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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar a possibilidade jurídica de aproveitamento de 

bens públicos intangíveis relacionados ao Centro de Convenções de Pirituba, sob a 

perspectiva da concessão de uso do direito de denominação. A exploração dos usos 

secundários de bens públicos por meio de naming rights é uma realidade em países como 

Estados Unidos, Inglaterra, China, dentre outros. O direito de denominação é inspirado na 

experiência estrangeira com os naming rights com as devidas adaptações necessárias para sua 

assimilação pelo regime jurídico dos bens públicos. O direito de denominação consubstancia 

uma relevante ferramenta para captação de recursos privados, visando à satisfação das 

demandas sociais pelo Estado sem o respectivo aumento de custo ou do endividamento 

público.  

 

Palavras-chave: naming rights. atribuição de nome. bem público. gestão. centro de 

convenções. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os bens públicos constituem um instrumento para satisfação das necessidades 

coletivas e para captação de recursos disponíveis no setor privado. Para além dos usos 

principais, o patrimônio público possui inúmeros recursos tangíveis e intangíveis postos à 

disposição da administração pública e que poderiam gerar riquezas e promover o 

desenvolvimento econômico. 

 Entretanto, as pessoas jurídicas de direito público não estão conseguindo tirar o 

melhor aproveitamento dos bens públicos que, na maioria das vezes, permanecem com uma 

grande parcela dos seus potenciais ociosos. 

Nessa linha, a experiência estrangeira mostra que é possível obter relevantes recursos 

com a exploração do uso secundário dos bens públicos pelo mecanismo do naming rights. 

Os naming rights são amplamente utilizados no plano internacional como fonte 

adicional de receitas. Nos Estados Unidos da América, esse instrumento permite a atração de 

significativos investimentos do setor privado. Há vários casos que demonstram como o 

aproveitamento desse bem intangível pode produzir relevantes recursos públicos. 
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Um exemplo é uma contratação realizada pelo Citigroup com o time de beisebol New 

York Mets no valor de quatrocentos milhões de dólares pela exploração de naming rights no 

período de vinte anos. Outro negócio muito significativo é o acordo do time de basquete New 

Jersey Nets com o Barclays, também no importe de quatrocentos milhões de dólares, no prazo 

de vinte anos. 

Os naming rights representam um negócio jurídico pelo qual uma pessoa física ou 

jurídica adquire o direito de denominar um determinado equipamento ou evento, público ou 

privado, durante certo período de tempo, mediante o pagamento de uma contraprestação. 

O direito de denominação não se restringe às arenas esportivas, sendo que os contratos 

de naming rights têm sido celebrados nos Estados Unidos da América e na Europa para 

atribuição de nomes a espaços públicos e privados, por exemplo, rodovias
1
 estações de 

transporte coletivo
2
, museus

3
, bibliotecas

4
, etc. 

Trata-se de uma forma de exploração econômica de bens públicos com o objetivo 

primordial de aumentar a eficiência e o aproveitamento do patrimônio público intangível face 

à notória escassez de recursos e deficiência dos serviços públicos. 

No plano internacional verifica-se que os prédios públicos e privados destinados à 

realização de atividades culturais, esportivas e entretenimento são compatíveis com a 

exploração do uso do direito à denominação.  

Desta forma, acredita-se que o Centro de Convenções de Pirituba poderia extrair dessa 

prática uma fonte adicional de receitas, que contribuiria para o pagamento dos custos do 

negócio. Os recursos assim obtidos poderiam ser utilizados pelo Município para o pagamento 

parcial da PPP ou para viabilizar a realização de programação cultural destinado à população 

carente ou ainda para o custeio de outros serviços públicos. 

Este trabalho visa incentivar o debate sobre a possibilidade de ampliação do 

aproveitamento econômico do Centro de Convenções de Pirituba por meio da obtenção de 

recursos adicionais com a cessão onerosa do direito de denominação (naming rights). 

 

                                                           
1
 LANDPHAIR , Ted. US State Might Sell Naming Rights for Roads. Virginia considers plan to raise money for 

transportation projects. Disponível em: <http://www.voanews.com/english/news/usa/only-in-america/US-State-

Might-Sell-Naming-Rights-for-Roads-Bridges-142314195.html>. Acesso em: 26 ago. 2013. 
2
 POLANSKY, Risa. Miami Dade Transit selling Metromover Station Naming Rights. Disponível em: 

<http://www.miamitodaynews.com/news/090108/story4.shtml>. Acesso em: 26 ago. 2013. 
3
 MCCORQUODALE, Amanda. Miami Art Museum Spurns Taxpayers, Sells Naming Rights To Developer 

Jorge Pérez. Disponível em: <http://www.huffingtonpost.com/2011/12/02/miami-art-museum-perez-

_n_1125922.html>. Acesso em: 26 ago. 2013. 
4
 WINCH, Jessica. Council considers selling naming rights for new library in Birminghan. Disponível em: 

<http://www.birminghampost.net/news/west-midlands-news/2012/03/01/council-considers-selling-naming-

rights-for-new-library-of-birmingham-65233-30435506/>. Acesso em: 26 ago. 2013. 
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2 EXPLORAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS 

 

2.1 Bens públicos 

 

O artigo 98 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil, 

distingue, com base no critério da propriedade, os bens jurídicos em duas categorias. Assim, 

reputa que os bens públicos integram o domínio da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios e, de maneira residual, considera que os bens particulares são todos os outros 

independentemente da sua titularidade. 

 

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às 

pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são 

particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. 

 

Para Hely Lopes Meirelles (2002, 486) “bens públicos, em sentido amplo, são todas as 

coisas, corpóreas ou incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e ações, 

que pertençam, a qualquer título, às entidades estatais, autárquicas, fundacionais e empresas 

governamentais”
5
. 

