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3 a. VARA FEDERAL

Edital de Citação

 0807746-15.2018.4.05.8200 PROCESSO Nº: - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DA PARAIBAEXEQUENTE:

 Gustavo Cavalcanti Pessoa e outroADVOGADO:

 FRANCISCO MENDES DE LIMAEXECUTADO:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)3ª VARA FEDERAL - PB

 

 EDITAL DE CITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 257, III, CPC

 

 De ordem da MM. Juiz(a)    executado(s) FINALIDADE: , FICA (art. 827 do CPC) o(a)(s) FRANCISCO MENDES DE
, CPF/CNPJ:  087.053.054-20,  no prazo de 03 (três) dias, o valor abaixo discriminado:LIMA CITADO para PAGAR,

VALOR EXECUTADO VERBA HONORÁRIA 10% TOTAL

R$ 4.997,64 R$ 499,76  R$ 5.497,40

 

Fica cientificado, ainda, o executado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para opor embargos à execução,
independentemente da garantia do Juízo, , constantes docontados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias
presente edital (artigos 914 e 915, caput, do CPC).

 Caso o pagamento seja efetuado no prazo de 03 (três) dias, haverá redução, pela metade, doADVERTÊNCIA -1:
valor da verba honorária, conforme dispõe o art. 827, §1º, do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à penhora sobre tantos bens quantos bastemADVERTÊNCIA - 2:
para integral pagamento do débito.

 Em caso de revelia, ser-lhe-á nomeado curador especial, conforme dispõe do art. 257, IV, doADVERTÊNCIA - 3:
CPC.

OBSERVAÇÃO 1: Não tendo o réu condições financeiras de contratar um advogado, poderá comparecer à
Defensoria Pública da União, nesta capital, para patrocinar sua defesa (endereço - Av. Pres. Epitácio
Pessoa, 2020 - Expedicionários, João Pessoa - PB, 58041-006, tel. .(83) 3133-1400)

O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação também terá de ser feita de modoOBSERVAÇÃO 2: "
eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os advogados devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico 

 e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso aohttps://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/avisoCadastro.seam
sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL."

: E como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) executado, por sePUBLICIDADE
encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido (art. 256, II, do CPC), conforme consta dos autos, é
expedido o presente, sendo o mesmo publicado no DJE, nos moldes do art. 257, II, III e IV, do CPC, mediante o
qual fica devidamente citado.

 

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Servidor(a)
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8 a. VARA FEDERAL

Intimação

PROCESSO Nº:0800560-03.2016.4.05.8202 - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALAUTOR:

 ANGELICA QUEIROZ GUARITARÉU:
 ERIVALDO JACO DE SOUSARÉU:

 Aldrich Hamon Ferreira DiasADVOGADO:
 ERIVAN DIAS GUARITARÉU:
 MARISTELA DE SOUZA FALCAO - MERÉU:

 Antonio Jucelio Amancio QueirogaADVOGADO:
 Joanilson Guedes BarbosaADVOGADO:

 MARISTELA DE SOUZA FALCAORÉU:
 Antonio Jucelio Amancio QueirogaADVOGADO:

 CLAUDIA APARECIDA DIASRÉU:
 Guilherme Almeida De MouraADVOGADO:

 ERISVALDO ALVES DA SILVARÉU:
 Djanio Antonio Oliveira DiasADVOGADO:

 ALINE DE ALEXANDRIA GUARITARÉU:
 ERIKA QUEIROZ GUARITARÉU:

 (JUIZ FEDERAL TITULAR)8ª VARA FEDERAL - PB

  

 

SENTENÇA

(Tipo "A" - Res. CJF nº 535/2006)

1 RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL -
 em face de  ,  , MPF ERIVALDO JACÓ DE SOUSA CLÁUDIA APARECIDA DIAS ERISVALDO ALVES DA

,  ,  , SILVA ALINE DE ALEXANDRIA GUARITA ÉRIKA QUEIROZ GUARITA ANGÉLICA QUEIROZ
,     e GUARITA EDNA EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA BANDEIRA, MARISTELA DE SOUZA FALCÃO

, objetivando a condenação dos demandados por alegado ato deMARISTELA DE SOUZA FALCÃO - ME
improbidade administrativa cometido por ocasião da realização do São João antecipado 2010, custeado com recursos
do Convênio 735297/2010 do Ministério do Turismo - MTUR.

Em síntese, o MPF narrou que o Município de Monte Horebe/PB, naquela ocasião sob a gestão de ERIVAN DIAS
GUARITA, firmou o Convênio n° 735297/2010 com o Ministério do Turismo, no valor total de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), sendo a contrapartida municipal fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), objetivando promover as
festividades de São João daquele Município no ano de 2010.

Disse também que, para proceder à execução do aludido Convênio, o então prefeito contratou a empresa STELLA
, nome fantasia da empresa    , mediante oPRODUÇÕES MARISTELA DE SOUZA FALCÃO PRODUÇÕES - ME

Procedimento de  ,   utilizando como fundamento o disposto no art. 25,Inexigibilidade de Licitação nº 002/2010
inciso III, da Lei nº 8.666/93, segundo o qual é inexigível a licitação "para contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública".

Explicou que, todavia, a empresa  não comprovou ter relação de exclusividade comSTELLA PRODUÇÕES 
nenhuma das bandas incumbidas de prestar serviços no evento - apresentando tão somente "Cartas de Exclusividade"
referentes às bandas "Forró na Tora" e "Saia Rodada", válidas para um único dia, bem como Contrato de Prestação de
Serviços com Exclusividade, igualmente válido apenas para o dia da realização do evento, o que afrontaria o
entendimento do TCU manifestado no Acórdão 96/2008.
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Aduziu, além disso, que, não bastasse a inexigibilidade ilegal,   não teria prestado contasERIVAN DIAS GUARITA
da totalidade do numerário transferido pelo Convênio 735297/2010, cuja conclusão foi parcialmente reiterada, após
reanálises, concluindo que não fora comprovada a realização da apresentação da banda denominada "Forró na Tora",
cuja contratação havia sido fixada no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Por fim, aduziu que, como consequência direta da ausência na prestação de contas, restou comprovado que a
importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) não tinha encontrado sua correta destinação, consubstanciando
evidente desvio de recursos sob o valor repassado pelo convênio em referência.

