
AÇÃO PENAL PÚBLICA. BEM PÚBLICO MUNICIPAL. PERMISSÃO DE USO. 

AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. ATIPICIDADE DE 

CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. 

  

  Fato típico do artigo 89, Caput, da Lei nº 8.666/93 (duas vezes) na forma do artigo 

69 do Código Penal. Autorização de celebração de contrato administrativo de 

permissão de uso de espaço público sem a devida licitação e sua efetivação. 

Vulneração, em tese, do disposto no artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, 

e dos artigos 2º; 124; 38 e seu parágrafo único; artigo 7º §§ 1º e 6º; 23, I, C; 21, II e 

III; 21 § 2º, I, B; 40 e 44, § 1º, todos da Lei nº 8.666/93. No entretanto pedido final 

absolutório do Ministério Público por atipicidade das condutas. Posição Par-

queteana que se acolhe. Para julgar improcedente a presente ação penal pública 

originária. 

  Se, conforme se colhe da precisa e alentada alegação final do Ministério Público 

dominus litis trazida aos autos ao final do exame do conjunto probatório, se chegou 

a natureza jurídica diversa sobre o contrato estipulado entre a municipalidade e a 

empresa Marketing do Brasil Comunicações Ltda, este a não exigir prévia 

licitação, porquanto, na verdade, o ato negocial realizado – permissão de uso de 

bem público – se fez sem qualquer ônus para a Administração do Município, 

atípicas as condutas perseguidas. Assim, ao revés do descrito na exordial de 

acusação, a municipalidade somente se beneficiou da concessão feita ao se tornar 

donatária do mobiliário então instalado por toda a cidade: Abrigos de ônibus. 

Absolvição de todos os acusados, pois, que se decreta, acolhendo-se como razões de 

decidir as próprias razões do Parquet. 
  

  Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Pública Originária nº 01/01, 

que é Autor o Ministério Público e Réus César Epitácio Maia, Ruy César Miranda Reis, 

Antonio Luiz Fernandes de Abreu, João Barreto Pereira da Costa e João Marcello Lopes 

Barreto da Costa. 

  

  Acordam os Desembargadores que integram a Seção Criminal, por unanimidade de 

votos, em julgar improcedente a presente ação penal priginária e absolver a todos os 

denunciados ex vi do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, na conformidade do 

voto do Relator. 

  

VOTO 

  

  Como se viu do relatório de f. 1289 usque 1300 hoje realizado, trata-se da persecutio 

criminis do fato típico definido no artigo 89, caput, da Lei nº 8.666/93. Autorização de 

celebração de contrato administrativo de permissão de uso de espaço público — sem a 

devida licitação, e, bem assim sua efetivação, o qual foi imputado aos ora denunciados 

César Epitácio Maia, Ruy César Miranda Reis, António Luiz Fernandes de Abreu, João 

Barreto Pereira da Costa e João Marcello Lopes Barreto da Costa, pelo que restou 

descrito na denúncia de f. 02b/02f, ratificada em 2ª Instância a f. 288.  

  

  Em que pese todo o esforço probatório carreado a estes autos de processo crime, 

esforço desenvolvido ao longo de volumoso processo, desdobrado em 07 (sete) 

volumes, a verdade é que, como precisamente afirmado pelo próprio Ministério Público 

em suas alentadas e judiciosas alegações finais de f. 1251/1275, ao final, se chegou à 

verdadeira natureza jurídica do ato negocial exercido pela Municipalidade, repita-se 



sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal, realmente de se conhecer atípicas as 

condutas descritas na exordial de acusação. 

  

  Com efeito, conforme se colhe da posição final do Ministério Público dominus litis, o 

ponto nodal da controvérsia posta em juízo se situava na verdadeira natureza jurídica do 

contrato administrativo celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e a empresa 

Marketing do Brasil Comunicações Ltda., este a envolver permissão de uso de bem 

público, o qual se faria sem qualquer ônus para a Administração, que, ao revés do 

descrito na exordial, não necessitaria de que se realizasse licitação para tal. 

  

  Assim, feita a prévia distinção entre as hipóteses de ―concessão de serviços públicos‖ e 

―permissão de uso de bem público‖, o primeiro a envolver compensação tarifária e o 2º 

a gratuidade plena, e, até mesmo vindo em favor da municipalidade que restaria 

donatária dos bens móveis construídos, claro o entendimento de que não haveria porque 

ocorrer licitação, isto, pela natureza mesma do ato negocial realizado entre as partes — 

Município e Marketing do Brasil Comunicações Ltda. Fato a final reconhecido por 

todas as partes envolvidas no processado. No particular, precisa e judiciosa a conclusão 

do douto parecer da Eminente Procuradora MARIA HELENA CORTES PINHEIRO, e 

que restou aprovado pelo Eminentíssimo Procurador Geral da Justiça, em exercício, Dr. 

CELSO FERNANDES DE BARROS, o qual aqui se acolhe como razões de decidir, 

verbis: 

  

  F. 1270 usque 1275, omissis... Os ensinamentos doutrinários foram trazidos à colação 

para possibilitar, de forma técnica, o exame da natureza jurídica do contrato objeto da 

denúncia. Ainda que revestida da forma contratual, a pactuada construção e manutenção 

de abrigos em parada de ônibus pela empresa, e doação destes ao Município, mediante o 

direito da empresa de exploração publicitária do espaço a ser construído, salvo melhor 

juízo, afeiçoa-se a ato administrativo negocial de permissão de uso de bem público, de 

natureza contratualizada, onde foi autorizada a construção de benfeitorias que, tão logo 

instaladas, passam a pertencer ao Município; e cuja contraprestação é a exploração do 

espaço, com veiculação de publicidade, pelo permissionário. O ato negocial, que não 

acarretou qualquer ônus para o Município, que nem mesmo deixou de receber a taxa de 

autorização para publicidade, somente trouxe benefícios à comunidade, que, 

indiscriminadamente, passou a utilizar tais abrigos, para sua maior comodidade. E mais, 

só acarretou lucro ao Município, que, sem despender qualquer importância, tornou-se 

donatário do mobiliário. Admitindo-se, com respaldo na mais abalizada doutrina, ter o 

ato administrativo descrito na denúncia natureza jurídica de permissão de uso de bem 

público, uma segunda indagação se impõe, acerca da necessidade de realização de 

prévio certame. Diz HELY LOPES MEIRELLES, que ―a permissão de uso de bem 

público, como ato unilateral precário e trivial de administração, é normalmente deferida 

independentemente de lei autorizativa e de licitação (Op cit. p. 430). JOSÉ DOS 

SANTOS CARVALHO FILHO  entendendo correta a advertência de LÚCIA VALLE 

FIGUEIREDO, in Curso de Direito Administrativo, São Paulo, ed. 1995, p. 376-, 

aponta que ―quanto à exigência de licitação, deve-se entender necessária sempre que for 

possível e houver mais de um interessado na utilização do bem, evitando-se favoreci-

mentos ou preterições ilegítimas.‖ Entretanto, este mesmo autor, ao mencionar a 

distinção legal feita entre a permissão de uso de bem público e a permissão de serviços 

públicos, após explicitar que este último instituto ganha obrigatoriedade expressa de 

licitação, por força do art. 175, da CF e da Lei nº 8.987/95, que lhe retira a feição de ato, 

para considerar-lhe contrato de adesão, assim explicita: ―A nova postura legal, portanto, 



descartou a permissão de serviços públicos como ato administrativo, da forma clássica 

como era considerada.‖... ―Diante de tudo isso, reduziu-se a um mínimo de extensão o 

universo de atos administrativos de permissão. Podemos dizer, sem medo de errar, que, 

erradicados os atos administrativos de permissão de serviços públicos, restaram apenas 

os atos de permissão de uso de bens públicos, cuja disciplina não é alcançada nem pelo 

art. 175 da CF nem pela Lei nº 8.987/95.‖ (grifo nosso) Ora, como ato administrativo, a 

permissão de uso de bem público, por seu cunho discricionário e precário, está 

classicamente descartado da obrigatoriedade de licitação. É certo que o art. 2º e seu 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, assim dispõem: ―Art. 2º – As obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 

Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 

precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. ― Parágrafo único – 

Para fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 

entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontade 

para formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 

denominação utilizada.‖ O eminente jurista JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, que 

tanto engrandece a Magistratura Fluminense, profundo conhecedor das regras 

licitatórias, em seus Comentários à Lei das Licitações e Contratações da 

Administração Pública, ao comentar o antes transcrito dispositivo da lei específica, 

assim disserta: ―Por fim, cabe indagar por que o elenco explicitado no art. 2º inclui a 

permissão e omite a autorização para prestação de serviços públicos, uma vez que, não 

sendo contratos, porém atos administrativos, poderiam ser ambas excluídas da 

disciplina da Lei nº 8.666/93, que versa sobre licitações e contratações. Embora ato e 

não contrato, a permissão de serviços públicos submete-se à licitação por força do 

disposto no art. 175 da Constituição Federal. Reforça o argumento o fato de que, como 

se verá adiante, o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.666/93 estende sua incidência a 

todo e qualquer ajuste entre órgão ou entidades para a formação de vínculo e a 

estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada; por 

conseguinte, as permissões de serviços públicos, como ato administrativo negocial que 

são, seguirão as normas gerais da lei federal, no que respeita à licitação para a escolha 

da permissionária. Este segundo argumento alcança as permissões de uso de bem 

público, que passam também a sujeitar-se à licitação desde que onerosas para a 

Administração‖ (op. cit.., p.20,) grifo nosso. E, a título de ilustração, cita o grande 

mestre precedente de permissão de uso em que inexigível seria a licitação, como 

entendeu a Administração do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 

Processo Administrativo nº 18.864/93. Ali se indagava sobre a necessidade de certame, 

para renovação de prazo de permissão de uso de espaço público, para microempresa que 

prestava serviços de cantina, no prédio de um dos Foros Regionais da Capital. Entendeu 

nobre parecerista, merecendo aprovo da Administração do E. Tribunal, que, por 

encerrar a permissão questionada encargo, à permissionária, de fornecimento de 

alimentação a jurados e lanches a Magistrados, guardava a feição peculiar, assim 

afirmando: ―...Por conseguinte, a permissão só traz benefícios ao serviço e nenhum 

custo para a Administração, sequer com relação a despesas públicas tais como tributos, 

tarifas, emolumentos ou contribuições instituídos por qualquer ente público. A rigor, 

não há o que submeter à competição licitatória, dado que a Administração nada 

despende em razão da indigitada permissão de uso e ainda aufere vantagens expressivas 

para os serviços judiciários, como o fornecimento de alimentação aos jurados, o qual, de 

outro modo, teria de ser custeado pelo Tribunal, a exemplo do que ocorre em outras 

Comarcas, na Capital e no Interior. ―...Acresce o fato de não se tratar de contrato 

(premissa do art. 57), mas de ato administrativo unilateral e precário, revogável a 



qualquer tempo, pelo que a aplicação analógica do preceito legal resguarda o interesse 

público de modo pleno.‖ (JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, opus cit, p. 21). A 

hipótese acima abordada parece, salvo melhor juízo, guardar similitude com a objeto da 

denúncia. Ainda que se tenha adotado a forma contratual, a permissão de uso do espaço 

público, com autorização de construção e manutenção de abrigos em parada de ônibus 

pela empresa, nenhum ônus trouxe ao Município, ao contrário, foram as benfeitorias 

desde logo doadas, ao termo do prazo estipulado de cinco anos. Ademais, questionável 

a posição doutrinária por último apontada, a entender que a expressão genérica do art. 2º 

da Lei nº 8.666/93 abrangeria até mesmo as permissões onerosas de uso de bem público 

diante do julgamento do STF, no sentido de que havendo lei específica, in casu, Lei nº 

8.987/95, que cuida das pemissões e concessões de serviços públicos, afastada estaria a 

incidência da própria Lei nº 8.666/93: ―O Tribunal, por votação majoritária, 

acompanhando o voto do Min. NELSON JOBIM, indeferiu o pedido de suspensão 

cautelar de eficácia concernente ao art. 210 da Lei nº 9.472/97 (―As concessões, 

permissões e autorizações de serviço de telecomunicações e de uso de rádio freqüência 

e as respectivas licitações regem-se exclusivamente por esta Lei, a elas não se aplicando 

as Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9074, de 7 

de julho de 1995, e suas alterações‖). Considerou-se que o dispositivo impugnado não 

afasta a exigência de licitação, mas apenas estabelece para os serviços de 

telecomunicações um procedimento licitatório específico, previsto na própria Lei nº 

9.472/97, tendo em conta a natureza destes serviços. Vencido o Min. MARCO 

AURÉLIO, relator, sob o entendimento de que a CF atribui à União Federal 

competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação (CF, art. 22, 

XXVII), não autoriza estabelecer normas particularizadas para determinadas 

modalidades de serviços. (ADIN 1668 – DF, Informativo 119/98). De observar-se, 

ainda, que a própria doutrina controverte acerca da necessidade de licitação, quanto à 

permissão de uso de bem público, como acima abordado, tendo-a alguns como 

recomendável, outros sustentando afastada a sua incidência e, ainda, terceira corrente, 

admitindo sua desnecessidade, quando graciosa. Ora, ainda que os princípios da 

moralidade administrativa e da isonomia de tratamento aos administrados clamem pela 

máxima publicidade e transparência, quando se trate mesmo de permissão de uso de 

bem público, ainda que a título gratuito, porquanto a diversas pessoas possa interessar, 

não se pode pugnar por condenação, em sede estrita de Direito Penal, diante de matéria 

tão controversa na doutrina e de escassa mas, ao que se infere de acórdão parcialmente 

supra transcrito, contrária jurisprudência pátria. Não se vislumbra, portanto, à luz dos 

ensinamentos trazidos à baila com o fito de nortear o pensamento, como prosperar, ao 

menos no estrito prisma criminal, a pretensão deduzida na inicial, pelo que, manifesta-

se o Ministério Público pela absolvição dos acusados. (...)‖ 

  

  De conseguinte, é assim que também entendo e decido. E, isto porque, como visto, 

definida a natureza jurídica do ato negociai celebrado entre a Prefeitura Municipal do 

Estado do Rio de Janeiro e Marketing do Brasil Comunicações Ltda, o que se verifica é 

que inocorreu qualquer ônus para a municipalidade, que se tornou donatária dos bens 

móveis construídos: ―Abrigos para ônibus‖. Logo, ineludivelmente atípicas as condutas 

descritas na denúncia da presente Ação Penal Pública Originária nº 01/2001, daí 

decorrendo a absolvição de todos os ora acusados exvi do artigo 386, III, do Código de 

Processo Penal. 

  

  Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2004. 

  



  Des. CARPENA AMORIM – Presidente 

  

  Des. CARLOS SCHMIT MURTA RIBEIRO – Relator 

  

PARECER  

  

  Emitente Desembargador Relator, 

  

  Em atenção ao r. despacho de f. 1250, no prazo e nos moldes do art. 11 da Lei nº 

8.038/90 c/c art. 1º da Lei nº 8.658/93, o Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, por seu Procurador-Geral de Justiça, vem apresentar suas alegações finais, nesta 

ação penal originária, autuada sob nº 1/2001, que move em face de César Epitácio Maia, 

Prefeito do Município do Rio de Janeiro, Ruy Cezar Miranda Reis, António Luís 

Fernandes de Abreu, João Barreto Pereira da Costa e João Marcello Lopes Barreto da 

Costa. 

