
PROCESSO Nº: 0800271-10.2015.4.05.8201 - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: JOSE EDVALDO SALES - ME e outros
ADVOGADO: Bruno Lopes De Araújo e outros
6ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL TITULAR)

SENTENÇA - TIPO A

I - RELATÓRIO

1. Trata-se de Ação Civil de Improbidade Administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL -  MPF  em  face  de  EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENANCIO,
SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS e JOSÉ EDVALDO SALES, pela suposta prática de atos
ímprobos na execução do convênio de nº 1026/2010, firmado entre o município de Cuité/PB e a
União.

2. Na inicial, alega, em síntese, que:

a) em 21 de junho de 2007, o Município de Cuité/PB, por intermédio da então prefeita EUDA
FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENANCIO, firmou com a UNIÃO, por meio do Ministério
do Turismo, o Convênio nº 1026/2010, SIAFI 740548, no valor total de R$ 126.000,00 (cento e
vinte e seis mil reais), com o objetivo de promover as "Festividades Juninas Arraial da Serra", no
ano de 2010;

b) na sequência, a então gestora municipal instaurou procedimento de inexigibilidade de licitação
que  culminou  com  a  contratação  direta  da  empresa  SHOW  PROMOÇÕES E  EVENTOS,  de
titularidade de JOSÉ EDVALDO SALES, a qual, por sua vez, encarregou-se de fornecer diversas
bandas para os referidos shows;

c)  ocorre que a referida inexigibilidade foi indevida, mormente porque JOSÉ EDVALDO SALES
não era empresário exclusivo das atrações artísticas fornecidas;

d)  ademais,  não  se  comprovou  a  necessária  consagração  pela  opinião  pública  ou  pela  crítica
especializada, requisitos necessários para a realização de inexigibilidade;

e) há, portanto, perfeito enquadramento entre as hipóteses abstratamente previstas nos arts. 10 e 11
da Lei nº 8.429/92 e o caso em comento.

3.  Com a inicial,  foi  encaminhada cópia digital  do Inquérito Civil  nº  1.24.001.000138/2013-34
(identificadores nº 4058201.395130/ 4058201.394993).

4. Notificada (identificador nº 4058201.500634), a promovida Euda Fabiana de Farias apresentou
manifestação  por  escrito,  aduzindo,  preliminarmente,  a  inadequação  da  via  eleita.  No  mérito,
sustentou a higidez do procedimento de inexigibilidade deflagrado. Advogou, ainda, a inexistência
de prejuízo ao erário, bem como a ausência de elemento subjetivo, mormente em face do parecer da
Procuradoria Municipal opinando pela regularidade do certame (identificador nº 4058201.521654).
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5. Doutra banda, constatou-se o falecimento de José Edvaldo Sales,  nos termos da certidão de
identificador nº 4058201.528098 - pag. 04.

6.  Nesse  quadro,  este  Juízo  verificou  que  o  óbito  do  requerido  ocorreu  em  data  anterior  ao
ajuizamento da presente ação, razão pela qual determinou a intimação do MPF para emendar a
inicial,  retificando o  polo  passivo da  demanda.  Na oportunidade,  frisou-se  a  necessidade de  o
Parquet indicar a existência de bens de titularidade do espólio, demonstrando, assim, a viabilidade
do prosseguimento da presente ação (identificador nº 4058201.1028741).

7. Nesse quadro, o Parquet Federal noticiou, na manifestação de identificador nº 4058201.1150437,
a inexistência  de bens deixados pelo de cujus,  pugnando,  assim,  pelo  prosseguimento  da  ação
unicamente em relação aos outros demandados.

8. A decisão de identificador nº 4058201.1158885 determinou a extinção do feito sem resolução do
mérito em relação a JOSÉ EDVALDO SALES e a SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS, e, após
rejeitar  as  preliminares  arguidas,  recebeu  a  inicial  no  atinente  às  imputações  realizadas  contra
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA.

9.  Nesse  quadro,  a  requerida  contestou  o  feito,  arguindo as  preliminares  de  incompetência  da
Justiça Federal e ilegitimidade ativa do MPF. No mérito, advogou a inexistência de irregularidades
na formalização do procedimento de inexigibilidade ora em tela, bem como a ausência de elemento
subjetivo (identificador nº 4058201.1206669).

10. Intimado para apresentar réplica, o MPF quedou-se inerte (identificador nº 4058201.1419889).

11.  Instadas  as  partes  a  especificarem  provas,  o  Parquet  Federal  e  a  promovida  indicaram
testemunhas para inquirição (identificador nº 4058201.1437096 e 4058201.1445730), diligências
deferidas pelo despacho de identificador nº 4058201.1458370.

