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SENTENÇA

(Tipo A)

I - RELATÓRIO

Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF em face de EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE,
EMMANUEL  FERNANDES  DE  FREITAS  GÓIS  –  ME  (MANUCA  PRODUÇÕES),  EMMANUEL
FERNANDES DE FREITAS GÓIS, ERINALDO ARAÚJO SOUSA, MARIA VERA LÚCIA BEZERRA e
ZILSON  ROMÃO  VASCONCELOS,  decorrente  de  irregularidades  na  execução  do  Convênio  nº
741663/2010, firmado entre o Município de Monteiro/PB e o Ministério do Turismo.

Narrou a peça inaugural  que,  no ano de 2010, durante  a  gestão de Ednacé Alves Silvestre
Henrique, o Município de Monteiro/PB celebrou com o Ministério do Turismo o Convênio nº 741663/2010,
com o propósito de realizar o evento denominado “Festa de São Pedro”.

Segundo o MPF,  os  recursos  financeiros  para  a  execução  do  projeto  foram fixados  em R$
110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) por conta do Órgão da União e
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de contrapartida, por conta da edilidade.

Ao apreciar a documentação atinente ao convênio, o Ministério do Turismo, nas palavras do MPF,
editou a Nota Técnica de Análise nº 1.056/2012, apontando, na ocasião, que “não foram apresentados
elementos suficientes que permitam a emissão de parecer técnico conclusivo a respeito do cumprimento
do objeto do convênio,  sendo necessário diligenciamento junto ao Convenente”.  O Órgão  da  União,
portanto, solicitou à edilidade paraibana o envio de documentação complementar.

Sucede que, conforme pontuou o Parquet, a Nota Técnica de Reanálise nº 0993/2012 consignou
o insucesso  de  o  município  comprovar  algumas  ressalvas,  a  saber:  a)  aplicação  da  logomarca  do
Ministério do Turismo no contexto do evento; b) declaração de gratuidade; c) declaração de autoridade
local; e d) declaração acerca da existência de patrocinadores do evento.

Por outro lado, realçou o MPF que a Nota Técnica de Análise Financeira nº 0691/2013 e a Nota
Técnica  de  Análise  Financeira  Complementar  nº  218/2015  reprovaram  a  aplicação  financeira  dos
recursos, eis que o procedimento de inexigibilidade de licitação deflagrado ocorreu em desacordo com a
legislação de regência e com entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União.

Diante dessa narrativa, ressaltou o Parquet Federal que a responsabilidade de Ednacé Alves
Silvestre Henrique decorre do fato de, na condição de Prefeito do Município de Monteiro/PB, ter realizado
contratação direta ilegal. Ainda segundo o MPF, a demandada, então gestora da edilidade paraibana,
contou com a participação dos demandados Emmanuel Fernandes de Freitas Góis – ME (MANUCA
PRODUÇÕES) e Emmanuel Fernandes de Freitas Góis – ME, que foram diretamente beneficiados pela
inexigibilidade.

Por  fim,  consoante  aduziu  o  Órgão  ministerial,  os  demandados  Erinaldo  Araújo  Sousa
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(ex-presidente da comissão da Comissão Permanente de Licitação), Maria Vera Lúcia e Zilson Romão
Vasconcelos (membros da CPL) praticaram atos que respaldaram a contratação irregular, sendo certo
que,  em razão  das  funções  que  exerciam,  deveriam ter  o  conhecimento  da ilegalidade  do  referido
procedimento.

Assim, pugnou o Parquet Federal pala condenação dos acusados nas sanções previstas no art.
12, inciso II, da Lei 8.429/92, ou, subsidiariamente, no art. 12, inciso III, do mesmo diploma legal.

À  inicial  acostou  o  Procedimento  Investigatório  Criminal  nº  1.05.000.000560/2016-06  (id.  nº
4058203.1857903/1858186).

A decisão id. nº 4058203.1893116, após reconhecer a desnecessidade da notificação prévia dos
agentes, recebeu a inicial ofertada pelo MPF.

Erinaldo Araújo Sousa, Maria Vera Lúcia Bezerra e Zilson Romão Vasconcelos,  regularmente
citados,  ofereceram contestação ao  pleito  do MPF (id.  nº  4058203.2125850),  oportunidade  na  qual
suscitaram  a  preliminar  de  nulidade  processual,  tendo  em  vista  a  ausência  de  notificação  prévia.
Prejudicialmente ao mérito, aduziram que a pretensão autoral está prescrita, ante o decurso de mais de
cinco anos entre fim do exercício na CPL do município (31 de dezembro de 2010) e o ajuizamento da
ação (18 de outubro de 2017). No mérito, alegaram que: a) o certame licitatório deflagrado pelo Município
de Monteiro/PB respeitou a legislação de regência; b) a lei de regência não proíbe que a exclusividade
de cessão de direito se refira somente ao dia/local do evento; c) o próprio Ministério do Turismo anuiu
com as  informações  fornecidas  pela  CPL  e  pelo  Município  de  Monteiro/PB,  bem  como  aprovou  a
execução física do objeto; d) não houve dolo na conduta dos defendentes, tampouco prejuízo ao erário.

Emmanuel Fernandes de Freitas Góis e Emmanuel Fernandes De Freitas Góis - ME (MANUCA
PRODUÇÕES),  por  sua vez,  contestaram o pleito inicial  (id.  nº  4058203.2173565),  ocasião em que
ventilaram as seguintes  preliminares:  a) incompetência  da  Justiça  Federal,  ante  a  incorporação das
verbas pelo município; b) nulidade processual em virtude da inobservância do rito preconizado pela LIA;
c)  ilegitimidade  passiva  das  partes,  uma  vez  que  os  atos  praticados  no  processo  licitatório  foram
realizados unicamente pelo Município de Monteiro/PB. No mérito, alegaram que: a) os fatos articulados
pelo MPF não se subsumem aos atos ímprobos apontados, seja porque não restou presente o elemento
subjetivo na conduta dos defendentes, seja porque não houve prejuízo ao erário; b) não possuíam poder
decisório na condução do processo; c) os elementos coligidos aos autos rechaçam a versão de dispensa
indevida, notadamente em se tratando de contratação de artistas; d) o Ministério Público Federal não se
desincumbiu  de  demonstrar  que  os  valores  aplicados  foram superiores  ao  valor  de  mercado;  e)  é
incabível constatar a presença de atos ímprobos com base em presunção de lesão ao erário; f) não se
extrai  do conjunto probatório  a  prática  de atos  dolosos,  de má-fé,  de locupletamento próprio  ou  de
terceiros, de maneira que falta legitimidade dos defendentes no polo passivo da lide; g) é indevida a
alegação autoral da existência de dano in re ipsa, de modo que se faz necessário averiguá-lo no caso
concreto para que se conclua pelo ato de improbidade administrativa;  h) as cartas de exclusividade
apresentadas  cumprem  satisfatoriamente  à  exigências  da  legislação  regente,  inclusive,  na  época,
encontravam amparo na jurisprudência dominante.

Por último, Ednacé Alves Silvestre Henrique ofertou contestação por meio da peça repousada no
id. nº 4058203.2263636, na qual suscitou as seguintes preliminares: a) nulidade processual, tendo em
vista  a  desobediência  ao  rito  estabelecido  na  LIA;  e  b)  inadequação  da  via  eleita,  em  razão  da
inaplicabilidade da LIA aos agentes políticos. No mérito, alegou que: a) o Ministério Público Federal não
logrou demonstrar na inicial o dano experimentado pelo erário; b) o Ministério do Turismo aprovou a
execução física do Convênio entabulado; c) o Tribunal de Contas do Estado julgou totalmente regular as
despesas com o festejo; d) conforme orientação do próprio Ministério do Turismo, a apresentação da
carta de exclusividade era bastante para atender as exigências legais da inexigibilidade do certame; e) os
atos de licitação foram praticados pela CPL do município, que atuava com autonomia; f) nos autos do
procedimento  licitatório,  há  parecer  jurídico  e  relatório  da  própria  CPL  indicando  como  devida  a
inexigibilidade; g) não há como se extrair dos autos culpa ou dolo em sua conduta.

A decisão id. nº 4058203.2295822,  por conseguinte, rechaçou as preliminares ventiladas. No
tocante à prejudicial de mérito de prescrição suscitada pela defesa técnica de Erinaldo Araújo Sousa,
Maria Vera Lúcia Bezerra e Zilson Romão Vasconcelos (id. nº 4058203.2125850), o decisum deixou de
acolher os fundamentos erigidos, em razão da inexistência de elementos que comprovem com exatidão o
momento em que se desligaram da Comissão Permanente de Licitação do Município de Monteiro/PB.

