porte, como modo de dar atendimento às normas constitucionais 

previstas nos arts. 146, III, d, 170 IX e 179 da CF de 1988. 

   Outro exemplo é o do favorecimento aos licitantes nacionais 

(margens de preferência) em detrimento de bens e serviços produzidos fora do país, como 

instrumento de política econômica. Nessa hipótese admite-se que a contratação seja 

inclusive mais onerosa (até 25% superior) para a Administração Pública. 

   Ainda para Alexandre de MORAES, “pelo princípio da moralidade 

administrativa, não bastará ao administrador o estrito cumprimento da estrita legalidade, 

devendo ele, no exercício de sua função pública, respeitar os princípios éticos de 

razoabilidade e justiça.” 
63

  

   Imoralidade consiste, para Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, na 

contrariedade ao “senso comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à 

dignidade do ser humano, à boa-fé, ao trabalho, à ética das instituições.” 
64

 Segundo ela, 

“a moralidade exige proporcionalidade entre os meios e os fins a atingir; entre os 

sacrifícios impostos à coletividade e os benefícios por ela auferidos; entre as vantagens 

usufruídas pelas autoridades públicas e os encargos impostos à maioria dos cidadãos.” 
65

 

   Os princípios da impessoalidade e da moralidade não apenas 

norteiam a conduta da Administração Pública, mas a vinculam. O primeiro é concretizado 

pelo dever de dar tratamento isonômico aos administrados que estiverem em idêntica 

situação, enquanto o segundo é dotado de relativa abstração, afastando condutas antiéticas, 

arbitrárias, injustas etc. 
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 Idem, p. 312. 
64

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, p. 111. 
65

 Idem. 
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   Além de ser imoral a conduta consistente em beneficiar um 

particular em detrimento de outro, caracteriza-se como ato de improbidade administrativa, 

ainda que não ocorra prejuízo econômico para a Administração Pública. 

   Esses dois princípios constitucionais acabam por vedar a concessão 

de privilégios pessoais em prol de um particular em específico e justamente por isso 

constituem-se, ao lado de outros, verdadeiros deveres. Eles deverão ser concretizados 

através de regras contidas no ato convocatório que eliminem a possibilidade de tratamento 

anti-isonômico ou, se houver justo motivo para um tratamento diferenciado, que esse esteja 

exposto previamente. Também impõe a existência de regras claras quanto à habilitação de 

particulares no procedimento licitatório, modo de julgamento de propostas, tudo visando a 

evitar arbitrariedades e demonstrar o cumprimento dos princípios constitucionais. 

   Os bens públicos consistem em um patrimônio rico e diversificado.
66

 

Já restou assentado que quando se fala na judicialização de políticas públicas a ausência de 

recursos públicos não pode mais justificar a negativa do atendimento das necessidades 

mínimas da população. Além disso, não há que se falar em ‘reserva do possível’ quando se 

evidencia haver bens públicos que permanecem inexplorados. Diante disso, quando for 

possível (quando o bem público comportar múltiplos usos), deve-se conferi o uso privativo 

de bens públicos como modo de melhor atender à função social e, quando cabível, gerar 

recursos públicos. 
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 BEAUREGARD-BERTHIER, Odile de David. Obra citada, p. 21. 
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 CAPÍTULO II - OS NAMING RIGHTS 

 

 

II.1 CONCEITO DE NAMING RIGHTS - II.2 NATUREZA - II.3 

RISCOS - II.3.1 Eventual ofensa à ordem democrática - II.3.2 A ausência 

de identificação por parte da sociedade - II.3.3 Eventos supervenientes - 

II.4 LIMITES - II.4.1 Os critérios de escolha do nome - II.4.2 A vedação 

a determinadas nomeações - II.4.3 Transitoriedade e perpetuidade 

 

 

   Inaugura-se este capítulo para tratar de um tema bastante 

controvertido: os naming rights.  

   Os naming rights tornaram-se mais conhecidos em razão de sua 

utilização em estádios esportivos. Aproximadamente 95% dos estádios esportivos 

construídos nos EUA desde 1990 possuem contratos de naming rights.
67

 

   Embora o instituto tenha se tornado mais conhecido nas últimas 

décadas, ele não é uma verdadeira novidade.  

Os naming rights tornaram-se populares nos últimos anos. A primeira empresa a pagar por 

naming rights de estádios foi a Schaefer Brewing Company de Foxboro, Massachusetts. 

Em 1971, ela pagou US$ 150.000 para atribuir nome ao novo estádio de futebol de 

Schaefer. Dois anos depois, Rich Products pagou US$ 1,5 milhões para o nome de um 

novo estádio de futebol em Buffalo, Nova York. Mas somente em meados dos anos 1990 

foi que o fenômeno realmente decolou em os EUA.
68

 

 

   A popularidade dessas contratações passa por uma estratégia de 

propaganda. Segundo exposição de motivos do projeto de lei 1716, a evolução da indústria 
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 VOIGT, Christian Maximilian. "What’s really in the package of a naming rights deal?” p. 327.  
68

 MAISASHVILI, Robin Lightner; SMITH, Nina, Fields of opportunities, p. 33-35 (tradução livre). 
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de publicidade nos Estados Unidos começou na década de cinquenta, com a cessão de 

contratos do que é conhecido em inglês como naming rights.
69

 

   A utilização do instituto passou assim por estádios e escolas, mas foi 

além. Muitos turistas já passaram por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de 

Nova York sem se dar conta da origem de seus nomes. Os naming rights chegaram até 

eles. Foram usados nas conhecidas Herald Square e Times Square, por exemplo. Quem 

passa por lá carregados de sacolas de compras, com mapas e guias turísticos nas mãos não 

se apercebe que esses pontos turísticos foram assim nominados em razão dos nomes dos 

principais jornais da cidade de Nova York.
70

 

   Sobre o aspecto da relevância econômica dessa contratação, é 

imprescindível anotar que, entre 1999 e 2004, mais de cem contratos de cessão de naming 

rights foram firmados para instalações desportivas  nos Estados Unidos e Canadá, para um 

período de dezenove anos e um valor médio de dois milhões de dólares por ano nos 

Estados Unidos. No ano de 2004, nos Estados Unidos, vinte desses contratos foram 

assinados por um montante aproximado de trezentos e vinte milhões de dólares.
71

 

   Apesar de sua popularidade no meio esportivo, a sua origem 

antecede o uso em estádios esportivos
72

. 

   Em 1881, segundo relata Terry BURTON, a Universidade da 

Pennsylvania concedeu à Escola de Administração o nome de “Wharton School of 

Business” por uma doação privada.
73

 

   Daí se pode verificar que a origem do instituto antecede o uso nos 

meios esportivos. Aproxima-se de atos de desprendimento pessoal e da busca pela 

realização do bem comum. 
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 Statement of Motives. Fifteenth legislature – Fifth ordinary session, nº 170, Senate Bill 1716, 2007 PR ALS 

170; 2007 PR LAWS 170; 2007 PR ACT 170; 2007 PR S.B. 1716. (tradução livre). 
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 Idem. (tradução livre). 
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 Idem. (tradução livre). 
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 Segundo GRYBAUM e WILENSKY-LANFORD, em estádios esportivos, utilizam-se os recursos de 

“naming rights” para pagar os salários dos jogadores GRYNBAUM, Michael M.; WILENSKY-LANFORD, 

Ethan. M.T.A. Sells the Naming Rights to a Station, and Wants to Make More Deals, p. 23.  
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 BURTON, Terry. Idem, p. 7. 
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   Atualmente, por tradição, são mais comuns os naming rights em 

estádios esportivos
74

, mas em grandes cidades dos Estados Unidos, como Las Vegas, Nova 

York e Boston, esse tipo de contratação tem sido utilizada também em estações de trem e 

metrô, escolas e bibliotecas, entre outras propriedades.
75

 

   Segundo relata o projeto de lei já citado, escolas públicas e privadas, 

hospitais públicos e privados e igrejas foram alvo desse tipo de contratação, pelo qual às 

pessoas que realizavam doações significativas era concedido o direito de colocar seu nome 

em tais instalações. Quanto maior o tamanho da propriedade que recebe o nome do doador 

ou o nome da empresa doadora, maior é a doação exigida para obtenção desse 

“benefício”.
76

 

   Para Philip ALTBACH, as universidades e faculdades têm recebido 

nomes de doadores – pense em Harvard, Yale, Brown, e muitos outros. Hoje John Harvard 

dificilmente teria seu nome colocado em um único banco escolar, tendo em vista a 

modéstia doação, que realizou no século XVII, consistente no acervo de seus livros para a 

biblioteca. Agora é necessário muito mais para ter o seu nome em uma faculdade.
77

 

   De acordo com os estudos de Terry BURTON houve um salto 

significativo no valor das contratações envolvendo naming rights de escolas de 

Administração em Universidades dos Estados Unidos. Dentre a lista por ele apresentada, 

na década de noventa os valores variavam de sete milhões e meio de dólares a trinta e 

cinco milhões. Já na década seguinte os valores alcançaram centenas de milhões de 

dólares, sendo os três maiores valores no montante de oitenta e cinco milhões, cem milhões 

e cento e cinco milhões de dólares e o menor valor de quinze milhões, ou seja, o dobro do 

menor valor da lista anterior.
78

 

                                                 
74

 Os naming rights de estádios esportivos tornaram-se populares até fora dos Estados Unidos: Grã Bretanha, 

Alemanha, Japão, Emirados Árabes etc. Confiram-se em The name game, de Kim WALKER e Steven 

JAMES, p. 27 e VON HOFFMAN, Constantine. Buying Up the Bleachers, p. 18-21; COKER, Margaret. 

Dubai Pulls Out the Stops-for Naming, p. 3. 
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 Statement of Motives. Fifteenth legislature – Fifth ordinary session, nº. 170, Senate Bill 1716, 2007 PR 

ALS 170; 2007 PR LAWS 170; 2007 PR ACT 170; 2007 PR S.B. 1716. (tradução livre). 
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 Idem. (tradução livre). 
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 ALTBACH, Philip G. What's in a Name?, p. 49. 
78

 BURTON, Terry. Obra citada, p. 3-5. 
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  Comparativamente com o número de escolas de administração, não 

há tantas opções para naming rights de escolas de medicina, direito e engenharia. No 

entanto, os valores alcançam somas mais expressivas. Trata-se bem verdade de uma regra 

de mercado: quanto menor a oferta, maiores são os valores. Para escolas de medicina os 

números variam de setenta e cinco milhões a duzentos milhões de dólares (Universidade da 

Califórnia, Los Angeles - Geffen School of Medicine - 2002).
79

  

   Na área de tratamento à saúde, os valores envolvidos nas 

contratações de naming rights alcançaram quatrocentos milhões de dólares (Sanford Health 

System, Sioux City – 2007).
80

 Valores que são semelhantes aos envolvidos no novo estádio 

de baseball onde New York Mets jogam: vinte milhões por ano, durante vinte anos, numa 

negociação que totalizou quatrocentos milhões de dólares.
81

 

   Tendo em conta as altas somas envolvidas nessas contratações, não 

é por outra razão que se afirma que para universidades e faculdades receber um alto valor 

de naming rights é como ganhar na loteria.
82

 

   Os naming rights já foram objeto de críticas
83

, sátiras
84

 e até 

poesia
85

.  

   Em alguns casos, os naming rights são utilizados junto com outros 

benefícios, como em um pacote. Os entes governamentais oferecem isenções tributárias, 

imóveis e naming rights, visando atrair investidores para uma determinada região e assim 

gerar empregos e desenvolvimento econômico.
86
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 BURTON, Terry. Naming rights: legacy gifts & corporate money, p. 11-12. 
80

 Idem, p. 16. 
81

 Idem, p. 23. 
82

 Idem, p. 21. 
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 Cite-se, como exemplo, “Quando o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, propôs em 2002 a cessão 

de naming rights de parques da cidade para corrigir uma enorme crise no orçamento, recebeu vaias e 

paródias.” (tradução livre) (MINOW, Martha. Symposium: public values in an era of privatization: public 
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 HALTOM, Bill. The RC Cola/Moon Pie law offices of Dewey, Cheatem & Howe: sports franchises and 

bowl games naming rights, p. 34. 
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86
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   Há aqueles que defendem os naming rights como uma utopia. Eles 

afirmam que as pessoas que realizam essas grandes doações o fazem porque querem ‘fazer 

a diferença’ e não em razão dos naming rights que os acompanham.  

   Ainda, para Greg Sheridan, Vice Presidente de Relações 

Institucionais na Universidade de Washington, as pessoas fazem essas doações porque são 

apaixonadas pela instituição e realmente querem ‘fazer a diferença’.
87

 Ou simplesmente, 

sentem-se atraídas por realizar caridade
88

. Segundo ele, os naming rights teriam um caráter 

secundário em relação à doação.  

   Contudo, é difícil sustentar essa acessoriedade se os naming rights 

são justamente conferidos como uma contraprestação daquele que oferta os recursos 

privados. E se o objetivo é de fato uma doação desprendida, ao bem da instituição e dos 

fins que ela defende, traduzida em um mero ato altruístico, não se vê motivo para não 

realizá-la de modo anônimo. Quem quer realizar o bem, pelo bem em si mesmo, pode e 

deve fazê-lo de maneira discreta. Desse modo, não se concorda com a ideia de que os 

naming rights seriam algo secundário para esses doadores porque eles justamente o 

recebem em troca de elevadas somas em dinheiro
89

. 

   Nessa mesma linha, Ann BARTOW sustenta que na verdade, a 

compra de naming rights pode promover a percepção de comportamento de caridade por 

parte da entidade que coloca seu nome em um prédio, mas na verdade funciona como uma 

propaganda ou esforço promocional. A corporação recebe visibilidade valiosa e a enganosa 

ilusão de ter sido um benfeitor generoso.
90

 

   Outros são mais realistas e concentram seus argumentos nos 

benefícios que podem advir dos recursos que são obtidos pela contratação.  
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 Citado por BURTON, p. 97 (tradução livre). 
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 BURTON, Terry. Obra citada, p. 99 (tradução livre). 
89

 Esse tema será retomado adiante, sob o prisma do direito brasileiro, quando for realizada uma análise da 

doação condicional e de outros institutos. 
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 BARTOW, Ann. Distributive justice and intellectual property: trademarks of privilege: Naming rights and 

the physical public domain, p. 930 (tradução livre). 
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   De fato, não se pode deixar de reconhecer que os naming rights 

constituem importante instrumento destinado a amealhar recursos, tanto no âmbito privado 

quanto no público. 

   Mas, olhando para o outro lado da contratação, verifica-se grande 

importância também para quem se utiliza desse instrumento.  

   O mesmo autor sustenta que o impacto do reconhecimento do 

nome da marca é a principal motivação para uma empresa investir na assunção de um 

contrato de naming rights.
91

 Nesse contexto, MAISASHVILI e SMITH afirmam que: 

Empresas que não estão instaladas em uma determinada localidade também usam os 

naming rights como um meio de entrada no mercado para reconhecimento do nome. 

Kyocera Mita, uma empresa japonesa líder no mercado de impressão de documentos 

patrocinou a Kyocera Arena, o primeiro patrocínio corporativo em estádio esportivo no 

Brasil.
92

 

   Isso se traduz em um modo de aprofundar o relacionamento com os 

clientes e consumidores já existentes e atrair novos.
93

 

   Para Joseph BLOCHER, a exposição das pessoas aos naming rights, 

ao longo do tempo, pode gerar sentimentos de boa vontade, familiaridade e até lealdade 

para com a empresa e seus produtos.
94

  

   Wrigley, o então presidente da Wrigley Gum, pouco antes de se 

aposentar, afirmou que depois de ter assumido os naming rights do estádio de baseball 

Wrigley nunca vendeu tanta goma de mascar na cidade de Chicago quanto com qualquer 

outra estratégia de marketing que já tivesse realizado antes.
95-96

 

   Sob essa mesma ótica, segundo estudos de Terry BURTON, não há 

coincidência no fato de que os carros japoneses estejam tendo grande volume de vendas e 
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estejam em contínua expansão em regiões americanas em que a Toyota e a Honda 

assumiram naming rights de arenas desportivas. 
97

 Se não é mera coincidência, o que há é a 

utilização dos naming rights como meio de divulgação publicitária e de fortalecimento da 

marca. 

   Entre os investidores de naming rights mencionados por esse autor 

estão companhias aéreas, bancos, seguradoras, empresas de telecomunicações, fabricantes 

de automóveis, empresas de aluguel de carros, empresas da área de alimentação e bebidas, 

companhias de tecnologia de informação e produtoras de equipamentos de informática, 

jornais, empresas ‘ponto com’, companhias de energia elétrica e fornecedores de material 

de escritório, entre outras.
98

 

   Apesar das oposições, não se pode deixar de reconhecer que os 

naming rights possuem seus méritos. Tanto é assim que, segundo Terry BURTON, a 

prática está se expandindo rápido
99

. Em 1997, apenas duas universidades nos Estados 

Unidos tinham angariado bilhões de dólares nessas contratações. Em dezembro de 2007, 

havia mais de trinta.
100

 

   Contudo, James WEINBERGER adverte que: 

Antes de fazer parte de qualquer relação de patrocínio em que a marca corporativa será 

colocada em um estádio esportivo (como naming rights), o proprietário da marca deve 

considerar cuidadosamente se ele quer se associar a esses eventos em todos os casos. Não 

há maneira de se retirar o nome de um estádio simplesmente porque o investidor não goste 

do que ocorra dentro dele. De fato, pode-se imaginar que certos tipos de concertos são 

muito atraentes para um investidor, enquanto outros podem não ser. Uma empresa pode 

preferir uma associação com um concerto de “rock and roll”, pode-se preferir a associação 

com uma apresentação de hip-hop e outros uma ópera ou outro evento de música clássica. 

Todas essas apresentações vão ocorrer sob o mesmo teto e, assim, o proprietário da marca 

deve pensar se está disposto a ter, pelo menos, algum nível de ligação com cada tipo de 

apresentação que pode se realizar lá.
101

 

 

II.1 CONCEITO DE NAMING RIGHTS 

   No estrangeiro não há um conceito bem definido para os naming 

rights.  
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   Infelizmente, nos Estados Unidos não parece existir uma distinção 

muito clara entre naming rights e doações “filantrópicas” condicionadas: tradicionalmente, 

os prédios recebiam o nome de pessoas que tinham se distinguido como estudantes ou 

visionários líderes acadêmicos; agora eles recebem os nomes de grandes doadores.
102

 A 

impressão que dá é de que o capitalismo está substituindo as raízes culturais. Talvez isso 

esteja de fato ocorrendo ou talvez não e a impressão que se tem decorra justamente da falta 

de regras claras para os dois casos. 

   Segundo Richard S. CONN, os litígios envolvendo doadores e 

entidades têm frequentemente surgido em razão do desejo de doadores, invariavelmente 

expressado, tanto para ver as suas doações utilizadas para uma finalidade específica
103

 

quanto para ter seu próprio nome ou o de um membro de sua família reconhecido colocado 

em um prédio ou no nome de um fundo destinado a beneficiar estudantes com bolsas de 

estudos.
104

   

   Há previsões nas leis de Illinois e de Porto Rico. 

   A lei do Estado de Illinois consigna que naming rights significa o 

direito de associar o nome ou uma marca de identificação de uma pessoa ou entidade com 

o nome ou a identidade de áreas, prédios ou instalações do titular.
105

 

   Já para uma de Porto Rico, esses direitos (naming rights), 

constituem a totalidade dos direitos contratuais pelo qual uma entidade, que é titular de 

uma propriedade, projeto ou evento de natureza pública confere a um patrocinador, em 

troca de uma compensação financeira e por um período específico de tempo, o direito 
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exclusivo de incluir o nome dele(a) ou a respectiva marca, no caso, no nome do referido 

evento público, propriedade ou projeto.
106

 

   Alguns autores afirmam que naming rights são definidos como o 

direito nomear uma parcela da propriedade, ou propriedade tangível ou um 

evento, geralmente concedido em troca de dinheiro. Instituições como escolas, locais de 

culto e os hospitais têm a tradição de conceder aos doadores o direito de 

nomear instalações em troca de contribuições. 

   Sob essa ótica, os naming rights se aproximam da nomeação por 

gratidão – tema que será abordado adiante, sob a ótica do ordenamento jurídico brasileiro.  

   Supõe-se que essa aproximação decorra de que ao receber uma 

doação relevante, a tradição americana ao longo dos anos tenha sido construída no sentido 

de formular um agradecimento. O problema é que em alguns casos, o agradecimento 

acabou tomando uma proporção que hoje pode ser mensurada em valores tão significativos 

quanto os que foram recebidos na própria doação, ou seja, em alguns casos são visíveis os 

ganhos decorrentes de ter um nome vinculado a um ato de ‘caridade’. Isso decorreu da 

valorização que se passou a atribuir ao direito decorrente da doação realizada. Em outras 

palavras, a “condição”, se é que é possível usar essa expressão neste caso, passou a ter 

representação monetária maior que a própria “doação”. 

II.2 NATUREZA 

   Pelos conceitos acima, é possível identificar que não há uma 

natureza homogênea do instituto. O eventual enquadramento dos naming rights vai 

depender do conceito que é adotado para eles, ou melhor, o conceito de naming rights 

depende do contexto em que for produzido, conforme a sua utilização. 

   Na sua origem, a natureza do instituto afigurava-se ora como uma 

mera homenagem, ora como um modo de agradecimento por doações realizadas. Não se 

vislumbrava benefícios econômicos aos homenageados. No primeiro caso, os naming 

rights consistem no nome em si e não guardam sequer relação com o bem que leva o nome 
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do homenageado. No segundo caso, a natureza é de mera retribuição. Com o passar do 

tempo o uso do instituto foi sendo alterado, embora na prática ainda seja possível encontrar 

o seu emprego dessa maneira. 

   Já num outro contexto, os naming rights não têm qualquer relação 

com um ato de homenagem ou como uma forma de gratidão pela retribuição de um ato 

altruísta. Nesse sentido, a nomenclatura perde a autonomia em relação ao bem, sendo dele 

parte indissociável. O nome liga-se ao bem e ganha relevância econômica. Os naming 

rights não se limitam mais a um nome. Não são a marca, são uma referência com o bem ao 

qual o nome é associado. Trata-se de uma apropriação em que o titular do nome passa a 

auferir benefícios pelo relacionamento do seu nome com o bem ao qual é vinculado. A 

nomenclatura não se relaciona mais com uma homenagem
107

, podendo ser utilizada por 

pessoas que não possuem um mérito ou destaque especial, bastando para tanto a realização 

de desembolsos. 

