
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAU-RN

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  DOUTOR(A)  JUIZ(ÍZA)  DE  DIREITO  DA  VARA 
CRIMINAL DA COMARCA DE MACAU

Ref. PIC nº  001/2013 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO 
NORTE,  por  seus  subscritores,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  vem perante  Vossa 
Excelência, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal,  art. 2 º da Lei Federal 
sob n.º 9.034/95,  art. 1º da Lei n.º 7.960/89, art. 240 e ss do CPP e art. 280 e ss do CPP 
formular pedido de 

BUSCA E APREENSÃO E SEQUESTRO DE BENS

em face de:

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU, localizada na Rua Barão 
Rio Branco, nº 17, Centro, Macau-RN, CEP: 59500-000 e quaisquer 
outros  endereços  em  que  funcionem  órgãos  da  Prefeitura 
Municipal;

2. SECRETARIA DE TURISMO DE MACAU-RN,  com endereço na 
Rua Augusto Severo, s/n, Centro, Macau-RN; 

3.  COMISSÃO  DE  LICITAÇÃO, com  endereço  na  Praça  Nossa 
Senhora da Conceição, Centro, Macau-RN;

4. SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DE MACAU, com 
endereço na Rua Martins Ferreira, nº 23, Centro, Macau-RN;

5.  FUNDAÇÃO  DE  CULTURA  DE  MACAU,  localizada  na  Av 
Centenario, 138, Centro, Macau – RN;

6.  FLÁVIO  VIEIRA VERAS, brasileiro,  empresário,  ex-Prefeito  do 
Município de Macau,  portador do RG nº 792.713 ITEP/RN, inscrito 
sob o CPF nº 466.451.104-30, residente na Rua Manoel Casado, nº 
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10, Pousada Pontal dos Anjos, camapum, Macau-RN;

7. FRANCISCO GASPAR DA SILVA PARAÍBA CABRAL, conhecido 
como “Chico  Paraíba”,  divorciado,  industriário,  portador  do  RG nº 
229863  SSP-RN  e  do  CPF  nº  188.478.894-72,  residente  e 
domiciliado na BR 406,  Km 05,  nº  180,  Salinópolis  (Macauzinho), 
Macau-RN;

8.  JOSÉ  ROMILDO  DA  CUNHA,  brasileiro,  divorciado, 
microempresário, portador do RG nº  496.536 ITEP-RN, inscrito sob 
o CPF nº 288.840.004.91, residente na Rua Lajes, nº 208, Porto de 
São Pedro, Macau-RN ou na Rua Manoel Casado, nº 10, Pousada 
Pontal dos Anjos, camapum, Macau-RN;

9.  FRANCISCO  EDSON  RIBEIRO,  conhecido  como  “Edinho 
Ribeiro”, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1.087.249 
ITEP-RN, inscrito sob o CPF nº 672.589.724-04, residente na Rua 
Francisca Ribeiro de Medeiros, nº 18, Diogo Lopes, Macau-RN;

10. EDVÂNIO  DE  OLIVEIRA  DANTAS,  conhecido  como  “Ed 
Oliveira”, brasileiro, divorciado, radialista e jornalista, portador do RG 
nº  001251968  ITEP-RN,  inscrito  sob  o  CPF  nº  937.286.624-53, 
residente na Av. Porto de Pedras, nº 4500, Condomínio Porto do Alto, 
Torre Mares, apto 2203, Natal-RN, CEP 590866-40; 

11.  EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS –  ME (NOME FANTASIA: 
DANTAS PROPAGANDA E EVENTOS),  pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ  nº  09.424.610/0001-97,  localizada  à  Rua  Carlos 
Chagas, nº 3470, Candelária. Natal – RN;

12.  CHRISTIANO  GOMES  DE  LIMA  JÚNIOR, conhecido  como 
“Júnior  Grafith”,  brasileiro,  solteiro,  empresário,  portador  do RG nº 
893687 ITEP-RN, inscrito sob o CPF nº 546.228.594-91, residente na 
Rua da  Algaroba,  s/n,  Condomínio  Parque  Itatiaia,  Torre  Marrom, 
apto 1002, Bairro Cidade Verde, Parnamirim-RN, CEP: 59.151-840;

13. ANGÉLICA DIAS DE ARAÚJO, brasileira, empresária, portadora 
do CPF nº  082.799.968-26, com endereço na Avenida Ayrton Senna, 
nº 880, Casa 144, Condomínio Bosque dos Poetas, Cidade Verde, 
Parnamirim – RN;

14. BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOÇÕES ARTISTICAS 
LTDA –  ME,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  CNPJ: 
05.088.013/0001-88,  localizada  na  Rua Irineu  Costa,  s/n,  Pitimbú, 
Natal, RN;

15.  M. A. DENES DE ARAÚJO ME  (NOME FANTASIA: RANGER 
ROVER ENTRETENIMENTOS),  pessoa jurídica de direito  privado, 
CNPJ 13.628.381/0001-08, com endereço na  Rua General Gustavo 
Cordeiro de Farias, 366, Petrópolis, Natal-RN

16.  GRUPO  MUSICAL  CAVALEIRO  DO  FORRÓ  LTDA,  pessoa 
jurídica  de  direito  privado,   CNPJ  nº  01.402.019/0001-27,  com 
endereço  na  Rua  Engenheiro  Octávio  Tavares,  3646,  Candelária, 
Natal-RN (Padang Produções);
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17.  BANDA DEIXE DE BRINCADEIRA,  pessoa jurídica de direito 
privado,  CNPJ  nº  14.898.657/0001-22,  com  endereço  na  Rua 
Engenheiro  Octávio  Tavares,  3646,  Candelária,  Natal-RN (Padang 
Produções);

18.  FORRÓ DA PEGAÇÃO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA,   pessoa 
jurídica  de  direito  privado,  CNPJ  nº  08.958.625/0001-72,com 
endereço  na  Rua  Engenheiro  Octávio  Tavares,  3646,  Candelária, 
Natal-RN (Padang Produções);   

pelos motivos fáticos e juridicos adiante expostos:

1. INTRODUÇÃO

Há vários anos, o Ministério Público vem acompanhando a realização de 
eventos  festivos  pelo  Município  de  Macau,  visando  analisar  a  forma de contratação  de 
artistas  musicais,  estrutura  de  palco,  som,  iluminação  etc,  dada  a  vultosa  quantia 
empregada pela Edilidade para a consecução dos eventos.

No Município  de Macau,  além do Carnaval,  a  Edilidade tem promovido 
hodiernamente a Festa de São João e a Festa do Sal (Festa de Emancipação da cidade).

Recentemente, a Operação Pão e Circo, deflagrada pelo Ministério Público 
da Paraíba, comprovou que a realização de grandes eventos, como os que acontecem em 
Macau,  são,  em  verdade,  instrumentos  para  o  desvio  de  dinheiro  público,  sendo  as 
contratações manipuladas por empresas que, associadas ao gestor, “levam” a grande fatia 
dos recursos empregados.

Na referida operação, constatou-se que Prefeitos e seus parentes, com o 
auxílio  de  servidores,  associavam-se  a  empresários  do  “ramo  artístico”  para  desviar 
recursos públicos superfaturando o custo dos shows e das demais contratações. Os artistas, 
segundo se apurou, recebiam valor muito inferior ao que “em tese” estava sendo pago pela 
Edilidade, sendo a “gordura” dividida entre os envolvidos.

O  esquema  era  simples.  Várias  empresas  eram  criadas  em  nome  de 
pessoas diferentes,  mas todas elas eram administradas por  um único empresário.  Essa 
circunstância tornava possível, quando se realizava licitação, por exemplo, para contratação 
de  estrutura  de  palco,  som  e  iluminação,  que  as  empresas  concorressem  entre  si, 
revezando-se os vencedores.  As contratações dos artistas,  por outro lado, eram sempre 
realizadas através da intermediação de uma única empresa, previamente “definida e bem 
selecionada” pelo Prefeito. As empresas “manipuladoras” dos eventos atuaram em diversos 
Municípios  e  causaram  ao  erário  público  um  prejuízo  de  aproximadamente  R$ 
65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais).  Curiosamente,  as cidades que mais 
despenderam recursos com as organizações de eventos se destacam entre aquelas com 
menor índice de desenvolvimento entre as cidades da Paraíba e do país.    

O  referido  esquema,  descortinado  em  vários  Municípios  do  Estado  da 
Paraíba, muito se assemelha ao adotado na cidade de Macau, conforme será demonstrado. 

Com efeito, consoante se demonstrará nos tópicos seguintes, há provas 
contundentes de que as contratações, na cidade de Macau, assim como ocorriam no Estado 
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vizinho, são superfaturadas e realizadas em desacordo com a Lei de Licitações.

Recentemente,  diversos  jornais  publicaram  matérias  relacionadas  aos 
vultosos recursos empregados por Prefeituras Municipais na realização de eventos festivos.

Em  matéria  publicada  no  portal  UOL,  destacou-se  a  exorbitância  dos 
valores gastos no carnaval de 2012 de Macau:

“Em Macau, o Carnaval custou R$ 2,2 milhões em cachês a artistas. Entre 
todos os contratados, nenhuma banda foi tão agraciada como a potiguar 
Grafith,  que  teria  recebido  nada  menos  que  R$  700  mil  por  sete 
apresentações.

Apesar  de  não  ser  São  João,  bandas  de  Forró  também  não  foram 
esquecidas: Cavaleiros do Forró (R$ 165 mil), Forró Pegado (R$ 160 mil) e 
Forró dos Play (R$ 150 mil)  também receberam quantias bem acima de 
valores normais, segundo análise do MP.

O  UOL consultou um produtor  cultural  e mostrou a planilha apresentada 
pelas prefeituras. Para ele, os cachês não custam nem próximo dos valores 
citados em praticamente todos os casos.

“Esses preços estão completamente  fora  da  realidade  dos  shows,  ainda 
mais por se tratar de cidades do interior do Nordeste. Com R$ 2 milhões 
você promove uma festa de dez dias, com dez atrações nacionais de peso e 
ainda sobra d  i  nheiro  . Poucos shows custam R$ 100 mil”, disse.” (Consulta 
realizada  em  14.08.12.  Link:  http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2012/08/03/mp-investiga-caches-milionarios-pagos-por-prefeituras-
a-artistas-no-rio-grande-do-norte.htm)

O jornal Tribuna do Norte, por outro lado, relacionou os valores gastos nos 
eventos e os valores percebidos a título de royalties e FPM, informando que:

“No primeiro  semestre  deste  ano,  algumas prefeituras do interior  do Rio 
Grande do Norte gastaram entre 41,4% e 71,5% da receita do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) na contratação de bandas para shows 
carnavalescos e festas de aniversário das cidades. De acordo com relação 
de shows e valores, em poder do Ministério Público e qual a TRIBUNA DO 
NORTE teve acesso, os carnavais deste ano, nos municípios de Guamaré e 
Macau, custaram aos cofres públicos mais de R$ 2,5 milhões.

Guamaré investiu R$ 2,568 milhões no carnaval 2012, o que representa 
71,5% da receita do FPM, até o mês de julho (R$ 3,588 milhões). Ou ainda, 
95,4% dos  royalties  recebidos  no  mês  de  fevereiro  de  2012  (R$  2,691 
milhões). Foram contratadas 17 bandas.  Em Macau, não foi  diferente.  O 
carnaval 2012, com a contratação de 27 bandas, custou R$ 2,604 milhões, 
o equivalente a 41,4% da receita de FPM (até julho). Num comparativo com 
os royalties, o município investiu 92,2% do repasse feito pela Petrobras no 
mês de fevereiro.

E todo esse gasto tem uma explicação: algumas das bandas contratadas 
por prefeituras do interior do Estado para  animar carnavais, festas juninas e 
eventos que marcam os aniversários das cidades cobraram, este ano, até 
48 vezes o valor do cachê praticado no mercado para a iniciativa privada. 
Foi o caso do artista local que se apresentou na festa de emancipação de 
Guamaré, realizada em maio, e que cobrou R$ 38 mil,  por apresentação 
única, quando geralmente seu cachê não passa de R$ 800,00.
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(...)
Para a mesma festa, a prefeitura também contratou uma banda local por R$ 
55 mil e uma banda de Recife (PE), por R$ 53 mil. O cachê “normal” das 
duas fica em torno de R$ 10 mil. Para encontrar os valores de mercado, a 
TN fez consulta a dois produtores locais, que pediram para ter seus nomes 
preservados.

No caso de Macau, as diferenças também vão às alturas. Uma das bandas 
contratadas para o carnaval deste ano, que é do Ceará, cobrou R$ 150 mil.  
Geralmente, o valor que recebe nos eventos que anima fica entre R$ 20 mil 
e R$ 30 mil. Se comparados, os valores cobrados de um município a outro 
também espantam. Uma banda de Recife (PE) que tocou no carnaval de 
Macau, este ano, por R$ 110 mil, cobrou R$ 34 mil a mais para tocar na 
cidade vizinha, Guamaré.

Em Macau e Guamaré, o custo dos shows carnavalescos em 2012 variaram 
entre  R$  8  mil  e  R$  300  mil,  por  apresentação.  A principal  banda  que 
conduz o carnaval de Macau cobrou R$ 100 mil, por show. Fez sete shows, 
sendo seis com duração de cinco horas e um com duração de duas horas e 
trinta minutos. Já a banda cearense que toca em Macau cobrou R$ 300 mil 
por  uma  única  apresentação.”(Consulta  realizada  em  14.08.12.  Link: 
http://tribunadonorte.com.br/noticia/shows-comprometem-ate-70-do-
fpm/227543

As matérias acima destacadas revelaram fatos e circunstâncias que as 
provas adiante elencadas cuidarão de elucidar.

2. FATOS

2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS PARTÍCIPES 

Desde o início do ano de 2008, o Ministério Público tem recebido 
representações com diferentes origens, pugnando pela apuração de contratações de grande 
vulto realizadas pelo Município de Macau sempre na véspera de eventos festivos, balizadas 
na inexigibilidade de licitação, cujos objetos se referem a apresentações de shows musicais.

A  partir  de  algumas  representações,  restaram  instaurados  os 
Inquéritos  Civis  nº  019/2010,  003/2011,  007/2012,  001/2012  e  os  Procedimentos 
Preparatórios  nº  031/2012 e  045/2012,  os  quais  revelaram a prática  de diversos  ilícitos 
criminais,  ensejando  a  instauração  do  Procedimento  de  Investigação  Criminal  nº 
001/2013,  que  se  encontra,  atualmente,  em  plena  tramitação  perante  este  Órgão 
Ministerial.

A  partir  das  investigações  já  empreendidas,  apurou-se  que  o 
Município de Macau, a partir da gestão do ex-Prefeito FLÁVIO VIEIRA VERAS, estimulado 
pelas robustas verbas oriundas dos royalties decorrentes do petróleo, elaborou um extenso 
calendário  de  eventos,  sempre  comemorados  com  festas  grandiosas,  onde  são  gastas 
expressivas somas de dinheiro. A seguir, tem-se tabela contendo os valores gastos pelo ex-
Prefeito  FLÁVIO VIEIRA VERAS,  somente  para  a  contratação de bandas,  nos últimos 
eventos:

DESPESAS COM ATRAÇÕES MUSICAIS 
FORMA DE CONTRATAÇÃO EVENTO VALOR
Direta (inexigibilidade de licitação) Carnaval - 2008 R$ 1.003.620,00
Direta (inexigibilidade de licitação) Festa do Sal - 2010 R$ 305.000,00
Direta (inexigibilidade de licitação) Carnaval  - 2011 R$ 2.136.000,00
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Direta (inexigibilidade de licitação) Festa do Sal  - 2011 R$ 530.500,00
Direta (inexigibilidade de licitação) Carnaval - 2012 R$ 2.774.000,00
Direta (inexigibilidade de licitação) Festa de São João/São Pedro 

-  2012
R$ 318.500,00

TOTAL R$ 7.067.620,00

Sob  a  argumentação  de  que  tais  festas  atraem visitantes  para  a 
cidade,  estes  eventos  são  realizados  pela  Secretaria  de  Turismo,  com  a  participação 
silenciosa e determinante do presidente da Fundação de Cultura, FRANCISCO GASPAR DA 
SILVA PARAÍBA CABRAL  (Chico Paraíba),  colocado estrategicamente à frente do órgão 
para organizar as contratações, realizadas, em sua grande maioria, com a participação dos 
empresários JOSÉ ROMILDO DA CUNHA e FRANCISCO EDSON RIBEIRO. Além destes, o 
empresário MÁRCIO ANDERSON DENES DE ARAÚJO tem se destacado nas contratações 
com o Município de Macau. 

Por outro lado, dentre as bandas contratadas, sempre se destaca, 
pela frequência e pelos altos cachês, a Banda Grafith, pertencente a CHRISTIANO GOMES 
DE LIMA JÚNIOR (Júnior Grafith) e ANGÉLICA DIAS DE ARAÚJO. Nos últimos eventos, a 
contratação da referida banda passou a ser realizada com a intermediação do empresário 
EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS, cuja participação nos eventos do Município tem crescido 
vertiginosamente.  

Além  da  Banda  Grafith,  outras  atrações  têm  participado  com 
frequência dos eventos do Município, havendo fortes indícios de que estejam inseridas no 
esquema de desvio de recursos públicos através do superfaturamento de contratos, quais 
sejam,  CAVALEIROS  DO  FORRÓ,  BANDA  DEIXE  DE  BRINCADEIRA  e  FORRÓ  DA 
PEGAÇÃO. 

Após vários meses de investigação, constatou-se de forma cristalina 
que  as  contratações,  EM  TODOS  OS  EVENTOS,  foram  realizadas  ilegalmente  por 
empresários  intermediários  e  com  superfaturamento  de  preços,  com  a  participação  e 
engajamento  de  todos os  investigados  acima  citados,  quais  sejam,  Flávio  Vieira  Veras, 
Francisco Gaspar da Silva, José Romildo, Francisco Edson Ribeiro, Márcio Anderson Denis 
de Araújo, Christiano Gomes de Lima, Edvânio de Oliveira Dantas e das atrações Banda 
Grafith, Cavaleiros do Forró, Banda Deixe de Brincadeira e Forró da Pegação. 

Segundo  se  apurou,  FRANCISCO  GASPAR  DA SILVA PARAÍBA 
CABRAL, Presidente da Fundação de Cultura, realiza o primeiro contato com as bandas e é 
responsável  por  acertar  os  preços  dos  cachês,  elaborando  tabela  de  “pesquisa 
mercadológica”.

Foi  o  que  aconteceu  em  relação  às  festividades  do  Carnaval  de 
2011,  cujas  contratações  por  inexigibilidade  de  licitação  foram  deflagradas  a  partir  de 
“Pesquisa Mercadológica” subscrita pelo Presidente da Fundação de Cultura, e se repetiu 
em relação à Festa do Sal de 2011 e ao Carnaval 2012.