Intimada, a União pugnou o acompanhamento até ulterior entendimento da Procuradoria da União no Estado da
Paraíba (id. nº 4058202.1100974).

Em manifestação de id. nº 4058202.5486286, a União aduziu que não possuía interesse em integrar a lide nas
circunstâncias atuais.

Devidamente notificados na forma do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, apresentaram manifestação preliminar os
demandados    (id. nº 4058202.3576906),    (id. nºErivaldo Jacó de Sousa Maristela de Souza Falcão
4058202.1592950),   (id. nº 4058202.1592943),   (id. nºMaristela de Souza Falcão - ME Erisvaldo Alves da Silva
4058202.1571416) e   (id. nº 4058202.6368789).Edna Eustáquio de Oliveira Bandeira

Apenas a promovida   suscitou questão preliminar no bojo de sua manifestaçãoEdna Eustáquio de Oliveira Bandeira
(ilegitimidade passiva).

Em réplica, o MPF pugnou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela demandada Edna
, requerendo o recebimento da petição inicial em relação aos demais, com oEustáquio de Oliveira Bandeira

consequente prosseguimento do feito (id. nº 4058202.7436785).

Por meio da decisão de id. nº 4058202.7683120, reconheceu-se a ilegitimidade passiva da demandada Edna
, ao tempo em que a petição inicial foi recebida.Eustáquio de Oliveira Bandeira

Em petição de id. nº 4058202.7929416, o promovido   ratificou sua defesa preliminar,Erisvaldo Alves da Silva
pugnando pela realização de audiência de instrução e julgamento.

Citado, o promovido  apresentou contestação, através da qual alegou ausência de culpa, doloErivaldo Jacó de Sousa
ou dano ao erário (id. nº 4058202.4331330).

Citada, a promovida    apresentou contestação, por meio da qual alegou,Maristela de Souza Falcão - ME
preliminarmente, vedação de responsabilidade objetiva e ausência de justa causa. No mérito, aduziram que não havia
comprovação de dolo, culpa grave ou dano ao erário, de modo que não configurado ato de improbidade administrativa
(id. nº 4058202.8610287).

Os demais promovidos, apesar de citados, não apresentaram contestação.

Intimado, o  apresentou manifestação, por meio da qual requereu a realização de audiência para colheita doMPF
depoimento pessoal dos promovidos (id. nº 4058202.8740221).

Na decisão de id. nº 4058202.8749474, julgaram-se revéis os promovidos que não apresentaram contestação e
determinou-se a designação de audiência de instrução e julgamento.

Em petição de id. nº 4058202.9258450, o promovido   requereu o reconhecimento daErisvaldo Alves da Silva
prescrição intercorrente da pretensão, nos moldes previstos na Lei nº 14.230/2021.

Em 14.12.2021, através da plataforma digital , realizou-se audiência de instrução e julgamentoZoom Cloud Meetings
(id. nº 4058202.9282511).

Intimado, o MPF apresentou alegações finais, momento em que pugnou pelo afastamento da prescrição intercorrente.
Além disso, explicou que, após a instrução probatória, restara comprovada a configuração dos atos de improbidade
imputados aos promovidos, na forma como elencados na exordial, razão por que merecia prosperar sua pretensão (id.
nº 4058202.9375943).
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Intimado, o promovido   apresentou alegações finais, pugnando pelo reconhecimento daErisvaldo Alves da Silva
prescrição intercorrente. Além disso, aduziu ausência de culpa, dolo ou dano ao erário, requerendo a improcedência
da ação (id. nº 4058202.9422487).

Intimadas, as promovidas   e   também apresentaramMaristela de Souza Falcão Maristela de Souza Falcão - ME
alegações finais, mediante as quais pugnaram pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Ademais, requereram
a improcedência da ação, aduzindo que a instrução probatória não evidenciara a existência de dolo na sua conduta ou
de dano ao erário (id. nº 4058202.9513325).

Intimada, a promovida   apresentou alegações finais, pugnando pelo reconhecimento daCláudia Aparecida Dias
prescrição intercorrente. Além disso, em preliminar, aduziu cerceamento de defesa por ausência de notificação para
apresentação de manifestação preliminar. No mérito, requereu a improcedência da ação, alegando ausência de culpa,
dolo ou má-fé (id. nº 4058202.9422487).

Por fim, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Das Preliminares

A ré , em sua contestação, preliminarmente, alegou vedação de responsabilidadeMaristela de Souza Falcão - ME
objetiva e ausência de justa causa. Tais alegações, contudo, confundem-se com o próprio mérito da demanda, motivo
por que serão apreciadas na ocasião própria.

Por sua vez, em sede de alegações finais, a ré  aduziu cerceamento de defesa por ausência deCláudia Aparecida Dias
notificação para apresentação de manifestação preliminar. Acontece que, conforme certidão e mandado devidamente
assinado, a promovida restou notificada para apresentação de defesa prévia (id. nº 4058202.2197553, págs. 43 e 45).

Assim, , .não se sustenta a preliminar suscitada motivo por que a afasto  

Superadas essas questões processuais, passo ao exame do mérito do caso em debate.

2.2 Do Mérito

É estreme de dúvidas que a moralidade constitui pressuposto indissociável ao desenvolvimento das atividades da
Administração Pública. A par disso, 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 a conduta dos agentes públicos esteja pautada não apenas na lei, mas nos
padrões da honestidade.