Os bens públicos são dotados de funcionalidade pública e foram classificados pelo 

artigo 99 do Código Civil, de acordo com a sua destinação ou afetação, em bens de uso 

comum do povo, de uso especial e dominicais.  

O critério da afetação acolhido pelo legislador infraconstitucional para classificar os 

bens públicos acabou conformando três modalidades de bens. Na primeira, os bens de uso 

comum do povo são aqueles destinados, por força da natureza ou de lei, ao uso pelos 

membros da coletividade. Na segunda, os bens são utilizados na consecução dos serviços 

administrativos e na provisão dos serviços públicos. Na terceira, os bens não têm destinação 

determinada, podendo ser utilizados para geração de receitas (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

2006). 

                                                           
5
 No mesmo sentido, José dos Santos Carvalho Filho (2013, 1139) os bens públicos são “todos aqueles que, de 

qualquer natureza e a qualquer título, pertençam às pessoas jurídicos de direito público, sejam elas federativas, 

como a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, sejam da Administração descentralizada, como as 

autarquias, nestas incluindo-se as fundações de direito público e as associações públicas”. Por sua vez, Celso 

Antônio Bandeira de Mello (2004, 803) assinala que bens públicos são aqueles que guardam relação de 

pertinencialidade com as pessoas jurídicas de direito público, “bem como os que, embora não pertencentes a tais 

pessoas, estejam afetados à prestação de um serviço público”. Para Marçal Justen Filho (2010) os bens públicos 

são bens jurídicos dotados ou não de existência física, que podem constituir objeto de uma relação jurídica. 

 



6 
 

Os bens de uso comum do povo e de uso especial são indisponíveis, de modo que é 

proibida a sua alienação pela pessoa jurídica de direito público a que pertençam, pelo menos 

enquanto afetados às referidas finalidades públicas, consoante a dicção do artigo 100 do 

Código Civil, razão pela qual a doutrina formulou a expressão “alienalidade condicionada” 

para descrever essa característica dos bens públicos (José dos Santos Carvalho Filho, 2013). 

Por outro lado, os bens dominicais ostentam caráter nitidamente patrimonial, podendo 

ser alienados mediante a estrita observância do procedimento estipulado pela Lei nº 8.666 de 

21 de junho de 1993, conforme determina o artigo 101 do Código Civil. 

A Lei nº 8.666/93, em seus artigos 17 a 19, exige basicamente quatro requisitos para a 

alienação dos bens públicos dominicais: a) interesse público devidamente justificado; b) 

autorização legislativa; c) avaliação prévia; e d) licitação nas modalidades concorrência ou 

leilão. 

A despeito da previsão legal sobre o procedimento para transferência dos bens 

públicos a terceiros, as pessoas jurídicas de direito público são portadores do poder e do 

correlato dever de zelar pelos seus bens, empregando todos os esforços no sentido de 

conservá-los contra a deterioração ou perda, somente sendo admitida a alienação em hipóteses 

excepcionais devidamente justificadas e mediante autorização concedida pelos representantes 

do povo. 

Com efeito, os bens públicos são amplamente tutelados pelo ordenamento jurídico, 

que prescreve que constitui “ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres” da administração direta e 

indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, notadamente a 

negligência na conservação do patrimônio público, nos termos do artigo 10, caput e inciso X, 

da Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992. 

Destarte, o responsável pela lesão ao patrimônio público fica sujeito às seguintes 

sanções: a) ressarcimento do dano; b) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao  

seu patrimônio; c) perda da função pública; d) suspensão dos direitos políticos pelo período 

de cinco a oito anos; e) pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; e f) 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo período de cinco anos, conforme estabelece o artigo 12 da Lei nº 

8.429/92. 
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Tal preocupação com o patrimônio público decorre da significativa relevância que 

esses bens possuem para a coletividade, sendo que os de uso comum do povo são destinados à 

fruição direta e imediata dos indivíduos, ao passo que os de uso especial são instrumentos 

imprescindíveis ao funcionamento da máquina administrativa. Disso resulta que, 

independentemente de qualquer classificação, todos os bens públicos possuem um caráter 

instrumental, consubstanciando meios para a realização da função pública e para satisfação 

das necessidades imputadas ao Estado, permitindo ainda a captação dos imprescindíveis 

recursos que serão destinados à provisão dos serviços públicos. 

 

2.2 Exploração de bens públicos 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1998 promoveu 

a ampliação dos direitos sociais, visando assegurar aos indivíduos as condições mínimas de 

sobrevivência digna para o pleno exercício da cidadania. 

Para tanto a Constituição Federal outorgou poderes e deveres aos entes federados para 

realização dos direitos sociais, exigindo a intervenção do Poder Público na ordem social com 

vistas à garantia da justiça distributiva. Tal situação produziu um impacto excessivamente alto 

sobre as finanças públicas, sem o respectivo acréscimo dos recursos públicos para viabilizar o 

cumprimento dos objetivos constitucionais. 

Com o advento da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, que “estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”, foi 

introduzida a necessidade de adoção de ações planejadas e transparentes para prevenir riscos e 

corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, fixando-se a exigência do 

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 

condições no que tange às dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, concessão 

de garantia e inscrição em restos a pagar. 

Assim, em um contexto de forte restrição orçamentária decorrente da escassez de 

recursos públicos e da obrigatoriedade de implementação de medidas de austeridade na gestão 

fiscal, emerge a necessidade de se buscar alternativas para o atendimento das necessidades 

sociais sem pressionar os índices de endividamento público. Dessa forma, a procura de 

recursos financeiros pelas vias admitidas pelo ordenamento jurídico se torna uma obrigação 

imposta ao Estado, que não pode quedar-se omisso face às crescentes demandas sociais. 