Instados a requerer novas provas, Erinaldo Araújo Sousa, Maria Vera Lúcia Bezerra e Zilson
Romão Vasconcelos pugnaram pela oitiva das testemunhas arroladas na peça id. nº 4058203.2367160.
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Na ocasião, os demandados acostaram o documento repousado no id. nº 4058203.2367161 com o afã
de justificar a prejudicial de mérito anteriormente suscitada.

Emmanuel Fernandes De Freitas Góis - ME (MANUCA PRODUÇÕES), Emmanuel Fernandes de
Freitas  Góis  e  Ednace  Alves  Silvestre  Henrique,  por  igual,  requereram  a  oitiva  das  testemunhas
arroladas, respectivamente, nas peças id. nº 4058203.2369361 e 4058203.2397798. O Ministério Público
Federal - MPF, por sua vez, indicou que não tinha provas a produzir (id. nº 4058203.2369688).

Intimado para se manifestar acerca do documento apresentado no id. nº 4058203.2367161, o
Parquet Federal afirmou, de início (id. nº 4058203.2524389), que Erinaldo Araújo de Sousa continuou a
exercer a Presidência da CPL do Município de Monteiro/PB nos anos de 2013, 2015, 2016 e 2017. Em
seguida, o MPF atravessou a peça id. nº 4058203.2601988, na qual, em relação a prejudicial de mérito
suscitada, ventilou os seguintes argumentos:

a) o prazo prescricional em ação de improbidade que envolva mais de um agente público deve
ser contado de forma conjunta, em nome dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois
figura-se  incongruente  a  existência  de  diversos  prazos  prescricionais  relativos  ao  mesmo  ato  de
improbidade administrativa;

b)  Conforme  Mensários  Oficiais  do Município  de  Monteiro,  Erinaldo  Araújo  Sousa  continuou
vinculado  à  Prefeitura  no  mínimo  até  2016,  ao  passo  que  Maria  Vera  Lúcia  Bezerra  permaneceu
vinculada à Prefeitura até 31/12/2012, de forma que, quanto a estes dois demandados, não há que se
falar em prescrição;

c) com relação a Zilson Romão Vasconcelos, servidor público efetivo do Município de Monteiro,
deve incidir a prescrição prevista no art. 23, inciso III, da Lei nº 8.429/92. Nesse viés, tendo em vista que
o  Regime Jurídico  dos  Servidores  Públicos  Civis  de Monteiro/PB  dispõe que  a  prescrição  da  ação
disciplinar se dá em 05 (cinco) anos quanto às infrações puníveis com demissão, cujo prazo começar a
correr da data em que o fato se tornou conhecido, não há como reconhecer a prejudicial,  eis que o
demandado não se desincumbiu de demonstrar a ciência inequívoca por parte da autoridade municipal
de Monteiro competente para o Processo Administrativo Disciplinar.

Intimada, a União indicou que não tem interesse em figurar no polo ativo da demanda (id.  nº
4058203.2836913). O Município de Monteiro/PB, por sua vez, nada requereu.

A decisão id. nº 4058203.2904138, em seguida, afastou a prejudicial de mérito suscitada pela
defesa técnica de Erinaldo Araújo Sousa, Maria Vera Lúcia Bezerra e Zilson Romão Vasconcelos. Na
ocasião, o decisum determinou a designação de audiência de instrução.

Por meio da peça repousada no id. nº 4058203.2980124, a demandada Ednacé Alves Silvestre
Henrique juntou os documentos id. nº 4058203.2980125/2980131 e 4058203.3321986/3322139.

Aberta a audiência (id. n° 4058203.3338392), restou consignado, de início, que, à míngua de
pedido de oitiva da parte contrária  nos termos do art.  385 do CPC, não havia qualquer  prejuízo na
ausência de algum dos demandados. Quanto à ausência das testemunhas Anne Cruz de Melo e Romeu
de Andrade Romão, considerando que elas não foram intimadas nos termos do art. 455, §1º, do CPC,
afirmou-se a preclusão. No mais, houve a dispensa da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa
técnica dos réus Erinaldo Araújo Sousa, Maria Vera Lúcia Bezerra e Zilson Romão Vasconcelos. Por
outro lado, foi deferido o aproveitamento do depoimento prestado pela testemunha Rogério Paes e Silva
no  curso  do  processo  nº  0800249-79.2016.4.05.8309.  Por  fim,  na  oportunidade,  colheram-se
depoimentos dos presentes.

O Ministério Público Federal – MPF, em seguida, apresentou as alegações finais repousadas no
id. nº 4058203.3411153, na qual renovou a pretensão condenatória deduzida na peça inaugural, com a
condenação dos demandados pela prática do ato de improbidade previsto no art. 10, inciso VIII, da Lei n.
8.429/92, ou, subsidiariamente, no art. 11, caput , do mesmo diploma legal, com a aplicação das sanções
do art. 12, II ou III, da citada lei.

Ednace  Alves  Silvestre  Henrique,  a  seu  turno,  apresentou  alegações  finais  no  id.  nº
4058203.3557002, oportunidade na qual reiterou a preliminar de inadequação da via eleita, eis que, na
sua visão, os agentes políticos estão sujeitos ao Decreto-Lei nº 201/67. No mérito, sustentou que: a)
respaldou o procedimento de inexigibilidade da licitação por orientações jurídicas da assessoria própria
do município e por parecer da CPL; b) havia permissivo do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba –
TCE/PB no sentido de legitimar a inexigibilidade de licitação no caso de representante exclusivo, ainda
que para determinada data; c) orientação do Ministério do Turismo para que se procedesse à contratação
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por inexigibilidade com a apresentação de cartas de exclusividade (em Check List); d) o TCU reconheceu
que entre 2008 a 2010 os prefeitos Foram induzidos a erro e,  com isso,  flexibilizou o entendimento
exarado no acórdão 096/2008; e) o TCE-PB e O MTUR aprovaram a inexigibilidade nº 003/2010 do
Município de Monteiro/PB; f) diante das manifestações exaradas pelos técnicos especializados, convém
reconhecer  que  não  houve  culpa  em sua conduta;  g)  ao revés  das  alegações  do  MPF,  o  Parecer
Financeiro nº 1129/2018 aprovou totalmente o convênio; h) em que pese a advertência do item ‘oo’, o
convênio foi assinado faltando três dias para o evento, de maneira que não haveria tempo hábil para
licitar; i) se a inexigibilidade 003/2010 tivesse sido cancelada, o evento estaria em risco e os danos aos
munícipes seriam maiores; j) a contratação direta foi mais vantajosa; l) ao proferir édito jurisdicional, o
julgador deve se atentar ao preceito repousado no art. 22 da LINDB.

Emmanuel Fernandes De Freitas Góis - ME (MANUCA PRODUÇÕES) e Emmanuel Fernandes
de Freitas Góis apresentaram, por fim, alegações finais no id. nº 4058203.3593944,  ocasião em que
ressaltou  que:  a)  há  parecer  da  comissão  de  licitação  e  parecer  jurídico  da  assessoria  própria  do
município  recomendando a homologação e contratação;  b) há orientação  do  Tribunal  de Contas do
Estado da Paraíba recomendando contratação com empresa que detivesse carta de exclusividade; c) há
orientação do Ministério do Turismo para que se procedesse a contratação de bandas com empresários
que possuíssem carta de exclusividade; d) o TCU reconheceu que entre 2008 a 2010 os prefeitos foram
induzidos a erro e flexibilizou o entendimento exarado no acórdão 096/2008; e) o TCE-PB e o MTUR
analisaram  especificamente  a  inexigibilidade  003/2010  do  Município  de  Monteiro,  as  cartas  de
exclsuividade e aprovaram a licitação, a liberação do convênio e aprovaram a prestação de contas; f) não
houve dolo ou culpa dos defendentes; g) não houve dano ao erário, uma vez que os serviços contratados
foram integralmente prestados; h) no que se refere à testemunha Marta Feitosa, seu depoimento deixou
muito  claro  se  tratar  de  período  de  grandes  mudanças  regulatórias  no  Ministério  do  Turismo,  não
sabendo, todavia, precisar os períodos;  i)  já com relação à  testemunha Edvaldo Gomes Cordeiro,  o
depoente afirmou que também trabalhou no ramo em questão, e que no período discutido nos autos a
praxe administrativa corrente era de aceitação das cartas de exclusividade sem qualquer ressalva.