12. Em 23 de maio de 2017, realizou-se audiência de instrução na sede deste Juízo, oportunidade
em que se  colheu o  depoimento  pessoal  da  ré  Euda Fabiana.  O MPF requereu  a  dispensa  da
inquirição das testemunhas antes arroladas, o que foi deferido. Doutra banda, aquelas arroladas pela
promovida  não  compareceram  ao  ato,  tendo  sido  indeferido  pedido  de  intimação  pessoal,
porquanto, nos termos do art. 455, caput, CPC/2015, competia ao advogado da parte realizar tal
diligência (identificador nº 4058201.1562574).

13. Ultimada a fase instrutória, o MPF apresentou suas alegações finais, afirmando que a provas
carreadas aos autos são suficientes para elaboração de juízo condenatório. Ratificou os termos da
exordial  e  pugnou,  assim,  pela  total  procedência  da  pretensão  inicial  (identificador  nº
4058201.1586857).

14. Por sua vez, a ré ofertou suas razões derradeiras, oportunidade em que sustentou a inexistência
de  dano ao  erário,  em face  da  efetiva  execução  do  convênio,  o  que  restaria  evidenciado  pela
aprovação  das  respectivas  contas.  Afirmou,  ainda,  inexistir  comprovação  de  atuação  dolosa
(identificador nº 4058201.1597358).

15. Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

16. É o relatório. Passo ao julgamento.

II - FUNDAMENTAÇÃO
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- Da incompetência da Justiça Federal

17. A competência da justiça federal de primeiro grau para o julgamento das causas de natureza
cível está delimitada no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, com base no critério ratione
personae, impondo a tramitação obrigatória, perante esta justiça, das demandas em que "a União,
entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes".

18.  Os  atos  de  improbidade  administrativa  apurados  neste  processo  dizem  respeito  à  suposta
aplicação  irregular  de  recursos  públicos  federais  repassados  ao  Município  de  Cuité/PB,  que
estavam sujeitos à prestação de contas perante o Ministério do Turismo. Aplicável,  portanto, o
entendimento  consolidado  na  súmula  nº  208  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  segundo  a  qual
"compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a
prestação de contas perante órgão federal."

19. Diante disso, ostentando a ré a qualidade de ex-prefeita do Município de Cuité/PB, bem como
considerando que a ação versa sobre possível aplicação irregular de recursos federais sujeitos à
prestação de contas perante o Ministério do Turismo, é forçoso reconhecer-se a competência da
Justiça Federal para conhecer do feito, o que dá ensejo à rejeição da preliminar suscitada.

- Da ilegitimidade do MPF

20. A demandada sustenta que somente a União seria legitimada ativa para propor a presente ação,
uma  vez  que  os  recursos  foram  transferidos  pelo  referido  ente  político.  Sustenta,  assim,  a
ilegitimidade ativa do MPF.

21.  Entretanto,  importa  ressaltar  que  o  Parquet  Federal  atua  no  feito  como  autor  coletivo,
plenamente legitimada nos termos do art.  17 da Lei nº 8.429/92, mormente porque, como bem
salientado pela demandante, os recursos são de origem federal, passíveis de prestação de contas
perante o Ministério do Turismo.