O empresário Márcio Anderson Denis de Araújo, ao ser ouvido na 
Promotoria,  relatou,  claramente,  que  as  negociações  para  o  Carnaval  de  2012  foram 
travadas diretamente com o Sr. Francisco Gaspar da Silva Paraíba Cabral. Nesse sentido, 
observe-se o seguinte trecho do seu depoimento:

“Que no carnaval de 2012 de Macau intermediou a contratação das bandas 
Cavaleiros do Forró, Forro da Pegação, Deixe de Brincadeira e Nagibe; (…) 
Que apresentou ao Município de Macau no mês de novembro de 2011 uma 
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proposta para o carnaval de 2012 relacionada a várias bandas, incluindo as 
quatro já citadas; Que a proposta foi entregue à secretária do Secretário de 
Turismo;  (…)  Que  recebeu  uma  ligação  da  secretária  do  Secretário  de 
Turismo  informando  que  a  proposta  havia  sido  aceita;  Que  veio  ao 
Município de Macau no dia 19 de dezembro de 2011 para acertar os 
detalhes;  Que  fez  a  negociação  diretamente  com  o  Secretário  de 
Turismo, conhecido como Chico Paraíba; Que no dia 19 de dezembro 
de 2011 ficaram definidas as datas de apresentação de cada banda; 
Que só recebeu o pagamento pelos shows depois do carnaval; Que ainda 
não  recebeu  todo  o  valor  dos  contratos;(...)Que  forneceu  um recibo  ao 
Município indicando o valor  total  de R$ 285.000,00,  o valor pago de R$ 
153.000,00 e o valor restante; Que o recibo foi assinado pelo Secretário 
Chico Paraíba; Que os dois cheques foram pagos mais ou menos vinte 
dias depois do carnaval; Que o Secretário Chico Paraíba indagou se a 
contratação poderia ser feita diretamente e o declarante disse que sim, 
mas seria sem a participação da empresa; Que não sabe se o Município 
tentou contratar diretamente com as bandas;  (...)” (Depoimento prestado 
nos autos do IC nº 001/2012)(Grifos acrescidos)

 
Pois bem. Amparado no extenso calendário festivo do Município, o 

ex-Prefeito  FLÁVIO VIEIRA VERAS, auxiliado  pelo  Presidente  da  Fundação  de  Cultura 
FRANCISCO  GASPAR  DA SILVA PARAÍBA CABRAL,  possuía  um  campo  fértil  para  a 
contratação de empresas para a locação de estruturas de palco, som, iluminação e bandas 
musicais.  Nesse  particular,  chamou  atenção  o  fato  de  que  o  empresário  local  JOSÉ 
ROMILDO DA CUNHA foi contratado direta ou indiretamente com uma frequência pouco 
usual em um ramo com concorrência acirrada, como é o caso.

A partir  da  análise  do  procedimento  de  investigação  criminal  em 
anexo, constata-se que o investigado JOSÉ ROMILDO DA CUNHA foi contratado para os 
seguintes eventos:

FORMA  DE 
CONTRATAÇÃO

EVENTO EMPRESA 
CONTRATADA

PROCURADOR/R
EPRESENTANTE 

VALOR

Direta 
(inexigibilidade  de 
licitação)

Carnaval  - 
2008

Micheline  Silva 
Marques 

José  Romildo  da 
Cunha

R$ 1.003.620,00

Direta 
(inexigibilidade  de 
licitação)

Festa do Sal 
-  2010

Ranielson 
Guimarães  da 
Cunha-ME

José  Romildo  da 
Cunha

R$ 70.000,00

Direta 
(inexigibilidade  de 
licitação)

Carnaval  - 
2011

Ranielson 
Guimarães  da 
Cunha-ME

José  Romildo  da 
Cunha

R$ 1.520.000,00

Direta 
(inexigibilidade  de 
licitação)

Festa do Sal 
-  2011

José  Romildo  da 
Cunha

R$ 16.500,00

Direta 
(inexigibilidade  de 
licitação)

Carnaval  - 
2012

J  R  da  Cunha  - 
ME

José  Romildo  da 
Cunha

R$ 280.000,00

Direta 
(inexigibilidade  de 
licitação)

Festa  de 
São 
João/São 
Pedro 2012

J  R  da  Cunha  - 
ME

R$ 55.000,00

TOTAL:  R$ 2.945.120,00

Fazendo um cálculo rápido dos valores contratados para os eventos 
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outrora  relacionados,  chega-se  à  conclusão  de  que  o  investigado  JOSÉ ROMILDO DA 
CUNHA recebeu, em relação a seis eventos a título de contratação de bandas da Prefeitura 
de Macau, a quantia exorbitante de R$ 2.945.120,00 (Dois milhões, novecentos e quarenta 
e cinco mil, cento e vinte reais).

Em  continuidade  às  investigações,  chegou-se  a  outra  informação 
igualmente inesperada em relação ao presente caso, qual seja, de que José Romildo da 
Cunha, ora em nome próprio, ora como procurador, intermedeia a contratação de diversas 
atrações musicais, sem ser efetivamente o empresário exclusivo delas.

No Carnaval de 2008, o empresário se valeu de empresa constituída 
em nome de Micheline Silva Marques para encabeçar a totalidade dos contratos realizados. 

Para  o  carnaval  de  2011,  o  empresário  se  valeu  da  empresa 
Ranielson Guimarães da Cunha-ME, pertecente ao seu filho e cujo objeto principal consiste 
no fornecimento de serviço de provedor de acesso a Internet. 

Ao  ser  ouvido  sobre  os  fatos,  Ranielson  Guimarães  da  Cunha 
esclareceu:

“Que não é empresário de produções artísticas; que tem uma empresa em 
seu nome, mas quem cuida dela é seu pai; Que não participa da gestão da 
empresa;  Que  emitiu  a  procuração  às  fls.  46;  Que  sabe  que  seu  pai 
promove shows, mas não tem conhecimento do processo, não sabe dos 
contratos assinados com a Prefeitura de Macau ou com os empresários, 
nem das cartas de exclusividade; (...)Que tem um provedor de Internet com 
o pai, mas não sabe se é no mesmo CNPJ; Que recebe um salário pelo 
trabalho  que  realiza  no  provedor;  Que  não  recebeu  qualquer  verba 
relacionada a shows, eventos, particulares ou da Prefeitura(...)”(Depoimento 
prestado nos autos o IC nº 003/2011)

É de fácil percepção que o investigado JOSÉ ROMILDO DA CUNHA 
se  utiliza  de  várias  empresas  para  a  participação  nos  diversos  eventos  do  Município. 
Ademais, outro ponto de extrema relevância é que o empresário, como elucidado, não é o 
representante  exclusivo  das  atrações  por  ele  intermediadas,  porém  foi  reiteradamente 
contratado por inexigibilidade de licitação.

Ainda em relação a José Romildo, convém destacar que a sua banda 
Kabaço Molhado, embora sem qualquer reconhecimento nacional, tem participado de todos 
os eventos do Município e recebido, por cada show, expressivo valor: 

Atração EVENTO VALOR

Banda Kabaço 
Molhado

Carnaval - 2008 R$ 32.000,00 (dois shows)
Festa do Sal - 2010 R$ 10.000,00 (um show)
Carnaval - 2011 R$ 100,000,00 (quatro shows)
Festa do Sal -  2011 R$ 16.500,00 (um show)
Carnaval - 2012 R$ 150.000,00 (seis shows)
TOTAL R$ 308.500, 00

Além do investigado  JOSÉ ROMILDO DA CUNHA, destaca-se,  no 
Município  de  Macau,  pela  frequência  com  que  celebra  contratos  com  a  Edilidade,  o 
empresário  FRANCISCO EDSON RIBEIRO DA SILVA, conhecido como Edinho Ribeiro e 
proprietário da Banda Axé Mais. No ano de 2010, este empresário, utilizando-se da empresa 
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Terra & Mar Produções Artísticas, instituída em nome de Flávia Gomes Barbosa de Oliveira, 
apresentou proposta e celebrou contrato com o Município na condição de procurador para a 
venda de shows de diversas bandas para a Festa do Sal. 

No ano de 2012, o mesmo empresário – Francisco Edson – celebrou 
contrato  com  o  Município  para  o  Carnaval,  através  da  empresa  MARKKA Produções 
Artísticas, constituída em nome de Darlan Moura Silva, mas administrada por ele, conforme 
informado em depoimento prestado perante o Ministério Público:

“Que é empresário do ramo de eventos; Que é conhecido como Edinho; 
Que não possui nenhuma empresa em seu nome; Que possui estruturas de 
som e palco e faz as locações e também vende shows de bandas; Que é 
ligado à pessoa jurídica MARKKA Produções artísticas; Que a empresa está 
em nome de Darlan Moura Silva, um dos vocalistas da banda Axé Mais, 
pertencente  ao  declarante;  Que  Darlan  é  o  administrador  da  empresa 
Markka  Produções  artísticas;  (...);  Que  decidiu  criar  a  pessoa  jurídica 
MARKKA para não ficar dependendo de outras pessoas; Que no carnaval 
de  2012  contratou  com  o  Município  de  Macau  através  da  empresa 
MARKKA; Que não criou a pessoa jurídica Banda Axé Mais, porque através 
da MARKKA vende os shows da Banda Axé Mais e também outros shows; 
Que o contato com os Municípios começa a ser feito em setembro/outubro; 
(…) Que o declarante e sua esposa não possuem procuração da empresa 
MARKKA; Que oficialmente Darlan é o responsável pela conta aberta em 
nome da empresa, mas o declarante possui as senhas e cartões do banco; 
Que, de fato, o declarante e Darlan são sócios, mas a empresa está apenas 
em nome de Darlan;” (depoimento prestado nos autos do IC nº 003/2011)

Ademais, a banda pertencente ao referido empresário – Axé Mais – 
tem participado dos últimos eventos do Município, consoante comprova o extrato abaixo:

EVENTO VALOR
Carnaval - 2011 R$ 32.000,00 (dois shows)
Carnaval - 2012 R$ 40.000, 00 (dois shows)
Festa de São João/São Pedro -  2012 R$ 30.000,00 (dois shows)
TOTAL R$ 102.000,00

Além da participação reiterada dos referidos empresários, chama a 
atenção a contratação repetitiva e por vultosos valores da  Banda Grafith,  pertecente ao 
empresários  CHRISTIANO GOMES DE LIMA JÚNIOR E ANGÉLICA DIAS DE ARAUJO. 
Esta atração, segundo se apurou, participa de TODOS os eventos do Município e recebe 
cachês que não são compatíveis com o seu reconhecimento nacional e os valores cobrados 
para tocar em outros Municípios ou em festas particulares. A seguir, segue tabela que retrata 
as últimas contratações da banda, os empresários que intermediaram e os valores pagos:

FORMA  DE 
CONTRATAÇÃO

EVENTO EMPRESA  INTERMEDIÁRIA 
(REPRESENTANTE)

VALOR

Direta  (inexigibilidade  de 
licitação)

Carnaval  - 
2008

Micheline  Silva  Marques 
(Procurador: José Romildo da 
Cunha)

R$  93.100,00 
(quatro shows)

Direta  (inexigibilidade  de 
licitação)

Festa do Sal - 
2010

F  J  de  Oliveira-ME 
(Procurador: Leonardo Martins 
de Medeiros)

R$ 15.000,00 
(um show)

Direta  (inexigibilidade  de 
licitação)

Carnaval  - 
2011

Ranielson  Guimarães  da 
Cunha-ME  (Procurador:  José 

R$  540.000,00 
(sete shows)
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Romildo da Cunha)
Direta  (inexigibilidade  de 
licitação)

Festa do Sal - 
2011

Edvânio de Oliveira Dantas – 
ME  (Edvânio  de  Oliveira 
Dantas)

R$ 30.000,00
 (um show)

Direta  (inexigibilidade  de 
licitação)

Carnaval  - 
2012

Edvânio de Oliveira Dantas – 
ME  (Edvânio  de  Oliveira 
Dantas)

R$  700.000,00 
(sete shows)

TOTAL R$ 1.378.100,00

Embora se trate de pessoa jurídica legalmente constituída, TODAS 
as contratações envolvendo a banda Grafith foram realizadas através de meros empresários 
intermediários.

 
EDVÂNIO DE OLIVEIRA DANTAS, empresário que intermediou as 

últimas contratações da banda Grafith com o Município de Macau, também realizou outras 
contratações diretas com o ex-prefeito Flávio Vieira Veras:

FORMA  DE 
CONTRATAÇÃO

ATRAÇÃO EVENTO EMPRESA 
INTERMEDIÁRIA 
(REPRESENTANTE)

VALOR

Direta  (inexigibilidade 
de licitação)

-  Banda  Grafith  (R$ 
30.000,00)
-  Saia  Rodada  (R$ 
61.000,00)

Festa  do  Sal  - 
2011

Edvânio  de  Oliveira 
Dantas  –  ME  (Edvânio 
de Oliveira Dantas)

R$ 
91.000,00

Direta  (inexigibilidade 
de licitação)

- Banda Grafith (7x R$ 
100.000,00)

Carnaval - 2012 Edvânio  de  Oliveira 
Dantas  –  ME  (Edvânio 
de Oliveira Dantas)

R$ 
700.000,00

Direta  (inexigibilidade 
de licitação)

-  Forro  Jogo  de 
Cintura

Festa  de  São 
João/São  Pedro 
(2012)

Edvânio  de  Oliveira 
Dantas  –  ME  (Edvânio 
de Oliveira Dantas)

R$ 
16.000,00

TOTAL R$ 
807.000,00

Identificados os principais  componentes do esquema de fraude às 
licitações  e  superfaturamento  de  contratos,  tem-se  a  seguir  a  exposição  das  principais 
irregularidades relacionados aos eventos de Macau, as quais irão comprovar a participação 
ativa das empresas M A DENIS DE ARAÚJO – ME, GRUPO MUSICAL CAVALEIRO DO 
FORRO,  FORRO  DEIXE  DE  BRINCADEIRA  LTDA  -  ME  E  FORRO  DA  PEGAÇÃO 
EDIÇÕES  MUSICAIS  LTDA  no  esquema  de  fraude  a  licitações  e  contratações 
superfaturadas.

3.  PRINCIPAIS  IRREGULARIDADES  CONSTATADAS  NOS  ÚLTIMOS  EVENTOS  DO 
MUNICÍPIO

A  análise  dos  procedimentos  de  contratação  realizados  pelo 
Município de Macau-RN revela uma série de irregularidades, destacando-se dentre elas: a) 
a escolha pela contratação direta por inexigibilidade de licitação sem a observância das 
determinações  legais;  b)  o  claro  superfaturamento  dos  contratos  e  c)  o  desrespeito  às 
formalidades legais durante o procedimento de contratação.

3.1. Irregularidades constatadas na Festa do Sal 2010

Compulsando  o  processo  de  contratação  relacionado  ao  evento, 
infere-se que apenas três empresas foram contratadas para intermediar os contratos: 

a) Flávia Gomes Barbosa e Oliveira-ME (Nome de Fantasia: Terra & 
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Mar Produções Artísticas), através do procurador FRANCISCO EDSON RIBEIRO DA SILVA 
– Edinho Ribeiro;

b) Ranielson Guimarães da Cunha – ME (Nome de Fantasia: Pronet), 
através do procurador JOSÉ ROMILDO DA CUNHA;

c)  F  J  de  Oliveira  Barros  –  ME,  através do procurador  Leonardo 
Martins de Medeiros (atualmente um dos sócios da empresa  Forró da Pegação Edições 
Musicais Ltda);

Ocorre  que  as  referidas  empresas  não  eram  as  representantes 
exclusivas  das  atrações,  o  que  afastaria  a  possibilidade  de  contratação  direta  por 
inexigibilidade de licitação.

Além da contratação ilegal por inexigibilidade de licitação, tem-
se a existência de comprovação de superfaturamento dos valores, podendo-se citar 
como exemplo a contratação do cantor Gospel André Valadão.

Ora,  o show do referido cantor foi  vendido ao Município pelo 
empresário  FRANCISCO EDSON RIBEIRO DA SILVA pela  quantia  de  R$ 48.000,00, 
porém  o  valor  recebido  pela  atração  foi  de  R$  25.000,00,  demonstrando  um 
superfaturamento de R$ 23.000,00.

  
3.2. IRREGULARIDADES CONSTATADAS NO CARNAVAL DE 2011

A partir dos documentos apresentados pelo Município, constatou-se 
que se apresentariam nas festividades carnavalescas as seguintes atrações:

MACAU/CARNAVAL 2011
Evento – data Data do(s) 

show(s)
Valor Empresa intermediária

Banda kabaço Elétrico (04/03/11) 4X R$ 25.000,00 (quatro 
shows)

Ranielson Guimarães da 
Cunha-ME

Banda Grafith (04/03/11) R$ 60,000,00 + 6 X R$ 
80,000,00 (sete shows)

Ranielson Guimarães da 
Cunha-ME

Banda Doce Pecado (05/03/11) R$ 6.000,00 Ranielson Guimarães da 
Cunha-ME

Banda Introza   (05/03/11) R$ 16.000,00 Ranielson Guimarães da 
Cunha-ME

Banda Pawlera do Brasil (05/03/11) R$ 30.000,00 Ranielson Guimarães da 
Cunha-ME

Bloco Radiola de Ficha (05/03/11) 3X R$ 20.000,00 (três 
shows)

Ranielson Guimarães da 
Cunha-ME

Garota Safada Elétrico (05/03/11) R$ 224.000,00 F.J de Oliveira-ME
Pegação Elétrico (05/03/11) R$ 67.200,00 F.J de Oliveira-ME

Banda Zumzumbaba (06/03/11) R$ 30.000,00 Ranielson Guimarães da 
Cunha-ME

Banda Axé Mais (06/03/11) 2 X R$ 16.000,00 (dois 
shows)

Ranielson Guimarães da 
Cunha-ME

Oficina do Samba R$ 6.000,00 Ranielson Guimarães da 
Cunha-ME

Banda Deixe de 
Brincadeira

(06/03/11) R$ 56.000,00 F.J de Oliveira-ME

Jailson e Eliane Show (07/03/11) R$ 6.000,00 Ranielson Guimarães da 
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Cunha-ME
Lane Cardoso (07/03/11) R$ 40.000,00 Ranielson Guimarães da 

Cunha-ME
Marquinhos Show (07/03/11) 2 X R$ 8.000,00(dois 

shows)
Ranielson Guimarães da 

Cunha-ME
Orquestra Pedras de Sal (07/03/11) 3 X R$ 15.000,00 (três 

shows)
Ranielson Guimarães da 

Cunha-ME
Aviões Elétrico (07/03/11) R$  280.000,00 Ranielson Guimarães da 

Cunha-ME
Banda Nagibe (07/03/11) R$ 67.200,00 F.J de Oliveira-ME

Banda Tsunami (08/03/11) R$ 6.000,00 Ranielson Guimarães da 
Cunha-ME

Banda Swing Novo (08/03/11) R$ 20.000,00 Ranielson Guimarães da 
Cunha-ME

Banda Badallada (08/03/11) 2 X R$ 25.000,00 (dois 
shows)

Ranielson Guimarães da 
Cunha-ME

Banda Cavaleiros 
Elétricos

(08/03/11) R$ 168.000,00 F.J de Oliveira-ME

Forro do Muído R$ 180.000,00 Ranielson Guimarães da 
Cunha-ME

The Frois (27/02/11) R$ 33.600,00 F.J de Oliveira-ME
Palhaço fuxiquinho e os 

pimpolhos
R$ 20.000,00 Ranielson Guimarães da 

Cunha-ME
Moreninho dos teclados e 

Banda
R$ 6.000,00 Ranielson Guimarães da 

Cunha-ME
Banda Abalogueto R$ 16.000,00 Ranielson Guimarães da 

Cunha-ME
Total R$ 2.136.000,00

 

Além das atrações e dos vultosos valores dos contratos, constatou-
se também que apenas duas empresas (já contratadas para Festa do Sal de 2010) estavam 
intermediando a contratação de todas as bandas, sendo elas, coincidentemente, a empresa 
Ranielson Guimarães da Cunha – ME, responsável por contratação no valor total de R$ 
1.520.000,00, e a empresa F.J de Oliveira, através do procurador LEONARDO MARTINS DE 
MEDEIROS (um dos proprietários da Banda Forró da Pegação), a qual foi responsável por 
contratação no valor de R$ 616.000,00 (seiscentos e dezesseis mil reais).