Erinaldo  Araújo  Sousa,  Maria  Vera  Lúcia  Bezerra  e  Zilson  Romão  Vasconcelos,  apesar  de
intimados, não apresentaram alegações finais (id. nº 4058203.3596612).

Eis o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – Da preliminar de inadequação da via eleita

De início, depreende-se dos autos que a demandada Ednace Alves Silvestre Henrique reiterou a
preliminar de inadequação da via eleita pelo Ministério Público Federal – MPF (id. nº 4058203.3557002),
eis que, na sua visão, os agentes políticos estão sujeitos ao Decreto-Lei nº 201/67, e não aos preceitos
da Lei 8.429/92.

Ocorre que a questão já foi devidamente analisada da decisão id. nº 4058203.2295822, de modo
que a  ausência  de qualquer  novo  substrato  fático  e/ou  jurídico inviabiliza a reapreciação  das  teses
suscitadas, sob pena de transformar esse Juízo a quo em instância recursal de si mesmo.

Vejamos o entendimento exposto naquele ato judicial:

Ednacé Alves Silvestre Henrique, por outro lado, defendeu a inadequação
da via eleita pelo Parquet Federal, sob o fundamento de que a Lei de Improbidade
Administrativa  não se aplica  aos agentes políticos,  ante  a repercussão geral  na
Reclamação  nº.  2.138,  reconhecida  no  STF  quanto  à  aplicabilidade  da  Lei  nº.
8.429/92 aos prefeitos.

Neste particular, o STF já se pronunciou no sentido de que o julgamento da
Reclamação acima não se aplica às hipóteses de ACP por  ato  de improbidade
administrativa ajuizada em face de prefeito, mas apenas nos casos de Ministros de
Estado e outras autoridades às quais se aplica a Lei nº. 1.079/50, o que não é o
caso.      

Desse  modo,  a  preliminar  deve  ser  rechaçada  de  plano,  pois  a
aplicabilidade  da  LIA  aos  agentes  políticos  já  é  entendimento  pacificado  na
jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme os julgados do STF e do STJ
abaixo colacionados:
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EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL.  PREFEITO  MUNICIPAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  APLICAÇÃO  DA  LEI  N.  8.429/1992.
PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA
PROVIMENTO.

(AI  790829 AgR, Relator(a):   Min.  CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado  em  25/09/2012,  ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207  DIVULG
19-10-2012 PUBLIC 22-10-2012)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVO, COM FINS DE
PROMOÇÃO  PESSOAL,  INCLUSIVE  MEDIANTE  PAGAMENTO  DE
DIÁRIAS E USO DE VEÍCULO OFICIAL. SUBMISSÃO DOS AGENTES
POLÍTICOS  ÀS  DISPOSIÇÕES  DA  LEI  8.429/92.  AUSÊNCIA  DE
DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
NULIDADE.  AUSÊNCIA.  PREJUÍZO  PARA  A  DEFESA  NÃO
DEMONSTRADO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO
CERTO.  CONFIGURAÇÃO  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  E  PROPORCIONALIDADE  DAS  SANÇÕES
FIXADAS  NA  ORIGEM.  REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO. [...]

II. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que as disposições contidas na Lei 8.429/92 são aplicáveis aos agentes
políticos  (STJ,  AIA  30/AM,  Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO ZAVASCKI,
CORTE ESPECIAL, DJe de 28/09/2011; STJ, REsp 1.292.940/RJ, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2013).
[...] VII. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 353.745/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015)

Portanto,  mostra-se adequado o meio  manejado pelo autor  da demanda
para satisfação de sua pretensão, de modo que rejeito a preliminar.

Destarte, mantendo coerência com o anteriormente decidido, INDEFIRO a preliminar suscitada
pela defesa técnica da demandada Ednace Alves Silvestre Henrique.

2.2 – Do mérito

2.2.1 – Dos atos de improbidade administrativa

Não há dúvidas de que a moralidade constitui pressuposto indissociável ao desenvolvimento das
atividades da Administração Pública. Uma administração eficaz requer honestidade de seus gestores,
comprometidos  com  o  interesse  público  primário.  A  moralidade  permeia,  assim,  as  boas  práticas
administrativas,  ultrapassando o  princípio  da  legalidade,  ao  exigir  que  os  agentes  públicos  estejam
pautados não apenas na lei, mas nos padrões de probidade.

Diante  desse  quadro,  objetivando  expurgar  as  condutas  ímprobas  e  atender  aos  objetivos
fundamentais do nosso Estado Democrático de Direito, é que devem ser adotados controles contra a
malversação dos recursos públicos, aventando, desta sorte, a Carta Magna, em seu art.  37, § 4º, a
possibilidade de cominação de sanções para os atos considerados ímprobos. Tal disposição constitui a
matriz e o fundamento de validade da legislação infraconstitucional acerca da matéria.

Com fundamento no dispositivo constitucional supra e visando regulamentá-lo, o legislador editou
a Lei nº. 8.429/92, prestigiando o caráter normativo dos princípios administrativos e o próprio patrimônio
público, ao impor sanções aos agentes que, não obstante tenham se comprometido em preservar tais
valores,  passaram  a  vilipendiá-los.  Referido  diploma  normativo,  em  enumeração  e  definição  não
exaustiva, apresenta a divisão dos atos de improbidade administrativa em quatro categorias: a) os que
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importam enriquecimento ilícito do agente público, independentemente da ocorrência de danos ao erário
(art. 9º); b) os que causam prejuízo ao erário (art. 10); c) os que decorrem de concessão ou aplicação
indevida  de  benefício  financeiro  ou  tributário  (art.  10-A)  d)  os  que  atentam contra  os  princípios  da
Administração pública, causando ou não prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito (art. 11).

Quanto  ao  elemento  subjetivo,  mister  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  STJ  considera
indispensável,  para  a  caracterização  de improbidade,  que  a  conduta  seja  dolosa,  para  a  tipificação
daquelas descritas nos arts. 9º, 10-A e 11 da Lei nº. 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas
do art. 10.

Nesse contexto, as condutas imputadas aos promovidos pelo MPF encontram-se tipificadas nos
arts. 10, inciso VIII, e 11, caput, da Lei nº. 8.429/92, cuja dicção legal segue abaixo:

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 dispensá-lo indevidamente;

(...)

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.

Superadas essas considerações iniciais, impõe analisar, à luz das disposições legais, das provas
produzidas e das teses da defesa, se há provas concretas de terem os réus praticado as condutas
narradas pelo autor e, em caso positivo, se elas se subsumem aos tipos apontados na peça vestibular.

2.2.2 – Do caso concreto

Narrou a petição inicial que foram apuradas irregularidades envolvendo a aplicação de recursos
federais  no  que  tange  à  execução  do  Convênio  nº  741663/2010,  firmado  entre  o  Município  de
Monteiro/PB  e  o  Ministério  do  Turismo,  cujo  principal  intuito  era  viabilizar  a  execução  do  evento
denominado “Festa de São Pedro”, no valor global de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Conforme  relata  o  MPF,  a  responsabilidade  dos  réus  consistiu  na  contratação  irregular  da
empresa Emmanuel Fernandes de Freitas Góis – ME (MANUCA PRODUÇÕES), mediante processo de
inexigibilidade de licitação, baseando-se no art. 25, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, o qual prescreve:

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

(...)

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"

Segundo o Parquet, a contratação da empresa mediante inexigibilidade de licitação não atendeu
ao disposto na legislação, uma vez que não foi demonstrado que a referida empresa era detentora de
exclusividade dos direitos de apresentações artísticas das bandas Reginaldo Rossi, Forró Sacanear e Os
Nonatos.

Argumentou que o fato  da empresa demandada intermediar  temporariamente os artistas não
denota a exclusividade do inciso III, do art. 25, da Lei de Licitações, que somente considera inexigível a
licitação quando o contrato é celebrado com o próprio artista ou com o seu "empresário exclusivo", que
nada mais é do que aquele que, de forma duradoura, atua como gerenciador das atividades profissionais
de determinado artista.

Sendo assim,  o  ponto  nevrálgico  da  contenda  consiste  em saber  se  a  irregularidade  acima
descrita  constitui  ato  ímprobo  imputável  aos  réus  Ednacé  Alves  Silvestre  Henrique,  Emmanuel
Fernandes de  Freitas  Góis  – ME (MANUCA PRODUÇÕES),  Emmanuel  Fernandes de Freitas Góis,
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Erinaldo Araújo Sousa, Maria Vera Lúcia Bezerra e Zilson Romão Vasconcelos

Ora, sabe-se que, para aplicação das sanções previstas na Lei n.º 8.429/92, necessário se faz
comprovar  a  responsabilidade  dos  demandados,  seja  por  má-fé,  dolo,  locupletamento ilícito  ou,  em
alguns casos, culpa grave.