   Nesse sentido, a natureza jurídica dos naming rights pode ser 

extraída de alguns diplomas legislativos. Nesse enfoque, a natureza jurídica dos naming 

rights se revela como um poder de associar um nome a um bem em específico e por prazo 

determinado. E esse poder é outorgado a uma pessoa física ou jurídica, em troca de 

remuneração.  

   Como efeito desse poder dá-se visibilidade a esse nome, o que gera 

benefícios para aquele que o possui, como o fortalecimento de uma marca (em decorrência 

desse relacionamento), criação de identidade, transmissão de uma imagem ou 

mensagem
108

, publicidade, entre outros. 

   Segundo Constantine VON HOFFMAN, o custo para assumir os 

naming rights são inquestionavelmente altos, mas o potencial dos retornos também. De 

acordo com Nielsen Sponsorship Scorecard, o investidor de naming rights da temporada de 

2006 da Liga Nacional de Jogos de Futebol, recebeu em exposição de imagem e de áudio, 
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o equivalente a seis horas de exposição televisiva e trezentos e noventa e um milhões de 

“household impressions” 
109-110 

   Seguindo a conceituação da doutrina, os naming rights são uma 

espécie do gênero “naming opportunities”. 

   Segundo Stephen G. MARGETON, em qualquer tipo de campanha 

(no caso, de arrecadação desses fundos para bibliotecas acadêmicas) enquanto há doadores 

anônimos, muitos outros desejam ver o seu nome gravado em placas afixadas na parede de 

uma sala de leitura, nas acomodações de uma biblioteca, em um corredor, estante ou na 

mobília de toda a biblioteca.
 111

 Cada um desses aspectos, representa um “naming 

opportunity”. Esse vínculo entre o nome e o bem tanto pode representar para o titular 

daquele uma imagem que ele pretende projetar em seu meio social, como o rótulo de que é 

uma pessoa preocupada com causas sociais, quanto em eventuais ganhos econômicos pela 

referência em relação ao bem ou à mensagem que se quer veicular a partir da contratação. 

   Ao tratar do tema do planejamento para obtenção de recursos 

financeiros para a construção de uma nova biblioteca, Stephen G. MARGETON equipara 

esse financiamento a uma escada, em que cada degrau representa uma dessas 

oportunidades.
112

 Assim, o degrau mais alto da escada representa o maior desembolso, 

daquele que receberá os naming rights para colocar seu nome na biblioteca. Esse 

desembolso é o que confere o maior prestígio ao doador, já que a biblioteca costuma ser 

conhecida pelo nome do seu doador. O autor cita outras oportunidades de investimento 

menores (frise-se, investimento) como sala de leitura, sala de livros raros ou até mesmo um 

andar inteiro da biblioteca.
 113
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   A possibilidade de se apropriar dessas oportunidades faz com que as 

universidades disponibilizem tabelas, inclusive na rede mundial de computadores, com os 

valores aproximados dos naming rights para cada oportunidade, em um rol intitulado “lista 

de compras”. Essa lista abrange desde valores para naming rights de bolsas de estudo, 

passando por laboratórios de pesquisa a elevadores e até jardins. 

   Em alguns casos os naming rights são utilizados para projetos de 

pesquisa bem específicos, casos em que não se usam essas tabelas, mas uma descrição do 

que consiste esse projeto, quais são as finalidades do projeto, entre outras informações, 

além do valor estimado para a contratação.
114

 

   Na linha desse conceito, uma lei de Nevada inclui – sem limitar - 

entre os naming rights para um hospital público: (a) edificações, benfeitorias, instalações, 

salas, recursos, instalações e espaços localizados dentro dos limites do hospital público e 

(b) atividades, eventos, programas, cadeiras, bolsas de estudo e memoriais mantidos ou 

criados no hospital público.
115

 

II.3 RISCOS 

   A experiência estrangeira ao longo dos anos aponta para os riscos 

que envolvem essa contratação que podem prejudicá-la, como alvo de críticas e inclusive 

chegar à rejeição da população à cessão dos naming rights. 

   Esses problemas abrangem eventual ofensa à ordem democrática, 

ausência de identificação do bem por parte da sociedade e eventos supervenientes não 

previstos. 

   O aprendizado com esse histórico é imprescindível para evitar a 

reiteração de erros do passado e aperfeiçoar as contratações. A correção desses erros 

também tende a reduzir o desgaste com a opinião pública, diante desses inconvenientes 

pelos quais já passaram os norte-americanos. 
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II.3.1 Eventual ofensa à ordem democrática 

   Os relatos dos doutrinadores americanos retratam que nas 

contratações de naming rights nos Estados Unidos houve ofensa à ordem democrática. 

Essas condutas ocorreram sob vários aspectos. 

   A primeira ofensa à ordem democrática que se pretende relacionar 

consiste na ausência de transparência quanto aos critérios de escolha dos particulares. 

   Um relato trazido pela professora Ann BARTOW aponta a 

ocorrência do fenômeno Thurmond, segundo o qual há um extenso rol de bens na Carolina 

do Sul que receberam o nome do então senador J. Storm Thurmond.
116

 Nessa lista figuram 

numerosos bens, tais como prédios públicos federais e estaduais, rodovias, escolas, 

instituições de educação, auditórios e até um lago e uma barragem.
117

 Segundo ela, pode 

parecer que se trata de um processo espontâneo de reconhecimento público, no entanto o 

procedimento de nomeação é difuso, opaco e raramente sujeito a escrutínio público.
118

  

   Segundo consta, o mesmo problema ocorreu com Robert C. Byrd na 

Virgínia Ocidental. A autora traz uma enorme lista de bens que receberam o nome do 

congressista. Byrd faleceu em junho de 2010, mas 2007, quando Ann BARTOW escreveu 

seu trabalho, o nome desse senador já batizava centros de biotecnologia, de saúde, escolas 

de ensino médio, clínicas, parques, tribunais em Charleston e em Beckley, barragem, 

centros tecnológicos, entre muitos outros.
119

 

   Para evitar especificamente o problema acima mencionado, que 

ocorreu com os políticos Thurmond e Byrd, uma lei de Porto Rico estabelece que nenhum 

funcionário ou autoridade do Governo de Porto Rico ou qualquer membro de sua família, 

como definido pelo "Puerto Rico Government Ethics Act", nos §§ 1801 e seguintes do 
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Título 3, pode receber qualquer benefício pessoal como parte ou em relação a qualquer 

acordo para cessão de naming rights de uma instalação pública.
120

 

   Apesar dessa aparente opacidade no procedimento, anote-se que em 

algumas leis existem balizas para orientar a escolha do particular e a publicidade que deve 

ser dada à escolha: 

A autoridade deverá  dar publicidade de que aceitará propostas para a cessão de naming 

rights em relação aos bens relacionados na publicação Illinois Procurement Bulletin, em 

prazo não inferior a 30 dias úteis do dia em que as propostas serão recebidas. A autoridade 

deverá dar publicidade ao que mais reputar apropriado. 

As propostas não deverão ser cerradas e devem fazer parte do registro público. 

A autoridade deve abrir os trabalhos, conduzindo as negociações com aqueles que tenham 

apresentado propostas a fim de obter a proposta mais alta e mais competitiva, que seja a 

mais vantajosa.
 121

 

 

   Adiante essa mesma lei ressalta que: a cessão dos naming rights se 

sujeita à aprovação pela maioria do Conselho
122

,
 
ato que aumenta a legitimação da 

contratação e a fiscalização quanto ao procedimento. 

   O segundo aspecto de eventual ofensa à ordem democrática se 

relaciona com a ausência de publicidade quanto aos valores efetivamente arrecadados. E se 

relacionam com outro problema: o destino dado a esse montante.
 123

 

   Se não se pode determinar qual foi o valor envolvido na contratação, 

torna-se ainda mais complicado realizar controle sobre o modo como o dinheiro arrecadado 

é gasto. 

   Terry BURTON relata que pesquisou naming rights de 80 escolas de 

administração de universidades sem fins lucrativos e que destas, 37, ou seja 46% 

receberam os nomes sem divulgar os valores envolvidos na contratação. Segundo ele, os 

doadores teriam pedido para não revelar os montantes recebidos.
124

 

                                                 
120

 23 L.P.R.A. § 228b  (2008). (tradução livre). 
121

 70 ILCS 210/5.7 (2011). (tradução livre). 
122

 70 ILCS 210/5.7 (2011). (tradução livre). 
123

 BARTOW, Ann. Idem, p. 925-926. 
124

 BURTON, Terry. Idem,, p. 4 (tradução livre). 



 

46 

 

   Ann BARTOW relata, por exemplo, o caso do principal ginásio de 

esportes da Universidade da Carolina do Sul, que recebeu o nome de Colonial Center, em 

referência à Companhia de Seguros Colonial Center. A autora afirma que não é possível 

saber quanto de dinheiro a seguradora pagou para adquirir os naming rights.
125

 

   Tal como acima referido, também há leis que estabelecem previsões 

com relação ao montante da arrecadação, determinando o modo de pagamento: pelo menos 

vinte e cinco por cento do valor total da contratação deve ser pago antes do início do prazo 

da cessão e eventual saldo será pago em uma programação periódica, conforme acordado 

com o titular.
126

 

II.3.2 A ausência de identificação por parte da sociedade 

   Em seu trabalho, Ann BARTOW relata o caso de uma barragem e 

de um lago denominados Clarks Hill. Essa barragem e esse lago posteriormente tiveram 

seus nomes alterados para barragem e lago J. Strom Thurmond, para mais uma vez 

homenagear esse político. Segundo consta, esses naming rights foram viabilizados por 

influência de senadores muito populares naquela região em que estão situados o lago e a 

barragem. 
127

 

   Contudo, Doug Barnard Jr., um democrata, representante da Geórgia 

no Congresso, tentou restaurar o nome anterior, reunindo mais de 72.000 assinaturas
128

, o 

que demonstrou a impopularidade do ato e até mesmo a ausência de concordância popular 

com a modificação em seus nomes. No entanto, Barnard Jr. não obteve êxito nessa 

empreitada. 

   Mas a despeito disso, vários mapas da Geórgia, inclusive mapas 

oficiais e publicações, continuaram a se referir ao lago e à barragem com os seus nomes 

originais ignorando Thurmond.
129
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   Essa ocorrência exemplifica uma hipótese em que a alteração no 

nome não se legitima perante a sociedade. Nesse caso as arbitrariedades foram patentes, 

mas não é impossível que isso possa acontecer ainda em casos que não sejam tão surreais. 

De todo o modo, se houver um mínimo de observância às premissas democráticas casos de 

ausência de identificação por parte da sociedade tendem a não ocorrer. 

II.3.3 Eventos supervenientes 

   Um caso sempre lembrado pela doutrina, no tocante a eventos 

supervenientes à contratação de naming rights de estádios esportivos privados, envolve a 

empresa Enron. O caso Enron representa uma experiência ruim e mais do que isso, uma 

boa justificativa para aqueles que são contrários aos naming rights sustentarem como os 

efeitos de uma contratação mal sucedida podem ser negativos. 

   Em 1999, a Enron assumiu os naming rights de um estádio de 

beisebol de Houston Astros. Por mais de 100 milhões de dólares, o estádio passou a ser 

conhecido por Houston Enron Corporation. O contrato foi firmado para viger por três 

décadas.
 130

 

   No entanto, depois de realizada a cessão, sobreveio o escândalo 

contábil que envolveu a Enron em 2001. O caso repercutiu muito mal perante a sociedade 

americana e também na imprensa internacional. A equipe então se viu diante da 

necessidade de retomar os naming rights do estádio e posteriormente realizar nova 

cessão.
131

 

   O acontecimento gerou uma cautela nas contratações envolvendo 

naming rights quando os interessados são instituições financeiras
132

. O precedente deixou 

claro que se devem selecionar com muita rigidez os interessados em assumir as 

contratações de naming rights. Mas mais do que isso, o precedente demonstrou como são 

frágeis as tentativas de se manter um determinado cenário econômico, que é naturalmente 

                                                 
130

 WEINBERGER, James D. Look before you leap into naming rights agreements. (s./p.) 
131

 Idem. 
132

 Idem. 



 

48 

 

mutável, a salvo de modificações durante todo o período de contratação, que é 

intrinsecamente longo. 

   O precedente Enron traz à reflexão uma ponderação: será que esse 

evento, ainda que previsível, poderia ser de fato previsto ou mesmo evitado? Há a 

tendência a se afirmar que não, que assim como vários investidores foram iludidos pela 

maquiagem realizada nos balanços contábeis da companhia, também o titular do bem 

incidiria nesse erro não tendo como evitar que problemas como esse voltem a ocorrer. 

   De todo modo, a solução dada ao caso foi a de “recompra” dos 

naming rights da Enron por Houston Astros. O caso demonstra que o ideal será prever para 

o futuro, ao menos, alguma hipótese de rescisão contratual em uma situação como essa. 

   No entanto, é preciso diferenciar duas situações supervenientes 

distintas e que por isso merecem tratamento diverso. Como bem alerta Moorman, referido 

por GRYNBAUM e WILENSKY-LANFORD 
133

: 

Uma coisa é ter um parceiro empresarial que esteja passando por dificuldades financeiras, 

que possam afetar a sua capacidade de cumprir as obrigações decorrentes de um contrato 

de ‘naming rights’ e causar alguns desafios legais e financeiros para o titular do bem 

(proprietário do estádio) e outra bem diferente, no entanto, é ter um parceiro empresarial 

cujos problemas financeiros incluem acusações criminais de fraude e violação de leis 

federais e estaduais, além da quebra da confiança do público.134 

 

II.4 LIMITES 

   Verifica-se que as contratações de naming rights passam por limites 

no tocante aos critérios de estabelecimento do nome (inclusive vedações) e com relação à 

fixação do tempo para a contratação. 

II.4.1 Os critérios de escolha do nome 

   Não se pode afirmar que no direito estrangeiro os critérios para 

escolha do nome sejam livres. Algumas leis, como a de Connecticut estabelece que a 

                                                 
133

 GRYNBAUM, Michael M.; WILENSKY-LANFORD, Ethan. M.T.A. Sells the Naming Rights to a 

Station, and Wants to Make More Deals, p. 27. (tradução livre). 
134

 Assim também Reginald OVERTON afirma que os contratos de naming rights podem ser uma ótima 

ideia, desde que a empresa tenha uma reputação impecável (tradução livre) (OVERTON, Reginald F. 

Naming Rights for High School Athletic Facilities. p. 74). 
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autoridade deverá  desenvolver e recomendar procedimentos e critérios para a cessão de 

naming rights.
135

 

   Outros diplomas são mais específicos e já preveem certas vedações 

quanto à escolha do nome. Assim, determinam que nem o nome, logotipo, produtos ou 

serviços dos proponentes poderão trazer descrédito ao titular do bem.
136

 

   Reginald OVERTON relata que algumas escolas de ensino médio 

estão assinando contratos de naming rights com empresas e na nomenclatura estão 

colocando os nomes das empresas seguidos de um hífen com o nome tradicional. Essa 

técnica parece satisfazer as pessoas conservadoras. Por exemplo: Hardware Store-

Coaching Legend Field.
137

 

   De modo semelhante, há casos em que a própria legislação prevê 

como devem ser elaborados os nomes: os naming rights devem ser cedidos com a condição 

de que o nome do estádio deva incluir a frase "at Rentschler Field" seguido do nome 

selecionado.
138

   

II.4.2 A vedação a determinadas nomeações 

   Uma lei de Porto Rico dispõe que é proibido realizar cessão de 

naming rights de instalações públicas para empresas envolvidas na venda de bebidas 

alcoólicas, cigarros, tabaco, material pornográfico, armas de fogo ou para entidades 

religiosas ou partidos políticos, ou para qualquer empresa que tenha sido condenada ou no 

qual algum sócio tenha sido condenado em Porto Rico ou em qualquer outro Estado ou 

país pela prática de qualquer crime ou contravenção.
139

 

   Ann BARTOW afirma ainda que além do álcool e do tabaco, 

qualquer produto ou companhia que tenha uma conexão com jogos de azar deve ser 

                                                 
135

 Conn. Gen. Stat. § 13b-23a (2011). 
136

 70 ILCS 210/5.7 (2011). 
137

 OVERTON, Reginald F, Naming Rights for High School Athletic Facilities, p. 75 (tradução livre). 
138

 Conn. Gen. Stat. § 32-656 (2011). 
139

 23 L.P.R.A. § 228b  (2008). (tradução livre). 
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considerada inapropriada, assim como associações com movimentos feministas ou com 

conotações étnicas devem ser rejeitadas como indesejáveis.
140

 

II.4.3 Transitoriedade e perpetuidade 

   Segundo Ann BURTON, hoje há um universo limitado de 

propriedades disponíveis para receber naming rights, pois escolhas históricas feitas há anos 

limitaram essa disponibilidade. Essa limitação decorre do fato de que tradicionalmente os 

naming rights eram concedidos com caráter perpétuo.
141

 

   Por outro lado, assim não se passa de modo generalizado. Em Porto 

Rico há previsão de que os contratos de naming rights sejam realizados pelo período de 10 

anos, sendo proibida a prorrogação deles.
142

 

   Mas em outros lugares há vários casos, em que os contratos foram 

assinados pelos mais variados prazos. Citem-se como exemplos os naming rights de alguns 

estádios esportivos
143

:  

Naming rights Arena NHL Team Prazo 

Nationwide 

Insurance 

Nationwide 

Arena 

Columbus Blue 

Jackets 

Indeterminado 

American 

Airlines 

American 

Airlines Center 

Dallas Stars Trinta anos 

Wachovia Wachovia Center Philadelphia Flyers Vinte e nove 

anos 

Xcel Energy Xcel Energy 

Center 

Minnesota Wild Vinte e cinco 

anos 

Pepsi Pepsi Center Colorado Avalanche Vinte anos 

Hewlett-Packard HP Pavilion at 

San Jose 

San Jose Sharks Quinze anos 

Honda Honda Center Anaheim Bucks Quinze anos 

St. Petersburg 

Times 

St. Pete Times 

Forum 

Tampa Bay 

Lioghtening 

Doze anos 

Bank Atlantic Bank Atlantic 

Center 

Florida Panthers Dez anos 

                                                 
140

 BARTOW, Ann. Idem, p. 927. 
141

 BURTON, Terry. Idem, p. 2 e 19 (tradução livre). 
142

 23 L.P.R.A. § 228f  (2008). 
143

 BURTON, Terry. Idem, p. 39 a 41. 
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   Em outra lei, de Connecticut, estabeleceu-se que os naming rights 

serão realizados por um período não superior a 15 (quinze) anos contados da data do 

primeiro evento que ocorrer nas instalações do estádio. 
144

 

   Se por um lado, é desinteressante que as contratações sejam 

realizadas por prazo indeterminado ou em caráter perpétuo, por outro, múltiplas 

modificações em um curto período de tempo tendem diminuem o valor dos naming rights e 

mesmo a enfraquecer o instituto
145

. 

   A redução dos valores em sucessivas contratações num curto 

período de tempo ocorre porque os fãs ficam confusos ou não conseguem identificar o 

estádio (no caso do exemplo tratado pelo autor) com o nome do novo patrocinador.
146

 

Logo, se o objetivo do investidor ao assumir os naming rights é obter retorno com 

propaganda e fortalecimento da marca, isso não ocorre (ao menos não como esperado) 

quando a população tem dificuldade em identificar o novo nome. 

                                                 
144

 Conn. Gen. Stat. § 32-656 (2011). (tradução livre). 
145

 No mesmo sentido, GRYNBAUM, MICHAEL M.; WILENSKY-LANFORD, Ethan. M.T.A. Obra citada, 

p. 27.  
146

 ASTER, Charles E.; TILLINGHAST III, Edward H. New play book page: stadium naming rights, p. 7. 
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CAPÍTULO III – A ATRIBUIÇÃO DE NOME NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

 

III.1 O EMPREGO DA ATRIBUIÇÃO DE NOME NO BRASIL - III.2 

A PERSPECTIVA DA ATRIBUIÇÃO DE NOME NO BRASIL - III.2.1 

A nomeação honorífica - III.2.1.1 Conceito - III.2.1.2 O reconhecimento 

pelos feitos - III.2.1.3 A irrelevância dos resultados em relação aos atos - 

III.2.1.4 O liame quanto à identidade - III.2.1.5 A gratuidade da 

nomeação - III.2.1.6 A representação democrática - III.2.1.7 O 

procedimento de nomeação honorífica - III.2.1.8 A distinção entre a 

nomeação honorífica e a atribuição de nome - III.2.2 A doação - III.2.2.1. 

Conceito - III.2.2.2. A doação com encargo - III.2.2.3. A imposição de 

encargo - III.2.2.4. O encargo propriamente dito - III.2.2.5. A natureza do 

encargo - III.2.2.6. A natureza da doação - III.2.2.7 O vínculo do encargo 

com a doação - III.2.2.8 A irrevogabilidade da doação - III.2.2.9 A 

predeterminação de valores - III.2.2.10 A distinção entre a doação com 

encargo e a atribuição de nome - III.2.3 A contratação para conservação 

de bens públicos - III.2.3.1 A conservação dos bens - III.2.3.2 A 

formalização propriamente dita - III.2.3.3 A questão da precariedade - 

III.2.3.4 A questão da licitação - III.2.3.5 A distinção entre a contratação 

para a conservação de bens em relação à atribuição de nome - III.2.4 A 

locação - III.2.4.1 Conceito - III.2.4.2 A questão do pagamento - III.2.4.3 

A predeterminação dos ganhos - III.2.4.3 A execução sucessiva - III.2.4.4 

A possibilidade de serem locados bens intangíveis - III.2.4.5 A locação 

de espaços publicitários - III.2.4.6 A distinção da locação em relação à 

atribuição de nome - III.3 A NATUREZA JURÍDICA DA 

ATRIBUIÇÃO DE NOME - III.4 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 

   No Brasil, ainda não há uma expressão consolidada para traduzir o 

significado dos naming rights. 

   Para expressar seu conteúdo, há muitas referências especialmente na 

rede mundial de computadores ao vocábulo em inglês, até porque não há muitas 

publicações em papel e trabalhos abordando o tema. 
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   A manutenção da expressão em inglês não é adequada porque o 

instituto não pode transportado de um ordenamento para outro. Por mais que haja uma 

inspiração buscada no estrangeiro, cada “importação” deve adequar-se ao ordenamento 

jurídico do país que o recebe. Desse modo, independente de haver pequenas alterações ou 

grandes modificações, é mais adequada a adoção de uma nomenclatura própria, já que os 

significados serão diferentes. 