Porém, as referidas empresas não são, de modo algum, empresárias 
exclusivas  das  bandas  contratadas,  por  isso  não  poderia  o  Município  ter  realizado  a 
contratação por inexigibilidade de licitação, somente permitida, por força do art. 25, inc. III, 
da Lei nº 8.666/93, quando a contratação de profissional do setor artístico consagrado 
pela  crítica  ocorre  diretamente  com  o  profissional  ou  com  o  seu  empresário 
exclusivo.  

A inexistência de representação exclusiva das empresas Ranielson 
Guimarães da Cunha – ME, e F. J de Oliveira decorre da simples análise das cartas de 
exclusividades fornecidas pelos verdadeiros empresários exclusivos das atrações musicais.

Como comprovação da intermediação ilegal, tem-se:

a) a carta de exclusividade fornecida em 02 de fevereiro de 2011 pela 
LUAN  PROMOÇÕES  E  EVENTOS  LTDA autorizando  a  empresa  F  J  OLIVEIRA  DE 
BARROS a representar com exclusividade a Banda Garota Safada no dia 05 de março de 
2011 na cidade de Macau;

b) a carta de exclusividade fornecida em 01 de fevereiro de 2011 por 
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JANINE SANTOS DE MELO concedendo poderes a empresa F J OLIVEIRA DE BARROS 
para acordar  contratação da Banda Forró da Pegação no dia 05 de março de 2011 na 
cidade de Macau;

c) a carta de exclusividade fornecida em 01 de fevereiro de 2011 por 
JANINE SANTOS DE MELO concedendo poderes a empresa F J OLIVEIRA DE BARROS 
para acordar contratação da Banda Deixe de Brincadeira no dia 07 de março de 2011 na 
cidade de Macau;

d)a carta de exclusividade fornecida em 02 de fevereiro de 2011 por 
JOSÉ BISMARCK autorizando a empresa F J OLIVEIRA DE BARROS a contratar show da 
Banda Nagibe no dia 06 de março de 2011 na cidade de Macau;

e) a carta de exclusividade fornecida em 02 de fevereiro de 2011 por 
JANINE SANTOS DE MELO concedendo poderes a empresa F J OLIVEIRA DE BARROS 
para acordar contratação da Banda Cavaleiros do Forró no dia 08 de março de 2011 na 
cidade de Macau;

f) a carta de exclusividade fornecida em 07 de janeiro de 2011 por 
LENIR FROIS concedendo poderes a empresa F J OLIVEIRA DE BARROS para acordar 
contratação da The Frois no dia 27 de fevereiro de 2011 na cidade de Macau;

Adotando  o  mesmo  modus  operandi,  a  empresa  Ranielson 
Guimarães da Cunha-ME apresentou cartas de exclusividade, contendo expressamente a 
data e o local de realização do show fornecidas pelas bandas Grafith, Pawlera do Brasil, 
Forro  do  Muído,  Aviões  do  Forró,  Kabaço  Molhado,  Introza,  Lane  Cardoso,  Badallada, 
Zumzumbaba, Doce Pecado,  Jailson e Eliane Banda Show,  Marquinhos Show e Banda, 
Altemar  Show  e  Banda  Tsimami,  Banda  Swing  Novo,  Oficina  do  Samba,  Axé  Mais, 
Moreninho dos Teclados e Aballogueto.

Além da comprovação de que as contratações não poderiam ter sido 
realizadas por inexigibilidade de licitação, já que não foram celebradas com os empresários 
exclusivos  das  atrações  musicais,  outras  irregularidades  e  ilegalidades  restaram 
descortinadas  durante  as  investigações,  tais  como  a  circunstância  de  que  a  empresa 
Ranielson  Guimarães  da  Cunha-ME,  responsável  por  contratação  no  valor  de  R$ 
1.520.000,00  (um milhão quinhentos e vinte mil reais), possui como atividade principal a 
função de provedor de acesso à Internet e é administrada, em verdade, por José Romildo da 
Cunha, empresário do setor artístico e pai de Ranielson Guimarães da Cunha, conforme 
declarado por eles em audiência realizada na Promotoria de Macau.

Ranielson Guimarães da Cunha, ao ser ouvido, informou:

“Que não é empresário de produções artísticas; que tem uma empresa em 
seu nome, mas quem cuida dela é seu pai; Que não participa da gestão da 
empresa;  Que  emitiu  a  procuração  às  fls.  46;  Que  sabe  que  seu  pai 
promove shows, mas não tem conhecimento do processo, não sabe dos 
contratos assinados com a Prefeitura de Macau ou com os empresários, 
nem das cartas de exclusividade; (...)Que tem um provedor de Internet com 
o pai, mas não sabe se é no mesmo CNPJ; Que recebe um salário pelo 
trabalho  que  realiza  no  provedor;  Que  não  recebeu  qualquer  verba 
relacionada a shows, eventos, particulares ou da Prefeitura(...)”(Depoimento 
prestado nos autos o IC nº 003/2011)
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Reconhecendo a inexistência  de exclusividade,  José Romildo da 
Cunha declarou:

“Que é empresário de produções artísticas; Que a carta de exclusividade é 
relacionada a data, o dia do evento; Que procura o empresário da banda e 
pede a data,  ele dá a exclusividade da data e daí  vende a data a uma 
Prefeitura; Que faz isso com várias bandas; Que em Macau está trazendo 
todas as bandas relacionadas na pesquisa mercadológica às folhas 13/14; 
(...)Que  tem  a  exclusividade  da  banda  Grafith  por  todo  o  período  do 
carnaval  pela  tarde,  mas  sabe  que  ela  irá  tocar  a  noite  em  outras 
cidades(...)Que  o  contrato  e  o  empenho  é  feito  em  nome  do  filho  do 
declarante  que  tem  a  empresa,  sendo  que  o  declarante  tem  a 
procuração(...)” (Depoimento prestado nos autos o IC nº 003/2011)

Reinquirido nos autos do IC nº 003/2011,  José Romildo da Cunha 
esclareceu:

“Que atua no ramo de shows há mais de vinte anos; Que montou a empresa 
Ranielson Guimarães da Cunha ME em nome do seu filho; Que a referida 
empresa  tem  como  objeto  principal  o  fornecimento  de  serviço  de 
internet e  secundariamente  a  produção de  eventos; Que a produção 
abrange a contratação de bandas, locações de som, palcos, trios; Que a 
empresa  Ranielson  Guimarães  ainda  existe;  Que  no  carnaval  de  2011 
participou da contratação de várias bandas em vários Municípios; Que atuou 
no Município de Macau, Caraúbas, Campo Grande e outros; Que a grande 
maioria  das contratações ocorreu no Município  de Macau;  Que não tem 
certeza, mas acredita que participou da contratação de mais ou menos doze 
bandas;  Que  se  lembra  do  nome de  algumas;  Que  contratou  a  Banda 
Grafith, Aviões do Forró, Forró do Moído, Lane Cardoso, Zumzubaba; Que o 
comum  é  que  as  bandas  pequenas  procurem  os  empresários,  e  os 
empresários procuram as bandas grandes; Que os contatos começam a ser 
feitos no mês de outubro; Que é considerado o maior empresário do ramo 
em Macau; Que existem outros em Macau, como Lenilson Ramos, Edinho 
Ribeiro; Que é proprietário apenas da Banda Cabaço Elétrico; (...) Que o 
show para o Município é mais caro, porque é gratuito e a população inteira 
vai assistir ao show; Que o pagamento pelo Município de Macau é feito em 
média em três parcelas; Que todos os pagamentos acontecem, em regra, 
alguns dias após a apresentação; Que algumas bandas exigem pagamento 
antes do show; Que sempre recebe cheques do Município de Macau; Que 
os cheques são sempre nominais ao declarante; Que às vezes deposita o 
cheque  e  às  vezes  saca  na  boca  do  caixa;(...)  Que  o  declarante  é 
empresário exclusivo apenas da banda Cabaço Elétrico; Que participa 
da contratação de outras bandas como intermediário através de carta 
de  exclusividade;  Que  a  carta  de  exclusividade  é  preparada  pelo 
escritório da banda; (...)Que o empresário vai atrás do Município oferecer 
as bandas no mês de outubro/novembro; Que já chegou a dar um sinal à 
banda Grafith para assegurar a data; Que procura a banda para fechar a 
data, mas como a banda é muito solicitada acaba dando o sinal para não 
perder;  Que compra o show da banda e depois tenta negociar com o 
Município; Que a Banda Grafith sempre procura quem paga mais; (...)Que 
já  aconteceu  de  comprar  o  show  a  outro  empresário  que  já  havia 
comprado antes; Que acredita que o Município não contrata diretamente, 
porque deixa sempre pra última hora e também porque não quer  pagar 
antecipadamente;  Que  este  ano  teve  dificuldade  de  realizar  as 
intermediações, porque os Municípios manifestaram interesse de contratar 
diretamente  por  recomendação  do  Ministério  Público;  Que  paga 
antecipadamente a banda e depois vende ao Município; Que a banda 
sequer tem conhecimento do valor que será pago pelo Município; Que 
montou  uma nova  empresa,  a  J  R  da  Cunha ME;  Que  o  objeto  da 
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empresa é a promoção de eventos e aluguel de estruturas e shows; 
Que a empresa em nome do seu filho ainda existe; (...)Que em relação 
ao carnaval de 2011 várias bandas são do Município de Macau; Que foi 
procurado pelas bandas; Que no ano de 2011 era empresário exclusivo 
apenas de Kabaço Molhado; Que não era empresário exclusivo das 
outras  bandas;  Que  recebeu  apenas  cartas  de  exclusividade  para 
realizar as contratações; Que pediu as cartas de exclusividade, porque 
o  Município  exigia  para  a  contratação;  Que  se  recorda  que  as 
contratações superaram o valor de um milhão de reais no ano de 2011; 
Que  recebeu  este  valor  parcelado;  Que  acredita  que  dividiu  o 
pagamento em três ou quatro parcelas; (...)” (Grifos acrescidos);      

No caso da empresa F J de Oliveira-ME, os contratos também foram 
celebrados através de um procurador, neste caso chamado Leonardo Martins de Medeiros. 
O representante da empresa, Francisco Jocélio Oliveira de Barros,  ao ser ouvido na 
Promotoria, reconheceu que não era o representante exclusivo das empresas contratadas 
pelo Município de Macau, tendo atuado apenas como mero intermediário das contratações, 
sendo Leonardo Martins seu procurador e sócio “de fato”.

Para maiores esclarecimentos, observe-se o que afirmou Francisco 
Jocelio Oliveira de Barros, nos autos do Inquérito Civil nº 03/2011:

“Que a empresa do declarante, F.J de Oliveira-ME, foi constituída no final de 
2009  ou  início  de  2010;  Que  o  objeto  da  empresa  é  a  contratação  de 
bandas, palcos, som, iluminação e etc; Que no carnaval no ano de 2011, 
em Macau, intermediou a contratação de um show das bandas Nagibe, 
Deixe de Brincadeira, The Frois, Forró da Pegação, Cavaleiros do Forró 
e Garota Safada; Que não sabe o valor pago pelo Município pelas bandas 
nem quanto pagou às bandas; Que apresentou ao Município uma proposta 
apenas com os valores destas bandas; Que apresentou a proposta entre 
o  mês  de  outubro  e  novembro na  Secretaria  de  Turismo;  Que  o 
procurador  do  declarante  Leonardo  Martins  de  Medeiros  foi  o 
encarregado de assinar os contratos; Que não se lembra do valor que 
pagou às bandas; Que foi assinado um contrato com as bandas para a 
realização  dos  shows  e  um  contrato  com  o  Município  para  a 
contratação das bandas; Que o Município deu um sinal em cheque; 
Que com este sinal pagou também um sinal às bandas; Que o valor 
restante  foi  pago  em  duas  ou  três  parcelas;  Que  o  valor  restante 
também foi  pago através  de  cheque;  Que  não  sabe  se  o  cheque  foi 
nominal à empresa; Que o cheque foi depositado na conta da empresa do 
declarante;  Que  Leonardo  Martins  de  Medeiros,  de  fato,  é  sócio  do 
declarante, embora legalmente não seja; Que as negociações envolvendo a 
empresa são sempre feitas através do declarante e de Leonardo Martins de 
Medeiros; Que conhece Leonardo desde a abertura a empresa; Que muitas 
empresas apresentam propostas de várias bandas ao Município de Macau e 
aos outros Municípios também;  Que as bandas escolhem as empresas 
intermediárias  pelo  preço;  Que  as  bandas  fornecem  a  carta  de 
exclusividade porque as empresas intermediárias exigem, para ter a 
garantia de que a banda não venderá o show a outra empresa; Que só 
vendeu bandas para Macau no ano de 2011; Que este ano não teve 
interesse de intermediar, porque em 2011 teve dificuldade de honrar os 
pagamentos; Que o Município só concluiu os pagamentos em junho de 
2011;  Que  as  bandas  ficaram cobrando  o  pagamento,  pensando  que  o 
declarante  já  havia  recebido  o  dinheiro;  Que  o  declarante  já  havia 
intermediado duas ou três vezes as bandas Deixe de Brincadeira, The 
Frois,  Forró  da  Pegação  e  Cavaleiros  do  Forró;  Que  nunca  havia 
intermediado as bandas Nagibe e Garota Safada; Que foi a última vez 
que intermediou a contratação das referidas bandas; Que nunca foi o 
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empresário exclusivo das bandas  Nagibe, Deixe de Brincadeira, The 
Frois, Forró da Pegação, Cavaleiros do Forró e Garota Safada; Que a 
carta de exclusividade era apenas para o dia do show intermediado; 
Que a carta de exclusividade informava inclusive a data e o local do 
evento; Que do valor recebido pelo Município o declarante era responsável 
pela hospedagem, alimentação, e translado; Que no carnaval de 2011 em 
Macau o palco e o trio foram pagos pelo Município;” (Grifos acrescidos)

Corroborando  a  inexistência  de  exclusividade  da  empresa 
intermediária F.J Oliveira-ME em relação à Banda Cavaleiros do Forró, a empresária Janine 
Santos de Melo declarou:

“Que é  empresária  da  Banda Cavaleiros  do  Forró,  Forró  da  Pegação e 
Banda Deixe de Brincadeira; Que é sócia das bandas Cavaleiros do Forró e 
Forró da Pegação; Que possui um contrato de exclusividade com a Banda 
Deixe de Brincadeira; Que as três bandas tocaram no carnaval de 2011 e 
2012 da cidade de Macau; Que nenhuma das três bandas tocou durante o 
carnaval  de  2012  em Guamaré  e  não  sabe  se  elas  tocaram durante  o 
carnaval de 2011 de Guamaré; Que a Banda Cavaleiros do Forró é uma 
pessoa jurídica desde meados de 2003; Que é sócia desde 2008; Que a 
banda  foi  contratada  pelo  carnaval  de  2011  de  Macau  através  da 
empresa  F.J  Oliveira,  pertencente  a  Francisco  Jocelio  Oliveira  de 
Barros; Que foi feito um contrato entre a Banda Cavaleiros do Forró e a 
empresa F.J Oliveira; Que a empresa pagou à Banda Cavaleiros do Forró 
o valor de  R$ 130.000,00; Que a banda foi procurada pela empresa F.J 
Oliveira;  Que não sabe por  quanto a empresa F.J  Oliveira  vendeu o 
show ao Município de Macau; Que a empresa deu à banda um sinal 
para  assegurar  a  data  e  o  resto do  valor  foi  parcelado em três  ou 
quatro parcelas; Que no carnaval de 2012 em Macau a contratação da 
banda cavaleiros do forró foi feita através da empresa M.A. Denes de 
Araújo – ME;  Que o valor pago pela referida empresa à banda também 
neste ano de 2012 foi de R$ 130.000,00; Que também houve um sinal para 
assegurar a data; Que acredita que ainda falta uma parcela do pagamento; 
Que também não sabe por quanto a empresa vendeu o show da Banda 
cavaleiros do forró em 2012 ao Município de Macau; Que este ano a 
banda  tocou  apenas  uma  vez;  Que  nos  anos  de  2011  e  2012  a 
declarante  assinou  a  carta  de  exclusividade  em  relação  à  banda 
cavaleiros do forró para o carnaval de Macau; Que é possível realizar a 
contratação direta  da  banda cavaleiros  do forró;  Que,  em regra,  as 
contratações são feitas através de empresas intermediárias, porque as 
bandas não tem acesso ao gestor;  Que, em regra,  quando a banda 
consegue ter  acesso ao gestor (Prefeito ou secretário),  ele indica a 
empresa  intermediária  para  celebrar  o  contrato;  Que  as  cartas  de 
exclusividade indicavam, inicialmente, a data, o horário, e a cidade do 
show, mas depois as empresas intermediárias começaram a dizer que 
o  Ministério  Público  não  estava  aceitando  as  cartas  com  as 
especificidades, por isso as cartas passaram a não conter todos os 
detalhes do show; Que se recorda que a Banda Cavaleiros do Forró 
tocou, no carnaval de 2011, em outros Municípios; Que se lembra de 
Areia Branca, Pirangi, Pendências e Caicó, mas tocou em outros; Que 
as contratações foram celebradas para o carnaval de 2011 com várias 
empresas intermediárias diferentes; Que não se lembra do nome de outra 
empresa intermediária;  Que no carnaval de 2012 alguns contratos foram 
celebrados diretamente com os Municípios; Que se lembra de ter celebrado 
contrato diretamente para o carnaval de 2012 com o Conde -PB, Pirangi e 
Areia Branca, mas existiram outros; Que são sócios da Banda Cavaleiros do 
Forró, atualmente, a declarante e Alex Sandro Ferreira de Melo; Que em 
relação à banda Forró  da Pegação,  no carnaval  de 2011,  o contrato  foi 
celebrado  também através  da  empresa  F.J  de  Oliveira;  Que  a  empresa 
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pagou  à  banda  forró  da  pegação  o  valor  de  R$  55.000,00;  Que  os 
pagamentos são realizados de forma variada, em dinheiro, cheque ou 
depósito; Que a empresa F.J Oliveira, quando procurou a declarante, 
manifestou interesse em intermediar a contratação das três bandas, 
Cavaleiros, Pegação e Deixe de Brincadeira; Que no carnaval de 2011 a 
Banda Forró da Pegação tocou em outros Municípios e a contratação 
foi  realizada  através  de  outras  empresas  intermediárias;  Que  no 
carnaval de 2012 a empresa intermediária foi a M.A. Denes de Araújo – 
ME; Que este ano de 2012 a Banda Forró da Pegação tocou em outros 
Municípios, incluindo Caicó, Pirangi, Picus-PI e a contratação foi feita 
através de outras empresas intermediárias; Que este ano em Pirangi o 
contrato foi celebrado diretamente com o Município em relação também às 
bandas Forró da Pegação e Deixe de Brincadeira; Que a Banda Forró da 
Pegação também é uma pessoa jurídica; Que são sócios da Banda Forro 
da Pegação, atualmente, a declarante e Alex Sandro Ferreira de Melo; Que 
a Banda Deixe de Brincadeira tocou no carnaval de 2011 em Macau; Que a 
contratação foi intermediada pela empresa F.J de Oliveira; Que a empresa 
pagou à banda o valor de R$ 45.000,00; Que também existiu um contrato 
entre a empresa intermediária  e  a banda;  Que em 2012 o valor  foi  o 
mesmo e a empresa intermediária foi M.A. Denes de Araújo – ME; Que não 
sabe quem são os sócios da Banda Deixe de Brincadeira; Que a banda é de 
currais novos; Que existe um contrato celebrado entre a empresa Grupo 
Musical Cavaleiros do Forró e a Banda Deixe de Brincadeira; Que a Banda 
Deixe de Brincadeira se tornou uma pessoa jurídica há pouco tempo, há 
menos de um ano; Que o Grupo Musical Cavaleiros do Forró é empresário 
nacional da Banda Deixe de Brincadeira; Que o contrato de exclusividade 
existe há dois anos; Que no carnaval de 2011 a carta de exclusividade foi 
assinada  pela  declarante;  Que  não  se  lembrava  que  Leonardo  Martins 
Medeiros havia assinado o contrato de exclusividade da banda Deixe de 
Brincadeira  para o carnaval  de 2012;  Que Leonardo Martins Medeiros é 
sócio da Banda Forró da Pegação, mas ele não está no contrato social; Que 
não sabe se ele tem poderes para dar carta de exclusividade em nome da 
Banda Deixe Brincadeira; Que acredita que apenas 5% dos contratos 
das três bandas são celebrados diretamente com os contratantes, sem 
a  participação  das  empresas  intermediárias;  Que  não  há  e  nunca 
houve nenhum impedimento para que os contratos fossem celebrados 
diretamente com as bandas cavaleiros do forró,  forró da pegação e 
deixe  de  brincadeira  (...);  (Depoimento  prestado  nos  autos  do  IC  nº 
003/2011 e do IC nº 001/2012)