Na espécie em apreço, demonstram os autos que a empresa Emmanuel Fernandes de Freitas
Góis – ME (MANUCA PRODUÇÕES) manteve “exclusividade” com os grupos musicais Reginaldo Rossi,
Forró Mais Eu, Sacanear, Os Nonatos, Cheiroso do Forró, Zezé di Camargo e & Luciano e Genildo e
Ginaldo entre os dias 27 e 28 de junho de 2010 (id. nº 4058203.1857946, fl. 11).

A meu ver, pois, de tudo o que foi narrado, verifico no mínimo a existência do dolo genérico
causador de prejuízo ao erário.

Para que fique mais claro meu entendimento sobre a matéria em disceptação: não estou com
esta decisão a afirmar que toda e qualquer contratação de banda sob a tese de exclusividade, quando
desatendidas formalidades legais, implicam ato de improbidade. Alguns casos, é certo, podem se limitar
a vícios cuja reparação proporcional não encontra guarida na Lei de Improbidade, mas em outras normas
mais brandas.

Para se caracterizar como ato ímprobo, atraindo as graves sanções atribuídas a condutas dessa
natureza,  a  contratação  por  inexigibilidade  deve  estar  inserida  num  contexto  maior,  devidamente
comprovado  ou  minimamente  narrado  pelo  autor  da  ação.  Pode  ser  demonstrado,  por  exemplo,  o
eventual conluio praticado entre os agentes públicos e os particulares contratados; desvio de parte dos
valores contratados; aproximação ou parentesco entre os administradores e administrados supostamente
envolvidos  na  fraude  ao  processo  de  inexigibilidade  dalicitação;  ou ao  menos  descaso  ou  omissão
deliberada à determinação expressa a termos de convênio ou de recomendação de órgão de controle
etc.

E foi justamente esse último caso (descaso deliberado à determinação expressa no termo de
convênio) que ocorreu no caso em análise.

Verifica-se na hipótese dos autos ser fato inconteste que houve desobediência à norma prevista
na Cláusula Terceira, item "oo", do Convênio n.º 741663/2010 (id. nº 4058203.1857925, fls. 07/17 a
4058203.1857927, fls. 01/08), firmado com o Ministério do Turismo, tendo em vista que havia previsão
de que “o contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas para os
dias  correspondentes  à  apresentação  dos  artistas  e  que  é  restrita  à  localidade  do  evento,
conforme dispõe o Acórdão n.º 96/2008 - Plenário do TCU”.

Assim, não resta dúvida de que os demandados tinham plena ciência de seu dever de agir em
sintonia com os termos do convênio, ou, no mínimo, assumiram o risco de firmar um contrato agindo
contra previsão expressa de cláusula do convênio que regia o ajuste, que, por seu turno, limitava-se a
reproduzir o quanto decidido pela Corte de Contas há mais de 2 (anos) da celebração do ajuste.

Há outros elementos razoáveis de que os réus tinham ciência de que a pretensa exclusividade
deduzida por meio de autorizações ou cartas de exclusividade era apenas fictícia, não se prestando a
comprovar  a  inviabilidade  de  competição  entre  possíveis  interessados (promotoras  de  eventos)  que
acorressem à eventual certame regular. Isto porque não retratava representação privativa das bandas
indicadas, consistente no empresariamento artístico, administração da carreira profissional do artista em
caráter permanente e duradouro, mas mero agenciamento junto à Prefeitura para datas aprazadas, de
modo específico e casual.

A conjugação desses elementos atesta que a contratação direta foi, de fato, irregular, portando
gravidade  bastante  para  comprometer  a  boa  e  regular  gestão  dos  recursos  transferidos  e,  assim,
configurando ato ímprobo reprovável. 14 de abril de 2010

Em primeiro lugar, no Processo de Inexigibilidade de Licitação 003/2010 (processo licitatório nº
013/2010), verifica-se que as cartas/declarações de exclusividade/cessão de direito (datadas de março e
abril  de 2010 – id. nº 4058203.1857946, fls. 10/19 a  4058203.1857950, fls. 01/03)  são anteriores à
própria  abertura  do  processo  de  inexigibilidade,  que  ocorreu  11  de  maio  de  2010  (id.  nº
4058203.1857945, fl. 13).

O contrato, por sua vez, foi assinado em 18 de maio de 2010 (id.  nº  4058203.1857954, fls.
03/09),  de maneira que as bandas já estavam acertadas há mais  de 1  (um)  mês da celebração do
convênio – 24/06/10,  o  que aponta a existência de contato prévio com a empresa escolhida (id.  nº
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4058203.1857925, fls. 07/17 a 4058203.1857927, fls. 01/08).

Frise-se que os Contratos de Cessão de Direito referem que o detentor da exclusividade da
representação das bandas é Emmanuel Fernandes de Freitas Gois – ME (CNPJ nº 07.228.928/0001-77),
para um único dia e um único município. Tal circunstância reforça o caráter intermediário promovido pela
empresa ré, servindo tão somente de burla ao Estatuto das Licitações e Contratos.

Outro  indício  ainda  mais  robusto  da  ilegalidade  consiste  na  aferição  de  dados  do  sistema
SAGRES do TCE/PB, constantes de banco de dados de acesso público[1] (art.  374, I,  do CPC) que
denotam que,  desde 2009,  a empresa já  possuía  relação com a edilidade na promoção do mesmo
evento, oportunidade na qual, por igual, foi contratada diretamente, sem licitação, sob o pálio de suspeita
inexigibilidade/dispensa  que  se  repetiu  até  2012,  justamente  no  período  da  gestão  da  demandada
Ednacé Alves Silvestre Henrique no Município de Monteiro/PB.

Vejamos, nesse sentido, as licitações deflagradas nesse período e participadas pela empresa:

· 2008

Não há registro no período informado

· 2009

Número
da

licitação

Modalidade Homologação Números
das

propostas

Tipo de
objeto

Valor (R$) Objeto

000022009 Inexigível 08/05/2009 1 Compras
e

Serviços

205.000,00 CONTRATAÇÃO
DE ATRAÇÕES

MUSICAIS PARA
A

APRESENTAÇÃO
NAS

FESTIVIDADES
DE SÃO JOÃO
DO MUNICIPIO

DE MONTEIRO A
SABER : TOC

000032009 Convite 04/02/2009 3 Compras
e

Serviços

73.307,62 AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE

LIMPEZA

000032009 Inexigível 08/05/2009 1 Compras
e

Serviços

271.000,00 CONTRATAÇÃO
DE ATRAÇÕES

MUSICAIS PARA
A

APRESENTAÇÃO
NAS

FESTIVIDADES
DE SANTO

ANTÔNIO DO
MUNICIPIO DE
MONTEIRO A

SABER
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· 2010

Número
da

licitação

Modalidade Homologação Números
das

propostas

Tipo de
objeto

Valor (R$) Objeto

000022010 Pregão
(Eletrônico

e
Presencial)

23/01/2010 1 Compras
e

Serviços

425.298,00 SISTEMA DE
REGISTRO DE
PREÇO PARA

AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE

LIMPEZA

000022010 Convite 20/01/2010 3 Compras
e

Serviços

24.000,00 LOCAÇÃO DE
SISTEMA DE

CONTABILIDADE
PUBLICA PARA O

ANO DE 2010

000022010 Inexigível 17/05/2010 1 Compras
e

Serviços

210,000,00 CONTRATAÇÃO
DE SHOWS

ARTÍSTICOS PARA
APRESENTAÇÃO

NAS
FESTIVIDADES DO

SÃO JOÃO 2010

000032010 Pregão
(Eletrônico

e
Presencial)

23/03/2010 2 Compras
e

Serviços

321.600,00 LOCAÇÃO DE
COMPACTADORES
PARA COLETA DE

LIXO DO
MUNICIPIO DE

MONTEIRO

000032010 Convite 01/02/2010 5 Compras
e

Serviços

73.700,00 CONTRATAÇÃO
DE PROFISSIONAL

NA ÁREA DE
ENGENHARIA

CIVIL,
DEVIDAMENTE
HABILITADO NO

CREA

000032010 Inexigível 17/05/2010 1 Compras
e

Serviços

310.000,00 CONTRATAÇÃO
DE SHOWS

ARTÍSTICOS PARA
APRESENTAÇÃO

NAS
FESTIVIDADES DO
SÃO PEDRO 2010

000052010 Pregão
Presencial

16/06/2010 3 Compras
e

99.800,00 LOCAÇÃO DE
PALCO, SIST. DE
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Serviços ILUMINAÇÃO,
SONORIZAÇÃO
GERADORES E

BANHEIROS.

