
 

Acompanha o presente recurso cópia do acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal nº 
9940-SE (TRF 5ª Região - NUP: 0000109-26.2012.4.05.8501 - j. 27.08.2013, disponibilizado no Diário da 
Justiça Eletrônico em 05.09.2013 - Rel. Des. Federal. Margarida Cantarelli, v.u.), que ora é apresentado 
como paradigma. 
 

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, 

entenda-se que é do Superior Tribunal de Justiça. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

  

Autos de Habeas Corpus com Embargos de Declaração 

nº 2223847-23.2017.8.26.0000  

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

de Embargos de Declaração em Habeas Corpus nº 2223847-

23.2017.8.26.0000, em que figurou como paciente A. C. D. vem perante 

Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, 

da Constituição Federal, art. 255, § 2o, do RISTJ e art. 1.029 do Código de 

Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

   A. C. D. foi denunciado porque, nas circunstâncias de tempo e 

local indicadas na denúncia de fls. 23/25 (autos de Habeas Corpus), agindo 

em concurso com outras pessoas, deixou de exigir licitação, fora das 

hipóteses previstas em lei, em benefício da sociedade empresária SOM DA 

ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA, contratada pelo valor de R$ 

164.250,00 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais). Em 

síntese, consta que, por meio das ‘cartas de exclusividade’ de fls. 132/135 

(autos de Habeas Corpus), referentes a datas, locais e eventos específicos, 

buscou-se burlar o pressuposto legal de ‘empresário exclusivo’ que 
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possibilitaria a inexigibilidade de procedimento licitatório para contratação 

de profissionais do setor artístico, por falta de competitividade.  

    Foi impetrado em favor de ADRIANO habeas corpus 

pleiteando-se o trancamento do feito por ausência de justa causa para a 

persecução penal. Após o seu processamento, a douta Procuradoria de 

Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 410/413). 

   Todavia, a Egrégia 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 

São Paulo proferiu a seguinte decisão: “CONCEDERAM A ORDEM para 

trancar a ação penal em relação ao paciente A. C. D., e estendendo, de 

oficio, a ordem aos corréus FERNANDO OLIVEIRA SILVA, VICTOR HUGO 

DELIMA e CESAR AUGUSTO BILEZIKDJIAN, relativamente ao processo de 

número 0000219-28.2015.8.26.0118 em trâmite pela comarca de 

Cananéia”. Segue transcrito o v. acórdão (fls. 429/433): 
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   O Ministério Público do Estado de São Paulo opôs Embargos de 

Declaração (fls. 01/18 - autos dos Embargos) que, entretanto, restaram 

rejeitados ao argumento de que “a empresa Som da Ilha Comércio e 

Produção Ltda. tinha permissão, com exclusividade, dos artistas para 

realizar a contratação (fls. 154/157) e isso basta para a dispensada 

licitação, sendo irrelevante fosse tão somente para o referido evento” (fls. 

28 - autos dos Embargos - destacamos). 

   

 

     Eis os termos do v. acórdão (fls. 25/30): 
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    Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto no art. 25, inciso III e no art. 89, ambos da Lei 8666/93, 

autorizando o presente inconformismo, com base na alínea “a” do inciso III 

do art. 105 da CF. Outrossim, dissentiu de anterior julgamento proferido 

pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, dando interpretação diversa 

ao art. 25, III da Lei 8666/93, autorizando o presente inconformismo, 

também com base na alínea “c” do inciso III do art. 105 da CF, com a 

seguinte tese:  

 

“A mera ‘carta de exclusividade’ para intermediar 

apresentação específica de profissional do setor artístico não 

caracteriza a hipótese de ‘empresário exclusivo’ prevista no 

art. 25, III, Lei 8666/93 para fins de inexigibilidade licitatória 

por inviabilidade de competição”. 

 

 

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS DE 

LEI FEDERAL (art. 25, III e art. 89, ambos da Lei 8666/93 ) 

 

   O art. 25, III e o art. 89 da Lei 8666/93 estão assim redigidos: 
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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. 

... 

Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em 
lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à 
inexigibilidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único.  Na mesma pena incorre aquele que, tendo 
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, 
beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 
contrato com o Poder Público. 