  

  1. Ofertou o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, representado por digno 

Promotor de Justiça, em dezembro de 2000, denúncia, instruída por Procedimento MP – 

12981/00, em face de César Epitácio Maia, então ex-Prefeito do Município do Rio de 

Janeiro e Ruy Cezar Miranda Reis, por conduta a subsumir-se no art. 89, caput, da Lei 

8.666/93, cujo preceito incriminador assim dispõe: ―dispensar ou inexigir licitação fora 

das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à 

dispensa ou inexibilidade‖; bem ainda, contra António Luís Fernandes de Abreu, João 

Barreto Pereira da Costa e João Marcello Lopes Barreto da Costa, estes, como incursos, 

por duas vezes, em concurso material, nas penas do art. 89, parágrafo único, da mesma 

lei das licitações, e contratações da Administração Pública, verbis: ―na mesma pena 

incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da 

ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar o contrato 

com o Poder Público‖. 

  

  Isto porque, como narra a exordial, em 03 de maio de 1995, na Comarca do Rio de 

Janeiro, o Prefeito deste mesmo Município, César Epitácio Maia, autorizou, sem prévio 

e obrigatório certame, a celebração de contrato administrativo de permissão de uso de 

espaço público, com encargos, entre o Município do Rio de Janeiro e a empresa Prêmio 

Marketing e Serviços Ltda., de titularidade dos denunciados Antônio Luís Fernandes de 

Abreu, João Barreto Pereira da Costa e João Marcello Lopes Barreto da Costa. 

  

  De forma cônscia e voluntária, ao arrepio do comando geral do art. 37, inciso XXI, da 

Constituição da República e do disposto nos artigos 2º e 124; do art. 38 e seu parágrafo 

único; art. 7º, §§ 1º e 6; art. 23, inciso I, alínea c; art. 21, incisos II e III; art. 21,§ 2º, 

inciso I, b; artigos 40 e 44, § 1º, todos da Lei 8.666/93, emitiu o Prefeito César Epitácio 

Maia, em despacho lançado a f. 49 do Processo Administrativo nº 04-116.241/95, 

referida autorização de lavratura de contrato administrativo, cujo objeto consistia na 

permissão de uso, pela contratada, de espaços públicos, – calçadas –, para construção de 

abrigos de pedestres em pontos de ônibus, em diversos locais do Município que, 

primeira gestão, chefiava, com doação destes abrigos ao patrimônio municipal; tendo a 

empresa contratada, em contrapartida, o direito de colocação e exploração econômica de 

engenhos publicitários nestes abrigos, a par de isenção da taxa municipal de autorização 

de publicidade durante o período de vigência do pacto, qual seja, o de cinco anos, 

renovável por mais um qüinqüênio. 



  

  Afirma, ainda, a exordial, haverem concorrido eficazmente para a ilegal celebração do 

contrato administrativo nº 170/95, porquanto desprovido de prévio procedimento 

licitatório, António Luís, João Barreto E João Marcello, sócios-gerentes da empresa 

Prêmio Marketing e Serviços Ltda., que, em agosto de 1995 alterou sua denominação 

social para Marketing do Brasil Comunicações Ltda.; na medida em que, em comunhão 

de desígnios e ações, cientes do atuar ilícito e em benefício financeiro próprio, na data 

de 7 de fevereiro de 1995, encaminharam diretamente ao primeiro denunciado César 

Maia carta contendo a proposta de construção e doação ao Município pela empresa 

Prêmio Marketing, de abrigos para usuários de ônibus do Rio de Janeiro, mediante 

autorização para exploração publicitária destes espaços e isenção de qualquer taxa 

municipal de publicidade pelo prazo de vigência do contrato. Tendo tal proposta 

determinado a instauração do processo administrativo nº 04-116.241/45 no âmbito do 

Executivo Municipal, ainda durante todo o período de tramitação do mencionado 

procedimento, estes três últimos denunciados intervieram no sentido de garantir a 

contratação de sua empresa pelo Município do Rio de Janeiro, encaminhando 

diretamente ao Prefeito César Epitácio Maia cartas, solicitações e documentos. 

  

  A coonestar o empenho dos empresários denunciados em lograr seu intento, disserta a 

denúncia que, já em 09.02.95, dois dias, portanto, após apresentarem a proposta inicial 

de construção dos abrigos, Antônio Luís, João Barreto e João Marcello remeteram ao 

denunciado Prefeito César Epitácio Maia informações escritas sobre os custos de 

construção e manutenção dos abrigos, omitindo, obviamente, informes quanto as 

projeções de lucro da Prêmio Marketing, decorrentes da almejada exploração dos 

espaços publicitários, com isenção da taxa municipal de publicidade. 

  

  Denunciou o Ministério Público, também, Ruy César Miranda Reis, porque, licenciado 

do mandato de vereador, para ocupar o cargo de coordenador da coordenação de 

licenciamento e fiscalização do Executivo do Município do Rio de Janeiro, nesta 

qualidade, consciente e voluntariamente, concorreu de modo eficaz e decisivo para a 

prática delitiva, acompanhando pessoalmente todo o andamento do citado processo 

administrativo, objetivando assegurar que a firma Prêmio Marketing e Serviços Ltda. 

fosse efetivamente contratada pelo Município do Rio de Janeiro, para a construção dos 

abrigos de pontos de ônibus. Teria, neste desiderato, Ruy Cezar se valido de diversos 

expedientes ardilosos, tal como o de fazer publicar no Diário Oficial um edital de 

convocação de interessados em construir e doar abrigos da espécie ao Município, com o 

fito de simular a existência de procedimento licitatório. 

  

  Assim é que este segundo denunciado, sob a supervisão direta do Prefeito César Maia, 

ignorou parecer de Procurador do Município, que indicava a necessidade de realização 

de torneio para a contratação, emitindo, a seguir, em 10.03.95, sua opinião, no citado 

procedimento administrativo, no sentido de que a celebração de um termo de 

compromisso entre as partes viria a suprir as exigências legais para a contratação 

almejada. 

  

  Entretanto, ―a fim de mascarar a latente ilegalidade da contratação da empresa Prêmio 

Marketing e simular a realização de uma licitação pública‖, o Prefeito César Maia e Ruy 

Cezar, em comunhão de desígnios, ―fizeram publicar no Diário Oficial do Município do 

Rio de Janeiro, na data de 23.05.95, um edital de convocação das empresas de 

publicidade, para apresentação de anteprojeto para instalação, manutenção e doação de 



abrigos localizados em paradas de transporte coletivo em logradouros públicos do 

Município, e exploração de espaço publicitário nestes abrigos, edital este que, além de 

não conter a indicação dos critérios de avaliação das propostas dos interessados, não 

observou os requisitos legais previstos nos arts. 40 e 44 § 4º da Lei nº 8.666/93 p. 26)‖. 

  

  

  Seguindo com transcrição da denúncia, ―após a publicação da referida convocação, 

não corresponde a qualquer das modalidades de licitação previstas na Lei 8.666/93, e à 

qual atenderam apresentando propostas as empresas Prêmio Marketing e Serviços Ltda., 

Hora Eletrônica Ltda. e SAVEP Ltda., o segundo denunciado Ruy Cezar, finalizando o 

procedimento fraudulento de contratação pelo Município, e sem especificar critérios de 

escolha da empresa a ser contratada, elaborou relatório final em 24.04.95, no qual 

indicava a empresa Prêmio Marketing e Serviços Ltda. como a melhor proposta, (f. 34), 

sendo sua contratação prontamente autorizada pelo então Prefeito César Maia neste 

mesmo documento (f. 34 do processo administrativo que instrui a presente). 