000102010 Convite 18/06/2010 3 Compras
e

Serviços

51.520,00 CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA

PARA LOCAÇÃO
DE TENDAS,

ORNAMENTAÇÃO
E SEGURANÇA
DURANTE AS

FESTIVIDADES

· 2011

Número
da

licitação

Modalidade Homologação Números
das

propostas

Tipo de
objeto

Valor (R$) Objeto

000032011 Pregão
(Eletrônico

e
Presencial)

11/04/2011 1 Compras e
Serviços

997.140,80 SISTEMA DE
REGISTRO DE
PREÇO PARA A
AQUISIÇÃO DE

PEÇAS
AUTOMOTIVAS EM

GERAL

000032011 Convite 16/02/2011 3 Compras e
Serviços

36.000,00 CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS

TECNICOS DE
CONSULTORIA EM

LICITAÇÕES E
CONTARTOS

ADMINISTRATIVOS
PRESTAÇÃO DE

CONTAS DE
CONVENI

000032011 Inexigível 15/06/2011 1 Compras e
Serviços

12.000,00 CONTRATAÇÃO DE
SHOWS ARTISTICOS
DE BANDA RENOME
REGIONAL PARA A
APRESENTAÇÃO

NAS FESTIVIDADES
DO SÃO JOÃO 2011

000042011 Pregão
(Eletrônico

e
Presencial)

20/04/2011 1 Compras e
Serviços

308.477,00 SISTEMA DE
REGISTRO DE
PREÇO PARA A
AQUISIÇÃO DE

PNEUS E CAMARAS
DE AR, PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES
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DA P.M. MONTEIRO

000042011 Convite 10/03/2011 5 Compras e
Serviços

54.000,00 CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAIS NA

ÁREA DE
ENGENHARIA CIVIL,

DEVIDAMENTE
HABILITADOS

PERANTE O CREA

000042011 Inexigível 20/06/2011 1 Compras e
Serviços

95,000,00 CONTRATAÇÃO DE
SHOWS ARTISTICOS
DE BANDA RENOME
REGIONAL PARA A
APRESENTAÇÃO

NAS FESTIVIDADES
DO SÃO JOÃO 2011

000062011 Pregão
(Eletrônico

e
Presencial)

18/05/2011 1 Compras e
Serviços

117.528,00 SRP - AQUISIÇÃO DE
COMBUSTIVEIS

PARA MANUTENÇÃO
DA FROTA DE
VEICULOS DA

PREFEITURA AS
CIDADES DE JÃO

PESSOA E CAMPINA
GR

000062011 Convite 08/04/2011 3 Compras e
Serviços

17.940,00 CONTRATAÇÃO DE
250 HORAS DE

RETROESCAVADEIRA
PARA REALIZAR

DIVERSOS
SERVIÇOS DA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA.

000062011 Inexigível 21/06/2011 1 Compras e
Serviços

277.000,00 CONTRATAÇÃO DE
SHOWS ARTISTICOS
DE BANDA RENOME
REGIONAL PARA A
APRESENTAÇÃO

NAS FESTIVIDADES
DO SÃO PEDRO

DE2011

000072011 Pregão
(Eletrônico

e
Presencial)

02/06/2011 3 Compras e
Serviços

87.000,00 LOCAÇÃO DE PALCO
PARA O SÃO JOÃO E

SÃO PEDRO 2011
NESTA CIDADE

000072011 Convite 08/04/2011 3 Compras e
Serviços

74.175,00 LOCAÇÃO DE
CAMINHÕES E

CAÇAMBAS PARA
REALIZAR DIVERSOS

SERVIÇOS DA
SECRETRIA DE

INFRAESTRUTURA
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· 2012

Número
da

licitação

Modalidade Homologação Números
das

propostas

Tipo de
objeto

Valor (R$) Objeto

000022012 Pregão
(Eletrônico

e
Presencial)

04/06/2012 1 Compras
e

Serviços

372.480,00 SRP. AQUISIÇÃO DE
PNEUS E CAMARAS

DE AR PARA
MANUTENÇÃO DA

FROTA DESTA
EDILIDADE

000022012 Convite 01/02/2012 3 Compras
e

Serviços

33.905,55 AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE

LIMPEZA EM GERAL
PARA ATENDER AS

NECESSIDADES
DESTA EDILIDADE

000022012 Inexigível 24/04/2012 1 Compras
e

Serviços

645.000,00 CONTRATAÇÃO DE
SHOW ARTISTICOS

DE BANDA DE
RENOME REGIONAL,

PARA
APRESENTAÇÃO

NAS FESTIVIDADES
DE SÃO JOÃO E SÃO

PEDRO

000042012 Pregão
(Eletrônico

e
Presencial)

20/06/2012 2 Compras
e

Serviços

204.480,00 CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA

LOCAÇÃO DE
MAQUINAS PARA A

MANUNTENÇÃO DAS
ESTRADAS VICINAIS

000042012 Convite 02/03/2012 3 Compras
e

Serviços

70.556,00 AQUISIÇÃO DE
FERRAGENS E

MATERIAL
DIVERSOS, DE

FORMA PARCELADA
PARA ATENDER AS

NECESSIDADES
DESTA EDILIDADE

000042012 Inexigível 21/06/2012 1 Compras
e

Serviços

160.000,00 CONTRATAÇÃO DE
SHOWS ARTISTICOS

DE BANDA DE
RENOME REGIONAL

PARA
APRESENTAÇÃO

NAS FESTIVIDADES
DO SÃO JOÃO E SÃO
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PEDRO

000102012 Convite 03/05/2012 3 Compras
e

Serviços

18.000,00 PERMISSÃO DE USO
DE BEM PUBLICO

PARA INSTALAÇÃO E
EXPLORAÇÃO DE

CAMAROTE NO
PERIODO JUNINO DE

2012

000102012 Pregão
Presencial

06/12/2012 4 Compras
e

Serviços

490.000,00 SISTEMA DE
REGISTRO DE
PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE

RETROESCAVADEIRA
NOVA

· 2013

Não há registro no período informado

Destarte, o acervo probatório denota direcionamento ilícito da contratação, por inexigibilidade de
licitação, a fim de favorecer a empresa demandada, que foi contratada diretamente, pelo valor de R$
310,000,00 (trezentos e  dez mil  reais),  sem observância da determinação estabelecida no termo de
convênio.

Não se trata de mera imperfeição ou irregularidade formal no trato da gestão pública, mas de
prática que desvirtua o escopo da inexigibilidade de licitação e eiva de ilegalidade os contratos firmados
nesses  moldes,  conferindo  vantagens  àqueles  que  integraram  o  concerto  de  atos  ímprobos  em
detrimento dos demais administrados eventualmente interessados e do próprio erário.

Assim, não resta dúvida de que os demandados tinham plena ciência de seu dever de agir em
sintonia com os termos do convênio e a legislação de regência, mesmo assim agiram indiferentes quanto
a esse conhecimento, assumiram o risco de firmar um contrato em franca violação às normas aplicáveis.

Ressai  nítido,  pois,  que  a  contratação  por  inexigibilidade  é  grave  ilegalidade,  porquanto  o
contrato  não  firmado  diretamente  com  o  artista  ou  ajustado  mediante  empresário  não  exclusivo
desatende a mens legis, permitindo que intermediários tornem a contratação mais onerosa ao erário.