   Numa tentativa de afastar a utilização da língua inglesa e estabelecer 

um conteúdo próprio para os “naming rights” brasileiros, poder-se-ia pensar na utilização 

de “direito ao nome” e ela já foi assim empregada.
 147

 Contudo, essa não parece ser a opção 

mais recomendada
148

. Também não seria conveniente usar as expressões “direito à 

nomeação” 
149

, “direito de nominação” 
150

, entre outros. 

   Considerando todas essas tentativas de tradução acima expostas, 

achou-se por bem acolher a sugestão de utilizar a expressão “atribuição de nome” para 

afastar a utilização do verbete em inglês
151

. Essa opção se coaduna com a ideia de que a 

atribuição de nome, cujo uso pode ser ampliado no Brasil, não se vincula de modo rígido e 

indissociável com a inspiração nos naming rights estrangeiros – que já foram objeto de 

estudo no capítulo anterior. 

   A desvinculação em relação à expressão originária permite maior 

flexibilidade à compreensão e à adaptação do instituto, especialmente na eventual 

possibilidade de aplicação no âmbito do Direito público. Essa ausência de referência a 

institutos já existentes no Brasil presta-se para adequar a “atribuição de nome” ao 

                                                 
147

 REZENDE, Carla Andriele; RIFISKI, Maurício Gabriel. Obra citada, p. 9 e s. 
148

 No Direito Civil, direito ao nome consiste em um direito da personalidade. Traduz-se em um dos aspectos 

do direito à dignidade da pessoa humana, por isso não seria conveniente o seu uso como tradução para 

naming rights. 
149

 Outra opção para evitar a palavra em inglês, seria cogitar, ainda, da utilização de “direito de nomeação”. 

Mas no direito pátrio já existem três acepções para direito de nomeação, duas no Processo Civil (nomeação à 

autoria, nomeação de bens à penhora) e outra no Direito Administrativo (nomeação de pessoas em cargos 

públicos).  
150

 Esse direito consiste na ideia de que o criador de uma obra possui o direito autoral de nominá-la, ou seja, 

de ligar o seu próprio nome à obra 
151

 A sugestão foi realizada pela professora Maria Sylvia Zanella DI PIETRO por ocasião do exame de 

qualificação do projeto que deu origem ao presente trabalho. Marçal JUSTEN FILHO, por sua vez, preferiu 

adotar a expressão “direitos à denominação”. (A exploração econômica de bens públicos: cessão do direito à 

denominação, p. 175-198). 
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ordenamento jurídico brasileiro, ganhando conformação própria e eventualmente 

afastando-se um pouco da inspiração estrangeira. 

III.1 O EMPREGO DA ATRIBUIÇÃO DE NOME NO BRASIL 

   Como dito, ainda não se pode constatar a ampla utilização da 

atribuição de nome no Brasil. Há relatos da sua utilização no âmbito do Direito Privado, 

mas ainda de modo bastante incipiente. Em vista disso, para iniciar o esboço de uma 

conceituação para a atribuição de nome e também na tentativa de traçar uma sugestão do 

regime jurídico para a atribuição de nome, optou-se por relacionar alguns institutos e 

apontar algumas distinções. A partir desse prisma, especialmente sob a ótica de sua 

utilização no âmbito público, é que se pretende melhor caracterizar a “atribuição de nome”. 

   No Brasil, no âmbito das relações privadas, a experiência no uso da 

atribuição de nomes aproximou o instituto de uma das acepções de naming rights contida 

no estrangeiro. A atribuição de nome passou a ser utilizada aqui como uma forma de 

valorização da marca, para dar maior visibilidade na mídia do nome de um patrocinador. 

   Nessa área, a utilização da atribuição de nome tornou-se um 

sinônimo do marketing esportivo.  

   No passado, durante os jogos os patrocinadores dos clubes 

restringiam sua publicidade às camisetas dos jogadores e a alguns espaços no entorno do 

campo. 

   Depois verificaram que a atribuição de nome poderia ser um 

diferencial no uso dos meios publicitários. O investidor teria a oportunidade então de não 

ser visto apenas como um mero anunciante, que estampava seus nomes nas camisetas dos 

jogadores de apenas um dos times. Reconheceu que além de obter a visibilidade de sua 

marca, poderia associar seu nome a uma mensagem: ser visto como “parceiro do 

esporte”.
152 
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 REZENDE, Carla Andriele; RIFISKI, Maurício Gabriel. Naming rights: a nova tendência do marketing 

esportivo, p. 11. 
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   A veiculação dessa mensagem adquire ainda maior relevo quando a 

área de negócio se relaciona com o bem que recebe o nome. Por exemplo, uma empresa 

que vende equipamentos esportivos associa seu nome a um clube. Ou uma empresa que 

vende bebidas isotônicas aproxima sua marca da ideia de que os esportistas são pessoas 

saudáveis, logo, consumir bebidas isotônicas faz bem para a saúde, apenas para ilustrar. 

Justamente aí reside o diferencial da atribuição de nome em relação à mera publicidade. 

   Segundo um estudo, a “indústria” do futebol brasileiro: 

movimenta no país em torno de R$5,2 bilhões anuais, e o patrocínio no futebol tem um 

crescimento de 40%, anualmente, levando os clubes de futebol a criar diferentes formas 

para atrair os patrocinadores.
153

 

 

   Relata-se que o primeiro caso brasileiro de atribuição de nome 

ocorreu no Clube Atlético Paranaense. Afirma-se que em 2005 esse Clube teria realizado 

uma contratação para cessão do poder de atribuir nome de seu estádio multiuso em prol de 

Kyocera. Em decorrência, o investidor atribuiu o nome Kyocera Arena ao estádio de 

futebol do Clube Atlético Paranaense, pelo qual ele passou a ser conhecido.
154

  

   Assim, mais do que patrocinar, o investidor tem a oportunidade de 

fazer uma comunicação através da associação do seu nome a um empreendimento, ao lugar 

aonde as pessoas vão: “o jogo vai ser no Kyocera.”
 155

 A marca do patrocinador passa a 

identificar o próprio local físico de interesse do público. 

   Nessa linha, a atribuição de nome tem sido utilizada como uma 

ferramenta de marketing desportivo, mas que não se restringe ao poder de “batizar” um 

estádio, mas de associar o nome a um conceito, a uma mensagem que pouco a pouco vai 

fazendo parte do quotidiano das pessoas. 
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 REZENDE, Carla Andriele; RIFISKI, Maurício Gabriel. Idem,(s/p). 
154

 REZENDE e RIFISKI, Maurício Gabriel. Idem, (s/p). Peculiarmente, no Brasil essa parceria durou apenas 

três anos, segundo o Clube isso não excluiu o sucesso da parceria, já que a Kyocera fortaleceu a sua marca no 

Brasil depois de ter feito o investimento na atribuição de nome. Não foram divulgados os valores envolvidos 

nessa negociação privada. 
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 REZENDE e RIFISKI, Idem.  (s/p). 
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   Depois do uso em estádios esportivos, a atribuição de nome também 

se estendeu para os eventos esportivos, exemplos disso no Brasil são a Copa Kia do Brasil 

de Futebol, a Copa Santander Libertadores da América, o GP Petrobras de Fórmula 1, a 

Copa Caixa Stock Car, entre outros.  

   Identificou-se que a ideia poderia ser também aproveitada para 

outros ramos, como a utilização em espaços culturais: casas de show e espetáculos como o 

Credicard Hall, por exemplo. A ideia é semelhante à da utilização em estádios esportivos 

no tocante à comunicação da mensagem, que vai além de ser visto como um mero 

patrocinador. Contudo, nesses eventos a durabilidade dessa comunicação é menor, existe 

apenas pelo tempo em que durar o evento, o jogo, a corrida.  

III.2 A PERSPECTIVA DA ATRIBUIÇÃO DE NOME NO BRASIL 

   Em que pese ainda o pouco uso da atribuição de nome no Brasil há a 

perspectiva de ampliação na sua utilização. Nos eventos esportivos isso é mais evidente 

tendo em vista a proximidade de jogos que serão realizados em território nacional nos 

próximos anos e a já notada movimentação da mídia para cogitar investimentos nesse 

setor. Mas eventos esportivos não são a única possibilidade de aplicação desses contratos. 

A atribuição de nome, como visto, não precisa se restringir a estádios de futebol. 

   Talvez o cronograma desportivo seja o impulso que faltava para que 

o uso da atribuição de nome se expandisse no Brasil. A experiência esportiva poderia 

incentivar esse modo de exploração de bens, cujos recursos podem ser utilizados em 

diversas áreas, tanto para financiar as próprias obras quanto para promover a concretização 

de outras políticas e o atingimento de finalidades que hoje não são alcançadas justamente 

pela limitação de recursos públicos.  

   Ao refletir sobre o uso da atribuição de nome é necessário definir e 

delimitar o seu uso, perspectiva na qual se propõe realizar a comparação com alguns 

institutos jurídicos recorrentes, para melhor identificar a figura, as suas características e 

peculiaridades. 
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III.2.1 A nomeação honorífica  

   Neste tópico pretende-se entender um pouco mais a “atribuição de 

nome”. Para tanto, é adequado realizar uma breve exposição sobre a nomeação honorífica.  

Embora o tema já tenha sido tangenciado acima, o enfoque realizado tinha em vista a 

identificação da natureza jurídica do instituto no estrangeiro e, naquele contexto, os 

institutos se interligavam e em determinadas ocasiões se confundiam. 

   Neste momento, com um olhar voltado para o ordenamento 

brasileiro, é preciso identificar os eventuais pontos em comum e as peculiaridades. A 

seguir, a intenção é a de verificar se a adoção da primeira figura se traduziria em uma 

substituição da segunda (de maneira que eles não poderiam coexistir) ou se poderiam 

“conviver” pacificamente tendo cada um uma aplicação inconfundível diante das 

circunstâncias concretas. 

III.2.1.1 Conceito 

   Por ocasião do estabelecimento das pessoas houve a necessidade de 

serem criadas denominações para ruas, praças, rodovias, entre outros bens, como forma de 

organização e planejamento dos espaços urbanos. 

   Alguns bens receberam como denominação datas importantes, 

outros receberam influência indígena, e outros tiveram seus nomes inspirados em 

substantivos valorados pelo homem, tais como sentimentos, profissões, nomes de flores 

etc. 

   Mas uma série de outros nomes foi escolhida de modo mais regular 

e subjetivo e assim tem sido utilizada. Trata-se da nomeação honorífica que é realizada nas 

mais diversas situações, em bens públicos e privados.  Em bens públicos recai sobre bens 

de uso comum do povo e bens de uso especial.  

   Trata-se de um ato unilateral, pelo qual nomes de homens e 

mulheres são utilizados para nomear as criações humanas. Os nomes dessas pessoas são 

vinculados a grandes construções, tais como viadutos, rodovias; prédios; ou pequenas 

obras, como salas e eventos.  
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   A nomeação é usada como forma de prestigiar a importância de 

seres humanos pelos seus feitos - que de algum modo foram relevantes para a coletividade 

-, pelos ideais pelos quais lutaram e também pelas suas conquistas individuais. 

   No âmbito privado, com maior recorrência, é possível identificar 

homenagens prestadas em prol de pessoas vivas, o que é muito valioso porque se traduz em 

um agradecimento público que é realizado diretamente ao agente. É sinônimo de gratidão e 

prestígio, bem como se afigura um gesto de retribuição. 

   Já no âmbito público, em geral, ao menos no Brasil, o 

reconhecimento é feito restritivamente.
156

 As nomeações honoríficas se fazem em 

benefício de pessoas que já passaram. Mas isso não ocorre por acaso. Há vedações quanto 

a nomeações feitas a pessoas vivas que decorrem de alguns diplomas legislativos. Na 

esfera federal a Lei nº 6.454 dispõe em seu artigo 1º que “É proibido, em todo o território 

nacional, atribuir nome de pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, pertencente à 

União ou às pessoas jurídicas da Administração indireta.” Do mesmo modo se passa na 

esfera estadual. Cite-se como exemplo a Constituição do Estado de Pernambuco, que no 

seu artigo 239 assevera que: “não se darão nomes de pessoas vivas a qualquer localidade, 

logradouro ou estabelecimento público, nem se lhes erigirão quaisquer monumentos...”.  

   A honraria conferida não tem nenhuma regra de proporcionalidade 

em relação ao montante econômico que os bens representam. Não há equivalência entre a 

grandiosidade dos atos dos homenageados e de quanto relevantes são os bens que 

“carregam” seus nomes. 

   A homenagem é sinal de gratidão, de respeito, de reconhecimento e 

como tal não é conferido em relação ao vulto dos recursos envolvidos nos bens, mas ato de 

engrandecimento. Nesse aspecto, não há distinção. Todos eles merecem idêntica 

homenagem pela sociedade. A representação econômica do bem que recebe o nome não se 

relaciona com a importância conferida aos homenageados.  

                                                 
156

 Abordar-se-á mais um enfoque público com relação às nomeações honoríficas, já que o âmbito privado 

não possui as restrições e características que se pretende relacionar neste estudo. 
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   O nome dessas pessoas não se perpetuará na história de uma cidade 

ou de um povo porque são os nomes de ruas ou praças, mas porque por si só essas pessoas 

já foram relevantes independente dos bens em si considerados. A nomeação honorífica é, 

dessa maneira, apenas uma formalização desse reconhecimento para os homenageados. 

III.2.1.2 O reconhecimento pelos feitos 

   Os nomes de médicos, cientistas, sociólogos, historiadores, entre 

outros, são utilizados para nomear bens públicos e privados, como forma de 

reconhecimento. As conquistas no campo da medicina são as mais evidentes porque 

revolucionam o mundo e atingem um sem número de pessoas. 

   Mas os atos de bravura e coragem também são registrados: 

descobridores, combatentes e militares têm seus nomes batizando praças, monumentos, 

ruas e avenidas. 

   Esse reconhecimento pelo que fizeram tanto pode decorrer de um 

ato único, isolado, uma conquista ou por pequenos gestos realizados ao longo de uma vida 

inteira, que de algum modo contribuíram para a coletividade.  

III.2.1.3 A irrelevância dos resultados em relação aos atos 

   A nomeação honorífica não honra apenas os grandes cientistas e 

aqueles que tiveram um papel importante em todo o mundo e na Nação. Muitos não 

tiveram em vida o prestígio que ora recebem depois de mortos. Justamente por isso, a 

nomeação honorífica é também um modo de, enfim, reconhecer a dedicação que tiveram às 

causas que os moveram. 

   Assim mesmo aqueles que não tiveram grandes ou pontuais 

conquistas gravaram seus nomes na história de um povo, de uma Nação ou de uma 

comunidade. Para alguns, o resultado alcançado é decisivo. Já para outros, o legado 

deixado é fruto de uma vida inteira de dedicação a uma causa justa. Muitas pessoas 

mudaram os rumos da História por terem travado uma luta diária contra a discriminação, 

contra a miséria, contra subordinação ou o analfabetismo. 
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   Muitos homenageados não são nacionalmente conhecidos, mas 

dentro da comunidade em que atuaram exerceram um papel fundamental para que hoje seja 

possível desfrutar de direitos como a liberdade, a livre manifestação do pensamento, a 

educação gratuita, a igualdade entre homens e mulheres etc. 

   Assim, líderes religiosos, educadores e outras pessoas mesmo sem 

qualquer titulação ou profissão específica também representaram os interesses de um grupo 

e dedicaram seus esforços para o bem comum.  

   Para esses, cujo trabalho não teve tanta visibilidade ou repercussão, 

mas não são menos importantes, a nomeação honorífica pode se traduzir em uma forma de 

não deixar o seu nome cair no esquecimento, mas repise-se, não é a colocação do nome 

que torna a pessoa importante, isso é mera formalização daquilo que a pessoa representou 

em vida. 

III.2.1.4 O liame quanto à identidade 

   As nomeações honoríficas são parte da História. Vê-se que elas não 

são apenas um modo de “dar nomes” a ruas e praças. Não se trata apenas de um 

mecanismo de organização de uma cidade, de parâmetros para identificação para um 

zoneamento. 

   Vê-se que a nomeação honorífica não se resume a um sinal de 

gratidão deixado para os sucessores do homenageado. Mais que tudo isso, elas retratam a 

trajetória de um povo. Consistem na identidade sócio-cultural de pequenas comunidades, 

cidades ou de uma Nação inteira. Possuem um vínculo com o passado na medida em que 

se referem às causas pelas quais os antecessores lutaram, mas também deixam uma 

mensagem para o futuro, para os que ainda virão: de que a evolução humana é feita 

também por pequenos atos, mas gestos diários. 

   Desse modo se constroi a identidade de um povo, também pelos seus 

problemas e por aqueles que se insurgiram a eles e lutaram no limite de suas forças, 

fazendo dentro do seu possível o que estava ao seu alcance, seja com grandes descobertas e 

feitos, seja sem muito resultado imediato, mas com trabalho, esforço e dedicação. 
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III.2.1.5 A gratuidade da nomeação 

   A nomeação é, como visto, um reconhecimento. E nesse sentido, 

poder-se-ia dizer que a nomeação é caracterizada por consistir em um ato unilateral, 

espontâneo e gratuito.  

   Não se cogita de nenhum tipo de aceitação por parte dos sucessores 

do homenageado. É um ato que não depende da vontade dos sucessores do homenageado, 

basta a vontade “do povo” para que se realize uma homenagem honorífica. 

    E como um ato do povo, não seria uma conduta eticamente 

adequada que a nomeação fosse resultado de uma moção ou iniciativa realizada pelos 

descendentes de uma determinada figura ou personalidade. Trata-se de um reconhecimento 

público e como tal deve ser por ele realizado e não como uma espécie de promoção 

familiar. Proposta a nomeação por um representante do povo e aceita pelos seus pares, 

aperfeiçoa-se o instituto.  

   Além da espontaneidade, como tal não se pode imaginar que a 

nomeação honorífica fosse um ato oneroso. 

   A gratuidade é qualidade intrínseca ao ato de nomeação. 

Reconhecimento não pode jamais ser negociado, não pode ser sequer “comprado”. 

Reconhecimento é conquistado pelo homenageado por seus feitos e ou suas qualidades. Se 

pudesse ser adquirido perderia seu verdadeiro valor, como um gesto desprendido e 

desinteressado em que consiste a homenagem. Perderia, no mínimo, seu caráter honroso. 

Reconhecimento é para aqueles que de fato o merecem e não para aqueles que querem ou 

se julgam o merecer. 

III.2.1.6 A representação democrática 

   As nomeações honoríficas recaem sobre pessoas que estão em 

alguma medida vinculadas à identidade histórica de determinado espaço geográfico (bairro, 

município, país etc.). 

   No âmbito privado, a nomeação honorífica não possui as restrições 

de que se tratará abaixo. 
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   Quando os nomes recaem sobre bens públicos a nomeação não é 

livre. Além de garantir a observância de princípios como a moralidade e a impessoalidade, 

o procedimento de escolha do nome a ser dado a um bem público deve, ainda que 

formalmente, ser uma manifestação de vontade da coletividade. 

   É natural que a decisão sobre a nomeação honorífica não seja 

tomada por uma única pessoa e imposta a todos, porque uma pessoa que é importante para 

alguém pode não ter sido um grande exemplo para outra. Daí a relevância de haver a 

representação democrática nesse processo de escolha. Parte-se da premissa de que a 

representação democrática eliminaria o subjetivismo das escolhas pessoais, já que é uma 

decisão tomada por um grupo de representantes do povo que acolhe a moção levada por 

um.  

   Se não houvesse instrumentos para assegurar a representação 

democrática, a nomeação honorífica tornar-se-ia instrumento de declarações individuais de 

amor, respeito, gratidão ou até mesmo outras decisões de natureza pessoal, realizadas com 

recursos públicos. 

   No entanto, o procedimento de nomeação honorifica não é isento de 

vícios. Podem ocorrer problemas de déficit de legitimação democrática e de desvios 

indesejáveis. Tal se passa diante de situações em que haja ausência do liame subjetivo 

acima referido. 

   Esses desvios ocorrem quando os representantes do povo não estão 

movidos por um interesse coletivo, nem pela identidade histórico-social nas nomeações, 

mas por interesses puramente pessoais. Pretendem homenagear determinada pessoa para 

que a família dela sinta-se grata ao político que tiver proposto a promoção como modo de 

troca de favores ou de angariação de votos. Quando se adota condutas como essas a 

população não e devidamente representada. 

   Em outros casos, os legisladores ao invés de dedicarem seus 

esforços a matérias que demandam maior criatividade para resolver o problema de seus 

representados, passam tempo demais propondo as nomeações honoríficas, deixando de 
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lado outras formas de representar aqueles que o elegeram. As nomeações são importantes 

para história e para a identidade de um povo, mas não é o único motivo de que dispõem os 

representantes eleitos para legislar. 

   Cite-se como exemplo o que ocorre em uma das capitais brasileiras, 

Curitiba. Há um projeto de lei em andamento que possui o objetivo de limitar o número de 

propostas para nomes de rua. Se esse projeto for aprovado, cada representante poderá 

propor no máximo três homenagens por ano, o que significa uma redução relevante em 

relação aos atuais vinte e quatro por ano.  Segundo o jornalista Chico MARÉS, a iniciativa 

decorreu de um grupo de vereadores, que a partir de um estudo teria identificado que na 

última legislatura (de 2005 a 2008) de 2.286 projetos votados, desses, 989 correspondiam a 

moções para denominação de bens públicos.
157

 Ou seja, nesse exemplo, mais de 40% do 

trabalho realizado pelos vereadores concentrou-se em nomeações honoríficas, o que causa 

espanto para qualquer administrado. 

III.2.1.7 O procedimento de nomeação honorífica 

   Na nomeação honorífica há uma proposta feita por um representante 

eleito pelo povo para realizar a nomeação honorífica. Primeiro é feita a moção, 

escolhendo-se o nome do homenageado. Depois de realizada a aprovação pelo 

procedimento legislativo, a sobrevinda de novos espaços públicos passa a receber os 

nomes que já foram aprovados por esses representantes. 

   Um dos problemas desse procedimento é o de que a lista de 

homenageados é maior que a lista de novas ruas e prédios destinados a receber os 

respectivos nomes – o que reflete justamente a extraordinária dedicação dos representantes 

do povo em realizar nomeações honoríficas. 