Na lição de Marçal Justen Filho (2012: 228), “o Estado necessita de recursos vultosos 

para assegurar a promoção dos direitos fundamentais. Isso conduz à exacerbação da 
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tributação, à ampliação dos serviços públicos e à utilização de todas as oportunidades 

econômicas para aumentar a arrecadação estatal. Nesse contexto, torna-se evidente a 

necessidade de o Estado dar aproveitamento mais adequado para um conjunto de bens 

públicos que permanecem ociosos”. 

A exploração de bens públicos caracteriza importante fonte de recursos, tendo ainda o 

potencial de captar investimentos do setor privado e ampliar a geração de receitas adicionais 

às pessoas jurídicas de direito público. 

O regular aproveitamento dos bens públicos é corolário da aplicação dos princípios 

norteadores da administração pública, em especial dos da moralidade e eficiência, sendo que a 

malversação desses bens pode caracterizar ato de improbidade administrativa, nos termos do 

art. 10, X, da Lei nº 8.429/92. 

Para Floriano de Azevedo Marques Neto (Bens públicos, p. 391) não é “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”. 

A utilização dos bens públicos pode-se dar de duas formas: a) uso comum; e b) uso 

especial. 

O uso comum é aquele corriqueiramente realizado pelos utentes que utilizam os bens 

públicos sem qualquer discriminação ou autorização específica. Os bens de uso comum do 

povo são natural ou legalmente destinados à utilização coletiva
6
. De outra banda, os bens de 

uso especial também admitem a utilização comum, desde que não gere prejuízo ao exercício 

da finalidade a que o bem se destina (p.ex. o edifício da Prefeitura pode ser acessado 

livremente, dispensando autorização específica). 

Embora o artigo 103 do Código Civil tenha estabelecido que o uso comum dos bens 

públicos pode ser gratuito ou oneroso, na verdade o legislador infraconstitucional empregou o 

adjetivo “comum” para referir-se aos bens a que a população tem acesso, na medida em que a 

exigência de pagamento pela utilização comum acarretaria a discriminação dos usuários e 

violaria o direito subjetivo público do cidadão de usufruir os bens públicos, o que somente é 

admitido nos de uso especial (José dos Santos Carvalho Filho, 2013). 

                                                           
6
 Para Celso Antônio Bandeira de Mello (2004: 401) os bens de uso comum do povo devem ser utilizados 

“indistintamente por quaisquer sujeitos, em concorrência igualitária e harmoniosa com os demais, de acordo com 

o destino do bem e em condições que não lhe causem uma sobrecarga invulgar”. 
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Assim, o uso comum apresenta quatro características: a) igualdade de tratamento dos 

usuários; b) generalidade dos usuários; c) compatibilidade do uso com a finalidade do bem; e 

d) impossibilidade de cobrança pela utilização do bem. 

O uso especial é qualificado pela sujeição dos indivíduos a restrições específicas 

impostas pelo Estado ou a necessidade de pagamento pela fruição do bem público, que pode 

atingir tanto os bens de uso comum do povo (p.ex. pedágios nas rodovias) como os de uso 

especial. 

Segundo Hely Lopes Meirelles (2002: 492): 

 

“Ninguém tem direito natural ao uso especial de bem público, mas 

qualquer indivíduo pode obtê-lo mediante contrato ou ato unilateral da 

Administração, na forma autorizada por lei ou regulamento ou 

simplesmente consentida pela autoridade competente. Assim sendo, o 

uso especial do bem público será sempre uma utilização individual – 

uti singuli – a ser exercida privativamente pelo adquirente desse 

direito. O que tipifica o uso especial é a privatividade da utilização de 

um bem público, ou de parcela desse bem, pelo beneficiário do ato ou 

contrato, afastando a fruição geral e indiscriminada da coletividade ou 

do próprio Poder Público. Esse uso pode ser consentido gratuita ou 

remuneradamente, por tempo certo ou indeterminado, consoante o ato 

ou contrato administrativo que o autorizar, permitir ou conceder”. 

 

O uso especial pode ser privativo, isto é, o Estado confere a determinadas pessoas 

(físicas ou jurídicas) o direito de utilização individual de bens públicos. Esse direito é 

oponível contra terceiros e deve ser formalizado mediante instrumento jurídico específico 

(p.ex. contrato), sob a égide do regime de direito público, bem como poderá ser concedido 

com vistas a atender um interesse pecuniário privado. 

Para Ana Lucia Ikenaga (2012: 28) se o bem público “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”. 

As características do uso especial são: a) onerosidade, na hipótese de fixação de 

remuneração pelo uso; b) privatividade, na hipótese de utilização privativa; c) exclusividade 

dos indivíduos que pagam a quantia fixada pela administração pública ou que recebem a 

autorização específica; d) flexibilidade condicionada entre o uso e a finalidade do bem 

público (José dos Santos Carvalho Filho, 2013). 

A utilização privativa de bens públicos de uso comum do povo e de uso especial pode 

ser celebrada através da autorização, permissão e concessão, enquanto que o uso dos bens 
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dominicais pode ser outorgado mediante locação, arrendamento, comodato, enfiteuse e 

concessão de direito real. 

No município de São Paulo, p.ex., o caput do artigo 114 da Lei Orgânica prevê o uso 

dos bens públicos municipais por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas) mediante concessão, 

permissão, autorização e locação social. 

Para os fins deste trabalho interessa analisar a autorização, permissão e concessão de 

uso. 

 

2.2.1 Autorização de uso 

 

A autorização de uso é o ato administrativo unilateral, discricionário, precário, gratuito 

ou oneroso, pelo qual a administração consente que determinada pessoa (física ou jurídica) 

utilize um bem público de modo privativo. 

Trata-se de um ato unilateral, porque a manifestação de vontade é exclusiva da 

administração pública. Discricionário, eis que o consentimento é baseado no juízo de 

conveniência e oportunidade. É também precário, na medida em que pode ser revogado a 

qualquer momento para atendimento do interesse público. 