 

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide 

em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 

48/788). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou ou mesmo negou vigência a esses dispositivos de lei federal ao 

consignar expressamente que: 

 

“a empresa Som da Ilha Comércio e Produção Ltda. tinha permissão, 
com exclusividade, dos artistas para realizar a contratação (fls. 
154/157) e isso basta para a dispensada licitação, sendo irrelevante 
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fosse tão somente para o referido evento.” (fls. 28 - autos dos 
embargos) 

 

                  Os contratos administrativos devem ser precedidos de licitação 

pública visando à escolha da melhor proposta, observada a igualdade de 

oportunidades aos interessados, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição 

Federal. 

            O mesmo dispositivo constitucional também ressalva a 

possibilidade de exceções ao dever de licitar, a serem previstas na 

legislação. E, cumprindo esse mister, a Lei de Licitações e Contratos (Lei 

8666/93) previu hipóteses de inexigibilidade de licitações em seu artigo 25. 

Especificamente, quanto à possibilidade de contratação direta de serviços 

artísticos dispôs: 

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. 

 

    Da leitura do dispositivo, verifica-se a existência de três 

pressupostos para que a hipótese de inexigibilidade possa ocorrer: 

1)    Profissionalismo - o prestador dos serviços deve ser artista 

profissional. Excluem-se, portanto, artistas amadores da 

possibilidade de contratação sem prévio procedimento 

licitatório. 

2)    Contratação Direta ou por Empresário Exclusivo - para 

que seja legítima a inexigência de licitação, pressupõe-se a 

ausência de competitividade na contratação. De fato, se a 

contratação só puder ser feita diretamente com o artista, 

evidentemente não haverá possibilidade de competitividade 

no preço da contratação. Da mesma forma, se o artista for 

representado tão somente por um empresário exclusivo, assim 

estabelecido por contrato prévio entre as partes, a 
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inexigibilidade fica justificada pela ausência de 

competitividade entre intermediadores. 

3)    Consagração do Artista - para que a licitação deixe de ser 

exigida, a lei prescreve que o artista seja consagrado ou 

reconhecido pela crítica especializada ou opinião pública.  

    Além disso, nos termos do art. 26, § único, III da Lei nº 

8.666/93, esses requisitos deverão ser comprovados por meio de 

procedimento administrativo próprio (procedimento de justificação de 

inexigibilidade), no qual também se justificarão a necessidade e adequação 

da escolha do profissional e a razoabilidade dados valores a serem pagos. 

    Mais especificamente, em relação ao pressuposto da ‘ausência 

de competitividade’ para que se deixe de exigir o procedimento licitatório, 

o art. 25, inciso III da Lei 8.666/93 é claro: somente se justifica a 

inexigibilidade por falta de possibilidade de competição nos casos de 

contratação direta do profissional (sem intermediadores) ou nos casos em 

que o profissional artista tenha um (e somente um) representante 

exclusivo. 

    De fato. A impossibilidade de competição decorre da 

exclusividade porquanto, não havendo pluralidade de representantes, 

intermediadores ou agenciadores do artista, não há como se pleitear que 

um ofereça preço menor que o outro. 

    Evidentemente, o que se exige é a exclusividade da 

representação empresarial do artista. Não sua intermediação pontual para 

algum show, data ou contrato específico. 

    Com efeito, a lei fala de ‘empresário exclusivo’. Leia-se: 

representante exclusivo para sua atividade artística organizada 

profissionalmente1. Não intermediador exclusivo para um show, 

agenciador para determinada data, local ou evento.  

                                           
1 De fato, não é outro o já repisado conceito de empresa como ‘atividade economicamente organizada 
para a produção ou circulação de bens ou serviços, com intuito de lucro’ (Resp nº 895.878-SP). 
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    Os motivos são óbvios: 1. Se o representante de uma atividade 

profissional é realmente exclusivo, deve poder exercer seu mister sem 

delimitação de datas, eventos ou locais. Caso contrário, a representação do 

artista para outras datas, eventos ou locais seria passível de ser feita por 

outros agenciadores, o que afastaria de plano o caráter exclusivo do 

empresário. 2. A representação empresarial exclusiva é pressuposto da 

contratação, isto é, deve existir anteriormente a ela. Se assim o é, como 

poderia um empresário ser exclusivo para um show ou evento em data e 

local certos e definidos se a contratação (com escolhas de datas) ainda não 

se deu? 3. Se a ‘exclusividade’ é restrita a determinado evento, data, show 

ou local, é certo que a competitividade não seria abalada haja vista a 

possibilidade de a Administração Pública contratar o mesmo artista por 

meio de outro intermediador para datas distintas. 