   Há outra questão que se relaciona justamente com essa anterioridade 

da aprovação dos nomes. Embora possa estar presente o liame subjetivo acima 

mencionado, pode não haver o liame objetivo, ou seja, a escolha do nome pode não se 

vincular a um determinado objeto. Assim, é muito provável que não exista correspondência 
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entre os feitos do homenageado e o bem que leva o seu nome. Não há óbice jurídico a isso, 

mas seria desejável que o nome do homenageado fosse relacionado ao bem “batizado”. 

III.2.1.8 A distinção entre a nomeação honorífica e a atribuição de nome 

   Pelo que foi exposto, é possível verificar que a nomeação honorífica 

é um instituto diverso da atribuição de nome. 

   A primeira distinção que se pode apontar é que a nomeação 

honorífica é um ato unilateral e gratuito, ao passo que a atribuição de nome consiste em um 

ato bilateral e oneroso. 

   Na nomeação honorífica, ao menos em tese, há um reconhecimento 

da sociedade, portanto o ato, em si, é espontâneo. Por outro lado, na atribuição de nome há 

uma participação efetiva do maior interessado no procedimento. 

   A nomeação honorífica restringe-se a nomes de pessoas físicas não 

vivas, enquanto na atribuição de nome não há esse pressuposto. 

   Na nomeação honorífica há o liame subjetivo relacionado com a 

identidade coletiva, já na atribuição de nome não há esse requisito embora se possa 

determinar a observância de outras restrições. 

   A nomeação honorífica é um ato do poder Legislativo, enquanto a 

atribuição de nome é do poder Executivo. 

   A nomeação honorífica recai sobre bens de uso comum do povo e 

bens de uso especial, enquanto adota-se neste trabalho a ideia de que a atribuição de nome 

não deve recair sobre os primeiros, conforme se verificará melhor adiante. 

III.2.2 A doação 

   Em alguns casos, poder-se-ia supor que a atribuição de nome 

poderia ser confundida com um instituto existente no direito brasileiro que consiste na 

doação com encargo. Entretanto, quando muito há algumas semelhanças.  
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   Para comprovar essa tese, primeiro é necessário fazer um breve 

estudo da doação com encargo e suas características para somente em um segundo 

momento demonstrar que existem muitas diferenças que os caracterizam. 

III.2.2.1 Conceito 

   Na mesma linha do Código Civil, Paulo de Tarso Vieira 

SANSEVERINO afirma que “No direito brasileiro, a doação pode ser sinteticamente 

conceituada como o contrato pelo qual uma pessoa (o doador), por liberalidade, transfere 

bens ou vantagens de seu patrimônio para o de outra (o donatário).”
158

 

   A doação não é um mero ato stricto sensu. Ela é um contrato porque 

nela há um acordo de vontades
159

 entre aquele que deseja fazer a doação e aquele que se 

dispõe a aceitá-la. Portanto, quanto à formação, é um contrato bilateral, realizado graças à 

manifestação de vontade de ambas as partes. 

   Para Paulo Luiz Netto LÔBO,  

doação é a dimensão jurídica de um dos mais generosos impulsos humanos, voltados a 

beneficiar ou agraciar outra pessoa, sem pretender nada de volta. O doador age sem 

interesse, porque somente considera o benefício que terá o donatário. O propósito de 

enriquecer o donatário não é essencial, mas a intenção de doar.
160

 

 

   Seguindo a mesma orientação, Paulo de Tarso Vieira 

SANSEVERINO sustenta que: 

A doação, que, ao lado da compra e venda, constitui um dos nossos mais importantes 

contratos, por sua freqüente utilização na vida social e pelas controvérsias que suscita, 

representa, em regra, um gesto de generosidade ou filantropia, que resulta da vontade 

desinteressada do doador de praticar uma liberalidade.
161

 

 

   A doação é um modo de aquisição de bens, assim e eventualmente 

pode se traduzir também na assunção de obrigações, caso a doação seja realizada com 

encargo – conforme se verá adiante. 
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   As doações são caracterizadas pela liberalidade. A liberalidade é um 

elemento da doação e não se confunde com a iniciativa.  

   Enquanto a iniciativa tanto pode advir do doador como do donatário 

a liberalidade é um elemento subjetivo presente na vontade do doador.  

   Paulo Luiz Netto LÔBO afirma que “a norma legal refere-se à 

liberalidade, com o significado de ação altruística e desinteressada, de dar parte do 

próprio patrimônio para satisfação econômica de alguém, de dar o que não tem obrigação 

de dar.”
162

. É que aquele que doa não tem obrigação de fazê-lo e justamente por isso não 

há inadimplemento do doador caso seja frustrada a expectativa do donatário em receber a 

doação.
163

  

   A iniciativa será do doador quando ele espontaneamente se dispõe a 

realizar a doação e será do donatário quando a doação é realizada pelo doador após um 

pedido realizado pelo donatário ou por outra pessoa em seu favor. 

   A ausência de iniciativa do doador é irrelevante, o que importa para 

a caracterização da doação é o ato de liberalidade.  

   Paulo de Tarso Vieira SANSEVERINO refere-se à liberalidade 

como o animus donandi, ou seja, a presença do spirito di liberalità, em referência ao 

Código Civil italiano.
164

 

   A liberalidade consiste em um ânimo de desprendimento do doador 

que para beneficiar alguém dá alguma coisa que lhe pertence a outro ou assume a 

obrigação de em benefício dele fazer alguma coisa. Anote-se que o Código Civil faz 

referência apenas a “bens ou vantagens”. Então, somente poderiam ser incluídas no 

conceito de doação bens ou vantagens desde que economicamente apreciáveis – para quem 

recebe a doação
165

. 
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   No entanto, para Paulo Luiz Netto LÔBO a caracterização da 

liberalidade é mais abrangente. Ele sustenta que ela é composta de dois momentos 

diferentes. O primeiro é o subjetivo, que consiste no animus donandi e o segundo é o 

objetivo, que se traduz na doação propriamente dita, ou seja, “na atribuição patrimonial [a 

outra pessoa] sem dever de prestá-la.”
166

 

   Sustenta Liliana Minardi PAESANI que no contrato de doação o 

animus do doador “é o elemento necessário e suficiente, comum a todos os negócios 

liberais e que não se confunde com os motivos individuais que o determinam.”
167

 Afirma 

ainda que “os motivos podem ser vários e diferentes (simpatia, gratidão, ostentação), mas 

o animus que cria o ato jurídico é sempre o mesmo.”
168

 

   Então, a doação é uma forma de aquisição derivada da propriedade 

através da qual bens ou direitos podem ser transferidos de uma pessoa para outra, por um 

ato de liberalidade gratuito se a doação for pura ou simples. O ato poderá ser oneroso se 

houver a predeterminação de encargo, ao qual o donatário deverá expressamente consentir. 

A doação feita ao donatário tanto pode ter nele o destinatário final como pode visar 

terceiros beneficiários. 

   A efetiva aquisição da propriedade dependerá da tradição no caso de 

bens móveis e do registro no caso de bens imóveis. 

   O beneficiado pela doação tanto pode ser o donatário, que aceita a 

doação, como um terceiro, que nesse caso assume a posição de donatário mediato. Poder-

se-ia verificar a presença dessas duas figuras, por exemplo, no caso em que um Município 

recebe uma doação de um terreno (ele é o beneficiário indireto) que será destinado à 

construção de moradia para famílias de baixa renda (que serão as beneficiárias diretas da 

doação). 

   Quanto aos efeitos, a doação pura ou simples é um contrato 

unilateral, isto é, gera obrigações para apenas uma das partes. 
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   Sustenta-se que a doação é um contrato intuitu personae, vinculado 

a um liame subjetivo. Essa posição é a que melhor encontra adequação nas hipóteses 

previstas no Código Civil para a reversão da doação e para revogação nos casos em que o 

donatário agir com ingratidão perante o doador.
169

 

III.2.2.2 A doação com encargo 

   Foram traçadas as linhas acima para que então fosse possível chegar 

ao tema da doação com encargo. Para Paulo Luiz Netto LÔBO, “Considera-se encargo ou 

modo o dever anexo à doação, sem descaracterizá-la, e desde que não configure 

correspectividade ou contraprestação”.
170

 

   R. Limongi FRANÇA sustenta que o “modo ou encargo é a cláusula 

acessória, em virtude da qual se estabelecem modificações à vantagem criada pelo ato 

jurídico, já mediante o estabelecimento de uma determinada aplicação da coisa, já por 

meio da exigência de certa prestação” 
171

 

   Adiante Paulo Luiz Netto LÔBO acrescenta que “o encargo pode 

consistir em obrigação de fazer, de não fazer ou de dar”
172

.  

   Quanto aos efeitos a doação com encargo é um contrato 

sinalagmático, isto é, gera obrigações para ambas as partes. 

   A doação com encargo se traduz em um ato de desprendimento do 

doador, pelo qual ele beneficia alguém com o recebimento de bens ou direitos mediante a 

assunção pelo donatário de um encargo.  

   A doação com encargo não se confunde com as doações 

condicionais
173

, pois em regra “o encargo não suspende a aquisição do direito, salvo 
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quando o doador expressamente declare no ato que o impôs como condição 

suspensiva.”
174

  

   Ainda que o objeto da doação beneficie terceiros, o encargo deve ser 

cumprido por aquele que o aceita, no caso o donatário. 

   Na doação simples a manifestação de vontade do donatário é a de 

mera aceitação da liberalidade que o favorece. Já no caso da doação com encargo, o 

donatário além de manifestar sua vontade em receber a doação também deve aceitar 

cumprir a obrigação que lhe é imposta. Justamente por isso a aceitação da doação com 

encargo não pode ser realizada de modo tácito, tal como se passa com as doações simples. 

III.2.2.3 A imposição de encargo 

   O encargo “não poderá jamais assumir o aspecto de contrapartida 

da liberalidade. Mas é uma obrigação que o donatário assume com o só fato de aceitá-la, 

e que lhe pode ser exigida, e, até sancionada com a revogação do benefício.”
175

 

   Portanto, a existência do encargo não desnatura a própria doação e o 

“animus donandi”. Não há conflito algum entre a exigência do cumprimento do encargo 

com a liberalidade do ato
176

, pelo qual se verifica o desprendimento do doador em relação 

ao seu patrimônio. 

   O encargo tanto pode ser imposto pelo donatário como condição 

para que a doação se aperfeiçoe, como também pode consistir em uma obrigação assumida 

pelo beneficiário. A hipótese vai depender das consequências diante do inadimplemento da 

obrigação
177

.  

   Em alguns casos, o doador poderia prever que o encargo fosse 

realizado em execução forçada na hipótese de o donatário não cumprir espontaneamente o 
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encargo ou poderia prever o desfazimento da doação pelo descumprimento injustificado 

dessa obrigação. 

   Quanto ao tema do encargo, a doutrina não dedica muitas linhas ao 

seu estudo. Fala-se que o valor do encargo não pode ser maior que o valor da doação:   

O modo ou encargo não pode chegar a constituir uma contraprestação equivalente ao valor 

da doação, sob pena de se transfigurar o modelo contratual. Se o encargo for 

excessivamente oneroso, guardando equivalência com o objeto doado, poderá haver a 

caracterização de um negócio jurídico oneroso como a troca, a compra e venda, a prestação 

de serviços.
178

 

 

   Parece, no entanto, que a avaliação financeira do encargo não pode 

ser o único limitador à caracterização de uma doação sob essa modalidade. Há outras 

questões fundamentais que merecem dedicação. 

III.2.2.4 O encargo propriamente dito 

   Em uma doação com encargo, pergunta-se: poderia o encargo ser 

livremente imposto? A resposta parece ser negativa
179

.  

   Sustenta-se que o encargo não poderia recair sobre bem diverso 

daquele dado em doação ou obrigação que não tivesse nenhuma relação com o objeto de 

doação, sob pena de haver nesse caso uma alteração para outra modalidade de doação: a 

doação sob condição (resolutiva ou suspensiva, a depender da obrigação imposta e do 

modo de sua incidência). 

   O encargo pode impor o destino que será dado ao bem em doação. 

Assim, por exemplo, o proprietário de um terreno pode decidir doá-lo ao Município com a 

obrigação deste de nele construir um hospital.  

   Mas também é possível que o encargo limite o modo de utilização 

do bem dado em doação. Nesse caso, no âmbito puramente privado, o doador poderia, por 

exemplo, exigir que além de o imóvel doado ser destinado a uma escola, que sejam 
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concedidas bolsas de estudo em prol de um determinado grupo por ele escolhido. Trata-se 

de beneficiar minorias que ao ver do doador merecem uma ação protetiva maior. 

   Maria Helena DINIZ afirma que o encargo pode ser imposto ao 

donatário em benefício do doador, em proveito de terceiro ou do interesse geral.
180

 

III.2.2.5 A natureza do encargo 

   O encargo deve consistir em uma obrigação de fazer ou não fazer. 

Mais, deve necessariamente traduzir-se em uma obrigação lícita.  

   A licitude não significa apenas o respeito às leis, mas deve ser 

verificada de modo amplo, de maneira que a obrigação não imponha ao donatário agir em 

contrariedade aos princípios expressos ou implícitos na Constituição Federal e que devem 

pautar a atuação da Administração Pública. 

   Se uma pessoa decide doar um patrimônio à Administração Pública 

com o encargo de que ela faça a manutenção nele, a aceitação da doação deve se traduzir 

na verificação da existência de recursos orçamentários para evitar o perecimento do bem, 

para o cumprimento do encargo. 

   A existência de uma obrigação de dar descaracterizaria a doação 

com encargo. 

   Se o ônus consistisse no dever de dar outro bem, estar-se-ia diante 

de uma hipótese de permuta em que pese o nomen juris do contrato fosse outro. 

III.2.2.6 A natureza da doação 

   Hipótese delicada de doação com encargo consiste em doações 

realizadas em dinheiro. 

   É possível imaginar que diante do recebimento de certa quantia em 

dinheiro se imponha ao donatário o encargo de aplicar o dinheiro nesta ou naquela 

finalidade. Nesse caso o encargo consistiria na destinação dada ao bem doado. 
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   Outra situação que parece um pouco mais complicada é a da doação 

realizada em dinheiro com o encargo consistindo em uma obrigação de dar ou de fazer ou 

não fazer. Nesse caso, poderia haver uma desnaturação do instituto. Não parece possível 

que em doações em dinheiro o encargo seja outro senão uma limitação à finalidade, ou 

seja, uma restrição do modo como o dinheiro será utilizado. 

   O problema não é a doação ser realizada em dinheiro
181

 e sim a 

natureza do encargo que é imposto ao beneficiário. 

   Quando o encargo consistir em uma obrigação de dar, fazer e não 

fazer a doação não poderia ser feita em dinheiro, especialmente quando se tratar de 

doações realizadas para entes públicos. Exemplo, uma pessoa doa dinheiro a alguém para 

que essa pessoa lhe dê outro bem. Isso seria uma hipótese de verdadeira compra e venda. 

Ou uma pessoa doa dinheiro a alguém para que esse beneficiário realize determinada 

prestação de serviços em benefício daquele. Ora, essa hipótese não seria de doação com 

encargo, mas contraprestação pela realização de serviços, verdadeira contratação de outra 

espécie diversa da doação. 

III.2.2.7 O vínculo do encargo com a doação  

   Em se tratando de bens públicos, o ônus imposto na doação com 

encargo deve prescindir de um vínculo objetivo em relação ao bem doado, sob pena de se 

tornar um mecanismo destinado a ocultar negócios jurídicos diversos e a ofender princípios 

que devem nortear a atuação da Administração Pública. 

   Seria admissível, por exemplo, doar um terreno a um Município com 

o encargo de que ali se construa um hospital público. A doação restringiria o destino a ser 

dado pelo Município àquele bem. Nesse caso, a aceitação da doação pelo Município 

significará uma manifestação de vontade dele de naquele imóvel erguer essa construção. 
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Ou seja, não haverá nenhuma ofensa a políticas públicas se o próprio Município manifesta 

a sua vontade nesse sentido, aceitando a doação e o respectivo encargo. 

   Em se tratando de bens públicos, o encargo então deve recair sobre o 

próprio bem ou obrigações diretamente relacionadas a ele
182

. Não é possível no 

exemplo acima, doar um imóvel para o Município com o encargo de que o donatário 

realize obras públicas perto da residência do doador, por exemplo. O encargo não pode ser 

livremente imposto, deve guardar um vínculo com o recebimento do bem dado em doação. 

III.2.2.8 A irrevogabilidade da doação 

   A doação não é limitada pelo decurso do tempo. Como anota Paulo 

de Tarso Vieira SANSEVERINO, em regra, uma vez realizada a doação é irrevogável.
183

 

   Contudo há duas hipóteses de revogabilidade previstas no Código 

Civil: a revogação pelo descumprimento do encargo e a revogação por ingratidão.  

   Se o encargo não for cumprido a doação é revogada. Na verdade, o 

encargo afigura-se como uma cláusula suspensiva, quando ele é da natureza do negócio 

(art. 136 do CC/2002). 

   Os artigos 557 e 558 do Código Civil dispõem que a revogação da 

doação por ingratidão pode ser realizada quando o donatário atentar contra a vida do 

doador ou de seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, contra qualquer deles 

praticar ofensa física, injúria ou calúnia ou, se podendo, deixar de prestar alimentos ao 

doador. Mas uma vez cumprido o encargo, a doação realizada nessa modalidade não pode 

ser revogada nem mesmo diante da ocorrência de ingratidão. 

III.2.2.9 A predeterminação de valores 

   A doação com encargo é um contrato comutativo. Os bens ou 

direitos doados têm valor certo e determinado, enquanto os encargos devem ser pelo menos 

determináveis. 
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   Desse modo, as partes já no momento da manifestação de vontade 

podem estimar as obrigações de cada um, o que é essencial para o donatário dizer se aceita 

ou não o encargo tendo em vista a doação que acompanhará aquele.  

   Não haverá equivalência dos valores (bens ou direitos doados e 

encargos), tendo em vista que os primeiros devem ser superiores aos últimos, como foi 

exposto acima. 

III.2.2.10 A distinção entre a doação com encargo e a atribuição de nome 

   A doação com encargo não se confunde com a atribuição de nome. 

Ressalvados alguns pontos comuns, não há propriamente uma semelhança entre os dois 

institutos, ao menos não no ordenamento jurídico brasileiro. 

   Em regra a doação é um contrato intuitu personae, conferido por 

uma pessoa em prol de outra pessoa determinada, enquanto que na atribuição de nome não 

há essa natureza. Em tese, qualquer pessoa que preencha os requisitos que forem 

estipulados pode atribuir nome a um bem público não é necessário uma qualidade especial 

ou algum vínculo subjetivo – aliás, os requisitos devem ser estabelecidos de modo 

objetivo. 

   Em regra, a doação é irrevogável, portanto não haveria como ser 

realizada por prazo determinado. Por outro lado, na atribuição de nome não se pode admitir 

que a contratação seja realizada por prazo indeterminado. Além disso, a contratação 

poderia ser anulada ou mesmo rescindinda por culpa do particular se supervenientemente o 

nome atribuído tornar-se inadequado – conforme se verá adiante.  

   A liberalidade, como visto, é uma característica da doação que não 

existe na atribuição de nome. A decisão a ser tomada quanto a realizar ou não uma 

atribuição de nome é uma escolha discricionária. Embora liberalidade e discricionariedade 

possam parecer vocábulos próximos, eles não são sinônimos. Na liberalidade não se 

identifica qualquer critério que pudesse ter orientado uma escolha. É uma decisão 

desprovida de motivo. Por outro lado, a discricionariedade é uma decisão que possui certa 

margem de liberdade, mas que deve ser tomada com algum critério. Trata-se da 
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conveniência e da oportunidade. Quando entender conveniente e oportuno, a autoridade 

administrativa poderá envidar esforços para realizar a atribuição de nome em um bem. 

   A existência do encargo não desnatura a doação, que mantém a 

natureza de contrato gratuito.  A atribuição de nome, por outro lado, é um negócio jurídico 

oneroso. 

   Na doação com encargo, o ônus pode condicionar não apenas a 

aplicação dos recursos mas se traduzir em alguma medida em ingerência no modo de 

gestão daquele que recebe a doação. As doações condicionadas tanto podem restringir o 

uso do dinheiro como o modo de atuação de quem o recebe. Cite-se como exemplo 

doações que são destinadas para utilização em uma pesquisa a ser realizada para a cura de 

determinada doença. Ao contrário das doações condicionadas, a atribuição de nome não 

significa um tipo de influência na condução dos objetivos do ente, não fixam de maneira 

engessada o modo de utilização do dinheiro ou a gestão de suas funções próprias. 

III.2.3 A contratação para conservação de bens públicos  

   Como visto acima, a atribuição de nome pode se traduzir em um 

importante instrumento para valorização de um nome comercial. Interessadas também em 

dar maior visibilidade ao nome, empresas têm buscado realizar outras parcerias com a 

Administração Pública, assumindo compromissos com a conservação de bens públicos. É 

esse o objeto de distinção em relação à atribuição de nome que passa a ser apresentado a 

seguir. 

III.2.3.1 A conservação dos bens 

   Em razão da carência de recursos públicos e da necessidade 

constante de realizar a manutenção de bens, o Poder Público tem firmado alguns 

instrumentos com a iniciativa privada com o objetivo de viabilizar a conservação de alguns 

bens públicos. 

   Esses instrumentos preveem a obrigação de manutenção e 

conservação de bens tendo como contraprestação, em favor do particular, o exercício de 

exploração publicitária de espaços públicos nesses bens. 
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   É importante destacar a especificidade dessa contratação, que não se 

confunde com a exploração publicitária de áreas públicas que podem ser outorgadas como 

receitas alternativas (acessórias) em concessões de serviço público. A contratação para 

manutenção e conservação de bens públicos não se identifica com a concessão de serviço 

público, pois aquela não envolve a execução de serviços públicos. 

   A característica principal dessa parceria é que a retribuição realizada 

em prol do particular não consiste em dinheiro, mas em publicidade. A questão ganha 

relevância em razão da desnecessidade de verbas orçamentárias para realizar a contratação. 

Mas a exploração publicitária encontra limites legais e contratuais. Cite-se como exemplo 

dos primeiros a poluição visual.  Justamente por isso, o ideal é que as placas que serão 

colocadas se limitem a consignar que aquela determinada área é conservada pela empresa 

“X” ou “Y”.  