Com efeito, o §5º do citado artigo 114 da Lei Orgânica do Município de São Paulo 

estabelece que a autorização para usos específicos e transitórios é formalizada por portaria 

pelo prazo máximo de noventa dias. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2006) critica a fixação do prazo de autorização 

previsto na Lei Orgânica do Município de São Paulo, uma vez que tal estipulação afasta a 

precariedade intrínseca a esta forma de uso de bem público, criando para o particular o direito 

público subjetivo ao exercício da utilização do bem até o termo final da autorização, sob pena 

do pagamento de indenização em caso de revogação extemporânea da autorização. 

 

2.2.2 Permissão de uso 

 

A permissão de uso é o ato administrativo unilateral, discricionário, precário, gratuito 

ou oneroso, pelo qual a administração faculta que determinada pessoa (física ou jurídica) 

utilize um bem público para fins de atendimento do interesse público. 

A permissão distingue-se da autorização em função do predomínio do interesse 

revelado pelo uso do bem público pelas pessoas físicas ou jurídicas. Na autorização o 
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interesse é predominantemente privado, ao passo que na permissão o uso do bem público 

deve proporcionar algum benefício para a coletividade, homenageando o interesse público. 

No município de São Paulo a permissão de uso é por tempo indeterminado e é 

formalizada por meio de termo administrativo, conforme determina o §4º do artigo 114 da Lei 

Orgânica. 

Para José dos Santos Carvalho Filho (2013) não há uma distinção clara entre 

autorização e permissão de uso de bens públicos, de maneira que seria mais lógico 

uniformizar os institutos jurídicos sob um único rótulo para impedir a perpetuação das 

confusões geradas no âmbito da doutrina e na prática administrativa. 

 

2.2.3 Concessão de uso 

 

A concessão de uso é o contrato administrativo pelo qual a administração pública 

confere a pessoa determinada a utilização privativa de um bem do seu domínio, para que a 

exerça segundo sua destinação. 

Traço marcante da concessão de uso é sua natureza contratual, bilateral, sinalagmática, 

comutativa, gratuita ou onerosa. 

Trata-se, portanto, de um contrato que depende da conjugação de vontade da 

administração pública e do concessionário (bilateral), fazendo surgir obrigações recíprocas 

entres os contratantes (sinalagmático). É também comutativo, porquanto as prestações 

atribuídas às partes são equivalentes e podem ser previstas no momento da celebração do 

contrato, dando ensejo a que a administração pública e o concessionário possam avaliar as 

vantagens e os sacrifícios decorrentes da utilização do bem público (Silvio Rodrigues, 2000). 

A natureza bilateral da concessão de uso a distingue, de plano, da autorização e da 

permissão, que consubstanciam atos unilaterais emanados da administração pública. Além 

disso, a concessão de uso também não confere a mesma relevância dada pela permissão ao 

predomínio da utilidade a ser desempenhada no bem público, assimilando que o bem seja 

utilizado no interesse precípuo do particular (José dos Santos Carvalho Filho, 2013). Outro 

ponto divergente diz respeito à estabilidade. A concessão de uso ganha contornos mais 

seguros e estáveis justamente para incentivar as pessoas físicas ou jurídicas a investirem na 

exploração ou utilização de bens públicos. Conforme salienta Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

(2006: 662): 
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“A concessão é o instituto empregado, preferentemente à permissão, 

nos casos em que a utilização do bem público objetiva o exercício de 

atividades de utilidade pública de maior vulto e, por isso mesmo, mais 

onerosas para o concessionário. Este assume obrigações perante 

terceiros e encargos financeiros elevados, que somente se justificam se 

ele for beneficiado com a fixação de prazos mais prolongados, que 

assegurem um mínimo de estabilidade no exercício de suas atividades. 

Em consequência, a forma mais adequada é a contratual, que permite, 

mediante acordo de vontades entre concedente e concessionário, 

estabelecer o equilíbrio econômico do contrato e fixar as condições 

em que o uso se exercerá, entre as quais a finalidade, o prazo, a 

remuneração, a fiscalização, as sanções. A fixação de prazo, além de 

ser uma garantia para o concessionário, sem a qual ele não aceitaria a 

concessão, é exigência legal que decorre da Lei nº 8.666, de 21-6-93, 

cujo artigo 57, §3º, veda contrato com prazo indeterminado”. 

 

No mesmo sentido, Ana Lucia Ikenaga (2012: 89-90) sustenta que “a concessão de uso 

é o instrumento jurídico adequado para conferir o uso privativo de um bem público (ainda que 

intangível) a um particular nos casos em que seja necessário realizar investimentos de vulto, 

compatíveis com a estabilidade contratual, em comparação com uma mera autorização de 

uso”. 

A outorga da concessão de uso não é discricionária nem precária, porquanto vinculada 

às normas regulamentares e goza da estabilidade relativa dos contratos administrativos 

regidos pela Lei nº 8.666/93 (Hely Lopes Meirelles, 2002). 

A Lei Orgânica do Município de São Paulo, seguindo a trilha da Lei nº 8.666/93, 

determina que a concessão administrativa de bens públicos deve ser: a) autorizada pelos 

representantes do povo; b) realizada licitação na modalidade concorrência para seleção do 

concessionário que oferecer melhores condições para utilização do bem público; e c) 

formalizada mediante contrato. 

 

2.3 Uso primário e secundário dos bens públicos 

 

Os bens públicos (de uso comum do povo, uso especial e dominical) comportam 

diversas utilizações ou utilidades, devendo-se empregar o uso privativo para otimizar o 

atendimento da função social desses bens e promover a geração de recursos públicos 

adicionais. 