  

  Assim é que no dia 12.05.95, César Maia, representando o Município do Rio de 

Janeiro, celebra com a empresa Prêmio Marketing e Serviços Ltda. da qual os 

denunciados Antônio Luís, João Barreto e João Marcelo eram sócios, o contrato 

administrativo de permissão de uso com encargos nº 170/95-FSPA (f. 35/39) que previa 

a construção e manutenção de abrigos em parada de ônibus pela empresa, e doação 

destes ao Município, mediante o direito da empresa de exploração publicitária do 

espaço a ser construído. E, ainda uma vez, ignorando parecer da Procuradoria do 

Município, de f. 96/97 das peças informativas que instruem a denúncia, no sentido de 

constituir violação ao disposto no art. 176 do Código Tributário Nacional e no art. 127 

do Código Tributário Municipal, concedia isenção da taxa autorização de publicidade, 

pelo prazo de cinco anos a contar da assinatura do contrato (f. 35, cláusulas 2ª e 3ª). 

  

  Nestes termos, embora o contrato indicasse tratar de permissão de uso de espaço 

público, seu objeto consistia em verdadeira concessão de obra pública, que, por sua 

natureza e valor, exige prévio procedimento de concorrência pública, nos termos do art. 

23, inciso I, da Lei nº 8.666/93. 

  

  Já no ano subseqüente ao da celebração do primeiro contrato, outro, de igual teor, de nº 

422, de 09 de setembro de 1996, com a mesma firma, veio a ser assinado, também sem 

prévio certame, com aumento superior a 25%, das áreas públicas a serem contempladas 

com a construção dos abrigos e alargamento do prazo de vigência, ainda em dissonância 

com o art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666, conforme destacado em parecer da 

superintendência de patrimônio da Secretaria Municipal de Fazenda (f. 86). Tal ajuste se 

deveu a tratativas entre os denunciados João Marcello E Antônio Luís e as subpre-

feituras e chefia do Executivo Municipal do Rio de Janeiro, sendo autorizado pelo 

Prefeito César Maia. 

  

  Este, em síntese, o teor da denúncia. 

  

  2. Como denunciasse o Ministério Público autoridade não mais investida no cargo de 

confiança outrora vinculador de foro por prerrogativa de função perante o E. Tribunal 

de Justiça do Estado, – vez que cancelada, desde 1999, a Súmula nº 394, do E. Supremo 

Tribunal Federal, bem como ainda não editada a Lei nº 10.628/02, que modificou o art. 

84 do Código de Processo Penal –, foi a denúncia distribuída, em primeira instância, ao 



Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que regularmente a 

recebeu em 18 de dezembro de 2000. 

  

  Reempossado, porém, o denunciado César Epitácio Maia, em 1º de janeiro de 2001, no 

cargo de Prefeito Municipal do Rio de Janeiro, em atenção à norma do art. 29, inciso X, 

da Constituição Federal, declinou da competência o ilustrado Juízo de primeira 

instância, subindo o feito à 2ª Presidência do E. Tribunal de Justiça e distribuído a essa 

E. Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, (v. f. 215 e 240). 

  

  Coube a Relatoria, inicialmente, ao Eminente Desembargador ALBERTO 

CRAVEIRO, que lançou r. despacho, entendendo já decidida pelo Juízo de primeira 

instância que recebeu a denúncia estar esta motivada por infração da Lei nº 8.666/93, 

que estabelece procedimento próprio, determinando, com base no art. 104 deste mesmo 

diploma legal, citação para interrogatório (v. f. 241 – vol. 2º). 

  

  Com o argumento de ainda não haver sido recebida a denúncia, postulam os 

denunciados César Epitácio Maia e Ruy Cezar Miranda a juntada de ―Termo de 

Ajustamento de Conduta‖ formalizado entre o Município e o Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro, voltado à regularização dos procedimentos de veiculação de 

propaganda e publicidade em área pública urbana, clamando, dessarte, ausência de justa 

causa para o recebimento da exordial e perda de objeto da ação penal f. 242,vol. 2º). 

  

  O pedido foi indeferido, por estar a ação penal já em curso, ante o recebimento da 

denúncia pelo r. Juízo de primeira instância (v. f. 242 – vol. 2º). 

  

  A f. 244/259, folhas de antecedentes criminais dos denunciados.  

  

  A f. 288, ratificada a denúncia pela Chefia Ministerial. 

  

  Regularmente citados, foram os réus sócios da Prêmio Marketing e Serviços Ltda., 

Antônio Luís Fernandes de Abreu, João Barreto P. da Costa e João Marcello L. B. da 

Costa interrogados a f. 277/284. E, nova data, os réus César Epitácio Maia e Ruy César 

Miranda Reis, respectivamente a f. 294/296 e 297/298 

  

  Antônio Luís Fernandes de Abreu nega os fatos narrados na denúncia, asseverando 

que, em verdade, ao formular a proposta de contrato ao Executivo Municipal não 

imaginava estar procedendo ilicitamente; que as gestões feitas junto à Chefia do 

Executivo, mediante correspondências a este dirigidas, objetivavam fornecer 

esclarecimentos e dados necessários para estudo e viabilização do negócio, não tendo 

nelas cuidado de informar possíveis lucros a serem auferidos pela firma de que era 

sócio, por não dispor de condições de avaliá-los, porquanto se tratasse de projeto 

pioneiro; a proposta contratual foi encaminhada diretamente ao Prefeito da Cidade do 

Rio de Janeiro, sem que isto envolvesse qualquer relação de natureza pessoal; muito 

embora tenha sido nomeado Administrador Regional de Copacabana, pelo denunciado 

Cesar Maia, cargo que exerceu de 1993 a 1994; e, anteriormente já houvesse sido 

investido em outros cargos no Executivo Municipal, tal como responsável cultural da 

Rio-Arte. 

  

  Que tinha ciência de que o denunciado Ruy Cezar, na qualidade de Coordenador de 

Licenciamento e Fiscalização da Prefeitura, emitia pareceres nos processos relativos ao 



referido contrato, mas com este não tinha qualquer relacionamento, contatos feitos com 

a Divisão de Publicidade da Coordenação de Licenciamento e Fiscalização. 

  

  Quanto ao segundo contrato narrado na denúncia, a iniciativa de firma-lo partiu 

administrações regionais, sub-prefeitura, decorrente de abaixo-assinado de associações. 

  

  Que o uso do espaço público para publicidade não era gratuito, tendo a firma pago taxa 

de publicidade, denominada TAP, de cada um dos 751 (setecentos e cinqüenta e um) 

abrigos construídos, mediante recolhimento por guia diretamente ao Município e, as 

despesas de luz, diretamente à Concessionária Light. 

  

  Que a Prêmio Marketing foi constituída em 1994, sendo seu primeiro contrato e último 

o objeto da denúncia. E, embora ainda exista, acha-se a firma paralisada (v. f. 279/280 – 

Vol. 2º). 

  

  João Barreto Pereira da Costa reconhece parcialmente verdadeiros os fatos constantes 

da exordial, afirmando que a Premo Marketing e Serviços Ltda. fora criada objetivando 

explorar publicidade em bares e restaurantes, idéia tida por este, face a experiência 

anterior com venda de cachorro quente em carrocinhas e barracas, na orla marítima. 

  

  Que partiu de seu sócio, o denunciado Antônio Abreu, a idéia de construção de abrigos 

em pontos de ônibus, para neles ser explorada propaganda publicitária, encarregando-se 

o mesmo, mediante correspondência dirigida ao Executivo Municipal, de formular tal 

proposta. A este couberam todos os contatos e diligências junto ao Executivo 

Fluminense. 

  

  Que anteriormente não havia realizado qualquer contrato desta natureza como o 

Município, desconhecendo a necessidade de prévia licitação. Que, por tratar-se de 

projeto pioneiro, não se tinha idéia do lucro que dele pudesse advir, razão pela qual o 

tema não foi abordado nas tratativas com o Executivo Municipal. Que o segundo 

contrato resultou do próprio interesse do Município. Que inobstante o contrato 

estabelecesse utilização gratuita dos abrigos para publicidade, foi o próprio depoente 

quem alertou para o fato de que seria obrigatório o pagamento, o que acabou por ser 

feito, mediante recolhimento ao órgão público municipal encarregado da fiscalização da 

publicidade. 