III.2.3.2 A formalização propriamente dita 

   As contratações envolvendo publicidade de bens públicos têm sido 

realizadas sob diferentes rótulos. Marcos Juruena VILLELA SOUTO afirma que: “Tema 

muito freqüente é a possibilidade de empresas privadas fazerem obras, doações ou 

prestarem serviços em troca da publicidade em prédios ou áreas públicas.”
184

 

   Adiante
185

 esse autor destaca que não há uniformidade na doutrina 

sobre a formalização do vínculo para a conservação de bens públicos. Ele cita o 

entendimento de Odete MEDAUAR, para quem: 

Quanto à autorização, permanece sua formalização por ato administrativo discricionário e 

precário. Em geral, pela autorização se transferem a particulares serviços pouco 

complexos, nem sempre com remuneração por tarifas. É o caso da autorização para 

conservação de praças, jardins ou canteiros de avenidas, em troca da afixação de placa com 

nome da empresa.
186

 

 

                                                 
184

 VILLELA SOUTO, Marcos Juruena. Direito administrativo contratual, p. 56. A questão das doações com 

encargo já foi objeto de comentários acima. 
185

 VILLELA SOUTO, Marcos Juruena. Idem, p. 57. 
186

 MEDAUAR, Odete. Concessão de serviço público, p. 16. 



 

77 

 

   Destaque-se que não se trata de hipótese de transferência ao 

particular de algum tipo de uso privativo de bem público, mas de mera prestação de 

serviço. O uso permanece facultado à coletividade no caso dos bens de uso comum do 

povo e àqueles que preencherem requisitos para os de uso especial. 

   Ao sustentar que o instrumento a ser firmado seria uma mera 

autorização de uso, haveria tão somente “consentimento” do Poder Público na afixação de 

placa publicitária – hipótese que se discorda face à assunção de obrigação de manutenção e 

conservação de bem público como contrapartida à publicidade.  

   Afigura-se, por isso, que para a execução desse serviço de 

manutenção e conservação de bens públicos o ideal seria a formalização de um contrato 

administrativo: 

Art. 2º, parágrafo único. Para os fins desta Lei [Lei federal nº 8.666/93], considera-se 

contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 

particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 

estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
187

 

 

III.2.3.3 A questão da precariedade 

   A formalização do contrato assegurará direitos ao particular que 

tiver a obrigação pela manutenção e conservação dos bens públicos. Um direito evidente 

conferido ao particular é o de realizar a exploração publicitária. E o outro é assegurar-lhe o 

prazo para a exploração desse direito. 

   Por outro lado, se a conservação de bens públicos for formalizada 

mediante autorização, o vínculo formado tem natureza precária, o que significa que não há 

direito a ser assegurado ao particular. A hipótese se justifica em razão de que em alguns 

casos não são realizados grandes investimentos pelo particular, desse modo, conferir à 

Administração Pública o dever de respeitar o vínculo por longo período pode, diante das 

circunstâncias de cada caso, parecer inadequado. Todavia, se houver investimentos, será 
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necessário assegurar ao particular um prazo razoável de exploração publicitária, evitando-

se assim o enriquecimento ilícito pelo Estado.  

   As peculiaridades do caso concreto devem justificar a opção a ser 

adotada pelo agente público. 

III.2.3.4 A questão da licitação 

   Uma questão que se põe no tocante à contratação é a escolha do 

particular que ficará responsável pela execução do serviço. 

   Se fosse adotado o posicionamento de parte da doutrina
188

 que 

afirma ser desnecessária licitação para a formalização do vínculo para a conservação de 

bens em troca de publicidade, poder-se-ia sustentar ser esse um ponto de distinção em 

relação à atribuição de nome. 

   No entanto, a despeito da divergência, afigura-se que a licitação não 

poderia deixar de ser realizada, como forma de concretizar os princípios da 

impessoalidade, da isonomia e da moralidade administrativa. 

   Para Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, no princípio da 

impessoalidade: 

se traduz a idéia de que a Administração tem que tratar a todos os administrados sem 

discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismos, nem perseguições são 

toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem 

interferir na atuação administrativa e muito menos interesses sectários, de facções ou 

grupos de qualquer espécie. O princípio em causa não é senão o próprio princípio da 

igualdade ou isonomia.
189

 

 

   Segundo ele, é o princípio da moralidade administrativa que 

determina que a Administração e seus agentes atuem na conformidade de princípios éticos, 
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cuja violação implicará “violação ao próprio direito, configurando ilicitude”, já que “tal 

princípio assumiu foros de pauta jurídica, na conformidade do art. 37 da Constituição.”
190

 

   No caso, ocorre uma típica hipótese em que há excludência, 

portanto, se um particular assume a obrigação de conservar determinado bem público em 

troca de exibir publicidade em bem público, e não há como se franquear idêntica 

oportunidade a qualquer outro particular que assim o deseje fazer, é imperiosa a realização 

de licitação. 

   A licitação, nesse aspecto, permitirá a participação de todos os 

interessados com idêntica oportunidade, todos poderão concorrer em igualdade de 

condições para ter seu nome afixado em uma placa dizendo que ele é o responsável pela 

conservação daquele patrimônio público. 

   Evita-se assim o favorecimento de um em detrimento de outro por 

razões subjetivas que poderiam interferir na escolha. 

III.2.3.5 A distinção entre a contratação para a conservação de bens em relação à 

atribuição de nome 

   Os vínculos para conservação de bens públicos distinguem-se da 

atribuição de nome, embora os recursos adquiridos pelo Poder Público com essa última 

contratação possam ser utilizados justamente para conservação e manutenção de bens 

públicos. Na atribuição de nome, ao menos em principio, o particular não assume 

obrigações dessa natureza já que o objetivo principal da contratação é o pagamento a ser 

recebido em dinheiro. Ou seja, na conservação de bens públicos não há pagamento em 

dinheiro, já que o particular assume o dever de manter e conservar o bem público em troca 

de publicidade. 

   Contudo, a publicidade nesses casos não tem a mesma “visibilidade” 

que na atribuição de nome. O termo foi colocado entre aspas porque não se afirma que na 

atribuição de nome haveria uma placa maior que na conservação de bens. Trata-se, na 

verdade, de situação que deve gerar maior repercussão sócio-econômica em benefício do 
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particular do que na outra contratação, já que a atribuição de nome é muito mais que uma 

exploração publicitária, consiste na apropriação privada da referência que o bem público 

proporciona.  

   Se for adotada a posição de que a conservação de bens seria 

formalizada mediante uma autorização de uso, o vínculo seria precário, distinguindo-se 

também nesse ponto da atribuição de nome. 

III.2.4 A locação  

   Acima se verificou que a atribuição de nome é um instituto diverso 

da nomeação honorífica. Contudo, se adotado aquele instituto nada impede que seja 

atribuído o nome de uma pessoa morta a um bem público (o que aproximaria os institutos). 

Mas o ponto de distinção fundamental é precisamente a questão do desembolso, que jamais 

poderia ser exigido no segundo caso. 

   Demonstrou-se também que a atribuição de nome não possui 

identidade com uma doação com encargo. O elemento nuclear sem dúvida é a 

impossibilidade de a doação com encargo ser realizada em dinheiro. Além disso, no âmbito 

público, deve haver cautela com relação à aceitação de encargos que ultrapassem a mera 

limitação do destino a ser dado com o dinheiro objeto de doação, ou seja, quando não 

houver um liame entre o objetivo da doação e o encargo.  

   Também se identificou que não se confundem os instrumentos para 

conservação de bens públicos com a atribuição de nome especialmente porque nesta o 

vínculo formalizado não é precário e envolve retribuição em dinheiro, entre outras 

diferenças. 

   Agora releva observar as distinções que existem entre a locação e a 

atribuição de nome. 
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III.2.4.1 Conceito  

   Segundo o Código Civil, a locação é um contrato segundo o qual 

“uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de 

coisa não fungível, mediante certa retribuição” (art. 565). 

   Quanto ao contrato de locação e sua divisão tradicional, Eduardo 

ESPÍNOLA afirma que:  

Diz-se locação, de acôrdo com a tradição romana o contrato em que uma das partes se 

obriga, mediante o pagamento de um preço, que a outra parte se obriga a pagar, a conceder-

lhe, durante certo tempo, o uso ou gôzo da coisa (locatio rerum); ou a lhe emprestar 

temporàriamente os seus serviços; ou ainda a fazer por sua conta uma obra determinada 

(locatio operis).
191

 

 

   Acrescenta que no direito moderno a distinção é empregada entre: “a 

locação de coisas e a locação de serviços”. Sendo que locação de coisas é “o contrato pelo 

qual uma das partes se obriga a conceder à outra, por tempo determinado, ou não, o uso e 

gôzo de uma coisa não fungível, mediante certa retribuição.”
192

 

   O núcleo da contratação se traduz na transferência dos direitos de 

usar e gozar do proprietário para o locatário. Conforme César FIUZA: 

a) direito de usar (ius utendi) - É a faculdade que tem o titular de colocar o bem a seu 

serviço, desde que não cause danos a terceiros nem infrinja a Lei. 

b) direito de fruir ou gozar (ius fruendi) – Fruir ou gozar é obter todas as vantagens que a 

coisa proporcione. Pode conter em si o direito de usar. Normalmente, quem frui, usa. 

Porém nem sempre. Quem aluga imóvel a terceiros apenas frui, ou seja, recebe aluguéis, 

mas não usa; quem usa é o inquilino.
193

 

 

   Na locação além da dupla manifestação de vontade também surgem 

obrigações para ambas as partes. É, portanto, contrato bilateral quanto à sua formação e 

quanto aos seus efeitos (sinalagmático). 

   No âmbito privado admite-se que a locação seja realizada por tempo 

indeterminado, o que não se confunde com a ideia de que seja perpétuo. Na contratação por 
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prazo indeterminado basta a mera comunicação de uma parte a outra com a antecedência 

prevista no contrato para que se ponha fim à contratação. 

   A locação é um contrato nominado, já que a lei o disciplina 

minuciosamente. 

III.2.4.2 A questão do pagamento 

   Tanto da definição de Eduardo ESPÍNOLA quanto da redação do 

Código Civil, pode-se perceber o uso da expressão “retribuição” no lugar de “pagamento”. 

Daí se infere que a contraprestação a ser arcada pelo locatário não é necessariamente 

pecúnia. 

   Pode o locatário ou inquilino quitar seus alugueres com outra 

natureza de contraprestação, tais como retribuição em bens ou serviços, conforme tiver 

sido acordado com o locador. 

III.2.4.3 A predeterminação dos ganhos 

   A locação é um contrato comutativo. Assim, as partes podem 

determinar antes mesmo de assumirem a obrigação a equivalência entre as prestações. É 

possível prever desde logo, se a retribuição a ser paga pela locação corresponde 

economicamente ao benefício que será obtido pelo uso e gozo do bem locado. 

   Essa verificação tanto pode ocorrer pela expectativa de lucro que 

será obtida com o bem, por exemplo, ao locar um equipamento industrial é possível 

verificar pela produção que ele é capaz de realizar em um mês, o lucro estimado.  

   No caso de um imóvel pode-se realizar uma comparação pelo 

desembolso com o aluguel em relação a uma compra, em que no primeiro caso não é 

necessário desmobilizar o dinheiro que pode estar investido em outra coisa. Logo, não há 

álea pois é possível estimar-se desde logo a equivalência das prestações. 

   Também é possível realizar uma comparação com valores de 

mercado e evidenciar a lucratividade do negócio que está sendo realizado em relação a 

outros. 
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III.2.4.4 A execução sucessiva  

   A locação consiste em um contrato de execução sucessiva, o que 

significa que o uso e o gozo da coisa são contínuos a cada período. Ou seja, o locatário 

adquire um direito que é continuamente renovado durante o prazo da locação, usa, goza, 

continua usando e gozando, sem que haja extinção do contrato, nem do direito pelo seu 

exaurimento. 

   A execução também não se extingue pelo pagamento. Enquanto 

viger o prazo do contrato, o direito permanecerá podendo ser exercitado e poderá ser 

renovado durante todo o prazo do contrato, até a superveniência do prazo contratado ou até 

que as partes manifestem vontade pela extinção do vínculo. 

   Segundo Caio Mario da Silva PEREIRA a execução é sucessiva 

“porque renasce continuamente” e o pagamento tem apenas o efeito de “solver o débito 

relativo a cada período”
194

 

III.2.4.5 A possibilidade de serem locados bens intangíveis 

   Em princípio até se poderia imaginar a possibilidade de serem 

locados bens intangíveis, mas isso seria exceção. A regra seria a locação de bens tangíveis 

(móveis, imóveis e semoventes). 

   Excepcionalmente, portanto, seria possível que uma pessoa locasse 

um bem intangível, como um fundo de comércio. No entanto, na prática parece um pouco 

difícil manter essa ideia. Suponha que um determinado indivíduo seja proprietário de uma 

empresa, titular de uma marca, instalado comercialmente em um prédio e possua a sua 

clientela. Imagine-se que ele precise se ausentar do país por dois anos por qualquer motivo 

e que seria danoso fechar as portas de seu estabelecimento. Então em tese ele “locaria” 

todo o negócio para terceiro.  

   Mas veja que a hipótese muito mais se assemelha a um contrato de 

mandato, até porque ao retornar e reassumir seu negócio, todos os ganhos advindos nesse 

período terão se incorporado ao fundo de comércio de sua empresa (por exemplo o 
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 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, p. 170. 
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aumento da clientela, o fortalecimento da marca). O contratante quando muito terá 

utilizado as instalações, a marca e a freguesia do contratado de modo transitório. Mas não 

será mandato porque o mandatário age em nome do mandante, enquanto o locatário age em 

seu próprio nome. 

   É difícil imaginar uma hipótese em que a locação possa envolver um 

objeto que seja meramente intangível, sem que se afigure outro tipo de contratação, tal 

como os contratos de franquia, cessão de direitos etc. 

   Portanto, em princípio, pode-se afirmar que a locação envolve bens 

tangíveis. 

III.2.4.6 A locação de espaços publicitários 

   A lei de locações não disciplina a locação de espaços publicitários. 

Limita-se a dispor sobre a locação de imóveis. Também não existe lei federal dispondo 

sobre o tema.  

   Então, as partes que desejem contratar a locação de espaços 

publicitários devem observar o Código Civil e as regras que tiverem estipulado no próprio 

contrato. 

   A exploração de espaços publicitários, especialmente no âmbito 

privado, era bastante comum há bem pouco tempo. No entanto, reduziu-se o uso da 

locação de espaços publicitários em razão de regulamentações municipais, o que deve ser 

analisado no caso concreto.  

   Em princípio, espaços destinados à publicidade podem ser locados. 

Contudo, a vontade das partes não prevalece se afrontar a legislação municipal que visa 

proteger o meio ambiente urbano, notadamente considerando o aspecto paisagístico e a 

vedação à poluição visual. 

   Não há efetivamente uma aproximação desse tipo de contratação 

com a atribuição de nome, eis que as características da locação são diversas. Permanecem 

na contração de locação de espaços publicitários as peculiaridades da locação de coisa, o 
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que a afasta da atribuição de nome: (i) locação por tempo determinado ou indeterminado; 

(ii) a locação confere o uso do espaço para o locatário; (iii) a execução é sucessiva, tanto 

que o locatário pode alterar a publicidade tantas vezes quantas desejar ao longo do 

contrato; (iv) a contraprestação pode ou não ser feita em dinheiro. 

   O único aspecto que parece se alterar especificamente quanto à 

locação de espaços publicitários é a mensuração de ganhos do momento da contratação, já 

que não se pode medir inicialmente qual será o retorno obtido com a publicidade realizada.  

   Contudo, o mais comum nesse tipo de contratação é que o locatário 

não alugue o espaço para veicular propaganda própria. O usual é que celebre o negócio 

visando intermediar publicidade alheia. Assim, ora o locatário coloca na placa uma 

propaganda de carro, ora de sabão em pó. Em suma, nesses casos em que ele atua como 

intermediador é possível sim estimar os ganhos que obterá com a locação dos espaços 

publicitários, nisso se afastando muito da atribuição de nomes, em que não é possível 

realizar uma estimativa pré-determinada.  

III.2.4.7 A distinção da locação em relação à atribuição de nome 

   A atribuição de nome não tem semelhança com a locação de bens. 

Nem mesmo se identifica com a contratação destinada meramente à exploração 

publicitária, eis que o objetivo daquela extrapola a ideia de propaganda. 

   A distinção mais evidente da locação em relação à atribuição de 

nome consiste na extensão e limites dos poderes transferidos do proprietário (ou titular) 

para o outro contratante. 

   Na locação transferem-se o uso e gozo da propriedade, que se 

renova ao longo do contrato. Portanto, a execução nesse caso é sucessiva. 

   Já na atribuição de nome não há direito de usar e gozar. Ao 

contratado é transferida apenas uma parcela limitada dos direitos de proprietário. O 

particular exerce a faculdade de atribuir o nome ao bem, de maneira que a execução do 

contrato ocorre tão logo isso seja feito. Durante o restante do contrato, apenas se assegura a 
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manutenção desse nome em favor daquele que exerceu esse poder, salvo se ocorrer algum 

motivo superveniente que indique a necessidade de o contrato ser extinto antecipadamente. 

   Mesmo no caso da locação para fins publicitários, o direito de usar a 

placa e ali veicular a propaganda é um direito que se renova enquanto o contrato estiver 

vigente. Isso significa (e, aliás, isso é a característica desse tipo de contratação) que o 

locatário poderá veicular tanta publicidade quanto desejar. É um direito que não se exaure. 

Poderia mesmo alterar diariamente a publicidade veiculada em um bem, se isso lhe for 

mais vantajoso que mantê-la por um período de tempo maior. 

   Em suma, na locação, a execução é sucessiva, sendo que na 

atribuição de nome a execução é perene. 

   A locação é um contrato realizado por prazo certo ou indeterminado, 

enquanto na atribuição de nome a característica da contratação é que seja realizada por 

prazo certo. Comparativamente, a locação admite contratos por prazos curtos, sem que isso 

implique em desvantajosidade da contratação, ao passo que na atribuição de nome, é 

desejável que o prazo não seja muito exíguo. 

   Como visto acima, na hipótese de um locatário atuar intermediando 

a publicidade perante agências publicitárias ou outros interessados, a contraprestação ao 

locador é feita sob a forma de retribuição do locatário, já que ele pode convencionar 

repassar ao locador um percentual sobre o lucro, enquanto na atribuição de nome há 

especificamente pagamento. 

   Assim também, na locação os ganhos para o locador podem ser 

variáveis a depender do uso feito pelo locatário, enquanto na atribuição de nome isso não 

ocorre. 

   Em regra, a locação envolve bens tangíveis ou materiais ainda que 

se explore publicidade, enquanto na atribuição de nome a contratação é realizada em 

relação a bens imateriais. 
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   Em regra, na locação há a possibilidade de serem predeterminados 

os ganhos que serão auferidos na contratação, isso passará quando for realizada por um 

preço fixo. Mas as partes podem convencionar que a remuneração seja variável, o que 

ocorrerá quando houver uma participação do locador nos ganhos auferidos pelo locatário 

que realizar a intermediação da publicidade, isto se esta não se destinar diretamente ao uso 

do próprio locatário. 

   Já a atribuição de nome é um contrato aleatório. Não se pode 

predeterminar as vantagens advindas com a contratação senão os valores que serão 

desembolsados. Os ganhos para o contratado são uma incógnita, difícil de mensurar 

antecipadamente e mesmo depois da contratação, necessitando da realização de vários 

levantamentos financeiros e estudos de mercado para avaliar efetivamente o retorno do 

investimento realizado. 

III.3 A NATUREZA JURÍDICA DA ATRIBUIÇÃO DE NOME 

   Acima foram apontadas as distinções em relação a outros institutos 

existentes no Brasil, inclusive com as homenagens, o que demonstra que a natureza 

jurídica da atribuição de nome, nesse sentido, afasta-se dessa acepção existente no 

exterior.
195

 

    Por outro lado, no caso do marketing esportivo, vulgarmente se 

afirma que haveria uma venda do nome do estádio
196

. No entanto, juridicamente a compra 

e venda pressuporia a transferência da propriedade (de domínio) de uma coisa ou de um 

direito mediante o pagamento de um preço em dinheiro. 

   Além do mais, a transitoriedade da atribuição de nome não permitira 

ratificar essa afirmativa ainda que realizada sem preocupação com a definição da natureza 

jurídica do instituto. 

                                                 
195

 Ousa-se discordar do entendimento segundo o qual a natureza jurídica dos naming rights no ordenamento 

jurídico brasileiro seria de contrato de licenciamento de uso de marca. (GOYANES, Marcelo e COELHO, 

Daniele Maia Teixeira. O uso de naming rights no Brasil: breves considerações, p. 57). 
196

 “A estratégia consiste em vender o nome do estádio para uma determinada marca.” [REZENDE e 

RIFISKI. Idem. (s./p.)] 
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   Poder-se-ia inferir que a atribuição de nome fosse uma prática 

contratual, na medida em que apenas no momento em que a atribuição de nome passa a ser 

utilizada por pessoa diversa do proprietário é que o instituto tornou-se interessante. Mas 

assim não o é. Não significa que porque antes não houve o aproveitamento dessa utilidade 

que ela somente passaria a existir quando houvesse algum tipo de retorno material quanto a 

sua existência.
197

 

   A atribuição de nome não é a mera colocação de um nome a um 

bem
198

. A atribuição de nome também não se confunde com o nome ou com uma marca. 

Ela ultrapassa essas ideias vinculando o nome a uma referência – que é exatamente o que o 

particular que assume essa contratação deseja fazer: vincular o nome de sua empresa a um 

bem público de visibilidade. 

    A atribuição é, por isso, um bem público intangível existente em 

uma estrutura física (no caso de bens imóveis) ou em um evento (na hipótese de uma 

corrida, um concerto musical ou desportivo). 