Segundo Ana Lucia Ikenaga (2012: 26-27) em relação ao bem público “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”. 
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Prossegue afirmando que “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”. E mais, “considerada a multiplicidade de usos que um único bem público 

comporta, 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 riqueza”. 

Assim, a administração pública deve fomentar a exploração do patrimônio público por 

particulares com o propósito de atrair benefícios econômicos e sociais em função do 

aproveitamento dos usos primário e secundário dos bens públicos. 

Como adverte Marçal Justen Filho (2012: 229) “a natureza pública dos bens em 

questão não legitima a sua ociosidade. Os bens públicos devem ser utilizados para gerar novas 

riquezas e trazer benefícios – diretamente aos empresários que os exploram e indiretamente a 

toda a sociedade (em virtude do desenvolvimento econômico, da geração de empregos, do 

recolhimento de tributos)”. 

Nesse sentido, a experiência estrangeira vem utilizando um instituto jurídico 

conhecido pela expressão “naming rights” como fonte adicional de recursos proveniente da 

exploração do uso secundário dos bens públicos.  

A implementação dos “naming rights” no Brasil poderia aumentar a eficiência da 

exploração dos bens públicos por meio do uso secundário (intangível) do patrimônio público, 

sem desnaturá-lo. 

 

2.3 Naming rights 

 

Os “naming rights” constituem uma prática ainda pouco difundida no Brasil, razão 

pela qual ainda não foram devidamente examinados pela doutrina brasileira e não mereceram 

um nome oficial, sendo que as expressões “atribuição de nome” e “direito à denominação” 

vêm sendo empregadas em trabalhos acadêmicos e publicações em periódicos para introduzir 

esse instituto na realidade brasileira. 

O conceito de naming rights está mais consolidado na doutrina estrangeira em função 

da sua maior profusão. Ann Bartow (2007: 922) define “naming rights” como “o direito de 

nomear uma parte de um bem, seja tangível ou um evento, usualmente concedido em troca de 

compensação financeira. Instituições como escolas, locais de culto e hospitais têm a tradição 

de conceder a doadores o direito de nomear instalações em troca de contribuições, seguindo a 

regra geral de que quanto maior a contribuição, maior a instalação a ser nomeada”. 
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Na acepção de Greg C. Ashley e Michal J. O’Hara (2001: 2), “em sua forma mais 

simples, o direito de nomeação pode ser amplamente definido como o privilégio de associar o 

nome de um patrocinador a um edifício, projeto ou evento, incluindo o nome do patrocinador 

no título do item que está sendo denominado”. 

A Seção 5.7 do Capítulo 70 do Estatuto Compilado de Ilinóis (ILCS), nos Estados 

Unidos da América, defini ‘naming rights’ como sendo o “direito de associar o nome ou da 

marca de qualquer pessoa ou entidade com o nome ou a identidade dos fundamentos, prédios 

ou instalações da autoridade pública”. 

Na perspectiva da doutrina nacional, “a expressão ‘naming rights’ ou diretos à 

denominação indica a titularidade da faculdade de atribuição de um nome a um objeto 

material ou a uma atividade. O ponto fundamental consiste na ausência de relação de domínio 

sobre o objeto denominado”, conforme lição de Marçal Justen Filho (2012: 219). 

No direito à denominação (naming rights), o particular conquista o direito subjetivo de 

atribuir um nome a um determinado bem, por prazo certo, em condições específicas e 

mediante a devida contraprestação. 

Assim, percebe-se que o direito à denominação consiste na utilização de um edifício 

público ou privado como suporte para divulgação de determinado nome ou marca, de maneira 

que a ampla visibilidade alcançada por esta prática é a principal razão para uma pessoa (física 

ou jurídica) investir na celebração de um contrato de “naming rights”. 

Para além da simples publicidade, a contratação de naming rights produz diversos 

benefícios, tais como a criação de identidade, a transmissão de uma imagem ou mensagem 

(Ana Lucia Ikenaga, 2012), como também, visa promover o fortalecimento do nome ou 

marca, o retorno institucional, o reconhecimento público, dentre outros benefícios (Carla 

Andriele Rezende e Maurício Gabriel Rifiski, 2008). 

Robin Lightner Maisashvili e Nina Smith (2005: 33) observaram que “antes de nomear 

um estádio na Carolina do Norte, a empresa sueca Ericsson era pouco conhecido no sul dos 

EUA. Após o acordo, o reconhecimento do nome cresceu exponencialmente”, concluindo que 

“as empresas estrangeiras podem estar dispostas a pagar taxas mais elevadas em troca do 

reconhecimento instantâneo do nome decorrente do direito de denominação de um estádio de 

alto perfil”. 

Desse modo, os naming rights suplantam a trivial exploração publicitária, permitindo a 

apropriação particular da referência que o bem público ou privado proporciona e acarretando 

enormes benefícios à iniciativa privada. 
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2.3.1 Direito à denominação de bens públicos 

 

A denominação onerosa de bens públicos começou a ser desenvolvida em diversas 

cidades norte-americanas, notadamente nos prédios dotados de maior apelo social e 

identificação comunitária. Sobre esse assunto Blocher (2006: 2) asseverou que “o boom do 

direito de denominação de escolas públicas foi impulsionado por duas forças: a necessidade 

de dinheiro das escolas e a necessidade de publicidade dos negócios”. 

Ana Lucia Ikenaga (2012: 88), ao abordar a utilização dos naming rights no setor 

público, assevera que “a atribuição de nome não é a mera colocação de um nome a um bem. 

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”. 

O direito de denominação recai sobre um bem público intangível, permitindo a 

exploração do uso secundário dos prédios ou eventos públicos. Trata-se, dessa forma, de uma 

importante ferramenta para atração de recursos privados para a administração pública por 

meio do aproveitamento mais eficiente de bens públicos ociosos. 