  

  Que jamais tratou com o denunciado Ruy Cezar sobre o negócio, sendo estes dois os 

únicos contratos celebrados entre a firma e o Município. Que embora os três sócios da 

firma fossem sócios gerentes, o depoente não tinha na Prêmio qualquer atribuição, pois 

se dedicava a uma outra empresa. 

  

  Que é sócio da empresa Orla Rio Associados Ltda., tendo esta participado e logrado 

vitória em licitação realizada em 1999, para exploração dos quiosques da beira mar, 

com a obrigação de modernizà-los e vêm dando cumprimento ao ajuste. 

  

  Que embora não seja carioca, aqui reside desde 1959, sentido-se honrado em poder 

contribuir para a cidade com a realização do contrato objeto da denúncia (v. f. 281/282). 

  

  João Marcello L.B. da Costa, filho do denunciado João Barreto Pereira da Costa 

também declara parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia, afirmando a 



igualdade, desconhecimento quanto à necessidade de torneio para a realização dos 

contratos em questão. Que a Prêmio Marketing e Serviços Ltda. já existia mesmo antes 

da proposta feita ao Executivo Municipal, não sabendo informar se o denunciado 

Antônio Abreu é sócio da mesma desde os primórdios de sua constituição, mas deste 

tendo partido a idéia da proposta ao Executivo, ensejadora do contrato objeto da 

denúncia, contrato este e seu aditivo, os únicos firmados pela Prêmio. Que o depoente 

se incumbia da parte da construção, instalação e manutenção dos abrigos; Que Antônio 

Abreu realizava todas as diligências, a respeito, necessárias, junto ao Município. 

Confirma o pagamento da taxa de publicidade, medida adotada por orientação do 

contador da firma. Que embora não atuasse na parte financeira, disse acreditar que a 

firma não houvesse feito uma projeção de lucros, dado o pioneirismo do negócio. Que 

não tratou com Ruy Cezar sobre o contrato ou contratos, somente tendo conhecimento 

que tal senhor era responsável na área de fiscalização do Município, tampouco tendo 

ciência de como se deu a lavratura do segundo contrato, embora tenha participado e 

assinado apenas e tão somente este (v. f. 283/284). 

  

  Interrogado César Epitácio Maia, nega a veracidade da denúncia quanto à não 

realização prévia de licitação para a efetivação da assinatura do contrato, tendo este sido 

precedido de forma especial de certame, com convocação de interessados na realização 

dos serviços, tendo sido adotado tal procedimento porque se tratava de um sistema 

novo, consistente na concessão de espaço de publicidade e fornecimento de mobiliário 

urbano novo, assim tido como a construção de abrigos em pontos de ônibus. Estando as 

empresas interessadas citadas no processo, o critério adotado para a escolha da Prêmio 

Marketing e Serviços Ltda foi o econômico, consistente na menor utilização do menor 

espaço publicitário e maior fornecimento de mobiliário urbano. ―Que toda a iniciativa 

para a efetivação da construção dos abrigos mediante a troca da utilização de 

publicidade partiu da própria Prefeitura.‖ Que o contrato desonerava a firma do 

pagamento da taxa para utilização de propaganda em espaço público, por caber-lhe a 

obrigação de construir os abrigos; que a utilização do espaço para propaganda ficou 

restrito, pois sua ampliação redundaria na cobrança de taxa. Que a iniciativa de 

apresentar proposta da Prêmio Marketing e Serviços Ltda decorreu, certamente, da 

iniciativa da prefeitura que, em 1994 deu início ao programa de modernização da 

Cidade do Rio de Janeiro, denominado Rio-Cidade. Que efetivamente recebeu tal 

proposta e assinou a autorização de instalação dos abrigos no dia subseqüente ao do 

recebimento, sem que houvesse sido realizada qualquer modalidade de licitação, porque 

compreendia uma doação ao Município. Que, em verdade, a contratação foi precedida 

de uma modalidade especial de licitação, não sendo, portanto, ignorado o parecer do 

Procurador do Município, que indicava necessidade de certame. Que a licitação foi feita 

através de publicação, em 20.03.95, de edital, cuja cópia se acha a f. 26 do 

procedimento que instrui a denuncia, de convocação de empresas de publicidade. O 

edital se dirigiu a empresas de porque, em se tratando de permissão de uso, é esta a 

rotina administrativa, sendo que o contrato poderá ser revisto se em decorrência do 

edital algum interessado, ou terceiro interessado ou até a própria empresa vier a 

impugná-lo. Que tem ciência do teor do parecer de 96/97, daqueles autos, da lavra de 

Procurador do Município, mas que, em verdade, não foi oferecida nenhuma gratuidade à 

empresa contratada, tendo havido, na realidade, uma compensação concretizada na 

construção dos abrigos para o Município, sendo-lhe, em contrapartida, permitido o uso 

do espaço para publicidade. 

  



  Quanto ao segundo contrato, cuidou-se de procedimento rotineiro em contrato de 

permissão, no qual o acréscimo é de ser avaliado com vistas à verificação de alteração 

da idéia original, já tendo oferecido amplo esclarecimento sobre o assunto através da 

imprensa, no curso de sua própria campanha eleitoral, bem como nos processos 

judiciais que acabaram ―arquivados‖, estranhando ser novamente discutida a matéria 

nesta denúncia. 

  

  Que dos sócios da Prêmio conhecia apenas o denunciado João Barreto, titular da 

empresa Orla Rio, concessionária de todos os quiosques da orla marítima. Que embora 

tenha idéia de que o denunciado Antônio Luiz Abreu tenha exercido, por um tempo, o 

cargo de administrador de Copacabana, não o conhecia pessoalmente e jamais com o 

mesmo teve contato pessoal. Que durante o processo administrativo que redundou na 

lavratura do contrato objeto da denúncia, nenhum dos sócios foi a seu Gabinete para 

tratar do assunto, sendo que os dados oferecidos pela Prêmio Marketing não eram 

passíveis de avaliação de lucro, pois se tratava de uma modalidade nova de publicidade 

(v.f. 294/296). 

  

  Ruy Cezar Miranda Reis diz inteiramente inverídicos os fatos narrados na denúncia, 

sustentando nenhum interesse lhe tenha movido no sentido de que a Prêmio Marketing 

Serviços Ltda. fosse contratada, sendo seu relacionamento com os diretores da firma 

decorrente de sua função, limitando-se o acompanhamento que fez do procedimento 

àquilo que dizia respeito a sua atividade no Município. 

  

  Declara cuidar-se a correspondência-proposta de conduta rotineira, assim como o 

aprovo do Sr. Prefeito, que independe de audiência prévia de qualquer órgão do 

Executivo Municipal. Que, por se tratar de contratação com doação, sem ônus para o 

Município, entende desnecessária licitação; mas, fez publicar, em D.O., o edital de 

convocação referido na denúncia, por orientação do Prefeito, ante o parecer do 

Procurador do Município, tendo assim sido obedecido, no caso, o art. 22, § 3º, da Lei 

8666/93 e havendo o primeiro contrato questionado obedecido as regras legais; já 

estando, quando do segundo, datado de 09.09.96, afastado do Município. Salienta que a 

Prêmio Marketing não gozou de isenção de taxas, tendo ciência do efetivo pagamento 

de todas as relativas à autorização de publicidade. Salienta, por fim, haver o Município 

assinado termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, no tocante ao 

padrão do mobiliário e regramento de afixação de publicidade. 

  

  Que no relatório de sua autoria, mencionado na denúncia, não indicou a firma Prêmio 

Marketing para contratação, tendo-se referido tão somente ao fato de os subprefeitos das 

áreas interessadas, aos quais foram submetidas as propostas apresentadas por todas as 

empresas concorrentes, manifestado aprovação quanto àquela, pelo fato de melhor 

atender aos interesses do Município. 

  

  Defesas escritas foram apresentadas pelos réus, em atenção ao r. despacho de f. 299. 