No mesmo sentido, tem-se o depoimento de Lenir Frois, empresária 
da Banda The Frois, nos autos do IC nº 003/2011:

“Que é empresária da Banda The Frois; Que em junho de 2012 a banda fará 
cinco anos de existência; Que a Banda atualmente é uma empresa, uma 
pessoa  jurídica;  Que  a  empresa  foi  constituída  em nome de   Cristiano 
Anderson  Frois,  filho  da  declarante  e  vocalista  da  banda,  em março  de 
2011; Que a Banda The Frois tocou no dia 27 de fevereiro de 2011 na prévia 
carnavalesca em Macau; Que a banda não tocou na festa do Sal de 2011 
nem no carnaval de 2012 de Macau; Que a banda tocou no carnaval de 
Guamaré nos anos de 2011 e 2012; Que o show do dia 27 de fevereiro de 
2011 foi contratado pelo Município  através da empresa de Leonardo 
Martins (F.J. de Oliveira); Que nunca teve contato com o Prefeito de 
Macau; Que foi  contatada por Alex Padangue,  empresário da banda 
cavaleiros do forró, indagando se a banda tinha interesse de tocar no 
carnaval; Que pediu R$ 8.000,00 para fazer a tocada, mas ele disse que 
só poderia pagar R$ 5.000,00; Que aceitou e realizou o evento no dia 27 
de fevereiro  de 2011;  Que foi  ao escritório da Banda Cavaleiros do 
Forró  para  celebrar  um  contrato  entre  The  Frois  e  a  empresa 
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intermediária;  Que o contrato foi  assinado por Leonardo Martins de 
Medeiros  e  não  por  a  Alex  Padangue;  Que  trouxe  o  contrato  e  o 
apresenta neste momento; Que Leonardo Martins assinou o contrato como 
representante  da  empresa  F.J.  Oliveira  de  Barros;  Que  não  sabe  se 
Leonardo Martins e Alex Padangue são sócios; Que sempre vê Leonardo 
Martins acompanhando a Banda Forro da Pegação, mas não sabe se ele é 
proprietário  ou  empresário  da  banda;  Que  concedeu  a  carta  de 
exclusividade  à  empresa,  porque  foi  solicitado;  Que  a  empresa  F.J 
Oliveira de Barros nunca foi a empresa intermediária exclusiva para a 
contratação  da  Banda  The  Frois;  Que  para  cada  contratação  era 
fornecida uma carta de exclusividade para cada empresa intermediária; 
Que, em regra, antes da constituição da pessoa jurídica, a Banda The Frois 
vendia o show à empresa intermediária sem saber por quanto ela venderia 
ao Município  ou a  outro  contratante  qualquer;    Que não sabe quanto o   
Município de Macau pagou pelo show do dia 27 de fevereiro de 2011; 
Que recebeu o dinheiro diretamente de Leonardo Martins após o show; 
(...);             

Ainda  sobre  a  inexistência  de  exclusividade,  Francisco  Edson 
Ribeiro da Silva declarou o seguinte:

“Que é empresário do ramo de eventos; Que é conhecido como Edinho; 
Que não possui nenhuma empresa em seu nome; Que possui estruturas de 
som e palco e faz as locações e também vende shows de bandas; Que é 
ligado à pessoa jurídica MARKKA Produções artísticas; Que a empresa está 
em nome de Darlan Moura Silva, um dos vocalistas da banda Axé Mais, 
pertencente  ao  declarante;  Que  Darlan  é  o  administrador  da  empresa 
Markka Produções artísticas; Que a Banda Axé Mais existe há quatro anos; 
Que a banda não é uma pessoa jurídica; Que é o empresário da Banda Axé 
Mais; (...) Que a Banda Axé Mais tocou no Carnaval de 2011 e no Carnaval 
de  2012  de  Macau;  Que  a  MARKKA ainda  vai  fazer  um  ano;  Que  no 
Carnaval de 2011 vendeu o show à empresa de José Romildo; Que vendeu 
o carnaval de 2011 a várias empresas, porque a empresa MARKKA ainda 
não havia sido constituída; (...)Que concedeu a José Romildo uma carta de 
exclusividade  para  o  evento;  Que  José  Romildo  não  era  o  empresário 
exclusivo da banda; Que no carnaval de 2011 se lembra de ter tocado em 
Macau,  Guamaré,  Pendências,  Caiçara  do  Norte,  Angicos,  Carnaubais, 
Itajá;  Que  não  se  lembra  do  nome das  empresas  que  intermediaram a 
contratação  com todos  estes  Municípios;  Que  para  alguns  eventos  não 
houve necessidade de conceder carta de exclusividade; Que concedeu a 
carta  de  exclusividade  no  carnaval  de  2011  em  Macau,  Guamaré  e 
Pendências;  (...)Que  a  Banda  Axé  Mais  pode  ser  vendida  por  outras 
empresas;  (...)Que  é  o  dono  da  Banda  Axé  Mais;  Que,  às  vezes,  está 
viajando e a sua esposa emite as cartas de exclusividade; Que a empresa 
Ranielson Guimarães da Cunha-ME não era empresária exclusiva em 2011 
para todos os Municípios; Que concedeu a carta de exclusividade à referida 
empresa  apenas  para  o  carnaval  2011  de  Macau;  Que  a  banda  foi 
contratada em outros Municípios para o Carnaval de 2011 através de outras 
empresas; (...)”; (Depoimento prestado nos autos do IC nº 003/2011)

Por  fim,  observe-se  o  que  afirmou  Christiano  Gomes  de  Lima 
Júnior, empresário da Banda Grafith, nos autos do IC nº 003/2011:

“Que é empresário do ramo de eventos; Que é empresário e proprietário da 
Banda Grafith; Que a outra proprietária se chama Angélica Dias de Araújo, 
residente no mesmo endereço do declarante; Que a empresa Banda Grafith 
Produções  e  Promoções  Artísticas  Ltda  está  constituída  no  nome   do 
declarante e de Angélica; Que a pessoa jurídica existe há aproximadamente 
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dezessete anos; Que é o empresário exclusivo da Banda Grafith; Que é o 
responsável  por  todas  as  negociações;  Que  alguns  contratos  são  feitos 
diretamente com a banda e outros através de empresários; Que no carnaval 
de 2011 em Macau a contratação da Banda Grafith foi realizada através da 
empresa Ranielson Guimarães da Cunha – ME; Que no carnaval de 2011 a 
Branda Grafith tocou em Macau, Guamaré, Touros e Pendências; Que tem 
certeza  de  que  a  empresa  Ranielson  Guimaraes  da  Cunha  -ME   não 
intermediou  a  contratação  de  Grafith  em todos  os  Municípios  durante  o 
carnaval  de  2011,  mas  não  sabe  o  nome  das  outras  empresas 
intermediárias; Que nunca há um contato direto entre a Banda Grafith e o 
gestor  do  Município;  Que  o  contato  é  sempre  feito  pelos  empresários 
intermediários; Que a Banda Grafith toca normalmente em dois Municípios 
durante os dias do carnaval; Que no ano de 2011 Grafith tocou sete vezes 
durante o carnaval, mas ainda tocou no mesmo dia em outros Municípios; 
(...)”

Não bastasse a realização de contratações em desacordo com a Lei 
de Licitações, houve superfaturamento dos valores pagos às bandas.

A título de exemplo, podem-se citar as contratações das seguintes 
bandas:

a) Banda Forró da Pegação:

Valor pago pela Prefeitura de 
Macau à empresa intermediária (F.J 
de Oliveira-ME)  para show durante 
o carnaval de 2011 no dia 05/03/11

Valor pago pela empresa 
intermediária (F.J de Oliveira-
ME) à banda para realização 

do show durante o carnaval de 
2011 da cidade de Macau no 

dia 05/03/11

Valor de proposta para 
realização de show em praça 

pública na cidade de 
Carnaubais/RN no dia 

03/09/11

R$ 67.200,00 R$ 55.000,00 R$ 10.000,00

b) Banda Deixe de Brincadeira:

Valor pago pela Prefeitura de Macau 
à empresa intermediária (F.J de 

Oliveira-ME)  para show durante o 
carnaval de 2011 no dia 06/03/11

Valor pago pela Prefeitura de 
Pendências  à empresa 

intermediária (F.J de Oliveira-ME) 
para show durante o carnaval de 

2011 no dia 06/03/11

Valor de proposta 
para realização de 
show na cidade de 

Porto do Mangue/RN 
no dia 27/05/11

R$ 56.000,00 R$ 27.750,00 R$ 9.000,00

Como se observa, o referida atração realizou dois shows no mesmo 
dia, sendo a contratação realizada através da mesma empresa, porém, inexplicavelmente, 
no Município de Macau, o valor supostamente pago foi o dobro do valor pago pelo Município 
de Pendências. 

c) Banda Nagibe:

Valor pago pela Prefeitura de Macau à 
empresa intermediária para show durante o 

carnaval de 2011 no dia 07/03/11

Valor de proposta para realização de show em 
praça pública na cidade de Currais Novos/RN, no 

dia 02/07/11

R$ 67.200,00 R$ 17.000,00
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d) Banda Forró do Muído:

Valor pago pela Prefeitura de Macau à 
empresa intermediária para show durante o 

carnaval de 2011 no dia 07/03/11

Valor de proposta para realização de show para 
a Prefeitura de Areia Branca/RN, no dia 07/08/11

R$ 180.000,00 R$ 55.000,00

e)Banda Aviões do Forró:

Valor pago pela Prefeitura de Macau à 
empresa intermediária para show durante o 

carnaval de 2011 no dia 07/03/11

Valor de proposta para realização de show para 
a Prefeitura de Areia Branca/RN, no dia 11/08/11

R$ 280.000,00 R$ 100.000,00

f) Banda Cavaleiros do Forró:

Valor pago pela Prefeitura de 
Macau  à empresa intermediária 
(F.J de Oliveira-ME) para show 

durante o carnaval de 2011 no dia 
08/03/11

Valor pago pela Prefeitura de 
Pendências  à empresa 

intermediária (F.J de Oliveira-
ME)  para show durante o 
carnaval de 2011 no dia 

08/03/11

Valor de contrato para 
realização de show em praça 

pública na cidade de 
Carnaubais/RN no dia 

02/09/11

R$ 168.000,00 R$ 142.100,00 R$ 30.000,00

g) Banda Garota Safada:

CIDADE DATA DO 
EVENTO

EVENTO VALOR EMPRESA 
INTERMEDIÁRIA/DIRE

TAMENTE
Macau 07.09.10 Festa do Sal 2010 R$ 60.000,00 F J de Oliveira-ME 
Macau 05.03.11 Carnaval 2011 R$ 224.000,00 F J de Oliveira-ME 

Pedras de Fogo 
(PB)

17.05.11 14º Forrófogo R$ 37.500,00 Luan Promocoes e 
eventos LTDA

03.06.11 14º Forrófogo R$ 37.500,00 Luan Promocoes e 
eventos LTDA

Em  relação  à  Banda  Garota  Safada,  expandindo  a  busca  de 
contratos assinados um pouco antes e um pouco depois do Carnaval 2011, encontram-se 
vários eventos que servem para demonstrar o quanto o valor do contrato celebrado com o 
Município de Macau é claramente superfaturado.

h) Banda Introsa:

Valor pago pela Prefeitura de Macau à 
empresa intermediária (Ranielson Guimarães 
da Cunha) para show durante o carnaval de 

2011 no dia 05/03/11

Valor pago pelo Município de Pendências para 
realização de show durante o carnaval de 2011 no 

dia 06/03/11

R$ 16.000,00 R$ 4.995,00

20/58

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Guamar%C3%A9/Caso%20GUAMAR%C3%89/Peti%C3%A7%C3%B5es/Opera%C3%A7%C3%A3o/Opera%C3%A7%C3%A3o.Principal/Recursos/Contrato.79.11.PEDRA.pdf
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Guamar%C3%A9/Caso%20GUAMAR%C3%89/Peti%C3%A7%C3%B5es/Opera%C3%A7%C3%A3o/Opera%C3%A7%C3%A3o.Principal/Recursos/Contrato.79.11.PEDRA.pdf


i) Banda Zumzumbaba:

Valor pago pela Prefeitura de Macau à 
empresa intermediária (Ranielson Guimarães 
da Cunha) para show durante o carnaval de 

2011 no dia 06/03/11

Valor pago pelo Município de Pendências para 
realização de show durante o carnaval de 2011 no 

dia 26/02/11

R$ 30.000,00 R$ 11.100,00

j) Banda Axé Mais:

Valor pago pela Prefeitura de Macau à 
empresa intermediária (Ranielson Guimarães 
da Cunha) para show durante o carnaval de 

2011 no dia 06/03/11

Valor pago pelo Município de Pendências para 
realização de show durante o carnaval de 2011 no 

dia 02/03/11

R$ 16.000,00 R$ 8.880,00

k) Banda The Frois:

Valor pago pela Prefeitura de Macau à 
empresa intermediária (F.J de Oliveira-ME) 

para show durante o carnaval de 2011 no dia 
27/02/11

Valor pago pela empresa intermediária  (F.J de 
Oliveira-ME) à banda para realização do show 

durante o carnaval de 2011 da cidade de Macau 
no dia 27/02/11

R$ 33.600,00 R$ 5.000,00

Como  se  observa,  há  provas  contundentes  de  que  os  contratos 
foram celebrados através de meros intermediários, em patente afronta ao que diz a Lei de 
Licitações e, claramente, com superfaturamento dos preços.

Salta aos olhos, por exemplo, o valor de R$ 33.600,00  pago pelo 
Município de Macau à empresa intermediária F.J de Oliveira-ME para a realização de 
show da Banda The Frois  na prévia  carnavalesca,  quando esta  recebeu apenas e 
comprovadamente  apenas  R$  5.000,00.  Certamente,  para  se  chegar  a  este  valor 
substancialmente majorado foi necessário inserir a “comissão” de diversas outras pessoas 
que “intermediaram” a contratação da banda. 

As irregularidades acima constatadas e relacionadas ao Carnaval do 
Ano de 2011 não se constituem em prática isolada,  ao revés,  se repetem a cada novo 
evento, consoante se demonstrará a seguir.

3.3. Irregularidades constatadas na Festa do Sal 2011

Assim como fez em relação ao carnaval do ano de 2011, o Ministério 
Público instaurou o procedimento preparatório nº 010/2011, em 10 de agosto de 2011, a fim 
de analisar a contratação de bandas pelo Município de Macau, requerendo, no prazo de 
03(três)  dias,  a  remessa  de  cópia  dos  processos  licitatórios  de  inexigibilidade  ou  de 
dispensa de licitação referentes à contratação das atrações musicais  e  do processo de 
empenho relativo às despesas referentes às aludidas contratações.

No dia 16 de agosto de 2011, o ofício requisitório foi recebido, em 
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mãos, pelo Prefeito que, no dia 18 de agosto de 2011, informou ao Ministério Público que o 
processo de escolha das bandas se encontrava na fase preliminar de avaliação, não tendo 
sido formalizada, ainda, qualquer contratação.

No  dia  23  de  agosto  de  2011,  o  Ministério  Público  expediu  a 
Recomendação nº 002/2011 (em anexo), para que o Município de Macau:

“a) somente contrate, por inexigibilidade de licitação, shows de cantores e  
bandas  musicais  diretamente  ou  através  de  empresário  exclusivo,  
circunstância  a  ser  comprovada  mediante  apresentação  de  carta  de  
exclusividade  ou  contrato,  assinados  por  quem  detenha  condição  para  
representar  banda,  grupo  musical  ou  profissional  do  setor  artístico,  
conforme indicação em contrato social ou estatuto registrado nos órgãos  
competentes;

b)  não  celebre  contrato  com  empresários  que  apresentem  meras  
declarações  de  exclusividade  dos  artistas,  ainda  que  com  firma  
reconhecida, especificamente para a apresentação nos dias do  evento;

b)  no  caso  de  inexistência  de  empresário  exclusivo  deflagre  o  regular  
procedimento de licitação, tendo em vista a viabilidade da competição;”

Na Recomendação supracitada, concedeu-se o prazo de 72 h para 
que  o  Município  prestasse  informações  pormenorizadas  sobre  a  adoção  das  medidas 
administrativas para o seu pleno atendimento.

Não obstante tenha recebido a Recomendação em 24 de agosto de 
2011,  o Município restou silente,  deixando de apresentar a documentação anteriormente 
requisitada e de indicar as providências adotadas para o atendimento da Recomendação 
Ministerial.

Porém, no decorrer da semana anterior ao início do evento, previsto 
para 01/09/11, a Presidente da Comissão de Licitação do Município, Shankilei Peixoto da 
Silva  Bilico,  compareceu  à  Promotoria  de  Justiça,  portando  alguns  documentos 
relacionados à contratação de bandas, com escopo de obter orientações sobre a forma de 
realizar a contratação. Da análise superficial da documentação, era possível inferir que o 
Município, assim como fez em eventos anteriores, iria contratar bandas musicais através de 
uma empresa intermediária e não diretamente ou através de um empresário exclusivo. Da 
documentação, era perceptível que a empresa M A Denis de Araujo-ME iria intermediar a 
contratação das Bandas Cavaleiros do Forró, Deixe de Brincadeira, Grafith e Saia Rodada.

Em  decorrência  da  negativa  da  Edilidade  em  apresentar  os 
documentos relacionados às contratações, foi ajuizada pelo Ministério Público, no dia 02 de 
setembro de 2011, com base em documentos apresentados informalmente à Promotoria de 
Justiça pela Presidente da Comissão de Licitação, uma ação cautelar distribuída sob o nº 
0001694-65.2011.8.20.0105, em face do Município de Macau e da empresa M A Denis de 
Araujo-ME, visando à suspensão dos pagamentos, a qual também não logrou êxito.