22. Por oportuno, ressalte-se que, mesmo na hipótese de prescrição da pretensão sancionatória,
ainda assim o STJ tem reconhecido a legitimidade do MPF para prosseguir no feito a fim de obter
ressarcimento do dano, sendo desnecessário o ajuizamento de nova ação:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.
IMPRESCRITIBILIDADE.  ART.  37,  §  5º,  DA  CF.  LEGITIMIDADE  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  DEMONSTRAÇÃO  E  COMPROVAÇÃO  DA
PRÁTICA  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE  COMO  CAUSA  DE  PEDIR
RESSARCIMENTO.  CIRCUNSTÂNCIA  EXTRAORDINÁRIA  QUE
LEGITIMA  A  ATUAÇÃO  DO  PARQUET.  NOMEN  JURIS  DA  AÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.  RITO  DEFINIDO  PELO  OBJETO  DA  PRETENSÃO.
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ADOÇÃO  DE  PROCEDIMENTO  ESPECÍFICO  OU  MAIS  AMPLO  AO
EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. ADEQUAÇÃO. 1. O art. 37, § 5º, da
Constituição  da  República  prescreve  que  "A  lei  estabelecerá  os  prazos  de
prescrição  para  ilícitos  praticados  por  qualquer  agente,  servidor  ou  não,  que
causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento".
2.  "O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput,
da  CF)  e,  dentre  outras  funções,  "promover  o  inquérito  civil  e  a  ação  civil
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos" (art. 129, III, da CF). Em contrapartida, lhe
é  "...vedada  a  representação  judicial  e  a  consultoria  jurídica  de  entidades
públicas" (art. 129, IX, da CF). 3. O Ministério Público é parte legítima para
pleitear  o  ressarcimento  de  dano  ao  erário  sempre  que  o  ato  ilícito
subjacente  à  lesão  seja  a  prática  de  ato  ímprobo,  dentre  outras  causas
extraordinárias.  4.  A  causa  de  pedir  é  o  ponto  nodal  para  a  aferição  da
legitimidade do Ministério Público para postular o ressarcimento ao erário. Se tal
for a falta de pagamento de tributos, o ressarcimento por danos decorrentes de
atos ilícitos comuns ou qualquer outro motivo que se enquadre nas atribuições
ordinariamente afetas aos órgãos de representação judicial dos entes públicos das
três  esferas  de  poder,  o  Ministério  Público  não  possui  legitimidade  para
promover as respectivas ações. Lado outro, tratando-se da prática de ato de
improbidade,  ilícito  qualificado,  ainda  que  prescritas  as  respectivas
punições,  ou  outra  causa  extraordinária,  remanesce  o  interesse  e  a
legitimidade do Parquet para pedir ressarcimento, seja a ação nominada
como civil pública, de improbidade ou mesmo indenização. 5. (...) 6. Recurso
especial  provido  para  reformar  o  acórdão  recorrido  e,  em  consequência,
determinar que a ação civil pública seja regularmente processada e julgada.
(RESP  201102567532,  MIN.  BENEDITO  GONÇALVES,  STJ  -  PRIMEIRA
SEÇÃO, DJE DATA:02/02/2015 ..DTPB:.) Grifou-se.

23. Preliminar rejeitada.

- Mérito

24. É cediço que o enquadramento de fatos concretos aos dispositivos da lei de improbidade deve
ser feito, necessariamente, mediante integração com outras normas jurídicas, porquanto os tipos da
Lei  nº  8.429/92,  à  semelhança  do  que  ocorre  com  as  normas  penais  em  branco,  demandam
complementação sistemática pelo ordenamento jurídico para que se aperfeiçoem.

25. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou, no julgamento do RESP nº 617.851, sob
a relatoria da eminente Ministra Eliana Calmon, que não "é possível o julgamento de ação civil
pública,  em  que  se  pugna  pelo  reconhecimento  de  ato  de  improbidade,  sem  que  haja
pronunciamento  sobre  a  legalidade  ou  ilegalidade  do  ato  administrativo  questionado,  o  que
configura omissão no julgado", além do que "a aferição da inocorrência de prejuízo ao erário, má-
fé, dolo ou culpa do administrador, por se tratar de questão subjacente e acessória, não pode ser
feita  antes  do  reconhecimento  da  ilegalidade  ou  inconstitucionalidade  do  ato  administrativo,
taxado de ímprobo".
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26. No que importa ao julgamento desta lide, o reconhecimento da aplicação indevida dos recursos
repassados pelo Convênio nº  1026/2010 (SIAFI 740548),  reclama complementação pela Lei  nº
8.666/93.

27.  Com  efeito,  a  licitação  é  instrumento  constitucional  para  assegurar  a  vantajosidade  das
aquisições  de  produtos  e  contratação  de  serviços  pelo  Poder  Público.  Para  tanto,  utiliza-se  da
competição a ser travada num ambiente impessoal e isonômico entre os que preencham atributos e
aptidões legais de forma a obter as melhores propostas e, assim, contratações. Dessa forma, resta
satisfeito o interesse público, em seus aspectos moral e patrimonial.

28.  Doutra  banda,  a  possibilidade  de  aquisição  de  bens  sem realização  de  tal  procedimento  é
prevista na Lei nº 8.666/93, nas estritas e excepcionais hipóteses de dispensa ou inexigibilidade
(art. 17, I e II; arts. 24 e 25, todos da Lei nº 8.666/93).

29.  A inexigibilidade,  especificamente,  é  prevista  no art.  25 da Lei  nº  8.666/93,  nos seguintes
termos:

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:

I  -  para aquisição de materiais,  equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a
preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através
de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria  a  licitação  ou  a  obra  ou  o  serviço,  pelo  Sindicato,  Federação  ou
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de
natureza  singular,  com  profissionais  ou  empresas  de  notória  especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou
através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada
ou pela opinião pública.