   A atribuição, em verdade, pressupõe uma dupla apropriação. Em 

primeiro lugar, o ente privado que vincula seu nome a um bem público assume a referência 

desse bem. Valoriza a sua marca dando a ela a visibilidade que aquele bem representa. Sob 

o aspecto do investidor, a atribuição de nome comunica uma mensagem, valorizando uma 

marca, associando o nome à visibilidade de uma estrutura física, de um projeto ou de uma 

causa. Assim, o investidor apropria-se desses atributos. Sob o aspecto do titular do bem, há 

a apropriação de riquezas privadas pela cessão da atribuição de nome. Quanto maior 

visibilidade oferecer e mais interessante for a ideia por traz daquele bem, investidores de 
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  “De um lado há a crescente ‘desmaterialização da propriedade’, entendida como o deslocamento de 

importância dos bens materiais para os bens intangíveis. Podemos dizer que vivemos um processo de 

‘desmaterialização da riqueza’, na medida em que os ativos intangíveis passam a ter muito mais importância 

econômica do que os bens materiais. Tal processo não decorre apenas da imaterialidade ditada pela 

tecnologia ou pelo conhecimento, marcantes do processo produtivo contemporâneo. À ‘desmaterialização da 

riqueza’ corresponde um predomínio do uso em detrimento da comutação. Os bens, hoje mais do que nunca, 

valem muito mais pela utilidade que franqueiam à coletividade, do que pelo incremento patrimonial que 

conferem ao seu titular.” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos, p 389.) 
198

 A atribuição de nome não se limita a ser uma mera ferramenta de marketing, embora o seu exercício 

possa apresentar resultados nessa área. Segundo REZENDE e RIFISKI, os investidores podem obter “retorno 

institucional, reconhecimento público, fortalecer a marca e preservar a imagem, entre outros benefícios.” 

[REZENDE e RIFISKI. Idem. (s./p.)] 
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maior poder aquisitivo serão atraídos para a celebração do contrato. Desse modo, a 

apropriação econômica pública é tanto maior, quanto melhor for a oportunidade de 

valorização da marca do ente privado. 

   A atribuição de nome é um bem intangível, uma faceta incorpórea 

de um bem. Nesse sentido, Francisco AMARAL afirma: 

 Bens incorpóreos são os que têm existência abstrata, intelectual, como os direitos, as obras 

do espírito, os valores, como a honra, a liberdade, o nome. São criações da mente, 

construções jurídicas, direitos. Sua existência é apenas intelectual e jurídica.
199

 

 

   Paulo SCHMIDT e José Luiz dos SANTOS200
 exemplificam alguns 

dos principais ativos intangíveis, entre eles: nomes de produtos, nomes de domínio na 

internet, contratos de não-concorrência, licenças, royalties, contratos de franquia, direitos 

de operação e transmissão (rádio e televisão), direitos de exploração de água, ar, recursos 

minerais e recursos florestais; tecnologia patenteada; software de computação; segredos 

comerciais, tais como fórmulas secretas, processos e receitas, entre outros. 

   A atribuição de nome é um ativo intangível, que pode ser explorado 

economicamente. 

III.4 CONCLUSÕES PARCIAIS 

   As comparações realizadas acima entre a atribuição de nome e 

outros institutos conhecidos serviu para demonstrar, a partir das distinções, que a 

atribuição de nome não se identifica com os institutos referidos.  

   Considerando a intangibilidade da atribuição de nome e os múltiplos 

usos que comportam os bens públicos, a atribuição de nome pode ser cedida a um 

particular através de uma concessão de uso de bem público. 

   A concessão de uso e o instrumento jurídico adequado para conferir 

o uso privativo de um bem público (ainda que intangível) a um particular nos casos em que 
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 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução, p. 350. 
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 SCHMIDT, Paulo e SANTOS, José Luiz dos. Avaliação de ativos intangíveis, p. 24. 
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seja necessário realizar investimentos de vulto, compatíveis com a estabilidade contratual, 

em comparação com uma mera autorização de uso. 

   O particular, mediante remuneração, assume a faculdade de atribuir 

nome – conforme limites a serem estabelecidos – a determinado bem público, por prazo 

certo e em determinadas condições
201

. Essa cessão deve ser realizada mediante contrato, 

instrumento adequado para conferir a estabilidade compatível com os investimentos que 

devem ser realizados
202

. 

                                                 
201

 Esse assunto será retomado adiante. 
202

 DUPUIS et al. Droit administratif, p. 421. 
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CAPÍTULO IV – ATRIBUIÇÃO DE NOME E BENS PÚBLICOS 

 

 

IV.1 REGIME JURÍDICO DA ATRIBUIÇÃO DE NOME - IV.1.1 – A 

finalidade do uso privativo - IV.1.2 – A excludência para o uso de outras 

pessoas - IV.1.3 – A rentabilidade para o poder público - IV.1.4 – O 

beneficiário - IV.1.5 – A temporariedade do uso - IV.3 A CESSÃO DO 

DIREITO À ATRIBUIÇÃO DE NOME - IV.3.1 Os critérios de 

conveniência - IV.3.1.1 A questão da identidade sócio-cultural - IV.3.1.2 

A ausência de descaracterização do bem - IV.3.1.3 A inconveniência de 

múltiplas alterações sucessivas - IV.3.1.4 A qualidade do nome - IV.3.1.5 

A avaliação dos montantes envolvidos - IV.3.1.6 A atuação prioritária do 

Estado como limite à exploração econômica de ativos intangíveis - IV.3.2 

Os critérios jurídicos - IV.3.2.1 A questão da autorização legislativa - 

IV.3.2.2 A publicidade como instrumento de transparência - IV.3.2.3 A 

questão da licitação - IV.3.2.4 A fixação do prazo - IV.3.2.5 O critério de 

escolha do nome 

 

 

   Acima houve uma tentativa de distinguir a atribuição de nome de 

alguns institutos existentes no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de iniciar 

um delineamento a partir das diferenças que foram apontadas. 

   Agora, a atenção volta-se para o regime jurídico do instituto.   

IV.1 REGIME JURÍDICO DA ATRIBUIÇÃO DE NOME 

   Para estudar o regime jurídico, é necessário analisar separadamente 

alguns aspectos dessa contratação. O cerne da questão está em responder a cinco perguntas, 

que consistem em critérios necessários para “apartar as diversas modalidades de usos”
203

: 

(i) qual é a finalidade pública buscada em conceder o uso privativo? (ii) há excludência 

para o uso de outras pessoas? (iii) há rentabilidade para o poder público em conceder o uso 

privativo? (iv) quem pode beneficiar-se dessa utilidade? (v) haverá uso permanente ou 

temporário?  
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 Os critérios foram elaborados por Floriano de Azevedo MARQUES NETO, na obra Bens públicos, p. 403. 

A ordem ora trazida foi alterada tendo em vista a exposição que se pretendeu realizar. 
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IV.1.1 A finalidade do uso privativo 

   A primeira questão consiste em identificar a finalidade buscada em 

conceder o uso privativo. Com relação à finalidade, temos o desdobramento em três outras 

questões considerando que o uso privativo pode beneficiar o próprio particular, pode 

beneficiar um grupo específico de pessoas (ou seja, um grupo determinável), ou pode ainda 

beneficiar a coletividade (enquanto grupo indeterminado). 

   Trata-se de conceder o uso privativo com o objetivo exclusivamente 

de beneficiar o particular? A resposta é negativa. No caso da atribuição de nome não há 

razões de política social que recomendem o interesse de facultar a um particular em 

especial o uso privativo.  

   A segunda reflexão dentro desse questionamento se relaciona com o 

interesse coletivo. Há razões específicas para o uso privativo? Ou melhor, a fruição da 

utilidade pelo particular vai gerar benefícios para outras pessoas? Sob um ponto de vista 

poder-se-ia responder afirmativamente à questão. Já que os recursos recebidos podem ser 

utilizados especificamente na conservação do bem público (estrutura física) objeto da 

cessão. Mas não há indicativo de que isso necessariamente deva ocorrer. O particular pode 

ou não assumir deveres de conservação do bem. O foco, no entanto, não esse.  

   Portanto, a última ponderação que cabe a esse respeito relaciona-se 

com a indagação: há razões gerais para o uso privativo? Sim, nesse caso, a resposta é 

positiva. A finalidade pública buscada em conceder o uso privativo da atribuição de nomes 

se relaciona com explorar economicamente uma faceta do bem público, um de seus 

aspectos. Trata-se de auferir renda para um bem público intangível que se encontra ocioso. 

Diretamente o maior beneficiado pela cessão de uso é o próprio particular. Indiretamente, a 

coletividade é beneficiada porque os recursos recebidos a título de contraprestação devem 

ser revertidos em finalidades coletivas. 

IV.1.2 A excludência para o uso de outras pessoas 

   A cessão da atribuição de nome para um particular interdita o seu 

uso, durante a vigência do contrato, para outras pessoas.  
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   Especificamente no caso, a atribuição de nome não apenas interdita 

o uso desse recurso para outras pessoas como também é rival em relação a nomeações 

honoríficas. Assim, é necessário diante do caso concreto identificar as possibilidades 

(inclusive a rentabilidade – tema do próximo tópico) para que seja tomada decisão quanto à 

cessão da atribuição de nome ou a escolha pelas homenagens. 

   Se existe notório reconhecimento de uma pessoa falecida, pela 

importância de seus atos realizados em vida, ela pode vir a receber uma homenagem 

pública pela população, a ser realizada por seus representantes eleitos, segundo o 

procedimento previsto em lei. No entanto, os descendentes dessa pessoa não podem 

pretender comprar esse “reconhecimento” em troca de uma “doação”, especialmente 

realizada em dinheiro, porque nesse caso deixaria de ser um ato de desprendimento e 

generosidade e caracterizaria verdadeira aquisição.  

   É notório que o Estado brasileiro não tem a moralidade apenas como 

diretriz de conduta e como princípio norteador, pois a moralidade vincula toda a atuação 

estatal. Ou seja, os atos administrativos são controlados tanto nas esferas administrativa 

(autotutela) quanto jurisdicionalmente pela necessidade de observância desse preceito. Daí 

que se torna difícil sustentar ter havido a observância da moralidade se algum ente estatal 

coloca o nome de uma pessoa em um bem público e recebe contrapartida financeira por 

isso, ainda que alegue supostamente a estar homenageando por seus méritos e realizações. 

   Em suma, há excludência para o uso por outras pessoas, tema que se 

relaciona indissociavelmente com o modo de escolha do beneficiário. E, além disso, a 

atribuição de nome exclui também a possibilidade de realizar homenagens nos bens 

públicos. Em vista disso, a decisão deve ser pautada pela finalidade buscada 

especificamente com relação ao bem objeto de possível atribuição de nome: quer-se gerar 

renda ou homenagear alguém, já que o segundo exclui o primeiro? 

   Como um hospital cumpre melhor a sua função e atinge os seus 

propósitos de dar o melhor atendimento possível à população? Será que é colocando o 

nome de uma pessoa em seu prédio ou centro cirúrgico, como modo de homenagear 
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pessoas pelos seus feitos ou receber recursos da atribuição de nome e destiná-los à 

aquisição de equipamentos como forma de dar melhor atendimento à saúde?  

IV.1.3 A rentabilidade para o poder público 

   O terceiro critério relaciona-se com os ganhos econômicos para o 

poder público conceder o uso privativo. Na atribuição de nome é evidente que há essa 

rentabilidade. Aliás, como se expôs no começo desse trabalho, a carência de recursos 

públicos para as necessidades sociais é um fato. A destinação dos atuais recursos a uma 

área significa, infelizmente, preterição de outras que também são relevantes para os 

interesses coletivos. Mas e se considerarmos que os entes públicos, possuem a real 

possibilidade de ampliar suas receitas sem aumentar tributos, sem aumentar o 

endividamento estatal e ainda sem comprometer os valores que já foram destinados ao 

atendimento de outras necessidades coletivas? 

   A ideia parece bastante promissora
204

.  

   As universidades públicas, por exemplo, possuem uma fonte de 

ativos inexplorados no Brasil, que pode ser um dos principais recursos para a manutenção 

das universidades. Mais, e se verificarmos que esses recursos, destinados às universidades 

– por exemplo, não significarão menos recursos ao ensino fundamental ou secundário? E 

se considerarmos que a utilização deles também não importará desprestígio à saúde, à 

segurança e a outros direitos da população? Não haverá aí não só uma possibilidade, mas 

um verdadeiro dever estatal de envidar, tanto quanto seja possível, esforços para tanto? 

   A atribuição de nome é essa possibilidade, acessível não apenas ao 

ensino superior, mas também a projetos culturais e à saúde pública, entre outros. 

   Para tanto, é preciso repensar o melhor aproveitamento dos recursos 

públicos. Os bens públicos possuem ativos intangíveis, que são uma realidade ainda pouco 

explorada no Brasil mesmo no âmbito privado. A atribuição de nome, objeto deste estudo, 

não é uma solução definitiva para os problemas da escassez de recursos públicos face às 

                                                 
204

 É claro que como todos os demais institutos, também a exploração de ativos intangíveis consistentes na 

atribuição de nome, possui limites e restrições, que não devem ser esquecidas, devem antes ser destacadas. 

Mas esse assunto será retomado logo adiante. 
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necessidades sociais, mas pode ser um instrumento para dar maior atenção a elas, 

reduzindo algumas carências da população sem o comprometimento do atendimento a 

outras necessidades, desde que seja realizada de modo a cumprir determinados parâmetros 

e seja utilizado em circunstâncias específicas. 

   Há vários precedentes na experiência estrangeira, de como a cessão 

desse tipo de ativo intangível pode trazer fonte relevante de recursos públicos. Um 

exemplo é uma contratação realizada em Las Vegas. A cidade cedeu os naming rights de 

uma estação de “monorail”
205

, que possui um centro de convenções, bem como uma linha 

do seu sistema de trem pelo montante de cinquenta milhões de dólares. Segundo as 

informações legislativas, essa cessão permitiu que a cidade deixasse de impor um aumento 

nas tarifas de transporte e impostos.”
206

 Essa rentabilidade é um dos critérios que pode 

orientar a cessão da atribuição de nome. 

IV.1.4 O beneficiário 

   Como se expôs acima, há rivalidade no uso da atribuição de nome. 

Isso significa que se trata de um benefício que não poderá ser usufruído por todos os 

interessados. Mais, trata-se da possibilidade de um particular apropriar-se da referência de 

um bem público quando a ele associa o seu nome ou a sua marca. Em vista disso, é 

necessária a imposição de regras com a finalidade de ordenar esse uso. 

   Diante dos já referidos princípios da isonomia e da moralidade 

devem estabelecer-se critérios para a seleção do particular.
207

 Além das razões que 

justifiquem a escolha, há a necessidade de apontar os pressupostos da contratação, 

identificando os requisitos que o particular deva preencher para que possa ser contratado. 

Ainda, esse tema relaciona-se também com a escolha do nome – esse assunto será 

retomado adiante.  
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 “Monorail” é uma espécie de trem, sustentado em um trilho único, mais silencioso que os trens e possui 

como  uma de suas vantagens a impossibilidade de descarrilar. 
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 Statement of Motives. Fifteenth legislature – Fifth ordinary session, nr. 170, Senate Bill 1716, 2007 PR 

ALS 170; 2007 PR LAWS 170; 2007 PR ACT 170; 2007 PR S.B. 1716. 
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 Ainda que essa parcela do bem não esteja afetada ao uso coletivo, o uso privativo do nome comporta uma 

vocação particular dos interessados em ocupar essa posição (AUBY et al. Droit administratif des biens, p. 

124). 
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IV.1.5 A temporariedade do uso 

   Por fim, o último critério apontado por MARQUES NETO consiste 

na temporariedade do uso. A atribuição de nome implica uso privativo de um bem público, 

de modo rival e excludente e não se identifica com uma alienação, diante disso deve-se 

fixar prazo para o exercício dessa atribuição. 

   O prazo também permitirá que outros particulares possam fazer uso 

do bem
208

, mas como exposto não é conveniente que seja curto demais.  No entanto, diante 

de eventos internacionais como o exemplificado anteriormente, a exposição na mídia 

internacional pode fazer com que a expectativa de recebimento da contraprestação pela 

cessão da atribuição de nome seja significativamente ampliada. Trata-se de uma 

oportunidade que não deve ser desprezada. 

   A fruição do uso do bem público está condicionada não somente ao 

prazo, mas à manutenção da conveniência da contratação, eis que o nome pode 

supervenientemente tornar-se inadequado. 
209

 

IV.3 A CESSÃO DO DIREITO À ATRIBUIÇÃO DE NOME 

   Além dos critérios acima expostos quanto ao uso privativo de bem 

público por particular, a decisão do agente público quanto à cessão dessa atribuição deve 

ser orientada pela análise do caso concreto, de acordo com critérios de conveniência e 

oportunidade.  A viabilidade de realizar essa exploração não passa apenas por uma resposta 

positiva ou negativa. 

   Devem ser sopesados os eventuais benefícios e riscos em realizar a 

respectiva cessão. Trata-se de se estabelecer alguns limites a essa utilização tanto para 

preservar a natureza dos bens públicos quanto o respeito ao restante do ordenamento 

jurídico brasileiro. 
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 O prazo deve ser fixado de acordo com a natureza da atividade. (TRAORÉ, Seydou. Droit des propriétés 

publiques, p. 265). No presente caso deve-se considerar também as peculiaridades da contratação, o vulto do 

investimento etc. 
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 Esse tema também será retomado abaixo. 
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   Portanto, como se verá adiante, há limites que se relacionam com a 

conveniência e a oportunidade. Mas há, igualmente, óbices jurídicos que em alguns casos 

impedirão que se faça determinada atribuição de nome, e em outros casos, esses preceitos 

vão balizar o modo pelo qual a atribuição de nome poderá vir a ser realizada, de acordo 

com a análise do caso concreto.  

   Em todo caso, o procedimento deverá ser pautado pela observância 

de vários pressupostos jurídicos que possam garantir regularidade e legalidade em todo o 

processo de atribuição de nome, que passará por diversas fases e que também encontrará 

limites sob o enfoque jurídico. 

IV.3.1 Os critérios de conveniência 

   Não é demais frisar que se sustenta aqui que a atribuição de nome 

não pretende substituir o processo de nomeação honorífica e que é possível a coexistência 

pacífica dos dois institutos para diferentes bens. 

   As nomeações honoríficas dos bens públicos são responsáveis por 

manter a identidade cultural de um grupo de pessoas. Traduzem-se em vínculos de um 

povo com o seu passado e também com as gerações futuras. 

   Olhando para o que ficou para trás, as nomeações representam o 

legado que as gerações atuais recebem pelo que tantas pessoas fizeram antes delas. Hoje, 

se usufrui da igualdade porque muitos lutaram por esses ideais de justiça, alguns até 

morreram por isso. Hoje, temos princípios e normas que protegem os direitos humanos, 

que reprimem a tortura e a violência porque essas foram as bandeiras que muitos ergueram. 

Hoje, há liberdade de pensamento porque muitos não se calaram e brigaram por essa 

proteção, lutaram contra a ditadura, outros contra a escravidão. 

   Assim, homenageiam-se hoje pessoas reconhecidas nacionalmente, 

mas também se presta referência a pessoas não tão conhecidas, mas que muito de suas 

vidas foi dedicado a causas de outras pessoas, inclusive de minorias e que hoje são 

relevantes para muitos. 
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   Mas a identidade sócio-cultural, que é perceptível nos bens públicos, 

não retrata apenas gratidão e reconhecimento quando se olha para o passado. Há que se 

olhar igualmente para o futuro e nesse aspecto a nomeação honorífica também tem sua 

relevância. É símbolo de exemplo e de inspiração. Representam ícones de conduta de 

pessoas que lutaram pelos ideais que acreditavam justos, que não mediram esforços na 

dedicação e que apesar dos receios – existentes em cada época -, enfrentaram os obstáculos 

a despeito das consequências que poderiam ter de sofrer. Acreditar e lutar por algum ideal 

poderia inclusive significar ter de responder com seu próprio corpo, sua integridade física e 

moral por uma sociedade mais justa e igualitária. Poderia significar inclusive perder a 

liberdade ou até mesmo a vida, como muitos o fizeram. 

   Em vista disso, a luta de tantas pessoas para que hoje cada um de 

nós possa exercer direitos, ter uma sociedade mais justa, estar em um Estado Democrático 

de Direito, não pode ser esquecida. 

   Portanto, para que a cessão da atribuição de nome seja exercida por 

um particular deverá passar por uma avaliação prévia da Administração Pública. Os 

agentes públicos deverão realizar essa análise segundo os postulados da conveniência e da 

oportunidade. 

   Não há uma determinação legal, uma obrigação, de que o agente 

público ceda bens à atribuição de nome, todavia, diante de certas situações evidenciáveis 

no caso concreto, isso pode ser realizado. A ideia que se pretende defender aqui é a de que 

a atribuição de nome pode ser um instrumento importante na arrecadação de receitas 

públicas, necessárias para combater a escassez crescente de recursos públicos. 

   Não há um dever propriamente dito de os agentes públicos 

realizarem a atribuição de nome. Muito menos quer se defender que devam realizar em 

qualquer caso, nem a qualquer custo.  
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   Mas quando as perspectivas concretas apontarem a viabilidade de 

isso ser realizado, nesses casos, diante dos postulados da economicidade
210

 e da 

eficiência
211

, aliados à máxima exploração dos recursos públicos
212

, espera-se que sejam 

envidados esforços para tanto. 

   Seria possível, inclusive, sustentar que deva ser realizada a 

atribuição de nome considerando-se o dever de observar e cumprir a função social da 

propriedade também aos bens públicos. 

   É claro que a função social dos bens privados não pode ser 

transportada para os bens públicos de modo idêntico, especialmente quanto a não atuação 

da função social: “A ausência de atuação da função social, portanto, faz com que falte a 

razão da garantia e do reconhecimento do direito de propriedade”
213

.  

   Mas é inequívoco que ela se presta como uma diretriz: “O conteúdo 

da função social assume um papel de tipo promocional, no sentido de que a disciplina das 

formas de propriedade e as suas interpretações deveriam ser atuadas para garantir e para 

promover os valores sobre os quais se funda o ordenamento.”
214

  

   A aplicação da função social também ao direito público corresponde 

à ideia desenvolvida para o direito privado de que “a propriedade é uma instituição 

jurídica que se formou para responder a uma necessidade econômica, como todas as 
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 “A economicidade é pois, a técnica econômica aplicada no tratamento do fato ou dado econômico, o qual 

se insere na técnica legislativa, tendo como objetivo a realização do justo sócio-econômico. É ainda a 

técnica economicidade que imprime à vontade política da justiça os limites racionalmente factíveis e 

previsíveis de sua efetivação no plano de necessidades e aspirações pessoais e coletivas do Homem.” 