Diante desse quadro, cumpre destacar que a Constituição Cidadã, por meio dos seus próprios dispositivos ou daqueles
que transfere ao regramento legal, vem reconhecer que a defesa da probidade administrativa constitui-se como
corolário do Estado Democrático de Direito, na medida em que o combate aos maus gestores dos negócios públicos é
um processo de construção de uma sociedade cada vez mais livre, justa e solidária (art. 3º, da CF).

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 matiz e o fundamento de validade da legislação infraconstitucional acerca da matéria.
Visando regulamentá-la, o legislador editou a Lei nº 8.429/92, prestigiando o caráter normativo dos princípios
administrativos, ao impor sanções aos agentes que, não obstante tenham se comprometido em preservar tais valores,
passaram a vilipendiá-los.

Referido diploma normativo apresenta a divisão dos atos de improbidade administrativa em três categorias: a) os que
importam enriquecimento ilícito do agente público, independentemente da ocorrência de danos ao erário (art. 9º); b)
os que causam prejuízo ao erário (art. 10); e c) os que atentam contra os princípios da Administração pública,
causando ou não prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito (art. 11). Sujeitam-se às sanções da LIA os agentes
públicos vinculados à conduta ímproba (art. 2º) e os particulares que tenham induzido ou concorrido para a prática
daquele ato, bem como os que dela se beneficiem, direta ou indiretamente (art. 3º).
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Ademais, vale consignar que a responsabilidade por improbidade administrativa se insere no âmbito do que se
convencionou chamar direito sancionador, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
(EREsp 1496347/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 28/04/2021), e ratificado pelo §4º, do art. 1º, inserido na LIA pela
Lei 14.230/2021. Dessa forma, a edição da nova legislação mais favorável ao réu reclama a discussão sobre a
retroatividade de suas normas, no esteio do disposto no art. 5º, XL, da CF/88.

Não há dúvida de que a repressão à improbidade administrativa constitui política pública perene, de status
constitucional, reclamando resposta estatal estável e coerente. Portanto, alterações legislativas que impactem na
resposta estatal aos atos de improbidade, notadamente quando deixam de considerar ímprobas condutas que o eram
pelo regime anterior, devem alcançar fatos pretéritos, sob pena de ofensa aos critérios de segurança, isonomia e justiça
encartados na Constituição e delineados pelo legislador.

Em situações análogas, a retroatividade foi chancelada pelo STJ, que entendeu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO

 1. A sindicância investigativa nãoOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
interrompe prescrição administrativa, mas sim a instauração do processo administrativo. 2. O processo
administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do
STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos
processos administrativos disciplinares. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente
defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. 3. Contudo, o processo administrativo foi
instaurado em 11 de abril de 2013 pela Portaria n. 247/2013. Independente da modificação do termo
inicial para a instauração do processo administrativo disciplinar advinda pela LCE n. 744/2013, a
instauração do PAD ocorreu oportunamente. Ou seja, os autos não revelam a ocorrência da prescrição
durante o regular processamento do PAD. 4. Agravo interno não provido (AgInt no RMS 65.486/RO,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe
26/08/2021).

Pois bem. A nova lei passou a estabelecer que, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da
interrupção, pela metade do prazo de 8 (oito) anos (art. 23, § 5º). Trata-se de hipótese de prescrição intercorrente, a
qual pode se consumar no curso do processo.

Apesar da possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica, conforme já consignado, especificamente em
relação à , por se tratar de instituto novo no âmbito das improbidades administrativas, prescrição intercorrente

, seja por apresentar viés de norma processual, seja por implicarentendo ser incabível sua aplicação retroativa
insegurança jurídica.

Além disso, caso aplicada retroativamente, a prescrição retroativa poderá ser indevidamente considerada como perdão
legal, e não como efeito da desídia da parte autora, posto não ter havido.

 e das 2.3 Da Materialidade Autorias

Do que consta dos autos, observa-se que o Município de Monte Horebe/PB, naquela ocasião sob a gestão de 
, firmou o Convênio n° 735297/2010 com o Ministério do Turismo, no valor total de R$ERIVAN DIAS GUARITA

100.000,00 (cem mil reais), sendo a contrapartida municipal fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
objetivando promover as festividades de São João daquele Município no ano de 2010. 

Para proceder à execução do aludido Convênio, o então prefeito contratou a empresa  , nomeSTELLA PRODUÇÕES
fantasia da empresa    , mediante o Procedimento de MARISTELA DE SOUZA FALCÃO PRODUÇÕES - ME

,  utilizando como fundamento o disposto no art. 25, inciso III, da Lei nºInexigibilidade de Licitação nº 002/2010
8.666/93, segundo o qual é inexigível a licitação "para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública".

Acontece que, de acordo com o , a empresa  não comprovou ter relação deParquet STELLA PRODUÇÕES 
exclusividade com nenhuma das bandas incumbidas de prestar serviços no evento - apresentando tão somente "Cartas
de Exclusividade" referentes às bandas "Forró na Tora" e "Saia Rodada", válidas para um único dia, bem como
Contrato de Prestação de Serviços com Exclusividade, igualmente válido apenas para o dia da realização do evento, o
que afrontaria o entendimento do TCU manifestado no Acórdão 96/2008.

6/15



 
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.trf5.jus.br
Código de autenticação: 9-1007-8876-7 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
Seção Judiciária da Paraíba

Diário da Justiça Eletrônico SJPB
Nº 111.0/2022 João Pessoa - PB    Disponibilização:  Terça-feira, 14 Junho 2022

De acordo com o parecer emitido à época (id. nº 4058202.1061078, pág. 07), a contratação direta deveria embasar-se
no art. 25, III, da Lei nº 8.666/93, cuja redação segue transcrita:

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 intelecção do aludido dispositivo, conclui-se que a contratação de artistas, sem a realização de prévio
procedimento licitatório, poderá ser efetuada de duas maneiras: a) mediante negociação direta com o profissional; ou
b) por meio de seu empresário exclusivo. Em ambas as situações, exige-se, ainda, a justificação da consagração pela
crítica especializada ou pela opinião pública.