30.  Percebe-se,  pois,  que  tal  modalidade  de  aquisição  direta  apenas  tem lugar  quando não  há
viabilidade  de  competição  e,  assim,  impossibilidade  de  realizar  procedimento  licitatório.  Com
efeito, "o instituto da inexigibilidade da licitação diz respeito a situações em que cabe contratação,
mas em que é inviável a competição ante a especialidade do serviço e a notória especialização do
contratado" (DECISÃO MONOCRÁTICA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 568.585
- DF, Ministro HERMAN BENJAMIN, 03/02/2015).

31. Ademais,  além do pressuposto geral,  acima referido, a inexigibilidade para contratar artista
profissional  (art.  25,  III,  Lei nº  8.666/93) depende do preenchimento de outros dois requisitos,
quais  sejam:  (1)  contratação realizada  diretamente  ou através  de  empresário  exclusivo  e  (2)  o
contratado deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública[1].

32. Na espécie, o Ministério Público Federal afirma que o município de Cuité/PB, sob gestão da
requerida  EUDA  FABIANA  DE  FARIAS  PALMEIRA  VENÂNCIO,  em  2010,  contratou
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diretamente a empresa SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS, fora das hipóteses previstas na Lei de
Licitações.

33.  De  fato,  analisando  documentos  carreados  aos  autos,  percebo  que,  a  fim de  promover  as
festividades de São João, na municipalidade, naquele ano, a então administradora pública firmou o
convênio nº 1026/2010 com a União, através do Ministério do Turismo.

34. Com a transferência dos recursos, promoveu o procedimento de inexigibilidade nº 004/2010, do
qual resultou a contratação da empresa SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS, titularizada por José
Edvaldo Sales, excluído do polo passivo desta demanda em virtude de seu falecimento.

35. Após cotejamento entre a situação fática posta neste caderno processual e a regulamentação do
procedimento licitatório presente no ordenamento pátrio, diviso, na espécie, diversas ilegalidades
que maculam a higidez da contratação direta realizada.

36. Com efeito, não diviso os elementos definidores da modalidade de inexigibilidade prevista no
art. 25, III, Lei nº 8.666/93, quais sejam: (1) inviabilidade de competição, (2) contratação direta ou
através  de  empresário  exclusivo  e  (3)  consagração  pela  crítica  especializada  ou  pela  opinião
pública.

37.  A  inviabilidade  de  competição  autorizadora  da  contratação  direta  resulta,  em  regra,  da
especialidade do objeto ou serviço a ser prestado. Contudo, analisando o contrato firmado com a
referida empresa, percebo que os artistas escolhidos poderiam ser substituídos por outros à escolha
da  contratada  (item  10.2  do  contrato  firmado  com  a  SHOW  PROMOÇÕES  E  EVENTOS  -
identificador nº 4058201.395120 - pag. 02).

38. Assim, sendo possível a apresentação de outras bandas que não as supostamente consagradas
pela opinião pública, resta patente a viabilidade de concorrência, que, por sua vez, desautoriza a
contratação direta e impõe a realização de licitação.

39.  Destarte,  na espécie,  a  fim de resguardar  os princípios regentes da Administração Pública,
deveria a gestora municipal promover procedimento licitatório, nos estritos termos legais.

40.  Doutra  banda,  após  analise  detida  dos  autos,  verifico  que a  contratação se  deu através  de
intermediário, descumprindo o segundo requisito autorizador da inexigibilidade prevista no art. 25,
III,  da  Lei  de  Licitações.  Com  efeito,  os  documentos  de  identificador  nº  4058201.395115
conferiram,  ao  representante  legal  da  SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS,  exclusividade,  em
relação aos artistas contratados, unicamente nas datas das festividades de São João, ocorridas em
Cuité, no ano de 2010.

41.  Ora,  a  exclusividade  elucidada  no  art.  25,  III,  da  Lei  nº  8.666/93  pressupõe  uma relação
contratual duradoura entre empresário e artista e não um vínculo momentâneo destinado a uma
única apresentação. Senão, vejamos:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  LEI  8.429/92.  INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL.  INSTAURAÇÃO  DE  INQUÉRITO  CIVIL  MEDIANTE
DENÚNCIA  ANÔNIMA.  POSSIBILIDADE.  INEXIGIBILIDADE  DE
LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE MÍDIA RADIOFÔNICA E TELEVISIVA.
INVIABILIDADE  DE  COMPETIÇÃO.  NÃO  CONFIGURADA.
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO. CARTA DE

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.trf5.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?...