O direito à denominação de bens públicos oferece vantagens adicionais e muito caras à 

iniciativa privada. Isto porque, o particular que atrela o seu nome ao patrimônio público 

absorve de imediato a referência do bem público, valorizando a sua marca e imprimindo nela 

a visibilidade intrínseca ao bem público. Além disso, o particular ainda tem condições de se 

apropriar das utilidades públicas do bem denominado, angariando a simpatia popular com a 

associação do seu nome ao exercício das funções públicas desempenhadas no imóvel ou 

evento denominado. 

Pelo prisma da administração pública, a exploração do uso secundário bens públicos 

gera recursos adicionais tão necessários para a provisão de serviços públicos e satisfação das 

demandas sociais. 

 

2.3.2 Forma de exploração dos bens públicos pela via dos naming rights 

 

Em razão dos variados usos que os bens públicos comportam, o direito de 

denominação (naming rights) pode ser outorgado a pessoas físicas ou jurídicas por meio da 

concessão de uso de bem público. 
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Destarte, a pessoa (física ou jurídica) interessada em atribuir um nome ao bem público 

deverá firmar um contrato administrativo pelo qual a administração pública lhe concederá o 

direito à utilização privativa do referido bem, mediante justa remuneração, por prazo certo e 

em determinadas condições. 

Como dito alhures, a celebração desta avença mediante contrato confere mais 

estabilidade às partes, revestindo de maior segurança jurídica esse vultoso negócio em 

harmonia com os altos investimentos exigidos da iniciativa privada. 

Com efeito, a cessão do direito de denominação não importa a transferência da 

titularidade, posse ou gestão do bem público ao particular. A contratação dos naming rights 

apenas outorga o direito ao uso secundário do bem público por meio da escolha do nome que 

ele será designado por determinado período de tempo, impedindo a utilização desse bem 

intangível por outras pessoas e rivalizando com as nomeações honoríficas tradicionalmente 

feitas pelo Poder Público como forma de homenagear ilustres cidadãos. 

 

2.3.3 Limites, requisitos e condições 

 

 A experiência internacional demonstra que a utilização dos naming rights deve ser 

feita de forma criteriosa, tendo em vista a necessidade de se adotar alguns limites, requisitos e 

condições sob pena de frustração dos louváveis objetivos perseguidos com o melhor 

aproveitamento dos usos secundários dos bens públicos. 

 Conforme salienta Ann Bartow (2007: 969): 

 

“toda entidade governamental investida da competência de atribuir 

denominações deveria, no mínimo, codificar alguns princípios sobre 

isso e tornar o processo inteiro transparente e razoável, acessível aos 

membros da comunidade e confiável em relação aos valores e 

mensagens transmitidos em suas escolhas quanto à denominação. 

Uma entidade governamental ou municipalidade deveria considerar 

um sistema de leilão público, sob o qual os direitos de denominação 

poderiam simplesmente ser leiloados pela oferta mais elevada”. 

 

De fato qualquer utilização de bens públicos deve ser cuidadosamente examinada e 

regrada, a fim de se consagrar os princípios que norteiam a administração pública, dentre os 

quais a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, é muito 

pertinente a advertência deduzida pela nobre doutrina estrangeira no sentido de que o 

procedimento de atribuição de nome de bens públicos deveria ser precedido de uma disciplina 
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normativa com o propósito de conferir lisura, transparência e objetividade em relação aos 

valores e mensagens que a administração pretende transmitir com a denominação. 

Em Porto Rico vigora uma norma (23 L.P.R.A. §228e) que proíbe a cessão do direito 

de denominação de bens públicos para pessoas jurídicas envolvidas na venda de bebida 

alcoólica, cigarro, tabaco, material pornográfico, arma de fogo ou para entidade religiosa, 

partido político ou qualquer pessoa jurídica que tenha sido condenada ou no qual algum sócio 

tenha sido condenado pela prática de qualquer crime ou contravenção (Ana Lucia Ikenaga, 

2012). 

Há casos na literatura estrangeira que ilustram bem essa problemática. Em 1999, a 

empresa Enron assumiu o direito de denominar, durante trinta anos, um estádio de beisebol do 

Houston Astros mediante o pagamento de aproximadamente 100 milhões de dólares, em 

função disso o estádio passou a ser chamado por Houston Enron Corporation. 

No curso do contrato de naming rights, a empresa Enron foi atingida por um escândalo 

contábil, que devastou com a sua credibilidade e o seu nome perante a sociedade 

estadunidense. Em decorrência disso, o time de beisebol do Houston Astros foi obrigado a 

rescindir o contrato de naming rights para suprimir o nome da empresa Enron. 

Como registra Ana Lucia Ikenaga (2012: 47), o caso Enron “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 mutável, a salvo de 

modificações durante todo o período de contratação, que é intrinsecamente longo. 

Diante da experiência internacional, faz-se necessário disciplinar normativamente a 

instituição do direito de denominação no Brasil, sob pena de repetição em terras brasileiras 

dos mesmos equívocos e dificuldades experimentados pelos países que adotam essa prática há 

muitos anos, sendo “perfeitamente possível a existência de norma legal estabelecendo 

restrições, limites e requisitos para a prática da cessão onerosa”, conforme sustenta Marçal 

Justen Filho (2012: 234). 