Não  obstante  o  indeferimento  da  liminar  pleiteada  e  a  efetiva 
realização do evento, o Ministério Público deu continuidade às investigações que revelaram 
a existência de diversas irregularidades, tais como: a) falta de divulgação oficial do evento, 
na tentativa de frustrar a investigação dos órgãos legitimados (assinatura dos contratos às 
vésperas  da  festa  e  publicação  dos  extratos  de  contratos  no  mesmo dia  do  início  das 
festividades  apenas  no  diário  oficial  do  Município  sem  circulação  na  Internet); b) a 
realização  de  contratações  diretas  por  inexigibilidade  de  licitação  através  de  empresas 

22/58



intermediárias que não são representantes exclusivos dos artistas; c) superfaturamento de 
preços e etc.

Compulsando os documentos apresentados pelo Município, infere-se 
que os shows aconteceram entre os dias 02 e 09 de setembro de 2011, com a participação 
das seguintes atrações musicais:

MACAU/ FESTA DO SAL 2011

Atração  Data Valor
Banda Deixe de Brincadeira (05/09/11) R$ 28.000,00

Banda Grafith (07/09/11) R$ 30.000,00
Banda Cavaleiros do Forró  (08/09/11) R$ 66.000,00

Banda Saia Rodada (06/09/11) R$ 61.000,00
Jorge do Acordeon e Forrozão Pé de Serra (03/09/11) R$ 6.500,00

Marquinhos Show (03/09/11) R$ 3.500,00
Forro Classe A (02/09/11) R$ 9.000,00

Cantor Lázaro e Banda (03/09/11) R$ 65.000,00
Banda Feras (03/09/11) R$ 21.000,00

Moreninho dos Teclados (07/09/11) R$ 3.500,00
Jailson dos Teclados e Eliana Show (07/09/11) R$ 3.500,00

Banda Kabaço Molhado (06/09/11) R$ 16.500,00
Banda Pawlera do Brasil (04/09/11) R$ 13.500,00

Banda Doce Pecado (04/09/11) R$ 3.500,00
Banda Forró do Bom  (04/09/11) R$ 30.000,00

Banda Sarypa (05/09/11) R$ 30.000,00
Banda Chicabana (07/09/11) R$ 55.000,00
Banda Parangolé (08/09/11) R$ 85.000,00

Valor Total R$ 530.500,00

Não obstante diversos blogs do Município noticiassem as atrações 
do evento vários dias antes, a programação só foi divulgada no site oficial do Município no 
dia 30 de agosto de 2011, às 20h51, dois dias antes dos shows.

Em verdade,  somente no dia 12 de agosto de 2011,  teve início o 
processo licitatório para contratação das bandas musicais, com a solicitação de autorização 
para início assinada pelo Secretário de Turismo, acompanhada de rol contendo todas as 
atrações  musicais do evento e respectivos valores. A autorização para a deflagração do 
processo  aconteceu  no  dia  23  de  agosto  de  2011,  e  a  ratificação  da  contratação  por 
inexigibilidade se deu no dia 26 de agosto de 2011 e foi publicada no mesmo dia apenas no 
Diário Oficial do Município, sem circulação na Internet.

Os contratos, por outro lado, foram assinados nos dias 30 de agosto 
de  2011  e  02  de  setembro  de  2011,  quando  já  iniciado  o  evento.  Neste  mesmo  dia 
(02.09.11),  foram  publicados  também  os  extratos  dos  contratos  celebrados  por 
inexigibilidade de licitação no diário oficial do Município, sem circulação na Internet.

Como se observa,  o processo de contratação somente se ultimou 
quando já iniciada a Festa do Sal, numa clara demonstração de respeito às normas da Lei 
de Licitações.

Como mencionado, o Ministério Público expediu recomendação ao 

23/58



Prefeito sobre a forma como deveriam ser realizadas as contratações, a qual foi recebida 
em 24 de agosto de 2011, antes da assinatura dos contratos.

Não obstante ciente do teor da Recomendação, o Prefeito de Macau, 
mais uma vez, celebrou diversos contratos através de empresas intermediárias que não são 
representantes exclusivas dos artistas e com visível superfaturamento dos preços.

Como exemplo, podem-se citar os contratos celebrados com as 
bandas Cavaleiros do Forró, Deixe de Brincadeira, Grafith e Saia Rodada.

Como informado, o Ministério Público ajuizou ação cautelar em face 
do  Município  de Macau  e  da  empresa M A Denis  de  Araújo-ME,  acreditando,  após  ter 
acesso  a  alguns documentos  apresentados em conversa  informal  com a Presidente  da 
Comissão  de  Licitação  sobre  a  forma  correta  de  realizar  as  contratações,  que  a 
intermediação  das  referidas  atrações  seria  feita  através  desta  empresa,  o  que 
posteriormente não se confirmou.

Nos  autos  da  ação  cautelar  nº  0001694-65.2011.8.20.0105,  a 
empresa M A Denis de Araújo-ME, ao contestar, informou que tinha se limitado a apresentar 
proposta  com  preços  para  a  contratação  das  bandas,  não  tendo,  ao  final,  celebrado 
qualquer  contrato.  Instruindo  a  sua  defesa,  porém,  a  empresa  apresentou  a  sua 
proposta datada de 22 de agosto de 2011.

Imediatamente, imagina-se que a empresa M A Denis de Araújo-
ME não celebrou os contratos porque apresentou preço superior ao de outra empresa 
intermediária  concorrente,  mas,  tragicamente,  a  lógica  que  funciona  em Macau  é 
outra,  pois  os  contratos  apresentados  pelo  Município  comprovam que  os  valores 
pagos foram superiores aos ofertados pela referida empresa.

A seguir, tem-se tabela contendo o valor da proposta apresentada e 
descartada e os valores contratados pelo Município com outras empresas intermediárias:

Proposta ofertada  pela 
empresa  intermediária  M 
A Denis de Araújo - ME

Valor pago pelo Município 
à  empresa  intermediária 
Grupo  Musical 
Cavaleiros do Forró

Valor pago pelo Município 
à  empresa  intermediária 
Edvânio  de  Oliveira 
Dantas-ME

Banda  Deixe  de 
Brincadeira

R$ 25.000,00 R$ 28.000,00 X

Banda Grafith R$ 27.000,00 X R$ 30.000,00

Banda  Cavaleiros  do 
Forró

R$ 60.000,00 R$ 66.000,00 X

Banda Saia Rodada R$ 55.000,00 X R$ 61.000,00

   

A análise da referida tabela comprova, sem sombra de dúvidas, que:

1º) não há impossibilidade de realização de licitação em relação às 
Bandas  Deixe  de  Brincadeira  e  Cavaleiros  do  Forró,  já  que  mais  de  uma  empresa 
apresentou proposta para venda de shows destas bandas;

2º )  a empresa Edvânio de Oliveira Dantas-ME não é empresária 
exclusiva das Bandas Grafith e Saia Rodada, já que a empresa M A Denis de Araújo – ME 
apresentou também proposta para venda de shows destas bandas;
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3º)  houve  superfaturamento  de  valores,  pois  a  proposta 
apresentada pela empresa M A Denis de Araújo – ME, contendo valor certamente bem 
superior ao que seria pago se a contratação fosse realizada diretamente com a banda, 
já que continha, no mínimo, o lucro da empresa intermediária, foi descartada em prol 
de propostas superiores e sem qualquer justificativa;

No caso da Banda Cavaleiros do Forró chama a atenção, ademais, o 
fato de que a contratação celebrada, em tese, diretamente com a empresária exclusiva da 
banda, já que o Grupo Musical Cavaleiros do Forró é o proprietário da banda, custou mais 
caro aos cofres públicos do que teria custado a contratação intermediada pela empresa M.A 
Denis de Araújo – ME, quando a lógica seria justamente o contrário.  

No caso das bandas Grafith e Saia Rodada, há,  nos documentos 
apresentados, comprovação de que a empresa Edvânio de Oliveira Dantas-ME, assim como 
a empresa M.A Denis de Araújo – ME, não era a sua empresária exclusiva.

Nesse sentido,  basta observar  o contrato de cessão de direitos e 
obrigações celebrado entre a pessoa jurídica Banda Grafith e a empresa Edvânio de Oliveira 
Dantas  –  ME,  datado  de  03  de  junho  de  2011,  e  o  contrato  de  cessão  de  direitos  e 
obrigações celebrado, em 04 de agosto de 2011, entre a empresa Fonttes Promoções e 
ventos, detentora da exclusividade de representação contratual do grupo Saia Rodada, e a 
empresa Edvânio de Oliveira Dantas-ME.

A respeito da inexistência de exclusividade e da forma como funciona 
a contratação das bandas no Município de Macau,  Márcio Anderson Denis de Araújo, 
representante da empresa M.A.Denis de Araújo-ME,  declarou:

“Que no carnaval  de  2012 de Macau intermediou a contratação das 
bandas Cavaleiros do Forró, Forro da Pegação, Deixe de Brincadeira e 
Nagibe; Que constituiu a empresa M.A. Denis de Araújo ME há um ano e 
dois  meses  aproximadamente;  Que  as  contratações  das  quatro  bandas 
foram celebradas através da sua empresa; Que o objeto da empresa é a 
promoção de eventos, aluguel de mesas, som, iluminação e palco; (...)Que 
tem  certeza  de  que  outras  empresas  apresentaram  propostas  em 
relação a estas bandas para o período carnavalesco; (...) Que a carta de 
exclusividade é uma forma de garantir  que a banda não desista da 
apresentação  em  razão  de  uma oferta  melhor;  (...)Que  o  Secretário 
Chico Paraíba indagou se a contratação poderia ser feita diretamente e 
o declarante disse que sim, mas seria sem a participação da empresa; 
Que não sabe se o Município tentou contratar diretamente com as bandas; 
(...)  Que não é, de forma alguma, o empresário exclusivo das bandas 
Cavaleiros do Forró, Forro da Pegação, Deixe de Brincadeira e Nagibe; 
Que  tem  conhecimento,  inclusive,  que  as  referidas  bandas  foram 
contratadas por para tocar no carnaval de 2012 em outros municípios 
diretamente ou através de outras empresas intermediárias;(...) Que em 
relação à festa do sal de 2011 apresentou uma proposta, mas não foi aceita; 
Que não sabe qual empresa foi contratada para a festa do sal 2011; Que 
várias empresas apresentaram propostas para a festa do sal de 2011; Que 
não  é  feita  uma  reunião  com  todas  as  empresas;  Que  sempre  há 
empresas que monopolizam uma determinada região; (...)” (Depoimento 
prestado nos autos do IC nº 001/2012)

Além  das  referidas  bandas,  também  outras  foram  contratadas, 
ilegalmente, através da intermediação de empresas que não são empresárias exclusivas, 
tais como as Bandas Forró do Bom, Sarypa, Chicabana e Parangolé. Estas bandas, não 
obstante sejam pessoas jurídicas legalmente constituídas, foram contratadas por intermédio 
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da empresa M & A Produções Artísticas Ltda pelo valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais).   

Como comprovação da intermediação ilegal, tem-se:

a)  o  contrato  de  “representação”  celebrado,  em 26  de  agosto  de 
2011,  entre a empresa M & A Produções Artísticas Ltda e a empresa Pequena Notável 
Empreendimentos Artísticos Ltda, empresa que representa a Banda “Sarypa”, para a venda 
de show no Estado do Rio Grande do Norte;

b) o contrato de cessão de direitos celebrado, em 25 de agosto de 
2011, entre a  empresa M & A Produções Artísticas Ltda  e a empresa ALB Produções e 
Eventos Ltda, detentora da exclusividade de representação contratual da Banda Chicabana, 
para a realização de show na cidade de Macau-RN;

c) o contrato de cessão de direitos celebrado, em 13 de agosto de 
2011,  entre  a   empresa  M &  A Produções  Artísticas  Ltda  e  a  empresa  Forró  do  Bom 
Gravações e Edições Musicais Ltda para apresentação de show da Banda Forró do Bom na 
cidade de Macau-RN;

Além  da  contratação  ilegal  por  inexigibilidade  de  licitação  e 
superfaturamento de preços, foram constatadas também diversas irregularidades nos 
contratos  celebrados  diretamente  com  pessoas  físicas  representantes  de  bandas 
formalmente inexistentes, já que não registradas nos órgãos competentes.

Com se vê, há provas substanciais de que o Município de Macau 
vem reiteradamente desconsiderando as prescrições do art.  25,  inc.  III,  da  Lei 8.666/93 
acerca  da  necessidade  de  realizar,  para  fins  de  inexigibilidade  de  licitação, 
contratação direta ou por empresário exclusivo.

3.4. Irregularidades constatadas no Carnaval 2012

No intuito mais uma vez de fiscalizar a realização de eventos pelo 
Município de Macau, o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil nº 001/2012, em 17 de 
janeiro  de  2012,  a  fim  de  acompanhar  a  organização  do  Carnaval  do  ano  de  2012, 
designando, desde logo, a realização de uma audiência pública para discutir os assuntos 
relacionados ao evento.

Ao final da audiência pública, realizada no dia 25 de janeiro de 2012, 
na Câmara de Vereadores de Macau, com a participação do Prefeito Municipal Flávio Vieira 
Veras,  foi  expedida  e  entregue  em  mãos  ao  Edil  a  Recomendação  nº  001/2012,  nos 
mesmos termos da Recomendação nº  002/2011 expedida por ocasião da Festa do Sal de 
2011 a respeito da forma de contratação das atrações musicais.

Em  resposta  à  referida  Recomendação,  o  Município  apresentou 
cópia  do  processo  de  contratação,  cuja  análise,  porém,  revelou,  mais  uma vez,  que  o 
Prefeito de Macau, livre e conscientemente, insiste em desrespeitar a Lei nº 8.666/93, ao 
realizar  a  contratações  por  inexigibilidade  de  licitação  através  de  meras  empresas 
intermediárias,  e  a  moralidade  administrativa,  ao  superfaturar  os  valores  dos  contratos 
celebrados.

A seguir, tem-se o rol de atrações e respectivos valores:
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MACAU/CARNAVAL 2012
Atração Data(s) Valor

Banda kabaço Molhado 1)05/02/12
2)17/02/12
3)18/02/12
4)19/02/12
5)20/02/12
6)21/02/12

6 x R$ 25.000,00 (tocou seis 
vezes)

Banda Grafith 1)05/02/12
2)16/02/12
3)18/02/12
4)19/02/12
5)20/02/12
6)21/02/12
7)22/02/12

7 X R$ 100,000,00 (tocou sete 
vezes)

Banda Doce Pecado 1)17/02/12
2)21/02/12

2 X R$ 8.000,00 (tocou duas 
vezes)

Banda Introza  16/02/12 R$ 20.000,00

Banda Pawlera do Brasil 1)04/02/12
2)21/02/12

2 x R$ 35.000,00 (tocou duas 
vezes

Bloco Radiola de Ficha 1)19/02/12
2)20/02/12
3)21/02/12

3X R$ 20.000,00 (tocou três 
vezes)

Forro da Pegação 21/02/12 R$ 65.000,00
Banda Zumzumbaba 18/02/12 R$ 35.000,00

Banda Axé Mais 2 x R$ 20.000,00 (tocou duas 
vezes)

Banda Deixe de Brincadeira 20/02/12 R$ 55.000,00
Lane Cardoso R$ 40.000,00

Marquinhos Show(07/03) 04/02/12 R$ 8.000,00

Aviões do forro R$  300.000,00
Banda Nagibe 18/02/12 R$ 68.000,00

Banda Cavaleiros do forro
21/02/12

R$ 165.000,00
Pagode sem compromisso 22/02/12 R$ 6.000,00
Moreninho dos teclados e 

Banda
18/02/12 R$ 8.000,00

Classe A 1)04/02/12
2)16/02/12
3)17/02/12

3  x R$ 20.000,00 (tocou três 
vezes)

Banda Feras 3 x R$ 44.000,00 (tocou três 
vezes)

Orquestra harmonia do frevo 1)17/02/12
2)18/02/12
3)18/02/12
4)19/02/12
5)19/02/12
6)20/02/12
7)20/02/12
8)21/02/12
9)21/02/12

9 x R$ 15.000,00 (tocou nove 
vezes)

Os brinkantes 17/02/12 R$ 25.000,00
Saia Rodada 17/02/12 R$ 110.000,00
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Forro pegado R$ 160.000,00
Swing de galpão 19/02/12 R$ 10.000,00

Paredão do Brasil 19/02/12 R$ 8.000,00
Forró dos plays 19/02/12 R$ 150.000,00

Fantasmão R$ 128.000,00
Metamorfose 19/02/12 R$ 20.000,00

Tribala 20/02/12 R$ 30.000,00
Valor total R$ 2.774.000,00

Da análise detalhada dos documentos,  constata-se,  claramente,  a 
presença  de  contração  ilegal  por  inexigibilidade  de  licitação  das  Bandas:  a)Grafith, 
b)Pawlera  do  Brasil,  c)Forro  da  Pegação,  d)Deixe  de  Brincadeira,  e)Nagibe, 
f)Cavaleiros do Forró, g)Classe A, h)Fantasmão, i)Tribala.   

No  caso  da  Banda  Grafith,  o  contrato  foi  celebrado  através  da 
empresa intermediária Edvânio de Oliveira Dantas – ME, que não é o empresário exclusiva 
da banda, consoante informações prestadas pelo próprio empresário intermediário.

Com efeito, ao ser ouvido nos autos do IC nº 001/2012 e do IC nº 
002/2012, Edvânio de Oliveira Dantas, embora tenha dito que é o empresário exclusivo da 
banda, reconheceu que:

“(...)Que a contratação pode ser  feita também diretamente com a Banda 
Grafith, mas o dono da banda prefere que a contratação seja intermediada 
pelo declarante; Que a remuneração da contratação através do declarante 
não está prevista no contrato de exclusividade; Que a remuneração gira em 
torno  de  10  a  20%;  Que  não  sabe  dizer  se  a  banda  Grafith  contratou 
diretamente  outros  eventos  depois  da  celebração  do  contrato  entre  o 
declarante e a banda; (...)”

As  contratações  das  Bandas  Forró  da  Pegação,  Deixe  de 
Brincadeira, Nagibe e Cavaleiros do Forró, por sua vez, foram intermediadas pela empresa 
M A DENIS DE ARAÚJO–ME (empresa que apresentou proposta para a Festa do Sal 2011, 
mas não foi  contratada).  A ausência  de exclusividade  da referida  empresa decorre  das 
cartas de exclusividade fornecidas pela Banda Forró da Pegação, datada de 27 de janeiro 
de  2012;  pela  Banda  Nagibe,  datada  de  30  de janeiro  de  2012;  pela  Banda  Deixe  de 
Brincadeira, datada de 27 de janeiro de 2012 e pela Banda Cavaleiros do Forró, datada de 
27 de janeiro de 2012, todas contendo exatamente a mesma redação e informações.