6 of 14 07/03/2022 16:50



EXCLUSIVIDADE.  DOCUMENTO  INIDÔNEO  PARA  TORNAR
INEXIGÍVEL  A  LICITAÇÃO.  ACÓRDÃO  TCU.  FAVORECIMENTO
INDEVIDO. 1.  (...)  6.  O Tribunal  de Contas da União já decidiu que há
diferença entre o "contrato de exclusividade" e a "carta de exclusividade",
sendo aquele o instrumento apto a configurar a exclusividade exigida pelo
artigo 25, III, da Lei 8.666/1993, e, ao contrário a carta de exclusividade,
apenas  para  a  data  e  local  correspondentes  à  apresentação  dos  artistas,
insuficiente para tornar inexigível a licitação. 7. (...) 8. Recurso de apelação
de JURANDIR AUGUSTO DA SILVA E IDELBÂNIA MARIA DA SILVA
SANTOS  improvido.  Recurso  de  apelação  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL, provido para  condenar  os  apelados  JÚLIO SÉRGIO FERREIRA
BALEIRO e de LBS EVENTOS E CONSULTORIA LTDA., e estendendo aos
apelantes  JURANDIR  AUGUSTO  DA  SILVA  E  IDELBÂNIA  MARIA  DA
SILVA SANTOS a responsabilidade pelo ressarcimento do dano ao erário.
(AC  00122473820114013500,  DESEMBARGADOR  FEDERAL  MÁRIO
CÉSAR RIBEIRO,  TRF1 -  TERCEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:05/06/2015
PAGINA:479.) Grifou-se.

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  DANO  AO  ERÁRIO.  DE  FRAUDE  A
PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO.  CAUSA  DE  INEXIGIBILIDADE  NÃO
CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA O SÃO JOÃO DO
MUNICÍPIO  DE  AREIA  BRANCA/SE.  IMPOSSIBILIDADE  DE
QUANTIFICAÇÃO  DO  DANO.  CONDUTA  ÍMPROBA  DENQUADRADA
NO ART. 10, VIII, DA LEI Nº 8.249/92. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS
DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  PRESENÇA  DE  DOLO  POR  PARTE
DOS  DEMANDADOS.  DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DE
OCORRÊNCIA DE DANO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. 1.
(...)  3.  Patente  é  a  ilegalidade  no  procedimento  de  inexigibilidade  da
licitação, vez que a exclusividade elucidada no inciso III do art. 25 da Lei
8.666/93 pressupõe uma relação contratual duradoura, e não algo pontual,
destinado à apresentação em um único evento. Neste viés,  a empresa em
comento  agiu  como  mera  intermediária,  pelo  fato  de  as  cartas  de
exclusividade  das  bandas  serem  somente  destinadas  a  apresentações
específicas, com datas marcadas. 4. Ademais, restou também descumprido o
requisito da consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública, vez
que, pela análise das propagandas das bandas contratadas, depreende-se que se
tratam de bandas de pequeno porte, cujo estilo musical não lhes são peculiar e
nem foram por elas criado, podendo ser perfeitamente apresentado por outras.
Neste viés,  plenamente possível  a concorrência,  de modo que possibilitaria à
Administração Pública  a  contratação pelo  menor  preço.  5.  (...)  10.  Apelação
parcialmente provida.
(AC  00025793320124058500,  Desembargador  Federal  Élio  Wanderley  de
Siqueira Filho, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::19/08/2014.) Grifou-se.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.
DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA LIMINAR EM RAZÃO DA
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AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DE  ATO  ÍMPROBO.
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA FESTIVAL CULTURAL POR MEIO
DE  EMPRESA  INTERMEDIÁRIA.  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS DE INEXIGIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 25, III, DA
LEI  DE LICITAÇÃO.  RECURSO PROVIDO.  1.  A Prefeitura  Municipal  de
Paranapuã firmou o convênio com o Ministério do Turismo objetivando recursos
públicos  para  realizar  o  "1º  Festival  Cultural  de  Paranapuã".  Ocorre  que  a
contratação de artistas junto à empresa "M. Sampaio Promoções Artísticas Ltda"
foi  celebrado  mediante  Processo  de  Inexigibilidade  de  Licitação.  2.  Para
configurar a hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso III,
do  art.  25,  da  Lei  de  Licitações,  a  contratação  dos  artistas  deve  se  dar
diretamente com o artista ou através do seu empresário exclusivo, que é
aquele que gerencia o artista de forma permanente. A figura do empresário
exclusivo não se confunde com o mero intermediário na medida em que este
detém a exclusividade limitada a apenas determinados dias ou eventos.  3.
(...) 6. Agravo de instrumento provido para decretar a indisponibilidade de bens
dos agravados.
(AI  00258172720124030000,  DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM
DI SALVO,  TRF3 -  SEXTA TURMA,  e-DJF3  Judicial  1  DATA:02/08/2013
..FONTE_REPUBLICACAO:.) Grifou-se.