Neste sentido, vale destacar o seguinte julgado da Segunda Turma do TRF da 5ª Região:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE.  FRAUDE  A
PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO.  EMPRESA,  INTERMEDIÁRIA,  CONTRATADA
PARA  CONTRATAR  BANDAS  MUSICAIS.  EXCLUSIVIDADE  NÃO
DEMONSTRADA. CAUSA DE INEXIGIBILIDADE, ASSIM, DESCONFIGURADA.
OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. CONDUTA ÍMPROBA ENQUADRADA NO
ART. 10, VIII, DA LEI Nº 8.249/92 (LIA). AJUSTE NAS PENAS COMINADAS AO
RÉU. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Cuidam os autos de ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada em
face de HELIO FERNANDES BEZERRA, ordenador de despesas e secretário de
finanças  do  município  de  Penaforte/CE  (2009),  acusado  da  prática  de
irregularidades na execução de Convênio 703458/2009, firmado com o Ministério do
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Turismo;

2.  Na  peça  acusatória,  o  MPF  narrou  que  o  denunciado  teria  determinado  a
contratação da empresa INFOCUS PRODUÇOES E PUBLICIDADE LTDA por R$
100.000,00 (cem mil reais),  tudo com o objetivo de que ela, como intermediária,
contratasse bandas para os festejos juninos;

3.  Além disso,  o órgão ministerial  aduz  que,  ao estabelecer  o  procedimento de
inexigibilidade de licitação com o fundamento de que a empresa seria a responsável
exclusiva pelos profissionais do setor artístico que foram indicados, mas sem sê-lo
verdadeiramente, o réu não teria observados os preceitos legais presentes na Lei nº
8.666/93, possibilitando, assim, o cometimento do desvio dos recursos públicos e,
pois, dano ao erário;

4.  Relatório emitido pela CGU concluiu que a referida contratação,  efetuada por
inexigibilidade  de  licitação,  não  se  sustenta,  tendo  em  vista  que  as  cartas  de
exclusividades  acostadas  ao  certame  referiam-se  ao  mês  específico  daquele
evento,  apenas,  e  não  à  exclusividade  do  artista  e/ou  do  seu  empresário,
genericamente, no trato com a administração pública; (...)

7.  A  prova  oral  reforça  que  o  gestor  impunha  a  apresentação  das  "cartas  de
exclusividade", as quais, somente aí, eram obtidas junto às bandas. É claro, então,
que  o  administrador  tinha  como  fazer  contrato  direto  com  os  músicos,
somente  abrindo  mão  desta  possibilidade  para,  artificialmente,  justificar  a
contratação  da  empresa  intermediária,  onerando  a  administração
injustificadamente.

8. É evidente a ilegalidade no procedimento de inexigibilidade da licitação,
posto que a exclusividade prevista no Art. 25, III, da Lei 8.666, pavimentando a
contratação  direita  pela  administração,  isto  é,  sem  disputa  licitatória,
conjectura  uma  relação  contratual  longeva,  e  não  pontual,  construída
forçadamente e destinada a apresentações específicas, em curtíssimo período
de tempo; (...)

12. Apelação parcialmente provida.

(TRF-5 - AC577667/CE, Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira
Lima,  Data  de  Julgamento:  21/02/2017,  Segunda  Turma,  Data  de  Publicação:
02/03/2017).

Ademais, confira-se julgado da Terceira Turma do TRF da 5ª Região, no qual, destaque-se, a
empresa Emmanuel Fernandes de Freitas Gois – ME foi condenada por ato ímprobo semelhante ao que
ora se averigua:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE.  IRREGULARIDADES  NA  EXECUÇÃO  DE
CONVÊNIO. CONTRATAÇÃO ILÍCITA. CONDENAÇÃO. AUMENTO DE PENA DO
GESTOR MUNICIPAL. APELAÇÕES DOS RÉUS IMPROVIDAS. APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Cuida-se de ação de improbidade movida pelo Ministério Público Federal
contra  Antônio  Marcos  Alexandre  (ex-prefeito),  Emmanuel  Fernandes  de
Freitas  Góis  (empresário),  Emmanuel  Fernandes  de  Freitas  Góis  ME  -
MANUCA PRODUÇÕES (empresa), Cosma Odilon de Vasconcelos (integrante
da CPL),  Simone de Lima Figueiredo (integrante da CPL) e Lúcia Lino dos
Santos  (integrante  da  CPL),  os  quais  haveriam  executado  ilicitamente  o
Convênio  nº  703471/2009  firmado  entre  o  Município  de  Ibimirim/PE  e  o
Ministério de Turismo, que tinham por objeto a realização de festa junina local.

2.  A  acusação  pauta-se  na  ocorrência  de  contratação  direta,  por
inexigibilidade de licitação, de bandas, palcos e iluminação para realização de
festa junina local. A beneficiada teria sido a empresa ré Emmanuel Fernandes
de  Freitas  Góis  -  ME  (MANUCA  PRODUÇÕES),  titularizada  por  Emmanuel
Fernandes  de  Freitas  Góis,  que  obtinha  dos  profissionais  "carta  de
exclusividade"  para  os  dias  dos  eventos,  simulando,  assim,  por  este
expediente, as condições para tornar despicienda a disputa entre possíveis
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interessados (Lei 8666/93, Art. 25, III).

3. A sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando  os  réus  Antônio  Marcos  Alexandre,  Emmanuel  Fernandes  de
Freitas  Góis  e  Emmanuel  Fernandes  de  Freitas  Góis  ME  -  MANUCA
PRODUÇÕES  ao  pagamento  de  multa  civil  equivalente  ao  valor  da  última
remuneração percebida pelo ex-gestor e as rés integrantes da CPL, Cosma
Odilon de Vasconcelos, Simone de Lima Figueiredo e Lúcia Lino dos Santos,
ao pagamento de multa civil equivalente ao valor da última remuneração por
elas percebida.

4. Alegações de ilegitimidade passiva do ex-prefeito Antônio Marcos Alexandre e da
prescrição relativa aos membros da CPL afastadas.

5. A contratação direta foi, de fato, irregular, enquadrando-se, pela violação à
impessoalidade constitucional (Art. 37,caput), no Art. 11 da LIA. Cabe registrar
que  a  incidência  no  Art.  10  da  lei  de  regência  dependeria  de  ter  havido
demonstração de dano real ao erário, para além de qualquer tipo de presunção,
mas  os  autos  não  demonstram  que  os  preços  praticados  estiveram  em
descompasso com os de mercado, nem tampouco há prova robusta de que o valor
repassado pelo Ministério do Turismo ao Município de Ibimirim não foi utilizado para
a execução da Festa de Santo Antônio de Pádua.

6.  Afastada  a  alegação  de  inexistência  de  dolo  da  empresa  Emmanuel
Fernandes de Freitas Góis e de seu empresário, uma vez que foram assinados
por este último, em nome de sua empresa, documentos que demonstravam ter
a  exclusividade  dos artistas  contratados,  apesar  de  em verdade não tê-la,
estando  ciente  de  que  o  fato  não  passava  de  mera  intermediação  e
favorecendo-se da ilegalidade.

7. A sanção cominada em primeiro grau deve, sem embargo, sofrer ajuste, à luz da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade  exigidas  legal,  doutrinária  e
jurisprudencialmente. Apesar de não ter havido enriquecimento ilícito por parte de
nenhum dos réus, nem tampouco prejuízo ao erário ou frustração dos fins a que se
destinavam os  recursos,  verifica-se  que  o  ex-prefeito,  na condição de  chefe  do
executivo municipal, não exerceu com zelo os deveres do seu cargo, muito embora
fosse ele o principal responsável pela administração do município, agindo com dolo
no reconhecimento da inexigibilidade de licitação indevida e na contratação direta
da empresa Emmanuel Fernandes de Freitas Góis -ME.

8.  Aumentada  a  multa  instituída  em  desfavor  do  réu  gestor  Antônio  Marcos
Alexandre do patamar fixado para quantia equivalente ao valor de duas vezes a
última remuneração percebida, condenando-o igualmente à suspensão dos direitos
políticos, por 4 (quatro) anos.

9. Mantida as sanções para os demais réu.

10. Apelação do Ministério Público Federal provida em parte.

11. Apelações de defesa improvidas.

(PROCESSO:  08000046520164058310,  DESEMBARGADOR  FEDERAL
FREDERICO DANTAS, 3ª Turma, JULGAMENTO: 21/11/2017).