    Corroborando esse entendimento, são as conclusões do Exmo. 

Min. do Tribunal de Contas da União, Relator Benjamin Zymler no Acórdão 

nº 96/2008 - Processo TC nº 003.233/2007-3  (Plenário)2 em que se 

pontuou:  

 “9.5.1.1. deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos artistas 
com o empresário contratado, registrado em cartório. Deve ser ressaltado 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.  

 

    No mesmo sentido é o teor da ementa de julgado do E. Tribunal 

de Justiça do Estado do Espírito Santo, citada por esse Colendo Superior 

Tribunal de Justiça nos autos de AResp nº 611.457-ES (julgado mantido):  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA 
SENTENÇA AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS 
PROTELATÓRIOS. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA POR EMPRESA 
INTERMEDIÁRIA. ILICITUDE DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA 
LICITAÇÃO. IRRAZOABILIDADE DO PREÇO. ATUAÇÃO CONJUNTA DOS 
RECORRENTES. DOLO EVIDENCIADO. VÍCIOS APONTADOS PELA PROCURADORIA 
DO MUNICÍPIO E IGNORADO PELOS AGENTES. SUBSUNÇÃO AO ARTIGO 10, 

                                           
2 http://www.tcu.gov.br/consultas/juris/docs/judoc/acord/20080131/tc-003-233-2007-3.doc (acesso em 
05/04/2018) 

http://www.tcu.gov.br/consultas/juris/docs/judoc/acord/20080131/tc-003-233-2007-3.doc
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INCISO VIII, E ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI Nº 8.429⁄92. APLICAÇÃO DAS PENAS 
PREVISTAS NO ARTIGO 12, INCISO II, DA LEI Nº 8.429⁄92. RECURSO CONHECIDO 
E IMPROVIDO. 

I. Preliminar: Nulidade da sentença por não fixação dos pontos controvertidos e 
omissão quanto às alegações de defesa. Deve o Magistrado fixar os pontos de 
controvérsia para fins de delimitação do objeto das provas a serem produzidas, 
acaso, por certo, entenda ser necessária a dilação probatória. Na espécie, 
dispensou o Magistrado a produção complementar de provas, definindo, 
acertadamente, o cerne da controvérsia e expondo, em seqüência, as razões do 
seu convencimento, não havendo, pois, obrigatoriedade quanto à manifestação 
específica sobre cada alegação deduzida pelas partes, tampouco irregularidade 
capaz de ensejar a nulidade do julgamento meritório. Preliminar rejeitada. 

II. Preliminar: Nulidade da Sentença por não esclarecer as obscuridades 
apontadas nos Aclaratórios. Além do nítido propósito de rediscussão do objeto 
do processo, presente nos Embargos de Declaração propostos pelos Recorrentes, 
é preciso observar que, em relação a cada questionamento efetuado, os 
Embargos indicavam trechos da Sentença embargada que, em vez de 
demonstrarem qualquer vício de expressão, acabavam por responder 
suficientemente as dúvidas apontadas. Preliminar rejeitada. 

III. Preliminar: Afastamento da multa do parágrafo único do artigo 538, do 
Código de Processo Civil. Os Embargos de Declaração opostos, precedentes à 
interposição do Recurso de Apelação Cível e destinados ao prequestionamento 
de matérias, afiguram-se absolutamente desnecessários, haja vista que à 

Instância Recursal ordinária incumbe a apreciação de todas as questões 
impugnadas, inclusive daquelas que a Sentença não tenha julgado inteiramente, 
nos exatos termos do § 1º, do artigo 515, do Código de Processo Civil. Preliminar 
rejeitada. 