Reconhecendo  a  inexistência  de  exclusividade,  Márcio  Anderson 
Denis de Araújo declarou:

“Que no carnaval  de  2012 de Macau intermediou a contratação das 
bandas Cavaleiros do Forró, Forro da Pegação, Deixe de Brincadeira e 
Nagibe; Que constituiu a empresa M.A. Denis de Araújo ME há um ano e 
dois  meses  aproximadamente;  Que  as  contratações  das  quatro  bandas 
foram celebradas através da sua empresa; Que o objeto da empresa é a 
promoção de eventos,  aluguel  de mesas,  som,  iluminação e palco;  Que 
apresentou ao Município de Macau no mês de novembro de 2011 uma 
proposta  para  o  carnaval  de  2012  relacionada  a  várias  bandas, 
incluindo as quatro já citadas; Que a proposta foi entregue à secretária 
do Secretário de Turismo; Que a proposta continha o valor  de uma 
apresentação  para  cada  banda;  Que  a  proposta  continha  para 
Cavaleiros do Forró o valor de R$ 130.000,00, para Forró da Pegação o 
valor de R$ 55.000,00, para Nagibe o valor de R$ 55.000,00 e para Deixe 
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de Brincadeira o valor de R$ 45.000,00; Que tem certeza de que outras 
empresas apresentaram propostas em relação a estas bandas para o 
período  carnavalesco;  Que  recebeu  uma  ligação  da  secretária  do 
Secretário de Turismo informando que a proposta havia sido aceita; 
Que veio ao Município de Macau no dia 19 de dezembro de 2011 para 
acertar  os  detalhes;  Que  fez  a  negociação  diretamente  com  o 
Secretário de Turismo, conhecido como Chico Paraíba; Que no dia 19 
de dezembro de 2011 ficaram definidas as datas de apresentação de 
cada  banda;  Que  só  recebeu o  pagamento  pelos  shows depois  do 
carnaval;  Que  ainda  não  recebeu  todo  o  valor  dos  contratos;  Que 
pagou uma pequena quantia como sinal a todas as bandas; Que o sinal não 
chegou a atingir 10% do valor do contrato, conforme as bandas, em regra, 
exigem; Que acredita que assinou os contratos com as bandas no dia 
27  ou  28  de  dezembro  e  neste  dia  pagou o  sinal;  Que  a  carta  de 
exclusividade é uma forma de garantir  que a banda não desista da 
apresentação em razão de uma oferta melhor; Que acredita que a carta 
de exclusividade relativa à Banda Forró da Pegação foi assinada por Janine; 
Que acredita que Leonardo Martins é um dos sócios da Banda Deixe de 
Brincadeira; Que a carta de exclusividade da Banda Nagibe foi fornecida 
pelo vocalista e proprietário chamado Alexsandro Morais da Silva; Que pelo 
que se recorda pagou R$ 100.000,00 a Cavaleiros do Forró, R$ 30.000,00 à 
Banda  Deixe  de  Brinacadeira,  R$  40.000,00  à  Forró  da  Pegação  e  R$ 
40.000,00  à  Banda  Nagibe;  Que  os  contratos  das  quatro  bandas 
somaram R$ 285.000,00; Que o Município deu até agora dois cheques 
nominais à empresa do declarante, sendo um no valor de R$ 75.000,00 
e outro no valor de R$ 78.000,00; Que forneceu um recibo ao Município 
indicando o valor total de R$ 285.000,00, o valor pago de R$ 153.000,00 
e o valor  restante; Que o recibo foi  assinado pelo Secretário Chico 
Paraíba; Que os dois cheques foram pagos mais ou menos vinte dias 
depois  do  carnaval;  Que  o  Secretário  Chico  Paraíba  indagou  se  a 
contratação poderia ser feita diretamente e o declarante disse que sim, 
mas seria sem a participação da empresa; Que não sabe se o Município 
tentou contratar diretamente com as bandas; Que para o carnaval 2012 de 
Parnamirim  conseguiu  negociar  outras  bandas;  Que  conseguiu  fechar 
algumas  bandas  também  em  Caicó;  Que  não  é,  de  forma  alguma,  o 
empresário  exclusivo  das  bandas  Cavaleiros  do  Forró,  Forro  da 
Pegação,  Deixe  de  Brincadeira  e  Nagibe;  Que  tem  conhecimento, 
inclusive, que as referidas bandas foram contratadas por para tocar no 
carnaval  de  2012  em  outros  municípios  diretamente  ou  através  de 
outras empresas intermediárias; Que o valor pago às bandas é líquido; 
Que da diferença entre o valor pago à banda e o recebido pelo Município 
são  extraídos  os  gastos  de  alimentação,  hospedagem,  locomoção  e  os 
impostos pagos pela empresa; Que, em regra, os pagamentos são feitos 
em cheque nominal à empresa, mas não sabe como será pago o valor 
restante; Que o valor restante deve ser pago até o dia 15 de maio de 
2012;  Que as  cláusulas  contratuais  relacionadas ao pagamento não 
são, em regra, cumpridas, porque o pagamento sempre é feito depois e 
de forma parcelada; Que em relação à festa do sal de 2011 apresentou 
uma  proposta,  mas  não  foi  aceita;  Que  não  sabe  qual  empresa  foi 
contratada para a festa do sal 2011; Que várias empresas apresentaram 
propostas para a festa do sal de 2011; Que não é feita uma reunião com 
todas  as  empresas;  Que  sempre  há  empresas  que  monopolizam  uma 
determinada região; Que acredita que a sua empresa foi contratada para o 
carnaval  de  2012  de  Macau,  porque  apresentou  os  melhores  preços;” 
(Depoimento prestado nos autos do IC nº 001/2012)

Além da  inexistência  de  exclusividade  da  empresa  M.A Denis  de 
Araújo-ME, o depoimento de Márcio Anderson Denis de Araújo revela, ainda,  outra grave 
irregularidade,  qual  seja,  que o valor  da proposta apresentada pelo empresário  é, 

29/58



misteriosamente, majorado por ocasião da assinatura do contrato. Observe-se:

Valor  da  proposta apresentada 
pela  empresa  M  A  Denis  de 
Araújo-ME segundo  depoimento 
de seu representante

Valor  do contrato celebrado 
entre o Município de Macau e 
a  empresa  M  A  Denis  de 
Araújo-ME

Banda Cavaleiros do Forró R$ 130.000,00 R$ 165.000,00
Banda Forró da Pegação R$ 55.000,00 R$ 65.000,00
Banda Nagibe R$ 55.000,00 R$ 68.000,00
Banda Deixe de Brincadeira R$ 45.000,00 R$ 55.000,00
Valor total R$ 285.000,00 R$ 353.000,00

É  bem  verdade  que  consta  nos  autos  proposta  fornecida  pela 
empresa M A Denis de Araújo-ME com data de 26 de janeiro de 2012, com o valor total de 
R$ 353.000,00.

Ocorre  que o  próprio  empresário,  quando ouvido,  informou que o 
valor total das contratações foi de R$ 285.000,00 e que ele veio ao Município de Macau no 
dia 19 de dezembro de 2011 para acertar  os detalhes,  negociando diretamente com o 
Secretário de Turismo, conhecido como Chico Paraíba, ocasião em que ficaram definidas as 
datas de apresentação de cada banda.

De tais circunstâncias, infere-se que o empresário apresentou 
duas propostas, uma aceita e negociada no dia 19 de dezembro de 2011 e outra para 
“compor” o processo de contratação, que só restou consumado no dia 02 de fevereiro 
de 2012, com a assinatura do contrato.

Tal circunstância revela que os valores pagos pelo Município foram 
maiores  do  que  os  apresentados  pelo  próprio  empresário  intermediário,  já  contendo, 
decerto,  o  seu lucro.  No caso,  houve,  claramente,  a  majoração ilegal  e injustificável  da 
quantia de R$ 68.000,00 (R$ 353.000,00 - R$ 285.000,00).

A intermediação também restou comprovada em relação às Bandas 
Pawlera do Brasil e Classe A, pois, há nos autos, cartas de exclusividade conferidas pelos 
verdadeiros empresários exclusivos destas bandas ao empresário José Romildo da Cunha.

O  verdadeiro  empresário  exclusivo  da  banda  Classe  A,  Helder 
Welby Lobato da Rocha, nos autos do IC nº 001/2012, declarou:

“Que é proprietário e empresário da Banda Classe A; Que a sua banda foi 
contratada pelo Município de Macau para tocar no carnaval de 2012; Que a 
sua banda tocou três vezes durante o carnaval; Que cada tocada saiu a R$ 
20.000,00; Que a banda Classe A não é uma pessoa jurídica; Que o contato 
é sempre feito através de um empresário intermediário; Que o acesso ao 
Prefeito de Macau e a todos os outros Prefeitos é muito difícil; Que fez a 
contratação através da empresa J. R. da Cunha-ME, pertencente a José 
Romildo; (...)Que no carnaval de 2011 o contrato também foi feito através de 
uma empresa intermediária; Que sempre faz os contratos através de uma 
empresa intermediária, porque a banda não é registrada; Que no carnaval 
de 2011 o intermediário também foi José Romildo através da empresa do 
seu filho Ranielson Guimarães da Cunha-ME; (...)Que as bandas começam 
a se movimentar no mês de outubro, para assegurar a contratação; Que o 
empresário mais acessível à banda é José Romildo, porque ele reside em 
Macau; (...)Que é possível realizar a contratação direta com o declarante; 
Que não existe um contrato assinado entre a Banda Classe A e a empresa 
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J.R da Cunha-ME, dando-lhe exclusividade para realizar as contratações; 
Que existe  uma parceria  entre a Banda Classe A e a empresa de José 
Romildo;(...) Que concede uma carta de exclusividade a José Romildo para 
o evento; Que José Romildo pede a carta de exclusividade; Que no ano de 
2011 a  Banda  Classe  A tocou  em vários  Municípios  em vários  eventos 
diferentes;  Que  algumas  contratações  foram  feitas  diretamente  com  a 
Banda Classe A ou através de outros empresários intermediários; (...)Que 
não foi feito nenhum contrato no carnaval de 2012 entre o declarante e José 
Romildo para a venda da banda ao Município; Que houve apenas a emissão 
da carta de exclusividade; Que não existe nenhum contrato de exclusividade 
assinado entre o declarante e José Romildo, mas lhe dá preferência para 
realizar as contratações, por ele ser um empresário maior;

A intermediação também ocorreu em relação às Bandas Tribala e 
Fantasmão,  cujo  processo de contratação contém contratos  de exclusividade fornecidos 
pelos verdadeiros empresários das atrações.

No caso da Banda Forró dos Plays chama a atenção o fato de a 
proposta ter sido apresentada um dia antes da data da celebração do contrato.

Registre-se, ainda, que, em relação a diversas atrações musicais, as 
contratações foram celebradas diretamente, mas de forma irregular, porque o contrato foi 
firmado com a banda, sem que ela estivesse regularmente constituída, ou seja, não eram 
pessoas  jurídicas,  mas  celebraram  os  contratos  juntando  unicamente  cópia  da 
identidade  e  do  CPF  de  um dos  integrantes.  Esta  irregularidade  foi  constatada,  por 
exemplo, em relação às bandas Doce Pecado,  Introsa,  Marquinhos Show, Metamorfose, 
Moreninho dos Teclados,  Orquestra Harmonia do Frevo (responsável por contratação no 
valor de R$ 135.000,00), Pagode Sem Compromisso, Paredão do Brasil, Swing de Galpão, 
Radiola de Ficha (R$ 60,000,00), Zumzumbaba, Brinkantes  entre outras.

Em  relação  ao  carnaval  de  2012,  comprovou-se,  ainda, 
superfaturamento em diversos contratos, citando-se como exemplos:

 
a) Saia Rodada

Valor  pago  pela  Prefeitura 
de  Macau  à  empresa  Saia 
Rodada  Produções 
Artísticas LTDA para show 
durante o carnaval de 2012 

Valor pago pela Prefeitura de 
Areia  Branca à  empresa 
Saia  Rodada  Produções 
Artísticas  LTDA  para  show 
durante  o  carnaval  de  2012 
no dia 21/02/2012.

Valor pago pela Prefeitura de 
Assu à  empresa 
intermediária (SW Produções 
e  Eventos)  para  show 
durante  o  carnaval  de  2012 
no dia 21/02/2012.

R$ 110.000,00 R$ 79.300,00 R$ 84.000,00

No caso da banda Saia Rodada, o superfaturamento é mais do que 
evidente.  O curioso  é  que  no  Município  de  Assu  o  contrato  foi  celebrado  por  empresa 
intermediária,  mas  custou  bem menos  do  que  o  contrato  celebrado  diretamente  com a 
atração.
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b) Banda Grafith

Valor  pago  pela 
prefeitura de Macau 
à  empresa 
intermediária 
Edivânio de Oliveira 
Dantas  ME  para 
cada  um  dos  sete 
show  s  realizados 
durante  o  carnaval 
de 2012 

Valor  pago  pela 
prefeitura  de 
Goianinha à 
empresa 
intermediária 
Edivânio  de  Oliveira 
Dantas  ME  para 
show  durante  o 
carnaval  de  2012  no 
dia 17/02/2012

Valor  pago  pela 
prefeitura  de  Touros 
à  empresa 
intermediária  (Sérgio 
Wanderley Martins de 
Castro  ME)  para 
show  durante  o 
carnaval  de  2012  no 
dia 20/02/2012

Valor  pago  pela 
Prefeitura de  Assu à 
empresa 
intermediária 
Edivânio  de  Oliveira 
Dantas  para  show 
durante  o  São  João 
de  2012  no  dia 
22/06/2012

R$ 100.000,00 R$ 85.000,00 R$ 75.000,00 R$ 40.000,00

Como  se  observa,  houve  uma  variação  vultuosa  entre  os  valores  das 
contratações realizadas nos Municípios de Macau, Goianinha e Touros para o Carnaval de 
2012.

Nos  Municípios  de  Goianinha  e  Macau  os  contratos  foram  celebrados 
através da mesma empresa intermediária, mas houve injustificadamente uma variação de 
R$ 15.000,00. Já no Município de Touros, onde a contratação foi intermediada por outra 
empresa, houve uma diferença de R$ 25.000,00.

Alguns meses depois, a mesma atração foi contratada pelo Município de 
Assu para a Festa de São João por quase 1/3 do valor supostamente pago pelo Município 
de Macau para o Carnaval/2012.

c) Banda Fantasmão

Valor  pago  pela  Prefeitura  de  Macau  a 
empresa intermediária (Sérgio Wanderley 
Martins  Castro  –  ME)  para  show  no 
carnaval de 2012.

Valor  pago  pela  Prefeitura  de  Pendências  a 
empresa  intermediária  (SW  Produções  e 
Eventos – ME) para show no carnaval de 2012 
no dia 20/02/2012

R$ 128.000,00 R$ 121.500,00

 Durante  as investigações,  veio  à tona uma reportagem realizada 
pelo  jornal  Tribuna  do  Norte  indicando,  em  relação  à  Banda  Fantasmão  um 
superfaturamento de 416%. O contrato da referida atração para realização de um único 
show no carnaval de 2012 de Macau foi celebrado através de uma empresa intermediária e 
custou aos cofres públicos a quantia de R$ 128.000,00.

Pois  bem,  em contato com o empresário da banda Fantasmão, o 
jornal Tribuna do Norte obteve proposta de show no valor de R$ 25.000,00. Para maiores 
esclarecimentos, observe-se o seguinte trecho da reportagem:

“Banda cobra cachê 416% mais caro para prefeituras

Com base  na  relação  de  shows  e  valores,  liberada  pela  Promotoria  de 
Justiça da Comarca de Macau, a TRIBUNA DO NORTE entrou em contato 
com  a  banda  baiana  'Fantasmão',  citada  na  listagem  de  contratados. 
Inicialmente,  sem  apresentar  identificação,  a  reportagem  solicitou,  por 
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telefone,  um orçamento.  A orientação  foi  para  que  os  dados  do  evento 
fossem encaminhados por e-mail para que a proposta fosse elaborada. Em 
menos de 30 minutos, a resposta chegou: o cachê da banca seria de R$ 25 
mil  para  uma  show  de  120  minutos.

No carnavais Guamaré e de Macau, deste ano, essa mesma banda cobrou 
cachê de R$ 129 mil e R$ 128 mil, respectivamente. Ou seja, 416% mais 
caro. Após receber o orçamento, a reportagem da TN voltou a falar com o 
produtor da banda, que se identificou pelo primeiro nome "Carlos". Ele disse 
que o valor de R$ 25 mil era para evento programado em dezembro, em 
palco ou trio, conforme o pedido feito, e era um valor "livre de nota fiscal". 
Caso tivesse que emitir nota, o valor aumentaria em, no mínimo, 17%.

A TN pediu orçamento para show no dia 15/12. A banda baiana tem uma 
equipe de 28 pessoas.  O produtor  da banda "Fantasmão"  ressaltou que 
para o período de carnaval o valor é maior porque os custos aumentam. 
Questionado  sobre  que  valor  cobraria  para  um  show  carnavalesco  ele 
revelou: R$ 60 mil, valor que ainda assim não chega a metade do que foi 
cobrado em fevereiro deste ano.

"No carnaval", disse ele, "dobra cachê dos músicos, transporte e porque às 
vezes  tem  uma  produtora  por  trás  das  prefeituras,  o  que  encarece  a 
contratação". Ele fez questão de afirmar que "não sabia se esse era o caso 
da contratação feita em 2012 por Macau e Guamaré porque, na época, não 
estava à frente da banda".  Carlos disse que comanda a banda há cinco 
meses.

Segundo  o  produtor,  quando  há  intermediários  regionais,  o  custo 
aumenta,  principalmente,  pela  comissão  da  produtora. Segundo  os 
produtores  locais  ouvidos  pela  TN  e  que  ajudaram na  composição  dos 
valores de mercado, nos municípios do RN,  existem as duas práticas:  a 
contratação direta com as bandas e por meio de produtoras.” (Acesso em 
21/02/2012.  Disponível  em:  http://tribunadonorte.com.br/noticia/shows-
comprometem-ate-70-do-fpm/227543)

d) Aviões do Forró

Valor  pago  pela  Prefeitura  de  Macau  a 
empresa  Aviões  do  Forró  Gravações  e 
Edições LTDA para show no carnaval de 
2012 

Valor pago pela prefeitura de  Cajazeiras à 
empresa  intermediária  (Francinery  da Silva 
Campos  –  ME)  para  show no carnaval  de 
2012 no dia 21/02/2012

R$ 300.000,00 R$ 200.000,00

Mesmo  não  sendo  o  gênero  musical  característico  da  Festa  de 
Carnaval, o show da Banda Aviões do Forró foi o mais caro do Carnaval 2012 de Macau.

A contratação da referida atração ocorreu diretamente, mas foi mais 
cara do que a contratação realizada com o Município de Cajazeiras através da empresa 
intermediária  Francinere  da  Silva  Campos-ME,  numa  clara  demonstração  de 
superfaturamento de valores.
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e) Forró Pegado

Valor  pago  pela  Prefeitura 
de Macau a empresa Forró 
Pegado  Promoções  e 
Eventos  LTDA  para  show 
no carnaval de 2012 

Valor pago pela Prefeitura de 
Touros a  empresa 
intermediária  Fox Produções 
e Eventos Silva para show no 
carnaval  de  2012  no  dia 
20/02/2012.

Valor pago pela Prefeitura de 
Assu a  empresa  Forró 
Pegado  Promoções  e 
Eventos LTDA para show no 
são  joão  de  2012  no  dia 
23/06/2012.