A edição de normas gerais sobre a cessão onerosa do direito de denominação poderá 

afastar eventuais controvérsias que gravitam em torno da utilização de bens públicos, 

podendo estabelecer regras claras e objetivas com relação: a) às restrições de nomes de bens 

públicos; b) ao procedimento para seleção da pessoa física ou jurídica que terá o direito a 

denominar o patrimônio público; c) ao prazo de vigência do contrato de concessão de uso; d) 

à manutenção da compatibilidade da destinação do bem público com o nome e a imagem do 

concessionário; e e) à compatibilidade do nome que designará o bem público e a sua afetação. 
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2.3.4 Experiência brasileira 

 

Em função da proximidade da realização da Copa do Mundo de 2014 e do 

aquecimento do mercado esportivo brasileiro, recentemente foram realizados dois grandes 

negócios envolvendo o direito à denominação de duas arenas esportivas. No primeiro caso, 

em 2005, o Clube Atlético Paranaense firmou um contrato de naming rights com empresa 

Kyocera Mita, com o valor anual estimado em 6 milhões de reais. 

A gigante japonesa pretendia se instalar no Brasil e utilizou o mecanismo da atribuição 

de nome para inserir a sua marca no mercado nacional. Conforme afirma Robin Lightner 

Maisashvili e Nina Smith (2005: 36), “as empresas que não são de base local também usar 

naming rights, como um meio de entrar em um mercado e ganhar o reconhecimento do nome. 

Kyocera Mita, uma empresa líder no mercado japonês de digitalização de documentos, tem 

patrocinado a Kyocera Arena, o primeiro estádio patrocinado corporativa no Brasil. 

Mais recentemente, a cervejaria Itaipava anunciou o primeiro contrato de naming 

rights de uma arena esportiva que será utilizada na Copa do Mundo de 2014. Trata-se da nova 

“Itaipava Arena Fonte Nova”. O negócio foi celebrado com a empresa Fonte Nova Negócios e 

Participações S.A. que administra o estádio, pelo prazo de dez anos, com o investimento total 

de 100 milhões de reais. Além do direito de atribui o nome à arena esportiva, o acordo ainda 

incluiu a exclusividade na comercialização de produtos em todos os bares e restaurantes do 

complexo esportivo. 

Segundo o presidente da Itaipava Arena Fonte Nova Sr. Frank Alcântara
7
, “a conquista 

desse contrato logo no início da operação é de extrema importância para a sustentabilidade 

econômica do equipamento, além de permitir a redução do investimento público do governo 

do Estado, conforme estabelecido no contrato de PPP. Começamos a gestão mostrando 

vanguarda no modelo de arena multiuso que se inaugura no Brasil”. 

Além do uso em estádios esportivos, a contratação de naming rights foi utilizada com 

sucesso no Citibank Hall, HSBC Arena, Teatro Bradesco, rádio Sul América Paradiso, 

Camarote da Brahma e os eventos Nokia Trends, TIM Festival, Skol Sensation, Copa Kia do 

Brasil de Futebol, GP Petrobras de Fórmula 1, Copa Caixa Stock Car, entre outros. 

Segundo levantamento realizado pela empresa de consultoria BDO RCS S.A., os 

contratos de cessão onerosa do direito à denominação dos 12 estádios esportivos que sediarão 

                                                           
7
 Entrevista disponível em http://maquinadoesporte.uol.com.br/i/noticias/patrocinio/29/29105/Por-R-100-mi-

Itaipava-dara-nome-a-Fonte-Nova/index.php. 
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os jogos da Copa do Mundo de 2014 poderão atingir a cifra de 1,56 bilhão de reais no período 

de vinte anos, gerando uma receita adicional anual no importe de R$ 78 milhões. 

 

Tabela 1: Os valores estimados dos naming rights nos estádios esportivos brasileiros 

Arena 
Naming Rights 

Valor por 20 anos 

Naming Rights 

Valor por ano 

Maracanã-RJ R$ 300.000.000 R$ 15.000.000 

Fielzão-SP R$ 300.000.000 R$ 15.000.000 

Mineirão-MG R$ 220.000.000 R$ 11.000.000 

Fonte Nova-BA R$ 120.000.000 R$ 6.000.000 

Mané Garrincha-DF R$ 90.000.000 R$ 4.500.000 

Beira Rio-RS R$ 90.000.000 R$ 4.500.000 

Arena da Baixada-PR R$ 90.000.000 R$ 4.500.000 

Arena Recife-PE R$ 90.000.000 R$ 4.500.000 

Vivaldão-AM R$ 70.000.000 R$ 3.500.000 

Castelão-CE R$ 70.000.000 R$ 3.500.000 

Verdão-MT R$ 60.000.000 R$ 3.000.000 

Arena das Dunas-RN R$ 60.000.000 R$ 3.000.000 

Total R$ 1.560.000.000 R$ 78.000.000 

Fonte: BDO (2011) 

 

Como salienta Ana Lucia Ikenaga (2012: 56) “talvez o cronograma desportivo seja o 

impulso que faltada 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”. 

 

3 CENTRO DE CONVENÇÕES DE PIRITUBA 

 

Em outubro de 2011, a cidade de São Paulo oficializou sua candidatura à realização da 

Expo 2020, pleito no qual concorre com outras três cidades: Dubai (Emirados Árabes 

Unidos); Ecaterimburgo (Rússia) e Izmir (Turquia) . Se vencer, terá pouco mais de seis anos 
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para implementar seu projeto de transformar uma zona localizada em Pirituba, no extremo 

noroeste da cidade, em um grande complexo cultural e de eventos, apto a hospedar 

adequadamente a Expo, cuja expectativa inicial é de 30 milhões de visitas e participação de 

mais de 150 países. 

O plano preliminar de legado prevê a construção de um grande centro de convenções 

em Pirituba, que ofereça estrutura física e serviços compatíveis com o potencial de expansão 

do turismo de negócios e eventos na cidade, com reflexos econômicos e culturais para São 

Paulo e para o País. Além do centro de convenções, o terreno que abrigará a Expo deverá ser 

convertido, no pós-evento, em uma ampla reserva natural, em um parque municipal e em 

equipamentos públicos de educação, saúde, cultura e lazer, com vistas a ampliar os impactos 

positivos do evento para a população local e impulsionar o desenvolvimento econômico da 

região. 