Ao compulsar os autos, constata-se que a empresa , nome fantasia de STELLA PRODUÇÕES MARISTELA DE
  , detinha "Cartas de Exclusividade" referentes às bandas "Forró na Tora" eSOUZA FALCÃO PRODUÇÕES - ME

"Saia Rodada", válidas para um único dia, bem como Contrato de Prestação de Serviços com Exclusividade,
igualmente válido apenas para o dia da realização do evento (id. nº 4058202.1061078, págs. 28/31).

Com efeito, a partir do Acórdão TCU nº 096/2008 - Plenário, passou-se a entender pela vedação de contratação de
bandas musicais apenas com base em "carta de exclusividade para a data do evento", pois a exclusividade reclamada
pela Lei demandaria contrato devidamente registrado em cartório.

Na hipótese dos autos, contudo, não houve a demonstração de que a contratação se deu diretamente com o
profissional ou por meio de seu empresário exclusivo, não obstante comprovada a consagração pela crítica
especializada ou pela opinião pública.

De fato, verifica-se, , que não repousa nos autos do processo de inexigibilidade em comento a necessáriaprima facie
relação de exclusividade entre a empresa intermediária e os grupos musicais. É que necessária seria a contratação por
intermédio de empresário exclusivo, sendo este entendido como o único profissional que negocia e responde pela
contratação de determinado artista ou grupo musical, o que não é satisfeito com as famigeradas declarações de
exclusividade, as quais possuem validade apenas para um dia.

Ora, há uma clara intermediação da empresa contratada entre o empresário exclusivo do artista/banda e a prefeitura, o
que, de plano, já configura um indevido pagamento para um terceiro que certamente receberá recursos em troca desse
serviço. De acordo com a legislação de regência, a contratação somente se afigurava lícita se a contratação fosse feita
diretamente, sem intermediários.

Inclusive, no teor do Convênio referido (id. nº 4058202.1061068, pág. 23), especificamente na alínea "oo" do item II
da Cláusula Terceira, fica bem consignado competir ao Convenente:

(...)

apresentar na prestação de contas, quando da contratação de artistas, consagrados, enquadrados na
hipótese de inexigibilidade prevista no inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/1992, atualizada, por meio
de intermediários ou representantes, cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário
contratado, registrado em cartório, sob pena de glosa dos valores envolvidos. Ressalta-se 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;

(...)

O referido convênio foi assinado pelo então gestor, , tendo ele completa ciência dasERIVAN DIAS GUARITA
condições e requisitos para formalizar um processo de inexigibilidade de licitação e, mesmo assim, preferiu adotar
medida dissonante, o que fere, por óbvio, o inciso III do art. 25 da Lei de Licitações.

A presença nos termos do convênio celebrado da obrigatoriedade de se observar o que estipulado pelo TCU por meio
do Acórdão nº 96/2008 afasta a alegação defensiva de que tal decisão seria recente e não seria crível seu
conhecimento, principalmente por parte da comissão de licitação.
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Os termos da transcrita alínea "oo" são bastante didáticos, inclusive, em sua parte final, deixando clara a distinção
entre contrato de exclusividade e a "autorização que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à

.apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do evento"

Como advertido no próprio texto do Convênio, caberia ao gestor exigir o contrato de exclusividade com as bandas e
não as cartas de exclusividade apresentadas apenas para os dias do evento. No caso em comento, no entanto, foram
apresentadas cartas/contratos de exclusividade das bandas apenas para o dia da apresentação e localidade do evento.

Desse modo, a hipótese em análise não comportava o procedimento de inexigibilidade de licitação, diante da
viabilidade de competição.

Há de se pontuar, todavia, que, com o advento da Lei nº 14.230/2021, o legislador passou a exigir, para configuração
do ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, a efetiva perda patrimonial (frustrar a licitude de processo licitatório
ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los

). Neste ponto, consoante já consignado, convém rememorarindevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva
que as novas disposições materiais mais benéficas ao réu devem ser aplicadas retroativamente.

Nesse sentido, recente entendimento do TRF da 5ª Região:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE. ART. 11, I DA LEI 8.429/92. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS
SOBRE REPASSES E RECOLHIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.
DOLO. DOSIMETRIA. 1. Trata-se de apelações interpostas pelos réus JOSÉ FREDERICO