(CITADINI, Antonio Roque. A economicidade nos gastos públicos, p. 40). 
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 O termo aqui adotado não se resume meramente à “importância única e exclusiva com os meios” 

[MARCELLINO JÚNIOR, Julio Cesar. Princípio constitucional da eficiência administrativa: (des)encontros 

entre economia e direito, p. 186]. O sentido que se pretende vai muito além de um “Estado mínimo, 

sonegador de direitos e garantias”. Quer-se sustentar a eficiência como buscar o melhor aproveitamento 

possível dos recursos públicos, extraindo deles o máximo possível para melhor dar atendimento às 

necessidades públicas. Em vista das críticas formuladas pelo autor citado, talvez o mais adequado fosse 

acrescentar à eficiência o vocábulo efetividade (meios+fins). Assim, Odete MEDAUAR consigna que 

“eficiência contrapõe-se à lentidão, ao descaso, à negligência, à omissão.” (Direito administrativo, p. 151). 
212

 Sobre o tema, consultem-se Maria Sylvia Zanella DI PIETRO (Uso privativo de bem público por 

particular) e Floriano de Azevedo MARQUES NETO (Bens públicos: função social e exploração 

econômica: o regime jurídico das utilidades públicas). 
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 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional, p. 229. 
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 PERLINGIERI, Pietro. Idem, p. 226. 
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instituições jurídicas e que evolui necessariamente como as próprias necessidades 

econômicas.”
215

 

   Nesse sentido, o interesse público deve nortear também as escolhas 

que serão feitas pelos agentes públicos no tocante à atribuição de nome. A respectiva lei, 

obviamente, deverá ser editada, conforme se abordará adiante. 

   Assim, não apenas devem ser verificadas as características e 

peculiaridades do bem público no qual se cogita realizar a cessão da atribuição de nome, 

como também julgar se os benefícios a serem auferidos compensam os riscos que serão 

assumidos diante da contratação. 

IV.3.1.1 A questão da identidade sócio-cultural 

   Como se expôs acima, quando do estudo da distinção entre a 

atribuição de nome e a nomeação honorífica, há bens que são fortemente marcados por 

uma relação sócio-cultural com a coletividade e que por isso representam a identidade de 

um povo. Sua existência se traduz em um signo teleológico pelo qual se afirma e reafirma 

a identidade coletiva. 

   Podem ter um vínculo subjetivo com toda a população, tal como se 

passa com monumentos históricos que marcaram a independência do Brasil, por exemplo, 

mas também podem ser restritos a um grupo bastante menor, como um povoado ou 

moradores de um bairro, em que esse vínculo somente se forma com esse grupo, não tendo 

o mesmo significado para aqueles que não o integrem. 

   Independente do número de pessoas que compõem cada um dos 

grupos, se existe uma relação subjetiva específica do bem (individualmente considerado) 

com essa identidade, isso se traduz em um óbice à cessão da atribuição de nome.  

   Como dito, a identidade sócio-cultural é um óbice que não pode ser 

suprimido. Diante disso, é necessário visualizar os bens públicos sob esse prisma.  
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 DUGUIT, León. Las transformaciones del derecho: público y privado, p. 235 (tradução livre). 
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   Enquanto institutos homenagens e atribuição de nome podem existir 

e coexistir pacificamente, o que significa que a adoção de um não implica desuso do outro. 

A atribuição de nome não surge para substituir as homenagens, mas dada a excludência de 

uso concomitante das duas figuras, cada qual poderá ter aplicação diante das circunstâncias 

do caso concreto. 

   Sustenta-se no presente trabalho que há uma vedação do uso da 

atribuição de nome quanto aos bens de uso comum do povo. Entende-se que não é razoável 

pretender realizar a atribuição de nome para essa categoria de bens públicos. Os bens de 

uso comum do povo, por serem diretamente relacionados à satisfação das necessidades 

coletivas, são objeto de intensa proteção. A atribuição de nome nesse caso consistiria em 

uma disposição por parte do ente público em detrimento do aspecto cultural que eles 

representam e da identidade coletiva. Se se pudesse imaginar a atribuição de nome também 

para bens públicos de uso comum do povo, pouco espaço sobraria para esses vínculos 

histórico-culturais que as homenagens representam. Por sua natureza, os bens de uso 

comum do povo devem representar os valores sociais da coletividade e assim serem 

mantidos. A perspectiva de realizar arrecadação com a atribuição de nome não pode se 

traduzir em atos tendentes a ignorar elementos que são caros para a coletividade. Os 

vínculos entre os nomes usados em homenagens e a história são um desses elementos, que 

merece proteção e valoração jurídicas. 

   Pelas mesmas razões que se reconhece esse impedimento aos bens 

de uso comum do povo, não se vê restrição com relação a realizar atribuição de nome em 

bens dominicais – afastando, portanto, as homenagens dessa categoria de bens. Embora 

tenham uma função, uma razão de ser, a natureza instrumental deles permitiria a máxima 

fruição possível. Mais, eles não existem para servir diretamente a toda coletividade, senão 

para por meio deles tornar possível o funcionamento do aparato estatal. 

   A questão sobre a possibilidade de atribuição de nome em bens de 

uso especial vai depender de uma análise casuística.
216

 Poderá ser possível realizá-la em 

determinados bens públicos, tais como prédios públicos, uma vez que o destinatário direto 
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 Em Porto Rico não se pode ceder naming rights para escolas, hospitais e prédios históricos [23 L.P.R.A. § 

228  (2008)]. 
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deles não é a coletividade, mas o ente público. No entanto, não se deve usar desse recurso 

quando se tratar, por exemplo, de terras indígenas, cemitérios, entre outros. 

   A análise no caso dos bens de uso especial deverá ser orientada pelo 

emprego ou uso do bem. Como bem afirma Floriano de Azevedo MARQUES NETO: 

Entre os empregos possíveis dados aos bens de uso especial podemos encontrar um amplo 

rol de possibilidade que vão desde os usos personalíssimos (e, por conseguinte, quase 

exclusivos), até usos bastante amplos que muito se aproximam do uso comum.
217

 

 

   Quando os bens objeto de interesse se aproximarem do uso comum 

haverá prevalência das homenagens. Por outro lado, quando assim não se passar, será 

possível avaliar o cabimento ou não da atribuição de nome segundo os critérios políticos e 

jurídicos mencionados. 

IV.3.1.2 A ausência de descaracterização do bem 

   A atribuição de nome não pode levar à descaracterização do bem. O 

bem continua sendo público e assim deve ser visto pela população. O ideal seria associar o 

nome atribuído (transitório por natureza) a um nome originário e permanente, tal como se 

pode verificar em algumas das experiências norte-americanas.  

   A pronta identificação de que se trata de um bem público é relevante 

especialmente porque permite maior controle pelos cidadãos, controle que poderia ser 

reduzido caso houve confusão por parte das pessoas com relação à titularidade do 

patrimônio. 

IV.3.1.3 A inconveniência de múltiplas alterações sucessivas 

   As ponderações com relação aos prazos da contratação impõem a 

distinção das contratações que serão realizadas por prazo certo e por prazo incerto. A 

primeira será abordada neste momento e a segunda será tratada adiante. Aqui interessa 

refletir sobre os critérios que devem orientar a fixação do prazo da atribuição de nome. 
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   Respeitados os critérios jurídicos quanto a fixação desse prazo, 

haverá certa margem de discricionariedade para definir o tempo exato de duração da cessão 

à nomeação. Evidentemente os resultados econômicos da contratação serão influenciados 

por essa definição. Contudo, deve-se verificar também todas as demais circunstâncias que 

envolvem essa escolha.  

   Assim, será inadequado que os prazos sejam curtos demais, por 

exemplo, contratos firmados para um ou dois anos podem não surtir os efeitos desejados 

pelos investidores no tocante à comunicação da mensagem ou na relação que se pretende 

estabelecer do nome com o conceito que está subliminarmente incluído naquele bem 

público.  

   Alterações de nome sucessivas em curto espaço de tempo 

enfraquecem o próprio instituto, deixa de comunicar a mensagem desejada, não gera 

retornos financeiros esperados pela atribuição de nome e ainda gera descrédito nos 

investidores. 

   A fixação de prazos curtos demais tende a enfraquecer o próprio 

instituto. Suponha-se que um determinado bem recebeu ao longo de cinco anos três 

atribuições de nome diferentes. Ao pretender lançar-se a divulgação de que nova cessão 

será feita pelo prazo de vinte anos, os valores tendem a ser mais reduzidos nessa 

contratação, que se fosse apenas a segunda nomeação que se seguiria de um contrato de 

idêntico prazo. 

   Além disso, os valores a serem obtidos na contratação serão 

proporcionais ao tempo de vigência do contrato. 

   Mas além da inviabilidade de realizar sucessivas contratações por 

prazos curtos também há outras circunstâncias que deverão ser identificadas.  

   Não é recomendável que se façam alterações em bens públicos 

muito próximo a eventos regionais, nacionais ou internacionais, que atraiam muitos 

visitantes estrangeiros. Se isso ocorrer, a depender do bem público a que se tenha sido 

atribuído novo nome poderá haver dificuldade de identificação e de localização desses 
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visitantes, tal como ocorreria se houvesse modificação no nome de centros de eventos e 

teatros localizados nos locais que receberão os viajantes coincidentemente nessa época. 

   Outra restrição relaciona-se especificamente com a inclusão do 

Brasil como sede de eventos esportivos mundiais.  

   Trata-se, por exemplo, de não aceitar que alterações de nomes sejam 

realizadas de modo casuístico e por curto período de tempo. É isso que poderia ocorrer, por 

exemplo, às vésperas de um evento internacional, que fosse realizado em determinada 

cidade brasileira. Em uma situação como essa, é descabido e ofende o interesse público 

realizar uma contratação de atribuição de nome que vigore apenas pelo período do evento.  

   Nesse sentido, deve haver um aproveitamento desse período para 

que se fixe o prazo do contrato de acordo com as vantagens concentradas que serão obtidas 

pelo investidor, considerando a exposição na mídia mundial especificamente em um 

período determinado de tempo. Em uma hipótese assim, é um dever da Administração 

Pública apropriar-se dessa ocasião para firmar um contrato de longo prazo. 

   A correta demarcação desse prazo deve considerar o equilíbrio entre 

as vantagens que serão auferidas pelos particulares e aquelas que serão obtidas pelo Poder 

Público. Aliás, especificamente quanto a isso se deve prever sanções significativas para 

evitar que os benefícios da contratação sejam apenas auferidos pelo investidor. As sanções 

devem ser proporcionais à gravidade do ato. A multa deve ser alta n hipótese de o 

particular pretender rescindir a contratação, sem realizar os pagamentos a que se obrigou, 

logo depois do término desses eventos esportivos, impedindo que a Administração pública  

possa receber o equivalente aos benefícios auferidos pelo investidor, valores que receberia 

diluídos ao longo do tempo. 
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IV.3.1.4 A qualidade do nome
218

 

   Seguindo a experiência estrangeira, não é desejável que 

determinados nomes sejam associados à atribuição. Ao tratar dessa vedação, a doutrina
219

 

refere-se a nomes relacionados a “pecados” tais como fumo, drogas etc. 

   Em vista disso, uma seleção realizada apenas com base no valor 

mais alto não é adequada. Imagine que o licitante que formule a maior proposta pretenda 

colocar um nome inadequado a um bem público. A proibição da associação de quaisquer 

bens públicos a denominações indesejáveis deve ser prevista desde logo para evitar que se 

frustrem as expectativas legítimas de particulares que já tiverem participado de uma 

disputa e se sagrado vencedores.  

   Por isso, nomes inadequados não poderão ser utilizados. Mas para 

tanto será imprescindível deixar claro o que se entende por “nome inadequado”. Essas 

vedações devem ser previamente elencadas e divulgadas. Contudo, deverá ser deixada 

certa margem de discricionariedade para que no caso concreto possa ser realizada uma 

avaliação específica para aqueles casos que não puderem ter sido antecipadamente 

imaginados. 

   A dificuldade reside em evitar a subjetividade e a incidência de uma 

regra que se assemelhe meramente a dizer que “serão reputados inadequados os nomes que 

sejam assim entendidos a critério da Administração”. Regra dessa natureza seria inválida 

porque caberia aos agentes públicos supostamente aprovar ou não determinado nome sem 

qualquer parâmetro, sujeitando o controle a preferências pessoais que poderiam ser 

alteradas propositalmente diante das circunstâncias. 

   As diretrizes gerais devem ser colocadas em momento anterior, por 

exemplo, nomes que ofendam a moral e o decoro, ou que se relacionem a mensagens que 

evidentemente não se pretende veicular. Assim, imaginem a hipótese de uma biblioteca de 

uma determinada escola receber o nome Playboy. Em alguns casos não haverá margem de 
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 Um aspecto bastante interessante a ser explorado é a questão da eventual ilusão do consumidor em relação 

à mensagem que é comunicada através da atribuição de nome. Infelizmente o estudo do tema extrapola os 

limites deste estudo.  
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dúvida quanto à reprovabilidade de certas escolhas. Mas em outros casos isso pode não 

estar assim tão evidente e não será possível desde logo prever todas as ocorrências que 

possam no caso concreto se evidenciar inadequadas.  

   A análise da qualidade da nomeação passará pelo já conhecido 

conceito jurídico indeterminado, cuja avaliação consiste em evidenciar diante do caso 

concreto se o caso refere-se a uma zona de certeza positiva, negativa ou neutra
220

. 

   Em todo caso, o ideal seria que se estabelecesse previamente que a 

decisão seria realizada por uma comissão diante de determinados critérios de julgamento, o 

que poderia afastar escolhas pessoais, reduzindo-se assim o subjetivismo que poderia 

ocorrer especialmente quando se estiver diante de uma zona neutra. 

   Seria até possível que essa análise pudesse ser feita antes de se 

verificar os valores propostos por vários particulares, de modo a reduzir a parcialidade das 

pessoas que julgariam esses critérios. A ideia é semelhante ao que ocorre com a análise do 

preenchimento dos requisitos de qualificação em momento anterior à verificação da 

proposta de valor mais elevado na concorrência. 

   Outro aspecto da qualidade do nome envolve a prejudicialidade 

superveniente. Essa questão está relacionada tanto à manutenção das condições originais 

da qualidade do contratante durante a execução do contrato quanto à própria qualidade da 

nomeação.  

   Assim, poder-se-ia imaginar que a lei previsse uma norma destinada 

a evitar a ocorrência de um problema como o que se passou no caso Enron, em que o nome 

que era utilizado em um estádio tornou-se inadequado supervenientemente, por ter sido 

relacionado em escândalos financeiros. A associação do nome Enron aos escândalos é uma 

conseqüência das fraudes que a antecederam. 

   Outro risco é de a empresa que tenha atribuído nome ao bem público 

envolver-se em situações constrangedoras ou até mesmo ilegais, sem que o nome utilizado 

                                                 
220

 Sobre o tema, consultem-se as lições de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO em Discricionariedade 
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na atribuição do bem seja o da pessoa jurídica. Esta outra situação mais aproximaria à da 

hipótese da perda de uma das condições de habilitação, se essa possibilidade fosse prevista 

em lei.  

   Diante dessas ocorrências, poder-se-ia prever o direito de retomada 

da atribuição de nome pelo Poder Público. 

   Pode ocorrer também de somente depois de certo tempo se verificar 

que o nome não só não é adequado, mas que não pode ser utilizado. Imagine-se a hipótese 

de uma determinada pessoa jurídica atribuir ao bem público a sua marca. Passados alguns 

meses, durante o período do contrato, essa marca vem a sofrer impugnação judicial e 

envolver-se em disputa relativa ao uso indevido da marca. Em situação como essa será 

necessário prever no contrato que o particular assume a responsabilidade pelo uso da 

marca, se for esse o caso, ao utilizá-la para atribuir nome a um bem público de modo que o 

Estado não poderá ser por terceiro responsabilizado por ato do particular, bem como o que 

deverá ser feito a seguir. 

   O caso concreto deverá ser avaliado para verificar se o particular 

poderá ou não realizar nova atribuição de nome numa situação tal como a exposta ou se a 

sucessiva atribuição esbarra no problema de ocorrer várias atribuições de nome em curto 

período de tempo, como se tratou em item antecedente. 

   Uma questão que precisa ser ponderada se relaciona com a possível 

confusão que a atribuição de nome pode causar e que, por isso mesmo, deve ser prevista e 

rechaçada antecipadamente. Trata-se de evitar a apropriação de um patrimônio público por 

uma empresa que atue no mesmo segmento em que esse bem público está inserido. Um 

exemplo pode facilitar a exposição. Imagine que uma determinada faculdade pública de 

medicina renomada pretenda ceder o direito de atribuir nome à sua biblioteca para um 

particular. Não será adequado que uma universidade privada de medicina atribua o seu 

nome para a biblioteca da universidade pública. Numa situação como essa haveria uma 
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confusão inapropriada do bem público com o nome, o que poderia gerar vários problemas 

e uma ilusão indevida no meio acadêmico.
221

 

   Todas as soluções não podem ser previstas antecipadamente, mas o 

planejamento da contratação deve ser capaz de eliminar os riscos mais evidentes, entre eles 

o da qualidade da nomeação. Não se pode ignorar que alguns problemas somente serão 

identificáveis na prática quando contratações dessa natureza começarem a ser firmadas. O 

aperfeiçoamento do instituto, contudo, vai depender da capacidade de a Administração 

Pública evitar a repetição dos mesmos erros e aprender com as ocorrências que se 

sucederem. Será desejável igualmente que o Legislativo seja capaz de realizar as 

adequações necessárias no menor tempo possível, para evitar as reincidências. 

IV.3.1.5 A avaliação dos montantes envolvidos 

   Antes de ser tomada uma decisão quanto à cessão da atribuição de 

nome devem ser realizados estudos sobre o bem público envolvido e qual é a perspectiva 

de receita a ser obtida em uma eventual contratação. 

   O valor a ser cobrado de um particular não se aproxima da 

concepção ultrapassada do equivalente ao valor de um “aluguel” pelo uso privativo
222

, mas 

do quanto aquela utilidade pode representar em ganhos para a pessoa privada que fizer o 

uso privativo do bem. 

   A atribuição de nome pode, por isso, configurar uma relevante fonte 

de transferência de recursos.  

   É importante primeiramente despir-se de quaisquer comparações. 

Antes de se especular quais seriam os possíveis ganhos de sua utilização no Direito 

Brasileiro é relevante anotar que existem muitas diferenças de seu uso no exterior e das 

perspectivas no mercado brasileiro. Não deve haver ilusão de que as cessões de atribuição 

de nome no Brasil possam alcançar os mesmos valores milionários alcançados nas 

contratações realizadas em outros países.  
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   As pessoas só estarão interessadas em investir vultosos montantes na 

atribuição de nome se for possível estimar ganhos correspondentes aos desembolsos. Nos 

Estados Unidos os naming rights alcançam cifras bilionárias, o que não pode ser sonhado 

aqui sem embasamento técnico. É notório que os montantes alcançados nas operações no 

exterior são resultado de que o instituto oferece correspondente retorno para os 

investidores.  

   A economia e o mercado nacional são diferentes, assim como são 

distintos os riscos assumidos nos diversos países, estados, municípios. Assim, em cada 

local há uma realidade específica que não pode ser comparada numericamente com os 

exemplos estrangeiros. Em países marcados por um grande consumismo e concorrência as 

empresas têm a necessidade de diversificar seus investimentos para além da usual 

propaganda. De modo exaustivo, os consumidores são bombardeados com informações 

que incentivam o consumo de bens duráveis ou não. Propagandas agressivas, promoções, 

produtos com tamanhos exagerados, “satisfação garantida ou seu dinheiro de volta”, tudo 

pressiona a população a consumir mais. 

   Ao lado dessa cansativa opressão que atinge os consumidores está o 

uso dos naming rights, que de modo mais sutil reforça o poder da marca ao realizar a 

vinculação dela a um bem tangível, influenciando o hábito da população. Os naming rights 

têm o poder de consciente ou inconscientemente gravar uma mensagem na memória das 

pessoas, direcionando seus hábitos de consumo. Trata-se de mais um instrumento de que 

dispõem as empresas para aumentar suas vendas, incentivando as pessoas a consumir. 

   O investimento na atribuição de nomes pode tanto ser um meio 

publicitário a mais para ser explorado quanto um diferencial em relação aos demais 

concorrentes. Esses seriam alguns fatores que poderiam explicar os elevados montantes 

envolvidos na utilização dos naming rights nos Estados Unidos da América. Aliás, isso 

poderia inclusive explicar o sucesso alcançado no exterior.
223
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   Mas e no Brasil? Além das questões jurídicas que serão adiante 

analisadas, é possível prever montantes tão elevados quanto os que a experiência 

alienígena demonstra? 

   Antes de tudo, a tradição histórica deve ser respeitada. Nos Estados 

Unidos, o acréscimo nos investimentos em naming rights têm sido evidenciados nos 

últimos trinta anos
224

. Os elevados montantes envolvidos nas negociações devem-se à 

utilização reiterada do instituto e da comprovação de que o investimento é compensatório, 

face aos resultados verificados. Contudo, não é possível esquecer a realidade do Brasil, do 

mercado brasileiro de consumo e de sua inexperiência (salvo algumas incursões no âmbito 

privado) com a atribuição de nome. Esses fatos são um obstáculo para quem pretende 

sonhar com cifras milionárias, a exemplo dos valores envolvidos no exterior.  

   Além disso, os valores dessas negociações estão diretamente ligados 

ao sucesso dos empreendimentos – tema ao qual se retornará adiante. Assim, apenas para 

exemplificar, investimentos realizados a título de atribuição de nome em um estádio 

esportivo multiuso dependerão de vários fatores, sendo de especial relevância se o time 

daquele clube tem se sagrado vencedor em algum campeonato no momento em que a 

atribuição de nomes é assumida pelos empreendedores.   

   Daí se pode constatar a inviabilidade de se manter altas expectativas 

de que a atribuição de nome no direito brasileiro possa alcançar as mesmas cifras que se vê 

atingir no exterior. A inexperiência brasileira exige cautela sob pena de se observar 

resultados desastrosos que possam macular irreversivelmente a ideia de utilização do 

instituto. 

   Por fim, cabe uma ponderação com relação aos ganhos: não se pode 

ignorar que é preciso cautela quando se trata do uso dos recursos que podem ser 

arrecadados com essas contratações. Como afirma Robert KLARA ao tratar da experiência 

estrangeira, há um risco de o “dinheiro encontrado” pelos entes públicos na cessão de 
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naming rights tornar-se uma mera pedrinha jogada dentro da goela escancarada dos déficits 

orçamentários
225

. 

   Daí a necessidade de o dinheiro ser bem empregado e de haver 

mecanismos de fiscalização por parte da população no modo como estão sendo utilizados. 

Mas como já se apontou anteriormente, a atribuição de nome não é uma solução pronta e 

acabada para a ausência de recursos, mas uma oportunidade a ser explorada para que 

associada a outras políticas possa ser adequada à satisfação das necessidades coletivas. 