R$ 160.000,00 R$ 66.000,00 R$ 95.000,00

Neste caso, o superfaturamento é evidente pois houve uma variação 
exorbitante de R$ 94.000,00 entre os valores das contratações realizadas nos Municípios de 
Macau e Touros para show realizado no mesmo período!!! Ademais, no Município de Touros, 
a contratação foi intermediada, mas teve valor menor do que a contratação direta com a 
atração.

f) Cavaleiros do Forró

CIDADE DATA DO 
EVENTO

EVENTO VALOR EMPRESA 
INTERMEDIÁRIA/CONT

RATADA
Macau Carnaval/2012 R$ 165.000,00 M A Denes de Araújo 

ME
Assu 18.02.2012 Carnaval/2012 R$ 70.000,00 Grupo musical 

Cavaleiros do Forro Ltda

Guamaré 03.05.12 Festa de 
Emancipação 2012

R$ 90.000,00 Grupo musical 
Cavaleiros do Forro Ltda

Assu 20.06.2012 São João/2012 R$ 80.000,00 Grupo musical 
Cavaleiros do Forro Ltda

Saltam  aos  olhos  a  variação  vultuosa  entre  os  valores  das 
contratações da Banda Cavaleiros do Forró realizadas nos Municípios de Macau, Guamaré 
e  Assu,  ocorridas  em  datas  relativamente  próximas.  Tratou-se,  evidentemente,  de  uma 
contratação  superfaturada,  já  que  atingiu  valor  maior,  inclusive,  do  que  a  contratação 
realizada na Festa de São João de 2012 pelo Município de Assu, quando se comemorou os 
100 anos de Luís  Gonzaga,  data  sabidamente mais  concorrida  pelo  gênero musical  da 
atração.

g) Forró da Pegação

CIDADE DATA DO 
EVENTO

EVENTO VALOR EMPRESA 
INTERMEDIÁRIA/DIRETA

MENTE
Macau Carnaval/2012 R$ 65.000,00 M A Denis de Araújo - ME
Senador Elói de 
Souza

05.01.13 Festa de Santos 
Reis

R$ 55.000,00 Edvânio de Oliveira 
Dantas - ME
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Neste caso, também se pode concluir que houve superfaturamento, 
pois,  um ano depois,  a contratação apresentou valor  inferior  ao pago pelo Município de 
Macau.  Ademais,  na  contratação  realizada  pelo  Município  Senador  Elói  de  Souza, 
aproximadamente um ano depois, o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil  reais) 
representa o valor global da contratação, que incluiu apresentações das Banda Forró da 
Pegação e Grafith. 

h) Banda Feras

CIDADE DATA DO 
EVENTO EVENTO VALOR

EMPRESA 
INTERMEDIÁRIA/DIRETA

MENTE

Conde (PB) 07.01.12 Festa de Reis em 
Jacumã R$ 16.000,00 Adonis Araújo de Assis ME

Macau Carnaval 2012 R$ 44.000,00 Adonis Araújo de Assis 
ME

Pedras de Fogo 
(PB) 05.05.12 15º Forrófogo R$ 25.000,00 Adonis Araújo de Assis ME

A variação  entre  os  valores  cobrados  nos  municípios  de  Macau, 
Pedras  do Fogo (PB)  e Conde (PB) é visível.  Registre-se,  ainda,  que,  recentemente,  a 
banda  Feras  apresentou  ao  Ministério  Público  tabela  contendo  os  preços  que  serão 
cobrados no mês de junho de 2013 pelo show da atração. O superfaturamento do valor 
pago pelo Município de Macau-RN ficou ainda mais claro com a comparação dos preços. 

Um ano depois  dos shows realizados em Macau ao custo de R$ 
44.000,00, a banda cobrará, dos dias 01.06.13 a 20.06.13, o valor de R$ 10.000,00 a R$ 
12.000,00 por apresentação. Nas proximidades da Festão de São João, os valores serão 
majorados, sendo cobrado nos dias 23.06.13, 28.06.13 e 29.06.13,  o valor de R$ 25.000,00 
por cada show, sendo este o cachê mais caro da atração.

Diante  deste  cenário,  mostra-se  evidente  o  superfaturamento  do 
show pago pelo Município de Macau-RN no mês de março/2012.

A título  de  esclarecimento,  registre-se,  outrossim,  que,  além  dos 
gastos com as bandas, foram empregados, para a realização do Carnaval de 2012, vultosos 
recursos em outras contratações relacionadas ao evento, tais como:

a) Som e iluminação: R$ 330.400,00
b) Abadas e camisetas : R$ 62.750,00
c) Trios elétricos: R$ 946.000,00
d) Camarotes: R$ 69.246,00
e) Palco: R$ 75.160,00
f) Tendas: R$ 67.960,00
g) Refeições: R$ 78.000,00
h) Banheiros Químicos: R$ 78.000,00
i) Segurança: R$ 71.250,00

TOTAL: R$ 1.778.766,00

Este  valor  (R$  1.778.766,00),  somado  à  quantia  gasta  com  as 
atrações  musicais  atinge  a  estratosférica  soma  de  R$  4.552.766,00  (quatro  milhões, 
quinhentos e cinquenta e dois mil e setecentos e sessenta e seis reais).
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3.4. Irregularidades constatadas na Festa de São João 2012

Em relação à Festa de São João, um outro fato chamou a atenção do 
Ministério  Público,  qual  seja,  a completa ausência  de divulgação oficial  do  evento,  com 
publicação antecipada das atrações e programação,  numa clara tentativa de, mais uma vez, 
obstaculizar qualquer fiscalização preventiva da regularidade das contratações.

Em verdade, todo o processo de contratação das bandas foi iniciado 
às vésperas do evento e sem qualquer divulgação prévia. Segundo se constatou somente à 
tardinha, nos dias do show, um carro de som percorria a cidade, divulgando a atração que 
se apresentaria no mesmo dia.

Ciente,  informalmente,  do começo do evento,  o Ministério  Público 
requisitou, no dia 25 de junho de 2012, ao Município o processo de contratação, cuja análise 
revelou que o início formal da contratação somente começou no dia 18 de junho de 2012, 
prevendo  contratações  no  valor  global  de  R$  318.500,00  (trezentos  e  dezoito  mil  e 
quinhentos reais) e com duração entre os dias 24 de junho e 08 de julho.

Compulsando o processo de contratação, verifica-se que, no dia 20 
de junho de 2012, ocorreu a ratificação da contratação por inexigibilidade de licitação pelo 
Prefeito, seguida, no mesmo dia, da publicação no Diário Oficial do Município.

Ora, como já informado, o Diário Oficial do Município de Macau não 
possui circulação na Internet,  somente podendo ser consultado na sede da Prefeitura, o 
que, invariavelmente, prejudica a publicidade das contratações e eventuais questionamentos 
judiciais.

Por outro lado, no mesmo dia da publicação da ratificação (20.06.12), 
ocorreu, não se sabe como, a assinatura da grande maioria dos contratos. Os demais foram 
assinados no dia 22/06/12.

Analisando os contratos, depreende-se que participaram do evento 
as seguintes atrações:

MACAU - FESTA DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO/2012
EVENTO DATA VALOR

JAILSON E ELIANE SHOW 20/06/12 R$ 4.500,00

JORGE DO ACORDEON E BANDA 1)21/06/12
2)24/06/12
3)07/07/12

R$ 8.000,00
CADA SHOW

TOTAL: R$ 24.000,00

SWING DE GALPÃO 1)23/06/12
2)28/06/12
3)08/07/12

R$ 5.000,00
CADA SHOW

TOTAL:
R$ 15.000,00

FORRÓ MISTURA DA TERRA 1)24/06/12
2)25/06/12
3)26/06/12
4)27/06/12
5)28/06/12

R$ 3.000,00
CADA SHOW

TOTAL: R$ 15.000,00

MARQUINHOS SHOW E BANDA 25/06/12 R$ 5.000,00

NILSON VIANA E BONDE DAS 25/06/12 R$ 15.000,00
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GATINHAS

CARRUAGEM DO FORRO 29/06/12 R$ 4.000,00

BANDA DOCE PECADO 1)23/06/12
2)26/06/12

R$ 5.000,00
CADA SHOW

TOTAL: R$ 10.000,00

NETO ARAUJO E FORRO MAR DE 
DOÇURA

24/06/12 R$ 25.000,00

FORRÓ CLASSE A 1)27/06/12
2)07/07/12

R$15.000,00
CADA SHOW

TOTAL: R$ 30.000,00

FORRO JOGO DE CINTURA 26/06/12 R$ 16.000,00

TETE PESSOA E FORRO VAMU 
XAMEGAR

27/06/12 R$ 20.000,00

FORRO DO ASSUM PRETO 28/06/12 R$ 20.000,00

SOLTEIRÕES DO FORRÓ 06/07/12 R$ 60.000,00

FORRÓ CAVALO DE PAU 08/07/12 R$ 25.000,00

BANDA AXE MAIS 28/06/12
06/07/12

R$ 15.000,00
CADA SHOW

TOTAL R$ 30.000,00

TOTAL GERAL R$ 318.500,00

A análise dos contratos revela que, em relação a diversas atrações 
musicais, as contratações foram celebradas diretamente, mas de forma irregular, porque o 
contrato foi firmado com a banda, sem que ela estivesse regularmente constituída, já que 
não se tratam de pessoas jurídicas. Os contratos foram, assim, celebrados em nome da 
banda,  mas com pessoas físicas supostamente responsáveis  por  ela  com a mera 
apresentação de cópia da identidade e do CPF. Esta irregularidade foi constatada, por 
exemplo, em relação às bandas Jailson e Eliane Show, Jorge do Acordeon e Banda, Swing 
de Galpão, Forró Mistura da Terra, Marquinhos Show e Banda, Nilson Viana e Bonde das 
Gatinhas, Carruagem do Forró,

Por  outro lado,  a banda Neto Araújo e  Forró  Mar  de Doçura e a 
Banda Forró Classe A foram contratadas por intermédio da empresa  J.R da Cunha-ME 
(José Romildo da Cunha), sem que ela seja a empresária exclusiva das referidas atrações, 
já que consta nos autos mero contrato de exclusividade.

A Banda Forró Jogo de Cintura também foi contratada através da 
intermediação  da  empresa  Edvânio  de  Oliveira  Dantas-ME sem  que  haja  qualquer 
comprovação de que esta seja a sua empresária exclusiva.

A contratação através da intermediação ilegal de empresas também 
ocorreu em relação às atrações Tetê Pessoa e Forró Vamuxamegar e Forró do Assum Preto, 
intermediadas pela empresa  M C I Produções e Eventos ME, já que constam nos autos 
meros contratos de exclusividade.  A mesma situação ocorreu em relação à Banda Cavalo 
de  Aço,  contratada  por  meio  da  empresa  Eroson  Promoções  e  Eventos  Ltda,  sem 
comprovação de que se trata de sua empresária exclusiva.

No caso da Banda Axé Mais,  a intermediação ocorreu através da 
empresa  Darlan  Moura  Silva-ME.  A respeito  da  forma como acontecem,  em regra,  as 
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contratações, o representante da referida empresa, Darlan Moura Silva, nos autos do IC nº 
001/2012 declarou:

“Que é  músico,  mas  também atua  como empresário;  Que é  músico  da 
Banda Axé  Mais  e  também organizador  da banda;  Que o proprietário  e 
empresário  da  banda  se  chama  Francisco  Edson  Ribeiro  da  Silva, 
conhecido como “Edinho Ribeiro”; Que constituiu a empresa Darlan Moura 
Silva –ME, cujo nome de fantasia é MARKKA Produções Artísticas, em maio 
de 2011; Que o objeto da empresa é a realização de eventos, contratação 
de bandas, locação de estruturas de palco, som e etc; Que a empresa foi 
constituída para agenciar a Banda Axé Mais, facilitando a realização dos 
contratos  com  os  Municípios;  Que  não  sabe  porque  a  banda  não  foi 
transformada  em  pessoa  jurídica;  Que  a  empresa  não  agencia 
rotineiramente  outras  bandas;  Que  a  empresa  faz  a  intermediação  de 
contratos para eventos determinados; Que a empresa não intermediou a 
contratação de bandas para a Festa do Sal de 2011; Que no carnaval de 
2012 a empresa intermediou apenas a contratação da banda Axé Mais; Que 
a banda não é pessoa jurídica, por isso a contratação foi realizada através 
da empresa MARKKA Produções Artísticas; (...)  Que existe uma parceria 
entre o declarante e Edinho Ribeiro; Que o declarante e Edinho não são 
sócios legalmente, porque a MARKKA é uma microempresa, mas, de fato, 
são  sócios;  Que  no  carnaval  de  2012  a  banda  Axé  Mais  tocou  em 
Pendências,  Galinhos,  Carnaubais,  Caiçara  do Norte,  Angicos,  Itaja; 
Que a MARKKA só intermediou a contratação da Banda Axé Mais em 
Macau; Que nos outros Municípios outras empresas intermediaram a 
contratação  da  banda;  Que  em cada  Município  há  uma empresa  já 
definida  para  realizar  as  contratações; Que  não  sabe  o  nome  das 
empresas nem dos empresários que intermediaram a contratação de Axé 
Mais nos outros Municípios; Que o valor da contratação variou de preço; 
Que  nos  meses  de  setembro  e  outubro  as  bandas  começam  a  se 
movimentar para assegurar as contratações;  Que o declarante e Edinho 
fizeram  contato  pessoalmente  com  todos  os  Municípios,  mas  não 
conseguiram realizar a contratação através da empresa pertencente ao 
declarante; Que os outros Municípios não aceitaram a intermediação 
da empresa MARKKA, mas apenas das empresas já definidas; Que não 
sabe dizer se a Banda Axé Mais forneceu contrato de exclusividade para os 
outros  Municípios  durante  o  carnaval  de  2012;(...)  Que  o  Município  de 
Macau exigiu a carta de exclusividade para realizar a contratação através da 
empresa MARKKA; Que a carta de exclusividade foi assinada por Monica 
Palmeira  dos  Santos,  esposa  de  Francisco  Edson,  porque  ele  estava 
viajando;  Que a contratação da banda pode ser feita diretamente com 
Edinho, sem passar pela empresa MARKKA;  Que a banda pagou em 
torno  de  15  a  20% como comissão  às  empresas  intermediárias  no 
carnaval  de  2012  nos  outros  Municípios; (...)Que,  em  regra,  os 
contratos são assinados diretamente entre a Banda Axé Mais, através 
de seu proprietário Francisco Edson, e os organizadores do evento, 
sem a intermediação da empresa MARKKA (...)” (Grifos acrescidos)

Como  a  empresa  Darlan  Moura  Silva-ME  não  é  a  empresária 
exclusiva da Banda Axé Mais, como declarou o seu representante, também para a Festa de 
São João o proprietário da Banda, o investigado FRANCISCO EDSON RIBEIRO DA SILVA 
forneceu contrato de cessão de direitos e obrigações, na tentativa de fazer parecer se tratar 
a empresa de sua empresária exclusiva.  

Em  relação  às  contratações,  como  informado,  uma  parte  dos 
contratos foi assinada no dia 20 de junho de 2012 e a outra no dia 22 de junho de 2012. 
Curioso é que, no mesmo dia de assinatura dos últimos contratos, foi publicado no Diário 
Oficial do Município o extrato com o resumo das contratações.
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Além  dos  gastos  com  as  atrações,  foram  despendidos,  para  a 
realização da Festa de São João e de São Pedro de Macau, recursos com a contratação de:

a) som e iluminação: R$ 89.680,00
b) estrutura: R$ 77.990,00

Ao  fim da  análise  dos  últimos cinco  eventos  realizados  pelo 
Município de Macau, chega-se à conclusão de que o  modus operandi é  sempre o 
mesmo. O Município realiza as contratações de atrações musicais através de meros 
empresários  intermediários,  mesmo  ciente  da  impossibilidade  legal  de  agir  desta 
forma,  já  que  foram expedidas  duas Recomendações neste sentido,  ou realiza  as 
contratações  diretamente  com  as  bandas,  sem  que  elas  sejam  pessoas  jurídicas 
legalmente constituídas.  Os contratos são celebrados,  assim,  com pessoas físicas 
através  da  mera  apresentação  de  cópia  de  identidade  e  CPF,  sem  que  se  tenha 
qualquer prova da relação existente entre a pessoa física e a banda.

Além disso, como demonstrado, as contratações são celebradas 
com valores bem acima dos preços de mercado, provocando danos irreparáveis ao 
erário público.

A  reiterada  inobservância  da  Lei  nº  8.666/93  e  dos  princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade justificam, portanto, 
o ajuizamento da presente demanda, com a finalidade de obter novas provas a respeito dos 
crimes investigados.

4. ILÍCITOS PENAIS INVESTIGADOS

Os fatos investigados no Procedimento de Investigação Criminal nº 
001/2013 anteriormente identificados apontam para a existência de um esquema criminoso, 
devidamente  arquitetado,  que  praticava  vários  crimes,  notadamente  os  previstos  nos 
seguintes dispositivos: a) art. 89 da Lei nº 8666/93; b) art. 312 do CP (peculato); c) art. 288 
do CP (formação de quadrilha); d) art. 317 do CP (corrupção passiva); e) art. 333 do CP 
(corrupção ativa); f) art. 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro);

5. NECESSSIDADE DE BUSCA E APREENSÃO 

5.1. IDENTIFICAÇÃO DOS REQUERIDOS 

Para  o  sucesso  de  qualquer  investida  na  colheita  de  provas,  faz-se 
imprescindível  identificar  os  alvos  certos  para  que  o  empreendimento  de  esforços  seja 
satisfatório,  pois,  em havendo desperdício de tempo e de força de trabalho em face de 
indivíduos que nada tenham a acrescentar,  pode-se estar colocando em risco toda uma 
valiosa investigação.

In  casu,  restaram  identificados  como  supostos  envolvidos  no  caso  em 
comento o ex-Prefeito de Macau,  FLÁVIO VIEIRA VERAS; o Presidente da Fundação de 
Cultura,  FRANCISCO  GASPAR  DA  SILVA  PARAÍBA  CABRAL;  os  empresários  JOSÉ 
ROMILDO DA CUNHA, FRANCISCO EDSON RIBEIRO, CHRISTIANO GOMES DE LIMA 
JÚNIOR,  ANGÉLICA  DIAS  DE  ARAÚJO e  respectiva  empresa  BANDA  GRAFITH 
PRODUCOES E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA – ME,  Edvânio de Oliveira Dantas e 
respectiva  empresa  EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS – ME,  além das empresas  M.  A 
DENIS  DE  ARAÚJO  ME,  GRUPO  MUSICAL CAVALEIRO  DO  FORRÓ  LTDA,  FORRO 
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DEIXE DE BRINCADEIRA LTDA E FORRÓ DA PEGAÇÃO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, 
fazendo-se  necessário  a  realização  de  busca  nos  endereços  destes  investigados  e  em 
alguns órgãos públicos, pelas razões adiante expostas:

1.  PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU:  conforme  análise  dos 
documentos jungidos aos autos, a quase totalidade dos crimes ora 
investigados, inclusive o esquema fraudulento de desvio de recursos 
públicos,  foi  arquitetada  e  operacionalizada  nas  dependências  da 
Prefeitura Municipal de Macau;

2.  SECRETARIA  DE  TURISMO  DE  MACAU-RN:  consoante  já 
fartamente demonstrado, o esquema fraudulento de contratações e 
desvio de recursos públicos se inicia com memorando da Secretaria 
de  Turismo,  sendo  responsabilidade  dela  requerer  a  contratação, 
indicando os preços das atrações e atestar a realização dos serviços; 
ademais, há fortes elementos demonstrando que os procedimentos 
de inexigibilidade eram produzidos a partir de um trabalho conjunto 
entre a Secretaria de Turismo e a Fundação de Cultura;

3. COMISSÃO DE LICITAÇÃO: é a responsável pelo recebimento de 
todos  os  documentos  dos  contratados,  tendo  acesso  a  todas  as 
propostas, aceitas e descartadas;

4. SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DE MACAU: é a 
responsável  pela  realização  dos  pagamentos  dos  contratos 
celebrados,  sendo  provável  que  nela  existam  informações 
comprobatórias do “caminho” seguido pelo dinheiro público após o 
pagamento; 

5.  FUNDAÇÃO  DE  CULTURA  DE  MACAU:  as  investigações 
comprovaram  que  o  Presidente  da  Fundação  de  Cultura  e 
investigado “Chico Paraíba” era o braço direito do ex-prefeito Flávio 
Vieira  Veras,  sendo  responsável  pela  cotação  de  preços  e 
negociações preliminares com os empresários, sendo provável que 
no  órgão  sejam  encontrados  vestígios  dessas  transações,  como 
propostas descartadas, planilha de preços etc;

6. FLÁVIO VIEIRA VERAS: ex-Prefeito do Município de Macau; foi o 
responsável  por  todas  as  contratações  ilegais  e  superfaturadas 
realizadas para a organização da Festa do Sal 2010, Carnaval 2011, 
Festa  do  Sal  2011,  Carnaval  2012  e  Festa  de  São  João  2012; 
nomeou durante a sua gestão o investigado Francisco Gaspar  da 
Silva Paraíba Cabral para o cargo de Presidente da Fundação de 
Cultura, um dos supostos articuladores do esquema ora relatado;

7. FRANCISCO GASPAR DA SILVA PARAÍBA CABRAL, conhecido 
como “Chico Paraíba”: é o Presidente da Presidente da Fundação de 
Cultura  desde  a  gestão  do  ex-Prefeito  Flávio  Vieira  Veras;  foi  o 
responsável  ao lado  do  ex-Prefeito  pela  organização  dos eventos 
festivos, sendo incumbido de fazer pesquisa de preço e confeccionar 
as  tabelas  que  instruem  os  processos  de  contratação  por 
inexigibilidade contendo os grupos musicais e os valores cobrados, 
havendo,  também,  informações  de  que  ele  define  os  dias  e  as 
atrações que irão se apresentar, o que aponta para a ocorrência de 
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um  possível  “acerto  prévio”  entre  os  envolvidos.   Outrossim, 
emergem  fortes  suspeitas  de  ser  o  investigado  a  pessoa  de 
confiança  do  ex-Prefeito,  circunstância  esta  que  o  faz  deter 
considerável poder de gerenciamento no Município de Macau e ainda 
possuir  privilegiadas  informações  sobre  todos  os  desmandos 
ocorridos na Municipalidade.