IV. Mérito. A contratação direta do artista e do seu empresário exclusivo, 
decorrente da inexigibilidade de licitação, exige a presença de adequação entre 
a necessidade pública e o artista escolhido e o vínculo direto entre o Poder 
Público, na condição de promotor do evento, e o profissional ou o seu empresário 
exclusivo. Além disso, exige-se que a Administração Pública justifique, de modo 
expresso, as razões que ensejam a declaração de inexigibilidade da Licitação e 
autorizam a contratação direta, bem como que seja averiguada a razoabilidade 
do preço ofertado pelo profissional eleito, haja vista que a ausência de prévio 
procedimento licitatório, por si só, não afasta a incidência do princípio da 
economicidade, regente das contratações públicas, em geral. 

V. Reveste-se de ilicitude a Contratação de artista por meio de Empresa 
produtora de eventos, que, por seu turno, contratou os serviços dos músicos 
apenas na data específica em que se realizaria a apresentação no evento 
festivo realizado pelo Município, atuando, portanto, como intermediária entre 
a Administração Pública e a real empresária exclusiva do grupo. 

VI. Na espécie, as reiteradas contratações diretas da Sociedade Empresária 
produtora de eventos pela Administração Pública Municipal, verificadas pelas 
informações públicas integrantes dos sistemas de buscas deste Egrégio Poder 
Judiciário, permitem aferir que a atuação conjunta dos Recorrentes não 
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constituiu mera coincidência, a fim de que a irregularidade verificada na 
inexigibilidade da licitação pudesse ser classificada como mera ilegalidade. 

Demonstrado o dolo de frustrar a licitude do processo licitatório, bem como de 
afrontar a legalidade e moralidade administrativa, corroborado pela ausência 
de razoabilidade do preço ofertado, haja vista que os agentes públicos foram 
alertados pela Procuradoria Jurídica Municipal acerca da necessidade de 
realização de pesquisa de preço, em parecer exarado no curso do procedimento 
destinado à formalização da Contratação, e, ainda assim, prosseguiram na 
formalização e execução da avença em valor superior à importância cobrada 
pelos mesmos artistas para a apresentação similar àquela contratada pelo 
Município. 

VII. Diante da flagrante ilicitude na declaração de inexigibilidade de licitação, 
bem como do dispêndio de valores não justificados e superior ao preço praticado 
em contratação similar, decorrentes da atuação dolosa e conjunta dos 
Recorrentes, forçoso reconhecer a ocorrência dos atos de improbidade 
administrativa, consubstanciados nas hipóteses previstas no artigo 10, inciso 
VIII, bem como artigo 11, inciso I, ambos da Lei n° 8.429⁄92. 

VIII. A afronta à moralidade administrativa e a lesão ao patrimônio público 
permitem a subsunção plúrima, devendo os Recorrentes submeterem-se às 
penalidades do artigo 12, inciso II, da Lei n° 8.429⁄92, por se revelarem mais 
graves. 

IX. Recurso conhecido e improvido” (destacamos). 

 

     E ainda: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA 
LEI Nº 8.666/1993. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA Nº 208/STJ. 
NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS À ÓRGÃO DA ESTRUTURA FEDERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ESPECIFICIDADE DOS RECURSOS. NÃO 
INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. PRESENÇA DE APELANTE 
COM IDADE SUPERIOR A 70 (SETENTA) ANOS QUANDO DA SENTENÇA. BENESSE 
DO ART. 115, CÓDIGO PENAL. METADE DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. 
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA POR PRECATÓRIA NÃO 
CUMPRIDA. ULTRAPASSADO PRAZO FIXADO PARA O ATO. PERTINÊNCIA DO 
JULGAMENTO. ART. 222, §§ 1º E 2º, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS. FICTÍCIA EXCLUSIVIDADE ENTRE A EMPRESA 
CONTRATANTE E AS BANDAS CONTRATADAS. ESPECÍFICA PARA O EVENTO. 
ÂNIMO DE EIVAR DE IRREGULARIDADE O ATO. DANO AO ERÁRIO. 
DESNECESSIDADE. ELEMENTAR DO TIPO PENAL NA OMISSÃO À OBSERVÂNCIA 
ÀS FORMALIDADES PERTINENTES À DISPENSA OU À INEGIBILIDADE DE CERTAME 
LICITATÓRIO. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 

I. Firmada a competência da Justiça Federal, no caso concreto, pela 
obrigatoriedade de prestações de contas dos valores perante o órgão 
convenente, o Ministério do Turismo, e a não incorporação dos recursos objeto 
do convênio ao patrimônio da municipalidade, eis que específica para a 
realização da festa da padroeira, o que enseja a aplicação da Súmula nº 208/STJ. 
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II. Fixada a pena privativa de liberdade em 3 (três) anos de detenção, aplicável o 
prazo do art. 109, IV, do Código Penal, ou seja, verificando-se a prescrição se 
decorridos 8 (oito) anos entres os marcos interruptivos. 