  

  A de f. 303/315, pelos denunciados César Maia e Ruy Cezar, acompanhadas dos 

escritos e documentos de f. 316/337, cópia de pertinente legislação de f. 338/391, 

comprovantes de recolhimento de taxa, da firma Prêmio, a f. 392427, publicação de 

termo de ajustamento de conduta com o Parquet, a f. 428 e decreto exoneratório do 

segundo denunciado, a f. 429. 

  



  Sustentam, em síntese, improcedência da exordial, argumentando tratar-se de peça de 

cunho político-partidário. E, sem argüir qualquer preliminar, procedem a um exame do 

próprio meritum causae. 

  

  Inaugurando o volume 3º, vem a f. 432/444 a defesa escrita de Antônio Luís Fernandes 

de Abreu, acompanhada das notas fiscais de contas de consumo energia elétrica pagas 

pela Prêmio Marketing (f. 445/448), pagamento de taxa de autorização de publicidade 

(f. 449/450), reportagens jornalísticas e pesquisa do Ibope sobre os abrigos (f. 451/490), 

de promoção ministerial e sentença proferida em ação popular a versar sobre o tema. 

  

  Defesa escrita de João Barreto Pereira da Costa, a f. 501/514.  

  

  De João Marcello Lopes Barreto da Costa, a f. 515/527. 

  

  Estes três denunciados, preliminarmente, invocam inépcia da denúncia, por não 

atender aos requisitos do art. 41, do CPP, ante a não descrição do fato criminoso com 

todas as suas circunstâncias e porque o que se descreve na exordial é conduta atípica. 

Impugnam, ainda, a incidência da figura do concurso material, prevista no art. 69,caput, 

do CP, visto que as ações a eles atribuídas teriam o mesmo objeto. Não teria, assim, 

ocorrido a prática de dois crimes, na medida em que a assinatura de um segundo 

contrato não teria encerrado um novo objetivo. 

  

  No mérito, sustentam ausência de tipicidade, argumentando, em síntese, que os atos a 

eles atribuídos foram praticados de boa-fé, com a única intenção de promover o bem 

estar da coletividade. 

  

  Manifestação ministerial, rebatendo as preliminares aduzidas nas Defesas escritas, a f. 

529/533. 

  

  A f. 534/538, juntada de decisão unânime negando provimento em agravo de 

instrumento interposto pelo Ministério Público, em ação popular pelo Parquet ajuizada 

em face do Município do Rio de Janeiro e da Marketing Brasil Comunicações Ltda., 

nova razão social da firma Prêmio Marketing. 

  

  Em. Relator, em r. despacho de f. 541, esclarece que as preliminares aduzidas nas 

defesas prévias serão submetidas à E. Seção Criminal, na oportunidade própria, 

designando data para produção de prova testemunhal. 

  

  Encerrando o 3º Volume, a f. 5725/570, juntada de parecer do E. Tribunal de Contas 

do Município, no sentido da aprovação de contas do Executivo Municipal do Rio de 

Janeiro, com louvores à gestão financeira de César Epitácio Maia. 

  

  Volume 4º se inicia com assentada de f. 65 1 de audiência em que foi ouvida uma 

testemunha da acusação, que dispensou a segunda das duas arroladas; as de defesa, 

todas, sem exceção, embora presentes, foram dispensadas. 

  

  Depoimento de Maria das Graças Alves de Azevedo Rego, testemunha arrolada pelo 

Ministério Público (f. 652/655). 

  



  Esclarece que de 1993 a 1996, como fiscal de atividades de finanças da Secretaria 

Municipal de Fazenda foi subordinada a Ruy Cezar de Miranda Reis, o qual, justamente 

quando Cezar Maia assumiu o cargo de Prefeito, foi nomeado coordenador de 

licenciamento e fiscalização. Que tomou conhecimento dos fatos narrados na denúncia 

quando era diretora da divisão de publicidade da coordenação de licenciamento e 

fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda, tendo recebido um expediente, 

encaminhado pelo Prefeito César Epitácio Maia à coordenação de fiscalização do 

mesmo órgão, vindo então a seu exame, na qualidade de diretora daquela divisão, cuja 

atribuição específica era a de opinar sobre autorização de uso de publicidade em 

logradouros públicos ou publicidade que se expõe ao público; cabia à divisão a 

fiscalização do cumprimento das regras sobre a utilização dos espaços públicos com 

propaganda. Que lançou sua assinatura nos ofícios constantes de f. 27 e 31, vol. 1º dos 

autos, onde se manifesta pelo encaminhamento das propostas das firmas que 

responderam ao edital, às sub-prefeituras. Após devolvido o expediente à 

coordenadoria, cessou sua atribuição sobre a matéria, não lhe competindo acompanhar o 

trâmite do procedimento. Que não houve, neste caso, outras publicações de editalicias e 

não tem conhecimento de publicação de editais em matéria semelhante. Que a empresa 

Prêmio Marketing sempre recolheu a taxa de autorização de publicidade, que, pelo 

Código Tributário é de ser paga até o dia 30 de junho de cada ano. Que tem ciência, por 

ouvir falar, de atualmente o mobiliário urbano do Rio de Janeiro ser fornecido por duas 

empresas internacionais. 

  

  Fase de diligências a f. 664 e seguintes (4º volume e 1086). 

  

  Redistribuição do feito ao Em. Relator J.C. MURTA RIBEIRO, ante jubilação do 

anterior (v. – 1220). 

  

  Feito este histórico procedimental, passa o Ministério Público a se manifestar em 

alegações finais. 

  

  No que tange à primeira das preliminares aduzidas pelos três últimos denunciados, 

relativa à inépcia da inicial, pede-se vênia para reporte às contra argumentações 

aduzidas a f. 529/532. Quanto incidência do concurso material, também, em matéria 

preliminar rebatida, não é de prosperar, porquanto, a prosperar a acusação, é de se 

reconhecer tenha o segundo contrato sido celebrado, tal como descrito na denúncia, com 

autonomia de desígnios em relação ao primeiro. A aplicabilidade do concurso a este ou 

aquele réu é tema a ser analisado quando do exame meritório. 

  

DO MÉRITO  

  

  Afigura-se ao Ministério Público ser questão preludial a ser enfocada a da natureza 

jurídica dos contratos ensejadores da denúncia, porquanto tal qualificação auxiliará na 

real adequação do fato aos tipos penais ali invocados. 

  

  Na exordial afirmou-se que, embora o contrato indicasse se tratar de permissão de uso 

de espaço público, com encargos, seu objeto consistia em verdadeira concessão de obra 

pública que, por sua natureza e valor, exige prévio procedimento de concorrência 

pública, nos termos do art. 23, inciso I, da Lei nº 8.666/93. 

  

  Indaga-se, assim, por primeiro, se correta tal assertiva. 



  

  Em pesquisa da melhor doutrina encontram-se definições passíveis de possibilitar o 

estudo da melhor adequação ao contrato ou contratos em debate. 

  

  A primeira delas diz respeito aos contratos de concessão cujo objeto guarda variações, 

em função das faculdades transferidas, recebendo assim tríplice classificação, pelos 

mais autorizados doutrinadores, a saber: concessão de serviço público; concessão de 

serviço público precedido de execução de obra pública e concessão de uso de bem 

público. 

  

  ―Contratos de concessão. Concessão de serviço público. Concessão de serviço público 

precedido da execução de obra pública. Concessão de uso de bem público. 

  

  Concessão de serviço público é aquele pelo qual o Poder Público competente 

(concedente) transfere a um particular (concessionário) a execução de determinado 

serviço público, sob sua fiscalização, mediante o pagamento de tarifas pagas pelos 

usuários.‖ (JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, Manual de Direito 

Administrativo, Editora Lúmen Júris, 9ª ed., p. 157), 

  

  Exemplos dessa espécie contratual administrativa são os serviços de radiodifusão, 

energia elétrica, exploração de transportes coletivos. 

