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RELATÓRIO 

 

Em despacho no presente processo o senhor Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, submete a exame e parecer desta Assessoria Jurídica a 

proposta de contratação direta de um profissional do setor artístico para a 

apresentação no XXXI Festival do Açaí no Município de Limoeiro do Ajuru/PA. 

 

Atendendo as providências preliminares, fez-se juntada ao processo de 

provas da consagração da artista perante a opinião pública nacional, por meio 

dos documentos juntados, que comprovam seu enquadramento nos requisitos do 

inciso III do art. 25 da Lei nª 8.666/93. 

 

Este é o breve relatório. 

 

PARECER 

 

Consagra o inciso III do artigo 25 do vigente Estatuto das Licitações, Lei 

nº. 8.666/93, a inexigibilidade de licitação para a contratação de profissional do 

setor artístico, por meio de empresário exclusivo, consagrado pela opinião pública: 

 

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.” (grifo nosso) 

 

No que se refere à exigência legal da consagração pela opinião pública, 

prevista no inciso III do artigo 25, verifica-se que a documentação acostada ao 

processo assegura o seu atendimento, conforme se comprova por meio de 

reportagens e artigos. 

 

Nesta senda, diante à subjetividade que permeia a presente 

contratação, inferimos que não há parâmetros objetivos hábeis a autorizar disputa 
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em âmbito concorrencial. Dessa forma, resta demonstrada a inviabilidade da 

licitação. Nesse sentido, destaca o festejado doutrinador Marçal Justen Filho: 

 

“Torna-se inviável a seleção através de licitação, eis que não haverá 

critério objetivo de julgamento. Será impossível identificar um ângulo 

único e determinado para diferenciar as performances artísticas. Dai 

a caracterização da inviabilidade de competição.” (JUSTEN FILHO, 

Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Aide, 2014, p. 514.) 

 

De outra senda, ressalta-se a especificidade da contratação direta do 

artista ou por meio de empresário exclusivo. Como se vê, contratação direta 

somente poderá ser realizada pela Administração Pública com o próprio artista, ou 

através de empresário que detenha contrato de exclusividade para todo e 

qualquer evento por ele produzido. O TCU já enfrentou o assunto: 

 

Contratação direta. Inexigibilidade. Artistas consagrados. Na 

contratação direta de artistas consagrados, com base no art. 25, 

inciso III, da Lei 8.666/93, por meio de intermediários ou 

representantes, deve ser apresentada cópia do contrato, registrado 

em cartório, de exclusividade dos artistas com o empresário 

contratado. O contrato de exclusividade difere da autorização que 

dá exclusividade apenas para os dias correspondentes à 

apresentação dos artistas e é restrita à localidade do evento, a qual 

não se presta para fundamentar a inexigibilidade. Acórdão 642/2014-

Primeira Câmara (Representação, Relator Ministro Valmir Campelo). 

 

Inobstante, a configuração da situação de inexigibilidade de licitação 

para o caso sub examine, por dever de ofício, e, sobretudo, buscando assegurar 

que a contratação dessa profissional seja precedida das inarredáveis cautelas para 

a melhor satisfação do interesse público, conforme o princípio da eficiência, 

tornam-se judiciosas as seguintes ponderações: 

 

I. Sendo o serviço uma prestação que satisfaz uma obrigação de fazer, 

impõe-se a exigência legal da clara e precisa definição do objeto e das 

condições contratuais, artigo 55 da Lei 8.666/93, que deverão ser 

consignadas num contrato administrativo formalizado por escrito, com 

vistas ao cumprimento das disposições legais vigentes e da fiel execução 

do objeto; 

 

II. Respeitante a exigência contida no artigo 111 do Estatuto das 

Licitações, cabe ressaltar que se a Lei diz “contratar”, subentende-se que 
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no contrato fique tudo especificado, não sendo necessário falar-se em 

receber o serviço técnico especializado, pois a feitura dele já está 

subsumida à cessão dos direitos patrimoniais fixados no contrato; 

 

III. Não obstante tratar-se de contratação de profissional do setor artístico, 

e que por isso mesmo pode dificultar a comparação de valores 

monetários, é de cautela a adoção da providencia expressa no inciso III 

do artigo 26 o qual determina justificativa do preço do serviço baseado 

em proposta fornecida pela empresa; 

 

Também, nos termos do parágrafo único do artigo 61, a publicação 

resumida do instrumento de contrato no prazo da Lei é condição indispensável 

para a sua eficácia. 

 

Por fim, saliente-se que a ausência de licitação não equivale à 

contratação informal, realizada com quem a administração bem entender, sem 

cautelas nem documentação. 

 

Ante todo o exposto, à luz das disposições normativas pertinentes, em 

especial o disposto no artigo 25 da Lei 8.666/93, hipótese em que configurando 

assim o interesse público e a preservação de seu patrimônio, bem como estando 

inviável o procedimento competitivo pelos motivos já apresentados, manifestamo-

nos favoráveis à legalidade da Inexigibilidade de Licitação em comento e posterior 

contração da Artista Solange Almeida representada de forma exclusiva pela 

empresa Sol Produção e Administração no XXXI Festival do Açaí, a ser realizado 

neste munícipio. 

 

É o parecer que submeto à consideração superior. 

 

Limoeiro do Ajuru/PA, 09 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

IGOR VALENTIN LOPES MIRANDA 

OAB/PA nº 17.032 

Assessor Jurídico 
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