III. Presente, entre os apelantes, de pessoa que, à época da sentença, já contava 
com 70 (setenta) anos de idade, é de se aplicar a benesse do art. 115 do Código 
Penal quanto a ser considerado, pela metade, o lapso prescricional, isto é, em 4 
(quatro) anos, o que veio a se observar entre as datas do fato (23 de julho de 
2007 - data da celebração dos contratos) e do recebimento da denúncia (8 de 
fevereiro de 2012), com a consequente extinção da punibilidade e prejuízo do 
apelo por ele formulado. 

IV. Ultrapassado o prazo assinado para o cumprimento de carta precatória 
destinada à oitiva de testemunha, não constitui nulidade o julgamento do 
processo, tendo em vista que aquela não suspende o curso deste. Inteligência do 
art. 222, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal. 

V. O conjunto probatório carreado aos autos, inclusive as próprias declarações 
do apelante, comprova que a empresa por ele dirigida não detinha a 
representação exclusiva das bandas que vieram a ser contratadas pela 
municipalidade e, sob tal fundamento, sem a necessária licitação, mas apenas 
que solicitara àquelas cartas de exclusividade específica para a festa 
organizada pela municipalidade, inexistindo o necessário contrato de 
exclusividade e, assim, ferindo o espírito da Lei nº 8.666/1993. 

VI. De igual sorte, restou provado que o outro acusado solicitou a pessoas 
estranhas às bandas a assinatura de declarações de exclusividade, a demonstrar 
a irregularidade na contratação das mesmas. 

VII. Desnecessária a ocorrência de dano ao erário, por não constituir tal o 
elementar do tipo penal, mas sim a ação omissiva quanto à observância às 
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, o que se comprovou 
nos autos. 

VIII. Extinta a punibilidade quanto a JOSÉ MATOS VALADARES, pela ocorrência 
da prescrição (art. 107, IV c/c arts. 109, IV, e 115, todos do Código Penal), 
restando prejudicada a apelação por ele manejada. 

IX. Improvidas as apelações formuladas por JOSEDSON DÓRIA DE CARVALHO e 
JOSÉ DA SILVA MOURA.  

(APELAÇÃO CRIMINAL (ACR9940-SE) - TRF5 - Autos nº 0000109-
26.2012.4.05.8501 - Quarta Turma, VU, Recife, 27 de agosto de 2013. Relatora 
Des. Federal Margarida Cantarelli).  

  

   Assim, é certo que, ao decidir que a mera ‘carta de 

exclusividade’, ainda que específica e tão somente para determinado 

evento, seria suficiente para caracterizar a hipótese de inexigibilidade do 

art. 25, III, Lei 8666/93, o v. acórdão contrariou e negou vigência ao 

referido dispositivo de lei federal. 
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   Ademais, como consequência, ao afastar incidência de crime 

na hipótese em que houve apresentação de mera ‘carta de exclusividade’ 

para intermediação de evento específico, o C. Tribunal recorrido negou 

também vigência ao art. 89, Lei 8666/93. 

    Daí porque, ante a violação dos mencionados dispositivos de 

lei federal, necessário o presente recurso fundado na alínea ‘a’ do art. 105 

da Constituição da República.  

 

3 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, III, Lei 

8666/93)  

    Os tribunais pátrios vêm decidindo que a mera ‘carta de 

exclusividade’ para intermediar apresentação específica de profissional 

do setor artístico não caracteriza a hipótese de ‘empresário exclusivo’ 

prevista no art. 25, III, Lei 8666/93 para fins de inexigibilidade licitatória 

por inviabilidade de competição. 