  

  Concessão de uso de serviço público precedido da execução de obra pública. 

  

  Contrato de concessão de obra pública é aquele pelo qual o Poder Público ajusta com o 

particular a construção de uma obra pública, conferindo-lhe o direito de, posteriormente, 

explorar o serviço dela oriundo, em determinado prazo. 

  

  Trata-se de modalidade que evita o dispêndio de recursos do Estado e possibilita a 

execução de obras que beneficiem a coletividade, com a certeza de que, após o prazo de 

exploração pelo concessionário, o bem passará ao controle exclusivo do Poder Público 

concedente. É o contrato adequado para a construção de viadutos, pontes, estádios, etc. 

Essa modalidade contratual é hoje prevista no art. 2º, III, da Lei nº 8.987/95. Por justiça, 

todavia, deve ser dito que há muito, no Rio de Janeiro, foi editada a Lei nº 1.481, de 

26.6.1989, que já regulava a matéria). 

  

  A natureza especial desse contrato reclama, como é fácil observar, alguma 

complexidade no que toca às cláusulas a serem pactuadas, sendo exigíveis algumas 

garantias ao concessionário da obra em virtude dos elevados recursos necessários à sua 

realização, inclusive a prestação de garantias públicas a financiamentos a ele 

concedidos. 

  

  Embora já mencionados na doutrina anteriormente, tais contratos só agora foram 

objeto de expresso texto em lei federal. 

  

  Concessão de uso de bem público 

  

  O contrato de uso de bem público, como informa a própria denominação, é o ajuste 

pelo qual o Poder Público faculta a utilização de determinado bem público a um 

particular. 



  

  Em relação a esse tipo de contrato, dois aspectos, entre outros dever ser lembrados. Em 

primeiro lugar, a concessão pode ser remunerada ou gratuita, ou seja, o concessionário 

pode ter, ou não, a obrigação de pagar alguma remuneração ao concedente. E, depois, 

há de haver algum interesse público na concessão, sobretudo quando se tratar de serviço 

de utilidade pública que ao Estado não interesse executar por si só, mas tenha interesse 

em que o seja por particulares, como é o caso de boxes de mercado, estacionamentos 

públicos, etc.‖ (CARVALHO FILHO, opus cit., p.157/158). 

  

  Denominou a Administração o contrato questionado de permissão de uso de espaço 

público, com encargos. 

  

  A permissão de uso de espaço público se define como o ―ato administrativo pelo qual a 

Administração consente que certa pessoa utilize privadamente o bem público, 

atendendo ao mesmo tempo os interesses público e privado‖ (JOSÉ DOS SANTOS 

CARVALHO FILHO, op. cit., p. 893). 

  

  A exemplo da autorização de uso, trata-se de ato unilateral, discricionário e precário, 

daquela se distinguindo pela predominância do interesse privado; enquanto na 

permissão de uso os interesses estão nivelados. 

  

  Distingue a doutrina a permissão simples da condicionada, esta última assim 

qualificada por ter prazo de vigência certo; neste caso, muito se aproximando de 

contrato, a confundir-se com a concessão de uso, guardando, entretanto, natureza de ato 

administrativo. 

  

  Assim definidos os diversos institutos, torna-se viável a qualificação do ―contrato‖ 

objeto da denúncia. 

  

  Desde logo, afigura-se-nos descartada a conceituação de concessão de serviço público, 

a uma por não encerrar o negócio questionado qualquer prestação de serviço, a duas por 

a ele não corresponder compensação tarifária. 

  

  Tampouco, com efeito, não estar-se-ia diante de contrato de concessão de obra pública. 

Exige esta urna relação trilateral, entre a Administração concedente, o concessionário e 

o público, que dará o retorno pecuniário através de tarifas, cuidando-se de contrato 

adequado à construção de pontes e estádios, com ante dito. 

  

  Não se tratando de uma dessas duas figuras, afastada está a incidência da regra do art. 

175 da Constituição Federal, bem ainda da disciplina da Lei nº 8.987/95, que dispõe 

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto na 

referida norma constitucional. 

  

  Resta, assim, a indagação sobre adequar-se a hipótese a um contrato de concessão de 

uso de bem público ou de permissão de uso. 

  

  A permissão condicionada de uso, por ter prazo certo, muito se confunde com a 

concessão de uso de bem público. 

  



  Na lição de HELY LOPES MEIRELLES constitui um meio termo entre a informal 

autorização e a contratual concessão, pois é menos precária que aquela, sem atingir a 

estabilidade desta. A diferença é de grau na atribuição do uso especial e na vinculação 

do usuário com a Administração.‘‖ (Direito Administrativo Brasileiro, Editora 

Revista dos‖ Tribunais, 15ª edição, – páginas 429/430). 

  

  Configura, porém, exemplo clássico, comum a todos os autores de tratados de Direito 

Administrativo, como o de permissão de uso de bem público, o da utilização de 

calçadas para fins comerciais, tal como instalação de bancas de jornais, muito embora, 

pelo predomínio do interesse privado, há quem sustente ‗tratar-se de autorização de uso; 

mais se adequando ao primeiro instituto a exploração de banheiros, vestiários e 

restaurantes, por particulares, em prédios públicos, reinando aqui certo interesse 

público, relativo ao turismo, higiene, etc. 

  

  O exemplo é citado pelo o renomado mestre LOPES MEIRELLES, quando afirma, 

verbis: 

  

  ―Qualquer bem público admite permissão de uso especial a particular, desde utilização 

seja também de interesse da coletividade que irá fruir certas vantagens desse uso, que se 

assemelha a um serviço de utilidade pública, tal como ocorre com as bancas de jornais, 

os vestiários em praias e outras instalações particulares convenientes em logradouros 

públicos‖ (opus cit), 

  

  O não menos festejado especialista na matéria, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO 

FILHO também assim classifica, embora ressalve entender que algumas das hipóteses 

que elenca, de atividades comerciais em calçadas, comum em todos os autores como 

exemplos de permissão de uso, quando nelas o interesse privado se sobrepuje ao 

público, melhor se rotulariam como autorizações. 

  

  ―Exemplos comuns desses atos de consentimento: permissão de uso de calçadas para 

bancas de jornal e feiras livres; para feiras de artesanato em praças públicas; para 

vestiários públicos; para banheiros públicos, para restaurantes turísticos, etc...‖ (op. cit., 

p. 894). 

  

  Os ensinamentos doutrinários foram trazidos à colação para possibilitar, de forma 

técnica, o exame da natureza jurídica do contrato objeto da denúncia. 

  

  Ainda que revestida da forma contratual, a pactuada construção e manutenção de 

abrigos em parada de ônibus pela empresa, e doação destes ao Município, mediante o 

direito da empresa de exploração publicitária do espaço a ser construído, salvo melhor 

juízo, afeiçoa-se a ato administrativo negocial de permissão de uso de bem público, de 

natureza contratualizada, onde foi autorizada a construção de benfeitorias que, tão logo 

instaladas, passam a pertencer ao Município; e cuja contraprestação é a exploração do 

espaço, com veiculação de publicidade, pelo permissionário. 

  

  O ato negocial, que não acarretou qualquer ônus para o Município, que nem mesmo 

deixou de receber a taxa de autorização para publicidade; somente trouxe benefícios à 

comunidade, que, indiscriminadamente, passou a utilizar tais abrigos, para sua maior 

comodidade. E mais, só acarretou lucro ao Município, que, sem despender qualquer 

importância, tornou-se donatário do mobiliário. 



  

  Admitindo-se, com respaldo na mais abalizada doutrina, ter o ato administrativo 

descrito na denuncia natureza jurídica de permissão de uso de bem público, uma 

segunda indagação se impõe, acerca da necessidade de realização de prévio certame. 

  

  Diz HELY LOPES MEIRELLES, que ―a permissão de uso de bem público, como ato 

unilateral precário e trivial de administração, é normalmente deferida 

independentemente de lei autorizativa e de licitação‘‖ (op. cit.. P. 430). 