42. Entretanto, segundo as cartas de exclusividade de identificador nº 4058201.395115, o vínculo
da  SHOW  PROMOÇÕES  E  EVENTOS  com  as  bandas  de  forró  se  restringiu  aos  dias  de
apresentações nas festividades de Cuité/PB, em 2010.

43. Ressalte-se que tal manobra acarreta, em regra, prejuízo ao erário. Com efeito, em negociações
dirigidas  por  intermediários,  o  preço final  acaba por  ser  maior  que  o  normal,  uma vez  que  o
atravessador camufla, no valor final, a sua comissão. Tal realidade foi, inclusive, relatada por José
Edvaldo Sales, quando inquirido em sede ministerial:

"(...)  que  organizou  algumas  festas  mais  simples  e  pequenas  em  pequenas
prefeituras do Estado, quando recebia, em média, 10% dos valores pagos aos
artistas (...)" (identificador nº 4058201.395054)

44. Assim, se as contratações tivessem sido realizadas com os empresários exclusivos, certamente o
preço pago seria menor, porquanto não haveria comissão cobrada pelo agenciador.

45. Outrossim, não diviso, na espécie, o necessário preenchimento do terceiro requisito autorizador
da contratação de artista por inexigibilidade, qual seja, a consagração pela crítica especializada ou
pela opinião pública.

46. Antes, contudo, impende ressaltar que tal formalidade não é mera filigrana. Ao contrário, a
consagração do artista é o que denota sua especialidade e adequa sua contratação ao conceito de
inexigibilidade, que, conforme visto, pressupõe a inviabilidade de competição.

47. Ademais, o art. 26, parágrafo único, II, da Lei nº 8.666/93 impõe ao gestor, nas hipóteses de
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contratação  sem  certame  licitatório,  a  formalização  de  procedimento  de  dispensa  ou
inexigibilidade, no qual seja demonstrada a razão da escolha do fornecedor ou executante.

48. Assim, na espécie, o administrador público teria o dever de fazer constar, no procedimento de
inexigibilidade  nº  004/2010,  a  justificativa  de  escolha  das  bandas,  comprovando,  assim,  seu
reconhecimento pela opinião pública ou pela crítica especializada.

49. Realidade diversa, contudo, exsurge da análise do referido procedimento, encartado nos autos.
De fato, não há qualquer documento apto a identificar a necessária consagração dos artistas, nem
sequer uma razão objetiva para a escolha das bandas.

50.  Patente,  pois,  a  ilegalidade  da  contratação  direta  de  bandas  musicais,  empreendida  pelo
município de Cuité/PB, no ano de 2010, para se apresentarem nas festividades de São João da
municipalidade. De fato, no caso concreto, seria possível a realização de licitação para escolha das
atividades artísticas.

51. Por outro lado, diviso alguns indícios de artificialidade do procedimento de inexigibilidade nº
004/2010, com o prévio direcionamento de seu objeto ao requerido José Edvaldo Sales.

52.  De  fato,  apesar  de  o  convênio  apenas  ter  sido  firmado  em  junho/2010,  as  cartas  de
exclusividade  datam  de  março  daquele  ano,  evidenciando  indícios  de  direcionamento  da
contratação em prol da empresa SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS.

53. Destarte, entendo que o pleito ministerial merece prosperar.

- Tipificação dos atos de improbidade

54. Ante o exposto, restou comprovada a indevida contratação direta de artistas fora das hipóteses
previstas na Lei nº 8.666/93. Nesse contexto, passo a analisar a tipificação do mencionado ato à luz
dos critérios estabelecidos pela Lei nº 8.429/92.

55. Tal conduta, desde que preenchidos os demais requisitos legais, reclama a aplicação dos arts.
10, caput e inciso VIII, além do 11, caput, da Lei nº 8.429/92, cujas disposições seguem transcritas:

Art. 10. 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  das
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VIII  -  frustrar  a  licitude de processo licitatório  ou de processo seletivo para
celebração  de  parcerias  com  entidades  sem  fins  lucrativos,  ou  dispensá-los
indevidamente;
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Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os
princípios  da  administração  pública  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente:

56. Consoante se pode inferir, a incursão do agente nas condutas tipificadas no art. 10 requer, para
além da comprovação do elemento subjetivo (dolo ou culpa), a ocorrência de dano ao erário[2].