 (ex-prefeito do Município de Itambé/PE) e MARCELO BEZERRA DECÉSAR CARRAZONI
ANDRADE (ex-diretor executivo da ITAMBÉPREV) contra sentença do juízo da 25ª Vara Federal de
Pernambuco proferida em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, que julgou procedente o
pedido, para condenar os réus pela prática de ato que violou as normas regentes da atividade pública. 2.
Foi imputado aos réus a prática de ato ímprobo em razão da inserção de informações falsas em
documento público destinado ao Ministério da Previdência Social - MPS, artifício que permitiu a
obtenção de dois Certificados de Regularidade Previdenciária em favor do município de Itambé/PE,
possibilitando transferências voluntárias de recursos federais para o município. 3. O juízo de primeiro
grau julgou procedente a ação para condenar os réus JOSÉ FREDERICO CÉSAR CARRAZONI e
MARCELO BEZERRA DE ANDRADE nas seguintes penas: a) perda da função pública; b) suspensão
de seus direitos políticos, por 3 (três) anos; c) 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, por igual prazo e d) pagamento de multa civil no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada um dos promovidos. 4. Em suas razões de apelação, o réu José
Frederico César Carrazoni afirma que não houve ato ímprobo, pelo que requer a improcedência da ação.
Sustenta que, na qualidade de prefeito, não era responsável pela elaboração dos documentos e que estes
já vinham prontos para assinatura, não possuindo condições de contraditar o que ali continha; que não
possuía a mínima habilitação na matéria e por suas inúmeras atribuições de administrar o município
sequer dispunha de oportunidade para revisão do que lhe era encaminhado por diretores, assessores e
secretários municipais. Insiste que as irregularidades relativas às inconsistências contábeis resultaram
não de sua negligência, mas de incorreção de atribuição da assessoria contábil. Subsidiariamente,
requereu o afastamento das sanções exorbitantes e diminuição da multa aplicada. 5. O réu Marcelo
Bezerra de Andrade, por sua vez, requereu a improcedência da ação por não comprovação de dolo em
sua conduta. Sustenta que não possuía habilitação técnica em contabilidade e em matéria previdenciária
e que recebia de sua assessoria, através de empresa contratada para esse fim, toda a documentação
pronta, acreditando na veracidade dos dados que lhe eram entregues, assinando, por conseguinte, a
documentação pertinente. Aduz que, ao receber as informações da prefeitura ou mesmo dar sequência
aos atos administrativos advindos dela ou de sua assessoria, assim o fez de boa-fé, acreditando no que
lhe era repassado, não havendo qualquer dolo ou má-fé do requerido no caso presente.
Subsidiariamente, também requereu afastamento das sanções exorbitantes e diminuição da multa
aplicada. 6. No caso dos autos, discute-se a possível prática de ato ímprobo em razão da inserção de
informações falsas em documento público destinado ao Ministério da Previdência Social - MPS,
artifício que permitiu a obtenção de dois Certificados de Regularidade Previdenciária em favor do
município de Itambé/PE, possibilitando transferências voluntárias de recursos federais para o município.
7. Os réus na condição de gestores do município de Itambé/PE e do ITAMBÉPREV, apresentaram ao
Ministério da Previdência Social - MPS um total de 7 (sete) Comprovantes do Repasse e Recolhimento
ao RPPS, enviados nos dias 24/09/2009 e 18/05/2010, nos quais constava a informação do recolhimento
da quantia integral da parcela patronal referente ao período entre março de 2009 a abril de 2010. 8. Tal
informação, entretanto, era falsa, na medida em que, entre março de 2009 e abril de 2010, o Município
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de Itambé/PE recolheu a menor as contribuições sociais para custeio da previdência própria dos
servidores públicos municipais em relação à parcela patronal, totalizando a quantia de R$ 717.761,90
(setecentos e dezessete mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa centavos) de contribuições
devidas e não recolhidas. 9. A conduta foi enquadrada no inciso I do art. 11 da Lei n. 8.429/92 (I -
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;), atualmente revogado. 10. Acerca da questão posta nos autos, destaque-se que a
publicação da Lei n. 14.230/21 alterou substancialmente as regras legais atinentes às demandas de
improbidade administrava, afetando, principalmente, a legitimidade ativa, a tipicidade subjetiva,
especialmente aquela prevista no art. 10 da Lei n. 8.429/92, a tipicidade formal do art. 11 da Lei n.
8.429/92 e as regras de prescrição. 11. Relativamente às alterações de normas processuais, aplicar-se-á,
em regra, o princípio do isolamento dos atos processuais, de modo a considerar como válidos todos os
atos praticados até a entrada em vigor da nova lei, adaptando-se o procedimento a partir desse
momento. 12. Já no que tange às normas materiais, que alteraram a tipicidade dos atos de
improbidade, deverá ocorrer a aplicação retroativa das regras mais benéficas ao réu, por força da
previsão contida no art. 5º, XL, da Constituição, uma vez que a retroatividade da previsão legal
mais benéfica também produz efeitos no campo sancionatório administrativo. 13. Nesse ponto, há
que se reconhecer que, para as situações ainda não consolidadas, as novas regras materiais que
alteraram os tipos legais devem ser aplicadas retroativamente, uma vez que a ilicitude do ato

 14. Esse ponto é relevante no que tange à tipicidade subjetiva prevista no art.investigado desapareceu.
10 da Lei n. 8.429/92, uma vez que este deixou de prever a possibilidade de punição por culpa,
definindo que só haverá ato de improbidade administrativa quando o dano ao erário for ocasionado por
dolo. Da mesma forma, nos tipos previstos no art. 11 da Lei n. 8.429/92, que deixaram de ser
exemplificativos e abertos, passando a ser , somente será possível a adequação típicanumerus clausus
quando presente uma das oito condutas expressamente descritas em lei. 15. Assim, considerando que o
fato descrito nos autos não é mais ilícito para fins de improbidade administrativa, bem como que a nova
lei mais benéfica, nesse ponto, deve ser aplicada retroativamente, deve ser julgado improcedente o
pedido. 16. Apelações providas. (PROCESSO: 08001780720164058300, APELAÇÃO CÍVEL,
DESEMBARGADOR FEDERAL VINICIUS COSTA VIDOR, , JULGAMENTO:4ª TURMA
07/12/2021).

No caso em exame,  para o procedimento de inexigibilidade em si, não há qualquer mensuração de efetivo dano
patrimonial à Administração Pública, o que poderia ter sido facilmente demonstrado se acostados aos autos
orçamentos apresentados pela mesma empresa em outros eventos por ela realizados no período em que se dera a
contratação, por exemplo.

Na verdade, não há como pressupor a existência de dano ou desvio de recursos, pois a realização de shows musicais
demanda toda uma infraestrutura: camarins, produção, apresentação, deslocamento, hospedagem e alimentação dos
músicos, além de impostos/encargos. Logo, o valor recebido pelas bandas musicais é líquido, porém o custo final do
show inclui o valor pago ao músico e os custos decorrentes da infraestrutura.

Entendo, ainda, que a composição de preços de bandas ou demais artistas não depende, apenas, da existência ou não
de mediadores comerciais, afinal existem externalidades positivas e negativas que influenciam na maior ou menor
faixa de preços estabelecida, como a relação do intermediário com o empresário/produtor ou com a própria banda, a
época da contratação, a época e o local da apresentação, o custo do transporte da banda, o local da contratação, a
duração da apresentação, dentre outros.