    É o que já decidiu, por exemplo, o E. Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região, nos autos de Apelação Criminal nº 9940-SE (NUP: 0000109-

26.2012.4.05.8501 - j. 27.08.2013, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 05.09.2013 - Rel. Des. Federal. Margarida Cantarelli , v.u.). 

   Entretanto, a Douta Câmara Criminal ora recorrida entendeu 

por bem contrariar tal entendimento ao decidir ser irrelevante que a carta 

de exclusividade seja para evento específico para caracterização da 

hipótese de inexigibilidade licitatória do art. 25, III, Lei 8666/93.  

 

3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

   No julgamento da Apelação Criminal nº 9940-SE (NUP: 

0000109-26.2012.4.05.8501 - j. 27.08.2013, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico em 05.09.2013 - Rel. Des. Federal. Margarida Cantarelli, 

v.u.), o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim decidiu: 

 



   

 
Habeas Corpus com Embargos de Declaração nº 2223847-23.2017.8.26.0000                                                                                                              

23 de 31 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. 
ART. 89 DA LEI Nº 8.666/1993. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. SÚMULA Nº 208/STJ. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS À ÓRGÃO DA ESTRUTURA FEDERAL DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. ESPECIFICIDADE DOS RECURSOS. NÃO INCORPORAÇÃO 
AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. PRESENÇA DE APELANTE COM 
IDADE SUPERIOR A 70 (SETENTA) ANOS QUANDO DA SENTENÇA. 
BENESSE DO ART. 115, CÓDIGO PENAL. METADE DO PRAZO DE 
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELO 
PREJUDICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE 
TESTEMUNHA POR PRECATÓRIA NÃO CUMPRIDA. 
ULTRAPASSADO PRAZO FIXADO PARA O ATO. PERTINÊNCIA DO 
JULGAMENTO. ART. 222, §§ 1º E 2º, CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FICTÍCIA 
EXCLUSIVIDADE ENTRE A EMPRESA CONTRATANTE E AS 
BANDAS CONTRATADAS. ESPECÍFICA PARA O EVENTO. ÂNIMO 
DE EIVAR DE IRREGULARIDADE O ATO. DANO AO ERÁRIO. 
DESNECESSIDADE. ELEMENTAR DO TIPO PENAL NA OMISSÃO À 
OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PERTINENTES À DISPENSA OU 
À INEGIBILIDADE DE CERTAME LICITATÓRIO. APELAÇÕES 
IMPROVIDAS. 

I. Firmada a competência da Justiça Federal, no caso concreto, 
pela obrigatoriedade de prestações de contas dos valores perante 
o órgão convenente, o Ministério do Turismo, e a não 
incorporação dos recursos objeto do convênio ao patrimônio da 
municipalidade, eis que específica para a realização da festa da 
padroeira, o que enseja a aplicação da Súmula nº 208/STJ. 

II. Fixada a pena privativa de liberdade em 3 (três) anos de 
detenção, aplicável o prazo do art. 109, IV, do Código Penal, ou 
seja, verificando-se a prescrição se decorridos 8 (oito) anos entres 
os marcos interruptivos. 

III. Presente, entre os apelantes, de pessoa que, à época da 
sentença, já contava com 70  setenta) anos de idade, é de se 
aplicar a benesse do art. 115 do Código Penal quanto a ser 
considerado, pela metade, o lapso prescricional, isto é, em 4 
(quatro) anos, o que veio a se observar entre as datas do fato (23 
de julho de 2007 – data da celebração dos contratos) e do 
recebimento da denúncia (8 de fevereiro de 2012), com a 



   

 
Habeas Corpus com Embargos de Declaração nº 2223847-23.2017.8.26.0000                                                                                                              

24 de 31 

consequente extinção da punibilidade e prejuízo do apelo por ele 
formulado.  

IV. Ultrapassado o prazo assinado para o cumprimento de carta 
precatória destinada à oitiva de testemunha, não constitui 
nulidade o julgamento do processo, tendo em vista que aquela 
não suspende o curso deste. Inteligência do art. 222, §§ 1º e 2º, 
do Código de Processo Penal. 