57.  No caso  dos  autos,  embora  se  tenha  reconhecido  a  indevida  contratação  direta  de  artistas
através de inexigibilidade sem o devido preenchimento dos requisitos legais, é de se ressaltar que as
festividades  efetivamente  ocorreram.  Inclusive  o  convênio  ora  em  análise  foi  aprovado  com
ressalvas, nos termos do documento de identificador nº 4058201.1562574. Outrossim, há recibo
outorgado pela empresa promotora do evento e comprovante de transferência bancária, elucidando
o  efetivo  repasse  do  numerário  (identificadores  nº  4058201.395115  -  pags.  05/06;
4058201.395110).

58.  Outrossim,  a  inquirição  de  José  Edvaldo  Sales  em  sede  ministerial  (identificador  nº
4058201.395054  -  pags.  06/08)  não  se  refere,  especificamente,  ao  contrato  administrativo  ora
analisado,  de  forma  que  descabe  presumir  que  houve  retenção  de  10%  (dez  por  cento)  pelo
agenciador.

59. Demais disso, as oitivas dos diversos representantes dos artistas contratados não são precisas
acerca do preço repassado pelo promotor de eventos. Com efeito, a partir do cotejamento entre o
valor indicado no contrato administrativo e aquele transferido ao empresário exclusivo, poder-se-ia
deduzir o eventual dano ao erário.

60. À guisa de demonstração, confira-se a oitiva de Aldrim Castor do Rêgo, representante da banda
"Forrozão Saia Justa", atração contratada pela municipalidade pelo importe de R$ 12.000,00 (doze
mil reais), nos termos do documento de identificador nº 4058201.395120:

"(...) que afirma que tocou no evento chamado "Arraial da Serra" em junho de
2010 no Município de Cuité/PB; que, no entanto, não se recorda bem se foi em
27 ou 28 de junho de 2010 que participou como artista do evento em foco; que é
o líder da banda "Forrozão Promoções e Eventos"; que se lembra que o dono da
empresa denominada "Show Promoções e Eventos", através de um funcionário
seu, o procurou para se apresentar no evento em exame no ano de 2010; (...) que
acredita que recebeu entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 13.000,00 (treze mil
reais) pelo seu show em exame na cidade de Cuité/PB, mas não se recorda com
certeza (...)"

61. Assim, remanesce dúvida acerca da efetiva caracterização do dano, na espécie, de forma que
descabe aplicar o art. 10 da LIA.

62. Por outro lado, entendo que a conduta da promovida encontra-se abarcada pela previsão do art.
11,  caput,  da  Lei  nº  8.429/92,  uma  vez  que  para  se  configurar  a  violação  aos  princípios
administrativos não se exige prova da lesão ao erário público. Basta que o agente tenha atuado com
dolo, ainda que genérico, com a finalidade de atingir fim ilícito.
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63. Na espécie, consoante explicações, entendo que o elemento subjetivo encontra-se presente e
devidamente  comprovado.  Com  efeito,  a  demandada  participou  ativamente  no  processo,
homologando-o  ao  final  (identificador  nº  4058201.395112  -  pag.  19),  mesmo  havendo
irregularidades perceptíveis primo ictu oculi.

64. Ademais, diversamente do afirmado pela promovida em audiência, o convênio ora em tela não
foi o primeiro firmado em sua gestão, havendo outros, a exemplo do convênio 1051/2009, também
firmado com o Ministério do Turismo e que originou a Ação Civil de Improbidade Administrativa
nº 0801421-55.2017.4.05.8201, em trâmite na 4ª Vara/SJPB.

65. Outrossim, houve indicação, no parecer jurídico que fundamentou a ultimação do convênio, que
a ré deveria, na execução contratual, observar a impossibilidade de contratação por inexigibilidade
através  de  intermediário  detentor  de  exclusividade  unicamente  para  os  dias  das  festividades
(identificador nº 4058201.395070 - pag. 25).

66.  Ora,  o  Prefeito  Municipal  possui  poder  de  comando sobre  a  Administração  Pública  local,
devendo zelar  pela  boa gestão,  conformando a  atuação de seus diversos  órgãos pelos  diversos
princípios regentes da coisa pública, mormente a legalidade e a moralidade.

67.  Ademais,  o  atual  estágio  da  nossa  sociedade  não  mais  comporta  que  o  gestor  atue  como
"amador".  Pelo  contrário,  deve  ser  profissional,  cada  vez  mais  voltado  ao  aperfeiçoamento  da
gestão pública de qualidade, zelando pelo patrimônio público e objetivando constantemente o bem
comum da sociedade. A conduta que se desvie dessa finalidade deve ser punida.

68.  Assim,  considero  que  a  ré  EUDA  FABIANA  DE  FARIAS  PALMEIRA  VENANCIO
praticou o ato de improbidade previsto no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, de forma que outro
caminho não há a seguir, que o da respectiva condenação.