Quanto ao dolo na conduta, fica claro que a empresa Emmanuel Fernandes de Freitas Góis –
ME e o empresário Emmanuel Fernandes de Freitas Góis assinaram documentos em que declaravam
ter a exclusividade dos artistas contratados, apesar de em verdade não tê-la, estando ciente de que o
fato  não  passava  de  mera  intermediação  e  favorecendo-se  da  ilegalidade  com  o  recebimento  de
empenhos vultosos do Poder Público Municipal, visto que auferiam lucros com a contratação indevida,
em prejuízo do erário e das demais empresas potencialmente concorrentes que perderam a chance de
contratar com a Administração Pública. Agiam, portanto, de forma intencional e determinada a obter dos
profissionais e verdadeiros empresários das atrações “cartas de exclusividade” para os dias dos eventos,
simulando, assim, por este expediente, as condições para tornar despicienda a realização de licitação,
afastando possíveis concorrentes (Lei 8.666/93, art. 25, III).
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O dolo da ex-Prefeita Ednacé Alves Silvestre Henrique, de outra banda, também é indubitável
uma vez que, na qualidade de mandatária superior da administração municipal e ordenador de despesas,
autorizou todas as etapas e ratificou a inexigibilidade de disputa, praticando atos de procedimento viciado
para respaldar a contratação direta da empresa que já tinha relação com a gestão municipal, decorrente
da realização reiterada dos eventos musicais da cidade em outros anos. Destaque-se, nesse ponto, que
a empresa demandada promoveu todos  os  festejos  juninos  do  Município  de  Monteiro/PB durante  o
período de gestão da demanda (2009/2012), conforme o portal Sagres do TCE/PB, a denotar que, de
fato, havia um acordo prévio da gestora com o empresário. E mais: a empresa participou de diversas
outras licitações promovidas pelo município durante o mesmo período, cujos objetos em nada se ajusta
com as atividades da empresa (id. nº 4058203.1857946, fl. 02). Ademais, não é crível que, como Chefe
do Executivo Municipal, responsável por escolher os integrantes da Comissão Permanente de Licitação e
determinar  as  diretrizes  administrativas  a  serem  observadas  por  seus  prepostos,  não  tomasse
conhecimento de todas as ocorrências administrativas e,  ainda,  que as verbas públicas oriundas de
relevante convênio federal fosse empregadas de uma forma ou de outra sem o seu acompanhamento ou,
ao menos, o seu consentimento.

Ademais, ao agir em nítida oposição a determinação do convênio, o qual assinou e declarou-se
ciente do seu inteiro teor, no mínimo assumiu o risco da sua conduta (dolo genérico). De outro modo, na
mais elástica hipótese interpretativa, manteve-se voluntariamente em condição de ignorância confortável,
mesmo ciente  da elevada probabilidade da ilicitude do comportamento,  assumindo assim o risco de
produzir o resultado ao atuar de modo indiferente em relação a esse conhecimento, no que a doutrina e a
jurisprudência têm chamado de “cegueira deliberada”, construção assemelhada à formulação do dolo
eventual.

Os  demandados  Erinaldo  Araújo  Sousa,  Maria  Vera  Lúcia  Bezerra  e  Zilson  Romão
Vasconcelos  praticaram, na condição de membros da comissão de licitação, ato de improbidade na
medida  em  que  elaboraram o  procedimento  de  inexigibilidade,  praticando  atos  que  respaldaram  a
contratação irregular, sendo certo que em razão da função que exerciam, pode-se concluir que tinham
conhecimento da ilegalidade da referida inexigibilidade, notadamente em decorrência de que todas as
declarações de exclusividade referiam-se somente ao dia/local do evento, não atendendo na cláusula
terceira, alínea "oo", do termo de convênio. Ou, como dito, no mínimo assumiram o risco de atuar em
desconformidade com cláusula expressa do convênio que tinham ou deveriam ter ciência dos termos.

Em arremate, importa refutar as alegações dos demandados no sentido da elisão da má-fé com
amparo em entendimento do TCE/PB na Resolução Normativa n. 03/2009, que supostamente permitiria a
inexigibilidade a partir de documento que demonstrasse a exclusividade da representação do artista ou
“prova equivalente”.

A  uma,  porque  se  trata  de  orientação  normativa  emanada  de  órgão  controlador  na  esfera
estadual, portanto, de natureza infralegal. A duas, o seu texto ia de encontro à previsão cogente do art.
25, III, da Lei 8.666/93, a qual trata da exclusividade do empresário, de ordem contínua e duradoura,
como visto alhures. Não caberia, pois, deturpar o conteúdo do referido preceito para dar-lhe interpretação
muito  abrangente,  alargando  abusivamente  aquilo  que  o  legislador,  para  tanto,  não  deixou  espaço
suficiente.

Ademais, o Acórdão n. 96/2008 do Tribunal de Contas da União (TCU), este sim, competente no
âmbito  do  convênio  federal  em  exame  para  acompanhar  a  regularidade  da  aplicação  das  verbas
descentralizadas pelo MTUR, não tinha qualquer  disposição congênere do tipo,  não dando qualquer
margem de  conformação.  Tanto  é  assim que  o  entendimento  esposado  na  mencionada  Resolução
Normativa estadual veio a ser modificado com o advento da RN TC 05/2012, do mesmo órgão, fazendo
assim a adequação ao texto do decisório paradigma do TCU, extirpando a aparente antinomia em face
da aplicação dos critérios da hierarquia e especialidade.

Destaco, demais disso, que a forma do documento que denota a exclusividade é irrelevante para
a conclusão que se extrai do exame dos autos. Ora, no caso, não se discutiu se a formatação correta era
por meio de declaração ou de contrato de exclusividade, mas sim o próprio significado da exclusividade
prevista  no  art.  25,  inciso  III,  da Lei  n.º  8.666/93.  Somado a  isso,  demonstrou-se  peculiaridade da
situação factual  concernente em indícios  da existência  de vínculo  anterior  da gestora e  empresário,
plasmado na prática reiterada e anual de inexigibilidade/dispensa e contratação irregular para o mesmo
evento festivo da cidade, com a agravante, neste caso, da ofensa a cláusula convenial que de modo
categórico advertia a edilidade para a ilegalidade da intermediação temporária.

Por fim, é imperioso lembrar que a lesão apta a caracterizar o prejuízo não se limita às hipóteses
de  danos  monetariamente  identificados.  Ao  contrário,  cabe  à  própria  lei  -  ao  exercer  a  tarefa  de
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estabelecer os contornos do ato ímprobo - tipificar o que deve ser entendido por prejuízo. Dentre tais
hipóteses, de maneira expressa, inclui a norma a dispensa indevida de licitação - a abarcar também a
inexigibilidade -, bem como frustrar a licitude do certame.

Não se trata de presumir  a  ocorrência  de lesão ao erário,  mas sim de compreender que a
utilização de verba pública sem a observância da formalidade legal, em descumprimento das regras de
licitação, já acarreta a lesão.  O dano ao erário,  in  casu,  é  ainda pior,  pois  resulta  da inexigibilidade
indevida,  em caráter  amplo,  o que fechou as portas para,  num processo licitatório,  se  ter  em mãos
propostas melhores, ofertadas pelo universo de interessados que poderiam surgir.

Nesse  sentido  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  Recurso  Especial  nº  1.376.654  –  RJ
(2012/0110410-8), já decidiu que a dispensa indevida de licitação é ato de improbidade que provoca
dano ao erário, com prejuízo in re ipsa. In verbis:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 10, VIII, DA LEI N.
8.429/1992. DANO IN RE IPSA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONTRATADA CUJO
RECURSO  NÃO  FOI  CONHECIDO  NO  ÂMBITO  DO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.
RECURSO NA QUALIDADE DE TERCEIRA PREJUDICADA. POSSIBILIDADE, POR
FORÇA DOS ARTIGOS 3º E 5º DA LEI N. 8.429/1992 E DO ART. 499, § 1º DO CPC.
DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA N. 211 DO STJ. 1.
Em observância aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art.  5º,  XXXV, da
Constituição Federal) e objetivando que a solução do litígio seja alcançada da forma
mais célere possível (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), deve-se considerar
que a sociedade empresária recorre na qualidade de terceira prejudicada, mormente
porque,  no caso,  ela  compõe o polo  passivo da ação  de improbidade por  ter-se
beneficiado de contratação procedida por meio de dispensa, indevida, de licitação, o
que denota o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação
jurídica que foi submetida à apreciação judicial. (...) 7. O STJ tem externado que,
em  casos  como  o  ora  analisado,  "o  prejuízo  ao  erário,  na  espécie
(fracionamento  de  objeto  licitado,  com  ilegalidade  da  dispensa  de
procedimento licitatório), que geraria a lesividade apta a ensejar a nulidade e o
ressarcimento ao erário, é in re ipsa, na medida em que o Poder Público deixa
de, por condutas de administradores, contratar a melhor proposta (no caso, em
razão  do  fracionamento  e  conseqüente  não-realização  da  licitação,  houve
verdadeiro  direcionamento da  contratação)"  (REsp  1280321/MG,  Rel.  Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe
09/03/2012). 8. Quanto à alegação de inexistência de ato de improbidade por parte
da recorrente,  que argui  ter prestado o  serviço de boa fé,  o recurso não merece
prosperar, à luz dos entendimentos das Súmulas n. 7 e n. 211 do STJ. 9. A ausência
de  menção  do  Tribunal  de  origem,  quanto  à  intenção  da  sociedade  empresária
recorrente  ou sua participação na conduta ilícita,  não tem o condão de induzir  à
conclusão de que não pode ser apenada pela Lei de Improbidade, a qual, aliás, é
clara ao estabelecer que "as disposições desta lei  são aplicáveis, no que couber,
àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do
ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta" (art.
3º); e que,"ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano" (art.
5º). Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

(STJ – RESP Nº 1.376.524 –  RJ (201201104108),  HUMBERTO MARTINS, STJ -
SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 09/09/2014)

Firme  nessas  conclusões,  tenho  por  bem delimitada  a  responsabilidade  da  ex-Prefeita,  dos
membros  da  Comissão  Permanente  de  Licitação,  da  pessoa  jurídica  beneficiária  e  seu  respectivo
representante legal, impondo-se, por conseguinte, a procedência da pretensão autoral.