  

  JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, – entendendo correta a advertência de 

LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, in Curso de Direito Administrativo, São Paulo, ed. 

1995, p. 376 –, aponta que ―quanto à exigência de licitação, deve-se entender necessária 

sempre que for possível e houver mais de um interessado na utilização do bem, 

evitando-se favorecimentos ou preterições ilegítimas.‖ 

  

  Entretanto, este mesmo autor, ao mencionar a distinção legal feita entre a permissão – 

de uso de bem público e a permissão de serviços públicos, após explicitar que este 

último instituto ganha obrigatoriedade expressa de licitação, por força do art. 175, da 

CF e da Lei nº 8.987/95, que lhe retira a feição de ato, para considerar-lhe contrato de 

adesão, assim explicita: 

  

  ―A nova postura legal, portanto, descartou a permissão de serviços públicos como ato 

administrativo, da forma clássica como era considerada.‖... ―Diante de tudo isso, 

reduziu-se a um mínimo de extensão o universo de atos administrativos de permissão. 

Podemos dizer, sem medo de errar, que, erradicados os atos administrativos de 

permissão de serviços públicos, restaram apenas os atos de permissão de uso de bens 

públicos, cuja disciplina não é alcançada nem pelo art. 175 da CF nem pela Lei nº 

8.987/95.‖ 

  

  Ora, como ato administrativo, a permissão de uso de bem público, por seu cunho 

discricionário e precário, está classicamente descartado da obrigatoriedade de licitação. 

  

  É certo que o art. 2º e seu parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, assim dispõem: 

  

  ―Art. 2º – As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com 

terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses 

previstas nesta Lei. 

  Parágrafo único – Para fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste 

entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um 

acordo de vontade para formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, 

seja qual for a denominação utilizada.‖ 

  

  O eminente jurista JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, que tanto engrandece a 

Magistratura Fluminense, profundo conhecedor das regras licitatórias, em seus 

Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública, ao 

comentar o antes transcrito dispositivo da lei específica, assim disserta: 

  

  ―Por fim, cabe indagar por que o elenco explicitado no art. 2º inclui a permissão e 

omite a autorização para prestação de serviços públicos, uma vez que, não sendo 



contratos, porém atos administrativos, poderiam ser ambas excluídas da disciplina da 

Lei nº 8.666/93, que versa sobre licitações e contratações.‖ 

  

  Embora ato e não contrato, a permissão de serviços públicos submete-se à licitação por 

força do disposto no art. 175 da Constituição Federal. Reforça o argumento o fato de 

que, como se verá adiante, o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.666/93 estende sua 

incidência a todo e qualquer ajuste entre órgão ou entidades para a formação de vínculo 

e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada; por 

conseguinte, as permissões de serviços públicos, como ato administrativo negocial que 

são, seguirão as normas gerais da lei federal, no que respeita à licitação para a escolha 

da permissionária. Este segundo argumento alcança as permissões de uso de bem 

público, que passam também a sujeitar-se à licitação desde que onerosas para a 

Administração‖. (op. cit., p. 20,) grifo nosso. 

  

  E, a título de ilustração, cita o grande mestre precedente de permissão de uso em que 

inexigível seria a licitação, como entendeu a Administração do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, em Processo Administrativo nº 18.864/93. Ali se indagava 

sobre a necessidade de certame, para renovação de prazo de permissão de uso de espaço 

público, para microempresa que prestava serviços de cantina, no prédio de um dos 

Foros Regionais da Capital. 

  

  Entendeu nobre parecerista, merecendo aprovo da Administração do E. Tribunal, que, 

por encerrar a permissão questionada encargo, à permissionária, de fornecimento de 

alimentação a jurados e lanches a Magistrados, guardava feição peculiar, assim 

afirmando: ―...Por conseguinte, a permissão só traz benefícios ao serviço e nenhum 

custo para a Administração, sequer com relação a despesas públicas tais como tributos, 

tarifas, emolumentos ou contribuições instituídos por qualquer ente público. A rigor, 

não há o que submeter à competição licitatória, dado que a Administração nada 

despende em razão da indigitada permissão de uso e ainda aufere vantagens expressivas 

para os serviços judiciários, como o fornecimento de alimentação aos jurados, o qual, de 

outro modo, teria de ser custeado pelo Tribunal, a exemplo do que ocorre em outras 

Comarcas, na Capital e no Interior.‖ ―... Acresce o fato de não se tratar de ―contrato 

(premissa do art. 57), mas de ato administrativo unilateral e precário, revogável a 

qualquer tempo, pelo que a aplicação analógica do preceito legal resguarda o interesse 

público de modo pleno.‖ (JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, op. cit., p. 21). 

  

  A hipótese acima abordada parece, salvo melhor juízo, guardar similitude com a objeto 

da denúncia. Ainda que se tenha adotado a forma contratual, a permissão de uso do 

espaço público, com autorização de construção e manutenção de abrigos em parada de 

ônibus pela empresa, nenhum ônus trouxe ao Município; ao contrário, foram as 

benfeitorias desde logo doadas, ao termo do prazo estipulado de cinco anos. 

  

  Ademais, questionável a posição doutrinária por último apontada, a entender que a 

expressão genérica do art. 2º da Lei nº 8.666/93 abrangeria até mesmo as permissões 

onerosas de uso de bem público, diante de julgamento do STF, no sentido de que 

havendo lei específica, in casu, Lei nº 8.987/95, que cuida das permissões e concessões 

de serviços públicos, afastada estaria a incidência da própria Lei nº 8.666/93: 

  

  ―....O Tribunal, por votação majoritária, acompanhando o voto do Min. NELSON 

JOBIM, indeferiu o pedido de suspensão cautelar de eficácia concernente ao art. 210 da 



Lei nº 9472/97 (―As concessões, permissões e autorizações de serviço de 

telecomunicações e de uso de radio freqüência e as respectivas licitações regem-se 

exclusivamente por esta Lei, a elas não se aplicando as Leis nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995, e suas 

alterações‖). Considerou-se que o dispositivo impugnado não afasta a exigência de 

licitação, mas apenas estabelece para os serviços de telecomunicações um procedimento 

licitatório específico, previsto na própria Lei nº 9.472/97, tendo em conta a natureza 

destes serviços. Vencido o Min. MARCO AURÉLIO, relator, sob o entendimento de 

que a CF atribui à União Federal competência para legislar sobre normas gerais de 

licitação e contratação (CF, art. 22, XXVII), não autoriza estabelecer normas 

particularizadas para determinadas modalidades de serviços. (ADIN 1668 – DF, 

Informativo 119/98 STF). 

  

  De observar-se, ainda, que a própria doutrina controverte acerca da necessidade de 

licitação, quanto à permissão de uso de bem público, como acima abordado, tendo-a 

alguns como recomendável, outros sustentando afastada a sua incidência e, ainda, 

terceira corrente, admitindo sua desnecessidade, quando graciosa. 

  

  Ora, ainda que os princípios da moralidade administrativa e da isonomia de tratamento 

aos administrados clamem pela máxima publicidade e transparência, quando se trate 

mesmo de permissão de uso de bem público, ainda que a título gratuito, porquanto a 

diversas pessoas possa interessar, não se pode pugnar por condenação, em sede estrita 

de Direito Penal, diante de matéria tão controversa na doutrina e de escassa mas, ao que 

se infere de acórdão parcialmente supra transcrito, contrária jurisprudência pátria. 

  

  Não se vislumbra, portanto, à luz dos ensinamentos trazidos à baila com o fito de 

nortear o pensamento, como prosperar, ao menos no estrito prisma criminal, a pretensão 

deduzida na inicial, pelo que, manifesta-se o Ministério Público pela absolvição dos 

acusados. 

  

  Rio de Janeiro, 2 de abril de 2004 

  

  MARIA HELENA CORTES PINHEIRO – Procuradora de Justiça 
 