Presumir que houve prejuízo em virtude da presença de intermediário, com o devido respeito, é desconsiderar os
inúmeros fatores, subjetivos e objetivos, levados em conta por quem se apresenta em eventos e festividades,
presunção esta incompatível com a norma que se pretende aplicar.

Desse modo, , não há que se falar, no presente caso, na prática deausente a comprovação de efetivo dano ao erário
ato de improbidade administrativa.

Da mesma forma, de pronto, assinalo que não merece prosperar o pedido de condenação do ex-gestor ERIVAN DIAS
, sucedido por suas herdeiras, por não ter prestado contas da totalidade do numerário transferido peloGUARITA

Convênio 735297/2010.

Para o MPF, a improbidade em questão adviria do fato de o demandado ter-se omitido no dever de prestar, incidindo
na disposição prevista no art. 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa.
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Com efeito, o dever de prestar contas é inerente ao exercício da função do administrador público, enquanto gestor de
bens e interesses da coletividade. Em se tratando de dinheiro público, este dever se acentua, tendo em vista que tais
recursos são originários, em sua maior parte, das contribuições dos próprios administrados, razão pela qual devem ser
vertidos em benefício da sociedade.

Tal dever, pois, decorre diretamente dos princípios da indisponibilidade do interesse público e da publicidade e tem
como objetivo garantir a efetiva transparência da gestão dos recursos financeiros e demais assuntos que interessam a
todos os administrados.

Veja-se o que dispõe art. 70, parágrafo único, da CF/88:

Art. 70, parágrafo único: Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a
União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Note-se, no que tange à aludida conduta, que não restam dúvidas de que a omissão no dever de prestação de contas é
uma prática antirrepublicana, que, ao impedir o exercício dos instrumentos de controle político, jurídico e social sobre
os negócios estatais, inviabiliza a participação do cidadão na gestão da coisa pública.

Ademais, a Instrução Normativa 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional, que disciplina a celebração de convênios
de natureza financeira, em seu art. 31, §§ 4º, 7º e 8º, dispõe:

Art. 31 [...]

§ 4º. Na hipótese de a prestação de contas não ser aprovada e exauridas todas as providências cabíveis,
o ordenador de despesas registrará o fato no Cadastro de Convênios no SIAFI e encaminhará o
respectivo processo ao órgão de contabilidade analítica a que estiver jurisdicionado, para instauração de
tomada de contas especial e demais medidas de sua competência, sob pena de responsabilidade.

§ 7º. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo convencionado, o concedente
assinará o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos,
incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, acrescidos de juros e correção monetária,
na forma da lei, comunicando o fato ao órgão de controle interno de sua jurisdição ou equivalente.

§ 8º. Esgotado o prazo, referido no parágrafo anterior, e não cumpridas as exigências, ou, ainda, se
existirem evidências de irregularidades de que resultem em prejuízo para o erário, a unidade concedente
dos recursos adotará as providências previstas no § 4º deste artigo.

Sobre a matéria, vale consignar que o TRF da 5ª Região possui entendimento no sentido de que o ato de improbidade
previsto no art. 11, VI, da LIA, configura-se apenas na hipótese de ausência de prestação de contas, não sendo
suficiente o atraso ou, mesmo, a deficiência das contas apresentadas para fins de configuração:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EX-PREFEITO. CONVÊNIO FIRMADO COM O FNDE. ART. 11 VI, DA LEI Nº 8.429/1992.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO E REMESSA TIDA POR INTERPOSTA

 1. Trata-se de apelação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL eIMPROVIDAS.
remessa necessária tida por interposta contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública de
Improbidade Administrativa, julgou improcedente o pedido formulado contra o requerido, ex-prefeito
do Município de Capela/SE. [...] 4. Embora o gestor público, enquanto ordenador de despesas, tenha o
dever de prestar contas dos recursos públicos que gerenciou em sua atividade administrativa, obrigação
que se mantém ainda que expirado o termo final indicado para tal apresentação, a Lei nº 8.429/1992 não
visa punir o agente público tido como inábil, mas aquele desonesto, corrupto, aquele desprovido de
lealdade e boa-fé. 5. O prazo para prestação de contas, em relação ao Convênio nº 702674/2010,
encerrou-se em 10/08/2012. Ocorre que o réu, ora apelado, apresentou a referida prestação de contas em
12/06/2017 (antes do ajuizamento da demanda). 6. Para efeito de configuração de ato de
improbidade administrativa, convém diferenciar a ausência de prestação de contas de sua

. Isto porque, o simples atraso na prestação de contas nãoapresentação tardia ou mesmo incompleta
constitui ato de improbidade administrativa, pois o preceito previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992
("deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo") refere-se à ausência de prestação de contas,
fato este que configura ato ímprobo por contrariar os princípios da Administração Pública, bem como
refletir a má-fé do agente público. 7. No caso dos autos, ainda que o atraso na prestação de contas tenha
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sido de quase 06 (anos) anos, tem-se que restou atendido, mesmo que a destempo, o objetivo decorrente
da norma acima citada, qual seja, o fornecimento de meios para a averiguação da regularidade do uso da
verba pública repassada, não havendo que se falar, portanto, em ato de improbidade administrativa. 8. A
presente Ação de Improbidade Administrativa deve ser rejeitada, tendo em vista a não subsunção da
conduta da parte ré ao tipo legal preceituado no art. 11, VI da Lei nº 8.429/1992. [...] 10. Apelação e
remessa necessária tida por interposta improvidas (PROCESSO: 08006409420174058504, APELREEX
- Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO
NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 13/10/2019. Sem destaques no
original).

Firmadas essas premissas, constato que os documentos emitidos pelo próprio Ministério do Turismo permitem
concluir que a prestação de contas foi realizada pelo então gestor, mas de forma incompleta.

Nesse sentido, observa-se que, por conta da deficiência, a primeira nota técnica de reanálise entendeu pela
necessidade de diligenciamento junto ao Convenente (id. nº 4058202.1061059, págs. 02/05). A segunda nota técnica
de reanálise, por sua vez, entendeu que os requisitos de elegibilidade do Convênio haviam sido atendidos em parte,
concluindo pela glosa do valor referente à contratação da Banda Forró na Tora (id. nº 4058202.1061063, págs. 06/08).