O Centro de Convenções de Pirituba deve se tornar um dos principais legados da Expo 

2020 para São Paulo. Mas tendo em vista a relevância estratégica desse equipamento, o 

projeto deve ser levado adiante mesmo que a cidade não seja escolhida para sediar o evento. 

O dossiê de candidatura de São Paulo para a Expo 2020 apresenta uma descrição do 

projeto preliminar no qual o Centro de Exposições de Pirituba será formado por nove módulos 

funcionais de exposição, distribuídos de forma linear em um único nível. Entre eles, haverá 

um conjunto de áreas descobertas, somando, aproximadamente, 70.000 m². Estão ainda 

previstos um módulo de 20.000 m², que acomodará um auditório com capacidade de 5.000 

pessoas, e uma área de exposição descoberta de 35.000 m². 

 

Figura 1 - Abrangência do Centro de Exposições 

 

 

O Centro de Convenções de Pirituba poderá ser construído por meio de uma parceria 

público-privada (PPP) em que o parceiro privado ficará incumbido da construção do edifício, 

fornecimento e instalação do mobiliário e estruturas necessárias ao seu funcionamento e 

prestação dos serviços de vigilância, segurança, jardinagem, manutenção, reparação e 

reposição dos respectivos mobiliários e equipamentos. 
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Como meio de garantir que o Centro de Convenções de Pirituba cumpra plenamente a 

sua função social, a administração deste equipamento público poderá ser transferida a uma 

Organização Social (OS) mediante a celebração de um contrato de gestão. Com isso o Centro 

de Convenções assumirá dupla finalidade: econômica, com a promoção de eventos de 

negócios; e social, com a realização de eventos culturais acessíveis à população local. A 

motivação para essa proposta nasceu de uma reflexão sobre os objetivos fundamentais de uma 

Exposição Universal e de como fazer com que um legado seja deixado, mesmo que a 

candidatura não resulte em êxito. Com base no estudo do projeto de candidatura de São Paulo 

à Expo 2020 e na experiência de edições passadas do evento, ficou claro que a promoção da 

cultura e da troca de conhecimentos constitui uma prioridade.  

 

3.1 Exploração econômica do uso secundário do Centro de Convenções 

 

O futuro Centro de Convenções de Pirituba integrará o patrimônio público e será 

destinado à promoção do turismo de negócios, cultura e lazer, de maneira que 

consubstanciará, quando pronto, um bem público de uso especial. 

Nesta qualidade o Centro de Convenções de Pirituba terá como uso principal a 

realização de eventos de negócios e culturais. No entanto, o uso secundário do maior centro 

de convenções da América Latina permanecerá ocioso, podendo ser eficientemente 

aproveitado com a exploração do direito à denominação (naming rights). 

Para tanto o Município de São Paulo deverá adotar algumas providências inerentes ao 

regime jurídico e à concessão de uso dos bens públicos. Inicialmente, o Município deve 

iniciar a elaboração de estudos sobre o Centro de Convenções, estimando a receita a ser 

obtida com a cessão dos naming rights. Se as perspectivas apontarem a viabilidade da 

concessão de uso para cessão do direito à denominação, o Município deverá envidar todos os 

esforços no sentido de adotar as medidas administrativas e legislativas para implantação deste 

mecanismo. Assim, a administração pública deverá regulamentar as condições gerais da 

concessão de uso, disciplinando aspectos sobre as restrições de nomes de bens públicos, o 

prazo de vigência do contrato de concessão de uso, a necessidade de manutenção da 

compatibilidade da destinação do bem público com o nome e a imagem do concessionário e 

acerca da compatibilidade do nome que designará o bem público e a sua afetação. 

Conforme adverte Ana Lucia Ikenaga (2012: 105-106): 
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“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 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”. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A necessidade imanente de recursos públicos e a infindável possibilidade de 

exploração dos bens tangíveis e intangíveis que compõe o patrimônio público forçam o 

administrador público a buscar mecanismos aptos a atrair recurso privado através do 

aproveitamento eficiente e adequado dos bens públicos. 

 Os usos secundários dos bens públicos, especialmente os ativos intangíveis, são pouco 

explorados no Brasil, de sorte que os naming rights possuem um vasto mercado a ser 

explorado, o que certamente gerará vultosos recursos adicionais para a administração pública, 

permitindo a satisfação das demandas sociais sem o respectivo aumento do endividamento 

público ou sem prejuízo da redução de investimentos ou serviços públicos. 

Com efeito, o direito de denominação não representa uma solução definitiva para o 

problema da escassez de recursos públicos, mas configura um importante mecanismo 

colocado à disposição dos gestores públicos para produzir recursos adicionais mediante o 

incremento da eficiência no aproveitamento dos bens públicos. 

A experiência estrangeira dá conta da vantajosidade da adoção deste mecanismo para 

captação de recursos da iniciativa privada. Além disso, as primeiras experiências nacionais e 

as projeções de empresas de consultoria apontam a oportunidade de injeção de elevados 

recursos privados neste mercado, de forma que a administração pública tem a obrigação de 

envidar todos os esforços necessários para tentar capturar parcela dos recursos financeiros 

disponíveis no mercado mediante a exploração eficiente dos bens públicos intangíveis. 

A ampla exploração de todos os potenciais do Centro de Convenções de Pirituba 

certamente gerará significativos recursos públicos ao Município de São Paulo, na proporção 

que tal equipamento público terá grande visibilidade em decorrência da realização da EXPO 

2020. E mais, trata-se do maior Centro de Convenções da América Latina e de um importante 

instrumento de promoção da cultura e do turismo de negócios. Todos esses fatores aliados, 
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incrementam o significado deste bem público e aumentam o seu valor  perante a sociedade e o 

mercado de naming rights. 
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