IV.3.1.6 A atuação prioritária do Estado como limite à exploração econômica de 

ativos intangíveis 

   Abaixo será abordada especificamente a questão dos limites ao uso 

do instituto da atribuição de nome em bens públicos. Por ora, cumpre considerar 

genericamente a exploração de bens públicos intangíveis.  

   Considerando a experiência estrangeira, não há novidade nessa 

aplicação. A doutrina menciona especificamente a ausência de recursos públicos para fazer 

frente aos dispêndios necessários para resolver um problema de inundação:  

Os recursos públicos de Trenton estão diminuindo, a ponto de Trenton agora estar 

cogitando realizar a cessão de naming rights das estradas de seu estado. Enquanto os 

recursos públicos do Estado estão diminuindo, não está acontecendo nada para diminuir as 

obrigações que os municípios precisam satisfazer.
226

 

 

   Há limites à atuação estatal que não podem ser esquecidos. Um 

deles consiste em estabelecer e perseguir o atendimento às prioridades que devem nortear a 

atuação do Estado. 

   Na verdade, o presente tópico pode parecer uma contradição com o 

que foi dito acima, mas assim não o é. O Estado deve explorar os bens públicos intangíveis 

observando os critérios jurídicos, mas também os de conveniência e oportunidade
227

, 

quando isso for possível. 
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   E essa conveniência e oportunidade não podem se sobrepor ao 

interesse público primário, ainda que os recursos arrecadados com a exploração de ativos 

intangíveis possam (leia-se devam) ser utilizados para realizar esses fins.   

   Isso significa afirmar que os fins da atuação estatal não se traduzem 

na exploração de ativos intangíveis, senão como meio complementar de obtenção de 

recursos e tão somente para alcançar a realização do interesse primário
228

. 

   Portanto a razão e o fim dessa exploração de bens somente se 

justificam porque há uma atuação voltada ao atendimento dos valores fundamentais da 

coletividade. Os agentes públicos não são agenciadores de publicidade de empresas 

privadas e nem trabalham para eles. Toda a atuação deverá ser pautada pela concretização 

do(s) interesse(s) público(s)
229

. 

   Por isso, sustenta-se que não deverá haver exploração bens públicos 

intangíveis de modo autônomo pelo Estado, salvo aqueles decorrentes de bens públicos 

dominicais. Quanto aos bens de uso especial, a avaliação deve ser realizada no caso 

concreto, conforme já foi abordado acima. 

IV.3.2 Os critérios jurídicos  

   Observados os critérios de conveniência e oportunidade acima 

colocados, se o Poder Público reputar que a cessão da atribuição de nome é viável, então 

deverá planejar e realizar a contratação pautada pelos critérios jurídicos para que possa ser 

concretizado esse intento.
230

 

   Assim, primeiro é necessário que a avaliação passe pelos critérios de 

conveniência e oportunidade. Somente se tal ocorrer, é que a contratação poderá ser 

modelada. 
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   No tocante aos critérios jurídicos destacam-se a autorização 

legislativa, o dever de publicidade, a licitação como modo de seleção, a observância de 

prazo e a escolha do nome. 

IV.3.2.1 A questão da autorização legislativa 

   Entre os critérios jurídicos está a necessidade de se proceder à 

autorização legislativa para realizar a cessão da atribuição de nome
231

. Isso ocorre porque a 

Administração Pública se submete ao princípio da legalidade. Ou seja, os titulares de bens 

públicos somente poderão realizar contratações envolvendo-os se houver amparo legal, eis 

que os agentes públicos somente podem fazer o que a lei autorizar.  

   Há necessidade de lei em sentido estrito porque a cessão da 

atribuição de nome reflete o exercício do poder de firmar contratos por parte do Estado. 

   A necessidade de autorização legislativa significa a observância do 

princípio da legalidade: 

Este princípio, juntamente com o de controle da Administração pelo Poder Judiciário, 

nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das principais garantias de respeito aos 

direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece 

também os limites da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício 

de tais direitos em benefício da coletividade.  

É aqui que melhor se enquadra aquela idéia de que, na relação administrativa, a vontade da 

Administração Pública é a que decorre da lei.
232

 

 

   Não há aí uma mera exigência procedimental, mas a produção de 

vontade, abstrata, que se presta para aumentar o controle do poder
233

, que não fica restrito 

apenas à manifestação de vontade do Executivo. 

   Não se faz necessária uma lei autorizativa específica, porque a 

Constituição não determinou essa especificidade: “...não fica a critério do legislador 
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escolher quando fará lei em sentido material e quando fará lei em sentido formal. Essa 

escolha é da competência do legislador constituinte”
234

. 

   Desse modo, a decisão quanto à efetiva contratação não está apenas 

nas mãos do Poder Executivo, sendo necessária a participação do Poder Legislativo, 

autorizando a contratação. 

IV.3.2.2 A publicidade como instrumento de transparência 

   De nada adianta o ordenamento jurídico determinar o cumprimento 

de regras, se não houver um modo como verificar a observância desse mandamento. 

Exatamente por isso, a publicidade é um princípio que complementa os princípios 

anteriores, especialmente o da isonomia e o da publicidade.  

   Carlos Ari SUNDFELD sustenta que: “a ação administrativa deve 

desenrolar-se de forma transparente e aberta, sem segredos”.
235

 

   É a publicidade que poderá demonstrar que os agentes públicos 

agiram em conformidade com a lei e com os princípios constitucionais. Além disso, graças 

a esse dever de transparência torna-se possível fiscalizar e controlar a atuação dos agentes 

públicos, tomando as medidas necessárias para realizar a responsabilização pessoal deles, 

quando houver infringência aos seus deveres, tanto na esfera administrativa, quanto penal e 

civil. A possibilidade de corrigir o ato eivado de vício e de responsabilizar o agente 

demonstra que o dever de publicidade não consiste em mera formalidade. 

   Como todos os demais princípios, a publicidade também comporta 

exceções, por exemplo, quando envolver a proteção à intimidade ou quando a publicidade 

puder colocar em risco a segurança nacional. 

IV.3.2.3 A questão da licitação 

   Considerando tudo que foi exposto acima, chega-se à conclusão de 

que a licitação é o procedimento adequado para selecionar o particular. Assim, a licitação 

presta-se para conferir igualdade de acesso de particulares à contratação pública 
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envolvendo a cessão da atribuição de nome, já que a todos será dada a mesma 

oportunidade e a todos serão impostos os mesmos deveres. Mas também a licitação 

destina-se a selecionar qual dentre todos os interessados deve ser contratado, especialmente 

tomando em vista a necessidade de preenchimento de requisitos objetivos de seleção. 

   O ato convocatório deverá estabelecer prévia e detalhadamente os 

critérios de escolha do particular.  

   Seria interessante estabelecer que lei regulamentadora estabelecesse 

um modo específico de habilitação do licitante, para que apenas aqueles que tivessem 

aptidão para realizar eticamente a atribuição de nome pudessem participar da licitação.  

   Essa proposta tem um desafio: o de reduzir a subjetividade do 

preenchimento dessa condição. No entanto, talvez uma solução fosse estabelecer uma 

espécie de comprovação de inexistência “maus antecedentes” para a empresa privada no 

âmbito legislativo. Assim, por exemplo, uma empresa que estivesse respondendo a um 

processo por prática de crime ambiental ou por fraude poderia afastada ter afastada a 

possibilidade de assumir a atribuição de nome de bem público. 

   Nesse caso, não haveria nenhuma espécie de presunção de inocência 

em prol da empresa, já que não se está diante de um processo criminal, mas afastando do 

certame um licitante, cujo nome poderia ser envolvido em um escândalo, vindo a macular 

contratação com o risco de vir a se tornar inadequada a atribuição de nome. 

   Uma dificuldade em relação a isso seria estabelecer os limites 

materiais dessa comprovação, que mesmo numa licitação municipal poderia ser exigida a 

comprovação em âmbito maior, especialmente tomando em vista a globalização das 

empresas e marcas. Todavia se não existir uma espécie de cadastro compartilhado dessas 

ocorrências será inviável exigir comprovação em cada um dos municípios brasileiros, por 

exemplo. 

   Semelhantemente a esse controle prévio da idoneidade do particular, 

outra possibilidade seria realizar um controle a posteriori. Desse modo, o objetivo é 

reprimir a manutenção do contrato se vier a surgir algum evento que venha fazer com que 
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o particular perca essa qualificação para continuar mantendo o nome atribuído ao bem 

público. É claro que em uma situação como essa deverão ser assegurados ao particular o 

devido processo legal e o contraditório com os recursos a eles inerentes. 

   A responsabilidade pela realização da licitação no caso da cessão da 

atribuição de nome compete àquele que detiver a titularidade do bem público a que se 

pretende destacar essa funcionalidade. Assim, tanto entes políticos poderão realizar a 

licitação, quanto as entidades da Administração indireta, dotadas de personalidade jurídica 

de direito privado.  

   Em princípio, não será adequado realizar a cessão sobre bens 

privados que estejam afetados à execução do serviço público, tendo em vista que um bem 

privado somente estará destinado ao uso especial em razão de um contrato, que ao ser 

extinto (seja pela ocasião de termo final, seja antecipadamente), em regra, retirará dele a 

incidência do regime jurídico de direito público. A cessão não poderia ocorrer até porque a 

despeito de o bem privado estar sob a incidência desse regime publicístico, isso não altera 

a propriedade do bem que continua a ser privada. Poderá, todavia, ocorrer de algum desses 

bens passar à titularidade do Poder Público, se for necessário à continuidade do serviço 

público, desde que devidamente indenizado (ou amortizado, se se tratar de um bem 

reversível). Mas se tal ocorrer então o bem será de propriedade pública e não mais privado. 

   No âmbito da União, na atual lei de licitações
236

 há a necessidade de 

realizar algumas adaptações para que possa amparar as contratações a serem realizadas 

com o fim de ceder a atribuição de nome de um bem público. Essa seria a melhor opção, na 

medida em que se trata de normas gerais, de maneira que o tratamento poderia ser 

realizado de forma homogênea para os entes da administração pública, cabendo a eles 

respectivamente a regulamentação para a complementação e o atendimento dos interesses 

regionais e locais. 
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   Portanto, há a necessidade também de regulamentação no âmbito 

das respectivas competências. Como aponta com muita propriedade Maria Sylvia Zanella 

DI PIETRO ao tratar da competência para legislar sobre bens públicos: 

...não é possível afirmar aprioristicamente quem é competente para estabelecer 

normas sobre determinado bem público ou suas formas de utilização. Essa 

competência pode variar conforme a titularidade do bem e o tipo de atividade sobre 

ele exercida. Pode ocorrer ainda que o bem, embora seja do domínio de um ente 

federativo, esteja sujeito também ao poder de polícia de outro. É o caso das praias 

marítimas (incluídas entre os bens da União pelo art. 20, IV, da Constituição), mas 

que, sob alguns aspectos, podem estar sujeitas ao poder de polícia municipal, que 

também envolve competência legislativa; é o que ocorre, por exemplo, com o 

exercício, nas praias marítimas, de atividade de comércio ambulante, instalação de 

barracas, prática de esportes; por tratar-se de atividades de interesse local, a sua 

disciplina legal incumbe ao Município, observada a legislação federal pertinente 

àquele bem.
237

 

   Haverá, todavia, de se verificar que por se tratar de um vínculo de 

uso de privativo de bem público a ser realizado mediante contrato, torna-se necessário que 

a disposição com relação ao direito de atribuição de nome seja feita pelo seu titular. 

Diversamente seria a hipótese de determinado ente público conferir mera autorização de 

uso para um particular em relação a bem pertencente a outro ente, mas que esteja sob 

fiscalização daquele.
238

 

IV.3.2.4 A fixação do prazo 

   Outro aspecto que poderia ser previsto de modo especial na lei que 

autorizasse a cessão de uso de bem público para a atribuição de nome é a questão do prazo 

de contratação. No âmbito da União, a lei 9.636/98 com a redação dada pela Lei 11.314/06, 

prevê que 

quando o projeto envolver investimentos cujo retorno, justificadamente, não possa ocorrer 

dentro do prazo máximo de 20 (vinte) anos, a cessão sob o regime de arrendamento poderá 
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ser realizada por prazo superior, observando-se, nesse caso, como prazo de vigência, o 

tempo seguramente necessário à viabilização econômico-financeira do empreendimento, 

não ultrapassando o período da possível renovação. (art. 21). 

 

   O exame da experiência norte-americana aponta que há casos em 

que a contratação é realizada por prazo certo e determinado e em outros casos a 

contratação é realizada sem termo final, o que não poderia ocorrer segundo o ordenamento 

jurídico brasileiro.  

   Por um lado, se não for fixado um prazo certo para a contratação 

haveria uma espécie de privatização de um dos usos do bem público. O ordenamento 

jurídico brasileiro jamais permitiria a realização de uma contratação sem prazo certo 

porque isso significaria verdadeira alienação de um bem que pertence aos entes públicos e 

em última análise, à própria coletividade, sem observar o cabimento e as formalidades 

legais. 

   Por outro, a temporariedade da contratação significará que um 

mesmo bem pode receber várias atribuições de nome ao longo do tempo. 

   No entanto, o interessante não é firmar contratos de prazo reduzido 

porque tenderiam a enfraquecer o instituto da atribuição de nome com sucessivas 

alterações em curto período de tempo.   

   Um exemplo apontado pela doutrina estrangeira traduz o problema 

dessa alteração consistente na modificação sucessiva de mapas, na ausência de 

identificação pela população de um referido bem (barragem, ponte, lago etc.) e nas 

dificuldades enfrentadas pelo comércio local, o que pode ser desinteressante em muitos 

casos. Todavia, não se imagina que seria possível ter esse mesmo problema no Brasil já 

que se sustenta que não seria adequado realizar a cessão da atribuição de nome para bens 

de uso comum do povo, devendo manter-se as homenagens de pessoas que guardem 

identidade com a coletividade para esse fim. 

   O valor da contratação tende a ser significativamente maior quanto 

mais longa for a vigência do contrato. 
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IV.3.2.5 O critério de escolha do nome 

   Face às peculiaridades da contratação, a mera seleção do particular 

pelo critério da maior oferta pode se mostrar inadequada diante do caso concreto. 

   No processo de escolha do nome haverá a necessidade de se 

estabelecer previamente à cessão os parâmetros que deverão nortear o exercício desse 

poder. 

   Se por um lado a liberdade de expressão é um direito constitucional 

assegurado pela Constituição Federal, por outro lado há valores que devem ser igualmente 

protegidos, ainda que não estejam explicitamente previstos na lei maior. 

   Os interesses colocados em jogo devem ser harmonizados para que o 

bem público não seja utilizado para comunicar mensagens reputadas inadequadas ao 

interesse público, presente nos bens públicos.  

   A liberdade de expressão é uma das facetas do exercício da 

Democracia que permite aos indivíduos expor suas ideias, como forma de comunicação. 

Nesse sentido e como exposto anteriormente, a atribuição de nome não deixa de ser um 

modo de comunicar também uma mensagem através da escolha do nome, vinculando o 

nome a determinado uso do bem público.  

   Mas a liberdade que é conferida pelo ordenamento jurídico não 

autoriza ofensa a outros postulados como a moralidade pública. Assim, tanto serão vedadas 

escolhas imorais, com nomes cujo significado seja inadequado ou inapropriado, como 

também aqueles que pretendam promover um agente público ou uma determinada pessoa, 

que tenha potencialidade de auferir benefícios indevidos com a promoção pessoal como a 

futura candidatura a um cargo público, por exemplo. Daí se sustentar a inviabilidade de 

haver atribuição de nome de pessoas físicas a bens públicos, ressalvada a possibilidade de 

serem prestadas homenagens a pessoas mortas, observando-se os critérios de representação 

do interesse da coletividade. 

   Essa mensagem, comunicável via atribuição de nome, não pode ser 

ofensiva a vários outros valores que são também protegidos pelo ordenamento jurídico 
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explícita ou implicitamente e por princípios constitucionais como a saúde, por exemplo. 

Não será adequado que o prédio de um hospital público destinado ao tratamento de pessoas 

com câncer receba o nome de uma marca de cigarros. Esse seria um exemplo dos mais 

absurdos, mas que pode perfeitamente ocorrer na prática se não forem colocados limites à 

escolha de nome. 

   Como em tantos outros aspectos do direito administrativo, o maior 

desafio consiste, justamente por isso, em afastar a subjetividade das decisões dos agentes 

públicos.  

   O modo de tornar a decisão o mais impessoal possível é identificar 

aqueles nomes que não devam ser utilizados, mas que sejam identificáveis. O problema 

está naqueles nomes, cuja inadequação não pode ser antecipadamente prevista, ponderada e 

divulgada. Para essas situações sugere-se que a decisão não seja tomada por uma única 

pessoa, mas uma comissão que possa julgar os vários nomes, atribuindo a cada qual 

pontuação segundo critérios previamente estabelecidos. Desse modo, se for criada lei para 

tanto, poder-se-ia criar um critério de julgamento semelhante à técnica e preço para obras 

públicas, em que aqui seja feita uma ponderação entre pertinência ou a “qualidade” do 

nome e o preço. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   A presente dissertação teve como objetivo realizar uma avaliação 

quanto à possibilidade e eventuais limites de se adotar a atribuição de nome como um 

modo de exploração de bens públicos. 

   A atribuição de nome é instituto compatível com a doutrina que 

sustenta a possibilidade de ser realizada a máxima exploração econômica de bens públicos. 

Como um bem público pode comportar múltiplos usos, em um cenário de escassez, as 

potencialidades econômicas devem, sempre que possível, ser aproveitadas. Quando a 

finalidade não for um interesse coletivo especifico, a racionalidade dessa exploração deve 

reverter em prol da coletividade fazendo ingressar recursos privados nos cofres públicos. 

   Se por um lado a atribuição de nome faculta ao particular apropriar-

se da referência de um bem público, por outro, ela retrata também uma apropriação pública 

de riquezas privadas, já que o ente público beneficia-se com essa junção entre uma marca 

privada e a utilidade. Serão tanto maiores os benefícios para os cofres públicos quanto 

mais interessantes forem os potenciais investidores privados, que detiverem marcas 

sólidas, de renome e que pretendam vê-las associadas a bens públicos. 

   Como exposto, é necessário tanto realizar a autorização legislativa 

quanto a regulamentação de seu uso, notadamente com relação aos critérios de seleção do 

particular, especialmente tomando em vista a disciplina do instituto de maneira uniforme 

para os demais entes da federação.  

   No tocante ao modo de eliminar nomes indesejáveis, talvez fosse 

possível realizar uma nova modelagem licitatória que pudesse pontuar as escolhas, com o 
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mínimo de subjetividade possível, deixando o critério preço com um peso menor (mas não 

menos relevante) na decisão com relação à proposta mais vantajosa para a administração. 

   Dois aspectos vão merecer um esforço a mais por parte do legislador 

que tiver simpatia com relação à temática de atribuição de nome para bens públicos. Como 

a experiência norte-americana apontou, em muitos casos lá não houve a adequada 

publicidade quanto aos diversos aspectos da contratação. A ausência de regras dessa 

natureza dificulta o controle público e deixa a impressão de uma ausência de legitimidade 

democrática nas escolhas, já que não se sabe como exatamente foram realizadas e nem o 

que é feito do dinheiro recebido. 

   O primeiro item relaciona-se com a legitimação democrática da 

decisão. Embora os parlamentares sejam os representantes do povo, é notório que a maior 

parte da população pouco se recorda dos nomes que figuravam na lista de candidatos da 

última eleição e especialmente, quais foram os escolhidos por cada pessoa. Em vista disso, 

é natural que muitos não se sintam representados quando são tomadas decisões que causem 

grande repercussão na vida das pessoas. 

   Para a tomada dessas decisões, em um primeiro momento, faz-se 

necessário realizar avaliações econômicas da estimativa das receitas que podem ser 

auferidas concretamente. Em um segundo momento, é interessante permitir a ampla 

participação da população na tomada de decisão, o que se faz por meio de consultas 

públicas. Nessa situação, a Administração Pública poderá adotar condutas orientadas a 

evitar problemas que possam ter sido pontuados previamente pelos interessados. A 

consulta pública pode fornecer elementos importantes para a conformação do instituto. 

   Por fim, segundo dispõe a Constituição Federal, a participação 

democrática pode ser facultada aos interessados por meio da convocação de plebiscito 

(consulta prévia) e de referendo (posterior à elaboração da lei). E para evitar a ampliação 

desses custos, pode-se fazê-lo juntamente com as eleições que levam os brasileiros às urnas 

a cada dois anos. Ou seja, dispõem-se dos instrumentos e dos recursos para permitir a 

oitiva da população, basta vontade política em fazê-lo. 
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   O segundo item de destaque consiste no destino a ser dado aos 

recursos públicos. Conforme o vulto deles poder-se-ia considerar a instituição de uma 

fundação pública com o objetivo de gerir o dinheiro e aplicá-lo em finalidades específicas, 

preferencialmente ligadas ao bem público explorado. 

   Tal como ocorre no estrangeiro, o interessante é direcionar os 

recursos para o próprio objeto vinculado à atribuição de nome.
239-240

  

   O estatuto de Nevada dispõe que “o dinheiro mantido no fundo 

somente pode ser utilizado para pagar despesas diretamente relacionadas com os custos 

do hospital público para a construção, melhoria, manutenção ou programas”.
241

 

   Em tese até se poderia admitir que os recursos arrecadados fossem 

usados não só para a manutenção, conservação e melhoria do bem público como também 

para quitar débitos realizados com a própria construção da obra pública
242

, aliás, a 

concessão de uso poderia ter como uma das obrigações a construção da obra que será 

objeto de cessão de atribuição de nome, sem a necessidade de haver previamente recursos 

públicos para isso.  

   Enfim, a exploração da atribuição de nome não só é um instituto 

compatível com os bens públicos, como pode e deve ser realizada quando for conveniente 

para gerar recursos públicos para serem destinados às finalidades coletivas. O atendimento 

a essas necessidades é uma tarefa que incumbe ao Estado e a que ele não pode se 

desobrigar nem mesmo sob a alegação de existir limitações orçamentárias enquanto houver 

bens que possam ser economicamente explorados. 

 

 

                                                 
239

 Conn. Gen. Stat. § 32-602 (2011). 
240

 Nev. Rev. Stat. Ann. § 244.30701 (2011). 
241

 Nev. Rev. Stat. Ann. § 450.810 (2011). Tradução livre. 
242

 Assim se passa em Porto Rico conf. 23 L.P.R.A. § 228e  (2008). 
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