Denota-se, pois, que não se trata de caso de ausência de prestação de contas, mas de deficiência das
, no sentido de que o atoapresentadas, de modo a atrair o entendimento do TRF da 5ª Região acima colacionado

de improbidade previsto no art. 11, VI, da LIA, configura-se apenas na hipótese de ausência de prestação de contas,
não sendo suficiente o atraso ou, mesmo, a deficiência das contas apresentadas para fins de configuração.

Por fim, também aduziu o  que, como decorrência direta da ausência na prestação de contas, restaraParquet
comprovado que, sob a administração do então gestor, Sr. , a importância de R$ 35.000,00Erivan Dias Guarita
(trinta e cinco mil reais), que visava custear a apresentação da Banda Forró na Tora, não tinha encontrado sua correta
destinação, consubstanciando evidente desvio de recursos de parte do valor repassado pelo convênio em referência.

Sem muito esforço, percebe-se que a imputação do MPF parte do pressuposto de que a glosa parcial realizada pelo
Ministério do Turismo implicaria desvio de parte do recurso repassado em virtude do multicitado Convênio. Isso
porque, conforme já consignado, a segunda nota técnica de reanálise da prestação de contas apresentada concluíra que
os requisitos de elegibilidade do ajuste haviam sido atendidos em parte, concluindo pela glosa do valor referente à

 (id. nº 4058202.1061063, págs. 06/08), em virtude da não comprovação decontratação da Banda Forró na Tora
apresentação da apontada atração musical.

Embora o Juízo não se encontre vinculado ao entendimento do órgão administrativo concedente do recurso
conveniado, convém assinalar que, para além das matérias jornalísticas que fizeram referência à ocorrência de
apresentação da atração musical Forró na Tora (id. nº 4058202.1061059, pág. 18, id. nº 4058202.1061062 e id. nº
4058202.1061063, págs. 01/03), apenas uma delas posterior à data designada para o evento - 24 de maio de 2010 (id.
nº 4058202.1061063, págs. 01/03), mas sequer sem fotografia do evento, não foram os demandados capazes de

.comprovar a efetiva prestação do serviço e correta destinação de parcela do recurso recebido

Como se não bastasse a ausência de vídeos ou de registros fotográficos da suposta apresentação, convém assinalar que
os promovidos tampouco buscaram comprovar a realização de tal fato de outra forma, como através de prova
testemunhal, por exemplo.

O único demandado ouvido em Juízo, por sua vez, ao ser indagado em relação à situação em destaque, limitou-se a
afirmar que  que o evento havia ocorrido:ouviu dizer

Depoimento : é servidor público como agente administrativo em MonteErisvaldo Alves da Silva
Horebe; compôs a Comissão de Licitação na gestão de Erivan, mas não se recordo ao certo em que
período; foi convidado por Erivan e pela secretária, Cláudia Dias; os demais membros eram Erivaldo
Jacó e Cláudia, mas não se recorda se ela era a presidente; não participou da Inexigibilidade 02 de 2010
porque não foi convocado; não se recorda quem participou do procedimento; não sabe dizer se o
procedimento ocorreu; não conhece a empresa Maristela Falcão; , poisouviu dizer que a festa ocorreu
não reside em Monte Horebe; não sabe se a banda Forró na Tora participou do evento; não sabe se
foram prestadas contas do Convênio; trabalha na prefeitura das 7 às 13.
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Desse modo, assinalo que a conduta atribuída ao então Prefeito e ordenador de despesas implica ato de improbidade
administrativa que causou dano ao erário (art. 10, I, da LIA), restando configurado seu dolo em face da omissão por
não ter se cercado das cautelas necessárias para comprovar a aplicação específica da integralidade dos recursos
recebidos por força do Convênio nº 735297/2010.

As sanções aplicáveis ao agente ímprobo que causa lesão ao erário encontram-se estabelecidas da Lei de Improbidade,
no dispositivo abaixo transcrito:

12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais
comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:             (Redação dada pela Lei nº 14.230, de
2021)

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se
concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze)
anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder
público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze)
anos;        (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Há de pontuar, por relevante, que o agente ímprobo faleceu no curso do processo, tendo sido sucedido
processualmente por suas herdeiras ( ,   e ALINE DE ALEXANDRIA GUARITA ÉRIKA QUEIROZ GUARITA

).ANGÉLICA QUEIROZ GUARITA

Em tal hipótese, o art. 8º, da LIA, disciplina que o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que
se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do

.     patrimônio transferido

Dessa forma, mostra-se cabível apenas a sanção de ressarcimento do dano ocasionado ao erário, cuja importância
histórica corresponde ao valor cuja aplicação não restou comprovada - R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mas
respeitado o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido às demandadas sucessoras.

3 DISPOSITIVO

À luz do exposto,  os pedidos formulados na inicial, extinguindo oJULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para absolver os demandados ERIVALDO

,  ,  , JACÓ DE SOUSA CLÁUDIA APARECIDA DIAS ERISVALDO ALVES DA SILVA MARISTELA DE
  e  ; e condenar as demandadas SOUZA FALCÃO MARISTELA DE SOUZA FALCÃO - ME ALINE DE

,   e  , nos termosALEXANDRIA GUARITA ÉRIKA QUEIROZ GUARITA ANGÉLICA QUEIROZ GUARITA
do art. 12, II, combinado com o art. 8º, ambos da Lei nº 8.429/92, à penalidade de ressarcimento da importância de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), , a sofrer atualização monetária conforme Manual de Cálculos da Justiçapro rata
Federal, mas respeitado o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido.

Registro que todas as condenadas deverão arcar com o pagamento das custas judiciais.