V. O conjunto probatório carreado aos autos, inclusive as próprias 
declarações do apelante, comprova que a empresa por ele 
dirigida não detinha a representação exclusiva das bandas que 
vieram a ser contratadas pela municipalidade e, sob tal 
fundamento, sem a necessária licitação, mas apenas que 
solicitara àquelas cartas de exclusividade específica para a festa 
organizada pela municipalidade, inexistindo o necessário 
contrato de exclusividade e, assim, ferindo o espírito da Lei nº 
8.666/1993. 

VI. De igual sorte, restou provado que o outro acusado solicitou a 
pessoas estranhas às bandas a assinatura de declarações de 
exclusividade, a demonstrar a irregularidade na contratação das 
mesmas. 

VII. Desnecessária a ocorrência de dano ao erário, por não 
constituir tal o elementar do tipo penal, mas sim a ação omissiva 
quanto à observância às formalidades pertinentes à dispensa ou 
à inexigibilidade, o que se comprovou nos autos. 

VIII. Extinta a punibilidade quanto a JOSÉ MATOS VALADARES, 
pela ocorrência da prescrição (art. 107, IV c/c arts. 109, IV, e 115, 
todos do Código Penal), restando  prejudicada a apelação por ele 
manejada. 

IX. Improvidas as apelações formuladas por JOSEDSON DÓRIA DE 

CARVALHO e JOSÉ DA SILVA MOURA. (destacamos) 

   Eis na íntegra o relatório e o voto do v. acórdão: 



   

 
Habeas Corpus com Embargos de Declaração nº 2223847-23.2017.8.26.0000                                                                                                              

25 de 31 

 

 

 



   

 
Habeas Corpus com Embargos de Declaração nº 2223847-23.2017.8.26.0000                                                                                                              

26 de 31 

 

 



   

 
Habeas Corpus com Embargos de Declaração nº 2223847-23.2017.8.26.0000                                                                                                              

27 de 31 

 

 

 



   

 
Habeas Corpus com Embargos de Declaração nº 2223847-23.2017.8.26.0000                                                                                                              

28 de 31 

 



   

 
Habeas Corpus com Embargos de Declaração nº 2223847-23.2017.8.26.0000                                                                                                              

29 de 31 

 

 

 

 

 



   

 
Habeas Corpus com Embargos de Declaração nº 2223847-23.2017.8.26.0000                                                                                                              

30 de 31 

   Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com o acórdão 

recorrido. 

 

3.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA  

   Para o v. acórdão recorrido: 

““a empresa Som da Ilha Comércio e Produção Ltda. tinha 

permissão, com exclusividade, dos artistas para realizar a contratação 

(fls. 154/157) e isso basta para a dispensada licitação, sendo irrelevante 

fosse tão somente para o referido evento” (fls. 28 - autos dos Embargos). 

 

    Já para o aresto paradigma: 

“O que veio a ocorrer, e é corroborado pelo conjunto probatório 

trazido aos autos, foi que o suso nominado apelante solicitou cartas de 

exclusividade específica para a festa, inexistindo, desta forma, contrato 

de exclusividade entre aquela empresa e as bandas, o que fere o espírito 

da Lei nº 8.666/1993.” 

 

   Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, a contratação sem licitação, de profissionais do setor 

artístico pela Municipalidade, por intermédio de empresário que 

apresenta mera ‘carta de exclusividade’ específica para o evento ou 

festividade. 

    Em síntese: 

 

Para o acórdão impugnado, é suficiente a existência de mera 

‘carta de exclusividade’ para aplicação do art. 25, III, da Lei 

8666/93, sendo “irrelevante fosse tão somente para o referido 

evento”. 

Para o aresto paradigma, em sentido contrário, não basta 

mera carta de exclusividade “específica para a festa” para 

caracterização da hipótese de inexigibilidade do art. 25, III, da 

Lei 8666/93.  
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   Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação 

jurisprudencial do Colendo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 

afastando-se o entendimento adotado no acórdão recorrido.  

 

4. DO PEDIDO 

    Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivos de lei federal, bem como o dissenso jurisprudencial 

quanto aos temas destacados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL, a 

fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para a cassação dos 

v. acórdãos ora recorridos, possibilitando o seguimento da ação penal 

proposta contra os recorridos. 

 

   São Paulo, 11 de abril de 2018. 

 

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 
MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 

 PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 