- Da aplicação das sanções

69. O ato de improbidade acima descrito sujeita a sua autora às seguintes sanções, previstas no art.
12, inciso III, da Lei nº 8.429/92:

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas
na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de
acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

 III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
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 prazo de três anos.

70.  A aplicação  das  referidas  sanções  deve  levar  em conta  a  extensão do  dano,  bem como o
proveito auferido pelos agentes, a teor do art. 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92. Há que se
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considerar,  igualmente,  a  intensidade  do  dolo  na  realização  da  conduta  e  o  interesse  público
lesionado. Além disso, o julgador não irá aplicar as sanções de forma automática, devendo atentar
para a pertinência das mesmas à situação de cada agente ímprobo.

71. Partindo dessas premissas, registro inicialmente que, não havendo sido comprovada, nos autos,
a ocorrência de lesão ao erário, deve ser afastada a sanção de ressarcimento integral do dano.

72.  Seguindo  adiante,  considerando  que  os  atos  de  improbidade  em  referência  versam  sobre
contratação direta irregular, afigura-se pertinente a sanção de 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, a qual fixo no prazo de 03
(três) anos.

73.  Na mesma linha,  ponderando que a  ré  valeu-se do cargo eletivo de Prefeito  Municipal  de
Cuité/PB  para  a  prática  dos  atos  ímprobos  em  referência,  impõe-se  a  suspensão  dos  direitos
políticos da promovida, pelo prazo de 03 (três) anos.

74. Por fim, configurando-se a imposição de multa civil como sanção autônoma em relação ao
ressarcimento do dano, uma vez que não se destina a recompor o erário, mas, sim, a sancionar o
agente ímprobo em razão de sua conduta, reputo razoável a condenação da ré ao pagamento do
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de multa civil.

III - DISPOSITIVO

75. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, apreciando a
lide com resolução de mérito (art. 487, inciso I, CPC/2015), para condenar a ré EUDA FABIANA
DE FARIAS PALMEIRA VENANCIO  às seguintes sanções, decorrentes da prática de ato de
improbidade administrativa (art. 11, caput, c/c art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92):

a)  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 sejam
sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos;

b) pagamento de multa civil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos;

76.  Deixo  de  condenar  em  custa  nos  termos  do  art.  18  da  Lei  nº  7.347/85.  Sem  honorários
advocatícios nos termos do mencionado instrumento normativo, bem como pela impossibilidade de
o MPF receber tal espécie de numerário.

77. A multa civil aplicada ao condenado será revertida em favor do Fundo de Defesa dos Direitos
Difusos, criado pela Lei nº 9.008/95.

78. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, com vistas ao MPF.

79. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo
legal e,  após,  remetam-se os autos ao TRF 5ª Região independentemente de qualquer juízo de
admissibilidade  sobre  o  recurso  de  apelação  eventualmente  interposto  (art.  1.010,  §3º  do
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CPC/2015).

80. Após a certificação do trânsito em julgado:

a) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para comunicar a suspensão dos direitos políticos do réu;

b)  oficie-se  à  Administração  Federal;  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Paraíba;  ao  Banco
Central do Brasil - BCB; ao Banco do Brasil S/A; à Caixa Econômica Federal - CEF; e ao Banco
do Nordeste do Brasil - BNB, dando notícia desta sentença, para que eles observem a proibição do
condenado contratar com o Poder Público;

c) providencie-se o registro deste processo no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça - CNJ;

d) intime-se a parte autora para providenciar a execução do capítulo referente ao pagamento de
multa civil.

Campina Grande, data de validação no sistema

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLÁVIO MARCONDES SOARES RODRIGUES

Juiz Federal Substituto da 9ª Vara/PB,
respondendo pela Titularidade da 6ª Vara/PB

[1]  FERNANDES,  Jorge  Ulisses  Jacoby.   CONTRATAÇÃO  DIRETA  DE  ARTISTAS.  O
Pregoeiro. Curitiba. Julho/2010, pgs. 13-17.

[2] ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. ART. 10. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE FATO TÍPICO.
RECURSO IMPROVIDO. - O STJ entende que, para a configuração dos atos de improbidade
administrativa, previstos no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, exige-se a presença do efetivo dano
ao erário (critério objetivo) e,  ao menos,  culpa (elemento subjetivo).  -  Não caracterizado o
efetivo prejuízo ao erário, ausente o próprio fato típico. Recurso conhecido e improvido.

(REsp. 1.233.502/MG, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 23.08.2012). Grifos Acrescidos.
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