Deixo de fixar honorários em favor do Ministério Público Federal, em razão do que dispõe o art. 44, I, da Lei nº
8.625/93. Da mesma forma, embora reconhecendo a sucumbência recíproca, mas em atenção ao princípio da simetria,
deixo de fixar honorários em favor dos réus absolvidos.
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Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para a apresentação de contrarrazões no prazo legal,
remetendo-se, em seguida, os autos ao TRF-5, tudo independentemente de nova conclusão.

Após a certificação do trânsito em julgado, intime-se a parte autora para providenciar a execução dos capítulos
condenatórios de obrigação de pagar quantias.

 decorrem da validação no sistema eletrônico.Publicação e registro

.Intimem-se as partes

Sousa/PB, data de validação no Sistema PJE.

 

GUILHERME CASTRO LÔPO

Juiz Federal Substituto da 8ª Vara/SJPB

 

Processo: 0800560-03.2016.4.05.8202
Assinado eletronicamente por:
GUILHERME CASTRO LOPO - Magistrado

 08/04/2022 16:18:47Data e hora da assinatura:
 4058202.9687924Identificador:

 Para conferência da autenticidade do documento:
 https://pje.jfpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

22032413510320600000009714370
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10 a. VARA FEDERAL

Edital de Citação

PROCESSO Nº: 0801027-72.2022.4.05.8201 - EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

EXECUTADO: JOAO DE ARRUDA DA SILVA

10ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL TITULAR)

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

(Artigo 8º, IV, Lei nº 6.830/80)

 

A(O) Doutora EMANUELA MENDONÇA SANTOS BRITO, Juíza Federal Titular da 10ª Vara, da Seção Judiciária
do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, etc. 

FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou conhecimento dele tiverem, que por este fica CITADO, com o
prazo de trinta (30) dias, o executado abaixo mencionado que se encontra em lugar incerto e não sabido, para
comparecer a este Juízo Federal, situado à Rua Edgard Vilarim Meira, S/N - Bairro Liberdade, nesta cidade, a fim de
no prazo de cinco (05) dias, após o escoamento do prazo do Edital, pagar a importância proveniente da EXECUÇÃO
FISCAL, sob pena de serem penhorados bens, tantos quantos bastem à satisfação do débito, acrescido das cominações
legais. 

 

EXECUTADO(S)/CITANDO(S): JOAO DE ARRUDA DA SILVA (CPF 627.816.771-91)

CDA(S) n: 4.073.003045/22-12

VALOR DA DÍVIDA: R$ 2.940,84 (em 28/04/2022), que deverá ser corrigido na data de efetivação do pagamento. 

A 10ª Vara Federal funciona no Fórum da Justiça Federal, localizado na Rua Edgard Vilarim Meira, s/n, Liberdade,
Campina Grande/PB, com expediente no horário das 09h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira [Contatos
institucionais: 10vara@jfpb.jus.br e Balcão Virtual - via WhatsApp 83. 99113-4431]. 

Dado e passado pela Secretaria da 10ª Vara Federal. Eu, LINCOLN REINALDO SILVA, digitei e conferi o presente
expediente, e assino (eletronicamente) por ordem do Juiz, nos termos do artigo 250, VI, do Código de Processo Civil.

 

Processo: 0801027-72.2022.4.05.8201
Assinado eletronicamente por:
LINCOLN REINALDO SILVA - Servidor Geral

 13/06/2022 13:59:35Data e hora da assinatura:
 4058201.10126158Identificador:

 Para conferência da autenticidade do documento:
 https://pje.jfpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

22061313563552000000010156389
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10 a. VARA FEDERAL

Edital de Citação

PROCESSO Nº: 0800758-33.2022.4.05.8201 - EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL

EXECUTADO: ANA GABRIELLA RAMOS DE ANDRADE

10ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL TITULAR)

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

(Artigo 8º, IV, Lei nº 6.830/80)

 

A(O) Doutora EMANUELA MENDONÇA SANTOS BRITO, Juíza Federal Titular da 10ª Vara, da Seção Judiciária
do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, etc. 

FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou conhecimento dele tiverem, que por este fica CITADO, com o
prazo de trinta (30) dias, o executado abaixo mencionado que se encontra em lugar incerto e não sabido, para
comparecer a este Juízo Federal, situado à Rua Edgard Vilarim Meira, S/N - Bairro Liberdade, nesta cidade, a fim de
no prazo de cinco (05) dias, após o escoamento do prazo do Edital, pagar a importância proveniente da EXECUÇÃO
FISCAL, sob pena de serem penhorados bens, tantos quantos bastem à satisfação do débito, acrescido das cominações
legais. 

 

EXECUTADO(S)/CITANDO(S): ANA GABRIELLA RAMOS DE ANDRADE - CPF/CNPJ: 069.310.704-95

CDA(S) n: Livro nº 156 - Folha nº 143

VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.870,80 - mil oitocentos e setenta reais e oitenta centavos (em 29 de março de 2022), que
deverá ser corrigido na data de efetivação do pagamento. 

A 10ª Vara Federal funciona no Fórum da Justiça Federal, localizado na Rua Edgard Vilarim Meira, s/n, Liberdade,
Campina Grande/PB, com expediente no horário das 09h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira [Contatos
institucionais: 10vara@jfpb.jus.br e Balcão Virtual - via WhatsApp 83. 99113-4431]. 

Dado e passado pela Secretaria da 10ª Vara Federal. Eu, JOAO EUDIVAN SOARES SANTANA, digitei e conferi o
presente expediente, e assino (eletronicamente) por ordem do Juiz, nos termos do artigo 250, VI, do Código de
Processo Civil.

Processo: 0800758-33.2022.4.05.8201
Assinado eletronicamente por:
JOAO EUDIVAN SOARES SANTANA - Servidor Geral

 13/06/2022 10:53:02Data e hora da assinatura:
 4058201.10124924Identificador:

 Para conferência da autenticidade do documento:
 https://pje.jfpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

22061310503809300000010155153
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