2.2.2 - Da dosimetria das sanções previstas no artigo 12 da Lei n.º 8.429/1992

Deve  o  magistrado  em casos  de  condenação  por  ato  de  improbidade  observar  os  critérios
previstos na LIA, especialmente o artigo 12, parágrafo único, não sendo imperiosa a aplicação cumulativa
das sanções se a extensão do dano e a reprovabilidade da conduta, em juízo de proporcionalidade,
assim  não  indicaram  a  cominação,  conforme  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  abaixo
transcrito:
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ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PENALIDADES.
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 12 DA LEI N.  8.429/92,  COM REDAÇÃO
DADA  PELA  LEI  N.  12.120/2009.  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.  1.  Embargos  de  declaração  recebidos  como
agravo  regimental  em  obediência  aos  princípios  da  economia  processual  e  da
fungibilidade.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, cada inciso do art. 12 da Lei 8.429/1992
traz  uma  pluralidade  de  sanções,  que  podem  ser  aplicadas  cumulativamente,
cabendo ao  magistrado a sua dosimetria,  como bem assegura o  seu  parágrafo
único.

3.  Hipótese  em  que  as  penalidades  foram  aplicadas  de  forma  razoável  e
proporcional  ao  ato  praticado  não  merecendo  reforma  o  acórdão  recorrido.
Ademais,  modificar  o posicionamento adotado pela  instância  ordinária envolve o
reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula
7/STJ. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, mas improvido.
(STJ - EDcl no AREsp: 360707 PR 2013/0196592-5, Relator: Ministro HUMBERTO
MARTINS,  Data  de Julgamento:  05/12/2013,  T2  -  SEGUNDA TURMA,  Data de
Publicação: DJe 16/12/2013).

A  sanção deve,  pois,  ser  compatível  com o ato  de  improbidade perpetrado,  em respeito  ao
princípio da proporcionalidade, sopesando-se a gravidade do agir do agente ímprobo e as consequências
para a Administração Pública.

O órgão jurisdicional  deve proceder à verificação da compatibilidade entre as sanções,  o fim
visado pela lei e ilícito praticado. Os critérios da fixação da reprimenda estão previstos no parágrafo único
do artigo 12, quais sejam: a extensão do dano e o proveito patrimonial.

Importante é sublinhar que o regime constitucional vigente autoriza que o agente público, pela
prática  de  um  mesmo  ato,  seja  responsabilizado  civil,  penal  e  administrativamente,  sem  que  tal
independência de instâncias signifique violação à regra do non bis in idem.

Eventual punição sofrida pelo réu, resultante da apreciação dos fatos na esfera administrativa,
não  constitui  óbice  ao  exame  da  sua  responsabilidade  em  sede  de  ação  civil  pública  por  ato  de
improbidade, tampouco em se tratando de responsabilidade penal.

Além disso, conforme as lições de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO: "É plenamente possível
que o mesmo ato ou omissão se enquadre nos três tipos de improbidade administrativa previstos em lei.
Não se pode conceber que um ato que acarrete enriquecimento ilícito ou prejuízo para o erário,  ao
mesmo tempo, não afete os princípios da Administração, especialmente o da legalidade. Nesse caso,
serão  cabíveis  as  sanções  previstas  para  a  infração  mais  grave  (enriquecimento  ilícito)".  (Direito
Administrativo, Editora Atlas, 23ª edição, página 689).

No caso em tela, foram praticados atos de improbidade que importaram dano ao erário.

A legislação reitora prevê a aplicação das seguintes penas para os atos ímprobos que importam
enriquecimento ilícito e causam dano ao erário:

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:

(...)

II- na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores
acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio,  se  concorrer  esta  circunstância,  perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de
multa civil de até duas vezes o valor do dano 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 cinco anos;
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Inicialmente, cabe ressaltar que, em razão do ato de improbidade, os réus Ednacé Alves Silvestre
Henrique, Emmanuel Fernandes de Freitas Góis – ME (MANUCA PRODUÇÕES), Emmanuel Fernandes
de Freitas Góis, Erinaldo Araújo Sousa, Maria Vera Lúcia Bezerra e Zilson Romão Vasconcelos deverão
ressarcir  todo  o  valor  referente  ao  dano  causado,  com  fundamento  no  artigo  5º  da  LIA,  diante  da
irregularidade já reportada. O valor do dano deve ser verificado em sede de liquidação de sentença,
quando poderão ser apuradas as diferenças entre o valor contratado e o valor mediano em caso de
regular procedimento licitatório. A condenação deve ser solidária entre os demandados.

De igual maneira, considero necessária para reprimir e prevenir tais condutas, a fixação de multa
civil.  No  caso  em  comento,  como  os  atos  ímprobos  dos  demandados  (dano  presumido  ao  erário)
reclamam ulterior  liquidação, para facilitar  a exequibilidade do julgado,  considerando a gravidade da
conduta, fixo a multa na importância de 20% (vinte por cento) do valor do convênio em desfavor de cada
um dos condenados:  Ednacé Alves Silvestre  Henrique,  Emmanuel  Fernandes de Freitas Góis  –  ME
(MANUCA PRODUÇÕES), Emmanuel Fernandes de Freitas Góis, Erinaldo Araújo Sousa, Maria Vera
Lúcia Bezerra e Zilson Romão Vasconcelos.

No que toca especialmente aos réus Emmanuel Fernandes de Freitas Góis – ME (MANUCA
PRODUÇÕES) e Emmanuel Fernandes de Freitas Góis, revela-se necessária 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 seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido ministerial, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, c/c artigo 12, incisos II, da Lei de Improbidade Administrativa, para:

a) condenar os réus EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE, EMMANUEL FERNANDES DE
FREITAS  GÓIS  –  ME  (MANUCA  PRODUÇÕES),  EMMANUEL  FERNANDES  DE  FREITAS  GÓIS,
ERINALDO ARAÚJO SOUSA, MARIA VERA LÚCIA BEZERRA E ZILSON ROMÃO VASCONCELOS,
pela conduta ímproba dolosa caracterizada pelo dano ao erário,  com fulcro no art.  12,  II,  da Lei  n.º
8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções de natureza civil:

a.1) ressarcimento integral do prejuízo ao erário, aos réus, solidariamente, cujo valor do dano
deve ser verificado em sede de liquidação de sentença, quando poderá ser apurada a diferença entre o
valor contratado e o valor mediano em caso de regular certame licitatório, a sofrer os acréscimos legais
em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal;

a.2) pagamento de multa civil, na importância de 20% (vinte por cento) do valor do convênio em
desfavor  de  cada  um dos  condenados:  Ednacé  Alves  Silvestre  Henrique,  Emmanuel  Fernandes  de
Freitas Góis – ME (MANUCA PRODUÇÕES), Emmanuel Fernandes de Freitas Góis, Erinaldo Araújo
Sousa, Maria Vera Lúcia Bezerra e Zilson Romão Vasconcelos; e

a.3)  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 05 (cinco) anos, em relação exclusivamente a Emmanuel Fernandes de
Freitas Góis – ME (MANUCA PRODUÇÕES) e Emmanuel Fernandes de Freitas Góis.

O pagamento das sanções acima impostas nos subitens deverá ser revertido em favor da União
e do Município de Monteiro/PB - à razão de 50% para cada  ente lesado com as condutas ímprobas (art.
18 da Lei nº. 8.429/92).

Deixo de fixar honorários em favor do Ministério Público Federal, em razão do que dispõe o art.
44, inciso I, da Lei n.º 8.625/93.

Condeno os réus em custas processuais.

O registro e a publicação desta sentença decorrerão de sua validação no sistema eletrônico.
Intimem-se.

Monteiro/PB, conforme data da validação no sistema.

(Assinatura eletrônica)

Juiz Federal
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a.r.m.a

[1] https://sagres.tce.pb.gov.br/licitacoes02.php, acessado em 29 de maio de 2019.
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