8.  JOSÉ  ROMILDO  DA  CUNHA:  há  indícios  de  que  tem  sido 
favorecido  pelo  Município,  já  que  participa  de  todos  os  eventos, 
intermediando  contratações  de  valores  vultosos através  de  meras 
procurações  concedidas  por  pessoas  jurídicas  distintas,  inclusive 
através da empresa constituída em nome de seu filho como provedor 
de acesso à Internet;  é o proprietário da Banda kabaço Molhado, 
constantemente contratada pelo Município por preços incompatíveis 
com a sua estrutura e reconhecimento público.

9. FRANCISCO EDSON RIBEIRO DA SILVA (“Edinho Ribeiro”): há 
indícios de que ele também tem sido favorecido pelo Município, já 
que a sua participação nos eventos, intermediando contratações de 
valores vultosos, tem crescido paulatinamente; não possui nenhuma 
empresa em seu nome, mas celebra os contratos através de meras 
procurações; intermediou, dentre outras, a contratação superfaturada 
do  cantor Gospel André Valadão para a Festa do Sal de 2010; é 
proprietário  da  Banda  Axé  Mais,  constantemente  contratada  pelo 
Município  por  preços  incompatíveis  com  a  sua  estrutura  e 
reconhecimento público. 

10. EDVÂNIO  DE  OLIVEIRA DANTAS  (“Ed  Oliveira”):  exerce  a 
função de radialista e de suposto empresário do ramo de eventos; foi 
responsável pela intermediação ilegal da  Banda Grafith no Carnaval 
2012, sendo a contratação comprovadamente superfaturada; não é o 
empresário  exclusivo  da  banda,  mas  intermediou  a  contratação, 
havendo  indícios  de  que  a  sua  empresa  é  usada  como  mero 
instrumento  para  as  fraudes;  recentemente,  também  passou  a 
representar outras atrações perante o Município, sempre celebrando 
contratos de valores vultosos, o que denota que ele possivelmente 
está  envolvido  no  suposto  “esquema”  de  superfaturamento  dos 
contratos firmados com o Município de Macau;

11.  EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS –  ME (NOME FANTASIA: 
DANTAS  PROPAGANDA  E  EVENTOS):  tem  como  único 
representante  o  radialista  Edvânio  de  Oliveira  Dantas;  tem  sido 
usada reiteramente para fraudar contratações com o Poder Público; 
esta  empresa  foi  responsável  pela  intermediação  ilegal  da  Banda 
Grafith no Carnaval de 2012 e pela intermediação também ilegal das 
Bandas Saia Rodada (Festa do Sal 2011) e Forro Jogo de Cintura 
(Festa de São João 2012);

12. CHRISTIANO GOMES DE LIMA JÚNIOR:  é um dos sócios da 
empresa  BANDA  GRAFITH  PRODUCOES  E  PROMOÇÕES 
ARTISTICAS  LTDA  –  ME;  além  de proprietário  é  o  verdadeiro 
empresário da Banda Grafith, que tem sido contratada, por diferentes 
empresas intermediárias, para participar  de TODOS os eventos do 
Município recebendo cachês substancialmente diferentes; há fortes 
indícios de que esteja diretamente envolvido no suposto “esquema” 
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de  superfaturamento  dos  contratos  firmados  com  o  Município  de 
Macau,  já  que  tem  fornecido  os  documentos  da  banda  para  as 
contratações intermediárias e superfaturadas;

13. ANGÉLICA DIAS DE ARAÚJO:  ao lado de CRISTIANO GOMES 
DE LIMA JÚNIOR, compõe o quadro societário da empresa BANDA 
GRAFITH PRODUCOES E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA – ME, 
reiteradamente  contratada  por  valores  superfaturados  em  eventos 
realizados no Município de Macau; há fortes indícios de que a Banda 
Grafith  esteja  diretamente  envolvida  no  suposto  “esquema”  de 
superfaturamento dos contratos firmados com o Município de Macau, 
já  que seus documentos tem sido  fornecidos pelos responsáveis 
para que a contratação seja intermediada;

14. BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOÇÕES ARTISTICAS 
LTDA –  ME:  possui  em seu  quadro como sócios  os  empresários 
CRISTIANO  GOMES  DE  LIMA JÚNIOR  e  ANGÉLICA DIAS  DE 
ARAÚJO; foi  reiteradamente contratada por valores superfaturados 
em  eventos  do  Município  de  Macau;  há  fortes  indícios  de  que  a 
Banda Grafith esteja diretamente envolvida no suposto “esquema” de 
superfaturamento dos contratos firmados com o Município de Macau, 
já  que  participa  de  todos  os  eventos  do  Município  através  de 
contratos celebrados por empresários intermediários distintos;

15.  M. A. DENES DE ARAÚJO ME  (NOME FANTASIA: RANGER 
ROVER  ENTRETENIMENTOS):  intermediou  ilegalmente  a 
contratação por inexigibilidade de licitação de quatro atrações para o 
Carnaval  de  2012,  as  quais  atingiram o  valor  de  R$  353.000,00; 
participou claramente do esquema fraudulento de desvio de recursos 
públicos,  já  que,  em  depoimento,  informou  valor  inferior  ao  do 
contrato  assinado,  denotando  que  a  proposta  foi  majorada  no 
momento da assinatura; foi responsável pela contratação da Banda 
Cavaleiros  do  Forró  no  Carnaval  de  2012  pelo  valor  de  R$ 
165.000,00,  substancialmente  superior  ao  valor  de  contrato 
celebrado também para o Carnaval/2012 pelo Município de Assu-RN 
para apresentação da mesma atração (R$ 70.000,00);  também há 
comprovação  de  superfaturamento  em relação  à  Banda  Forro  da 
Pegação por ela intermediada que custou em Macau o valor de R$ 
65.000,00,  enquanto  em  Senador  Eloi  de  Souza  saiu  por  R$ 
55.000,00 (valor de duas atrações); 

16. GRUPO  MUSICAL  CAVALEIRO  DO  FORRÓ  LTDA: é  a 
detentora dos direitos da banda Cavaleiros do Forro, que tem sido 
contratada  reiteradamente  pelo  Município  de  Macau-RN  seja 
diretamente  ou  através  de  empresas  intermediárias;  há  fortes 
indícios  de  que  a  empresa  esteja  inserida  no  esquema  de 
superfaturamento de contratos, pois, em relação à Festa do Sal de 
2011, celebrou contratação direta com o Município de Macau para 
show das Bandas Deixe de Brincadeira e Cavaleiros do Forró em 
valor  superior  ao  de  proposta  apresentada  pela  empresa 
intermediária  M  A  Denis  de  Araújo-Me,  demonstrando  claro 
envolvimento na celebração de contratos ilegais; há comprovação de 
superfaturamento  no Carnaval  de 2011,  em que a contratação da 
atração  Cavaleiros  do  Forró  custou  R$  168.000,00,  enquanto  a 
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apresentação  no  mês  de  setembro  em  Carnaubais  saiu  por  R$ 
30.000,00  e também no  Carnaval de 2012, quando o contrato em 
Macau foi de R$ 165.000,00, enquanto o contrato celebrado com o 
Município de Assu no mesmo período apresentou valor bem inferior 
(R$ 70.000,00);

17. FORRÓ DEIXE DE BRINCADEIRA LTDA – ME: é representada 
exclusivamente  pela  empresa  Grupo  Musical  Cavaleiro  do  Forró 
Ltda, mas foi contratada reiteradas vezes através de procedimento 
fraudulento  de  inexigibilidade  de  licitação  no  Município  de  Macau 
através  de  empresas  intermediárias  (Carnaval  2011  e  Carnaval 
2012); está visivelmente envolvida no esquema de superfaturamento 
dos contratos, pois a sua contratação para a Festa do Sal de 2011 
através do representante exclusivo foi mais cara do que a proposta 
apresentada pela empresa intermediária M A Denis de Araújo-Me; a 
contratação da banda com o Município de Macau-RN para o carnaval 
de  2011  custou  aos  cofres  públicos  a  soma  de  R$  56.000,00, 
enquanto  o  contrato  para  celebração  de  show no  mesmo dia  no 
Município de Pendências, através da mesma empresa intermediária, 
custou R$ 27.750,00

18.  FORRÓ  DA  PEGAÇÃO  EDIÇÕES  MUSICAIS  LTDA:  foi 
contratada reiteradas vezes através de procedimento fraudulento de 
inexigibilidade de licitação para a realização de shows nos eventos 
do Município sempre através de empresas intermediárias (Carnaval 
2011, Carnaval 2012);  a contratação da banda com o Município de 
Macau-RN para o carnaval  de 2011 custou aos cofres  públicos a 
soma  de  R$  67.200,00,  enquanto  a  proposta  para  realização  de 
show no Município de Carnaubais no mês de setembro apresentou o 
valor de R$ 10.000,00, demonstrando um superfaturamento de pelo 
menos R$ 57.200,00; o superfaturamento também foi constatado em 
relação  ao  Carnaval  de  2012,  pois,  enquanto  a  contratação  da 
atração custou em Macau o valor de R$ 65.000,00, no Município de 
Senador  Eloi  de  Souza  saiu  por  R$  55.000,00  (valor  de  duas 
atrações); 

5.2 FUNDAMENTOS DA BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR

A busca  e  apreensão  domiciliar  e  de  pessoas  é  regulada  pelos 
artigos 240 e ss. do CPP.

 
Consoante  prescreve  o  artigo  240,  §  1º,  alíneas  “b”  e  “e”,  do 

Código  de  Processo  Penal,  é  cabível  a  busca  domiciliar  quando  fundadas  razões  a 
autorizem para, dentre outras causas,  apreender coisas achadas ou  obtidas por meios 
criminosos, além de descobrir objetos necessários à prova da infração.

Como medida acautelatória que é, a busca e apreensão destina-se a 
impedir que desapareçam as provas do crime e subordina-se aos pressupostos comuns de 
todas as liminares: “fumus boni iuris” e “pericullum in mora”.

No caso em testilha é inegável a  “fumaça do bom direito”,  pois já 
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existem  provas  substanciais  do  cometimento  de  crimes  de  peculato,  corrupção  ativa  e 
passiva, fraude à licitação, entre outros crimes, pelos investigados. 

Por seu turno, o perigo na demora da concessão da medida pode vir 
a  tornar  a  diligência  totalmente  inócua,  já  que  os  investigados,  conforme  demonstrado 
acima, possuem grande poder para impedir a instrução probatória, sendo provável que  o 
conhecimento  acerca da intensificação e  aprofundamento das investigações provoque a 
destruição de provas relevantes. 

Além disso, há fundadas razões para se concluir que os investigados 
mantêm em suas residências,  escritórios ou sedes de empresas, documentos relevantes 
para o esclarecimento de outras circunstâncias criminosas e que podem incriminá-los ainda 
mais. 

Nesta esteira, como é sabido, o Estado tem o dever legal de coibir 
qualquer ato que contrarie  o ordenamento jurídico,  especialmente aqueles que,  além de 
serem crimes por si só, podem facilitar a prática de outros crimes. 

Sobre a busca e apreensão, o jurista Magalhães Noronha, em sua 
obra Curso de Direito Processual Penal, preleciona:

"a busca e apreensão é medida acautelatória, é meio coercitivo pelo 
qual  é,  por  lei,  utilizada  a  força  do  Estado  para  apossar-se  de 
elementos  de  prova,  de  objetos  a  confiscar,  ou  da  pessoa  do 
culpado, ou para investigar os vestígios de um crime". (negritamos)

O  proeminente  Hélio  Tornaghi,  em  sua  obra  Curso  de  Processo 
Penal, ainda sobre o tema, ensina que a “busca e apreensão” pode ocorrer:

“a) anteriormente a qualquer procedimento policial (isto é, antes da 
instauração do inquérito policial) ou judicial;
b) durante o inquérito;
c) na fase do processo judiciário;
d)  durante  a  execução  (inclusive  já  estando  o  condenado  no 
livramento condicional)”.

O art. 240, § 1º, alínea  b  e e, do Código Processo Penal, sobre o 
mesmo tema, disciplina que:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal”.
§ 1º.  Proceder-se-á a busca domiciliar,  quando fundadas razões a 
autorizarem, para
(…)
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
(…)
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do 
réu;
(…)
h) colher qualquer elemento de convicção.”

Pois  bem,  já  estando  fartamente  demonstrada  nesta  peça  a 
existência de indícios do cometimento de crimes de quadrilha, fraude à licitação, lavagem de 
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dinheiro  e  outros  pelos  investigados,  torna-se necessária  a  apreensão  dos  documentos 
utilizados nos delitos, sendo provável que os investigados os possuam em suas empresas e 
residências.

É  certo  que,  a  partir  da  busca  e  apreensão  de  documentos  nas 
residências de pessoas e/ou empresas contratadas direta ou indiretamente pelo Município 
para  a  realização  dos  eventos  seja  possível  ter  acesso  a  documentos  capazes  de 
esclarecer, ainda mais, a organização do esquema criminoso.  

Além disso,  necessário  que  idêntica  diligência  ocorra  na  Prefeitura 
Municipal  de  Macau  e  outras  dependências  de  órgãos  municipais,  local  onde  são 
“fabricados” os procedimentos de contratação e onde certamente estão armazenados todos 
os documentos relacionados às contratações ilegais.

Ora, se os procedimentos são criados na própria administração, 
cabendo aos servidores prepará-los smepres às vésperas dos eventos, obviamente 
imprescindível buscar documentos em tal local.

No caso, é evidente a imprescindibilidade da busca e apreensão em 
diversos locais, dentre eles na PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUe em outros órgãos da 
administração  municipal  e  no  endereço  dos  empresários  JOSÉ ROMILDO DA CUNHA, 
FRANCISCO EDSON RIBEIRO, CHRISTIANO GOMES DE LIMA JÚNIOR, ANGÉLICA DIAS 
DE  ARAÚJO e  respectiva  empresa  BANDA GRAFITH  PRODUCOES  E  PROMOÇÕES 
ARTISTICAS LTDA – ME, bem como das empresas M. A DENIS DE ARAÚJO ME, GRUPO 
MUSICAL CAVALEIRO  DO  FORRÓ  LTDA,  FORRO  DEIXE  DE  BRINCADEIRA LTDA E 
FORRÓ  DA  PEGAÇÃO  EDIÇÕES  MUSICAIS  LTDA,  sendo  certo  que  os  requeridos 
manuseiam costumeiramente os documentos que interessam à investigação, o que pode 
acarretar ocultação dos mesmos. 

Quantos  ao  ex-Prefeito  Flávio  Vieira  Veras  e  ao  Presidente  da 
Fundação de Cultura, Francisco Gaspar da Silva Paraíba Cabral,  há fortes indícios de que 
eles, com a colaboração dos demais investigados, manipularam procedimentos, a ponto de 
majorar  o  valor  da proposta  no  momento  da  assinatura  do  contrato.  Assim,  a  busca  e 
apreensão nos locais indicados facilitará a coleta e produção de provas concentrada apenas 
num  momento,  caso  contrário  poderá  dificultar  a  sua  realização,  diante  dos  inúmeros 
cuidados que a organização criminosa adota para prejudicar a instrução criminal e manipular 
as versões dos fatos, o que já foi fartamente demonstrado no decorrer desta peça.

Como  já  afirmado,  há  elementos  concretos  que  apontam  a 
participação efetiva de todos os investigados em um esquema montado na Prefeitura de 
Macau,  para  fraudar  licitações  públicas  e  desviar  recursos  públicos,  a  evidenciar  a 
existência de diversos crimes, assim, imprescindível a busca e apreensão, com intuito de 
possibilitar  alargamento e aprofundamento das investigações,  mesmo porque,  em casos 
revestidos  de  complexidade,  impera,  quase  sempre,  a  “lei  do  silêncio”,   esbarrada  na 
identificação plena da autoria dos crimes mencionados.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos “fumus boni juris” e 
“pericullum in mora”, há razões fundadas, não restando dúvidas da necessidade da medida 
cautelar pleiteada.

6. LEVANTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL

É  natural  que  no  cumprimento  da  medida  cautelar  de  busca  e 
apreensão  pessoal  e  domiciliar  sejam  encontrados  diversos  documentos  resguardados 
pelo sigilo bancário e fiscal, tais como recibos bancários, extratos bancários, comprovantes 
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de transferência e movimentação bancária, cheques, talonários, declarações de imposto de 
renda,  dentre  outros.  Tais  documentos,  acaso  sejam  encontrados,  são  de  fundamental 
importância  para  a  elucidação  dos  fatos  aqui  investigados,  bem  como  da  autoria  e 
materialidade delitiva por parte dos requeridos.

Consoante dito alhures, a presente investigação apura a prática de 
diversos ilícitos perpetrados contra a administração pública, ficando evidente a participação 
de uma organização criminosa hierarquizada e com clara divisão de tarefas que tinha como 
foco a dilapidação do patrimônio público.  A quebra de sigilo  bancário e fiscal  é medida 
cautelar imprescindível para demonstrar o caminho efetuado pelo dinheiro público desviado, 
saber por quais contas percorreu e seu destinatário final.

Ressalte-se que o sigilo bancário e fiscal de alguns investigados já 
foi alvo de medida cautelar deferida no curso da investigação, sendo imprescindível para o 
sucesso da persecução penal que seja deferida a quebra do sigilo bancário e fiscal dos 
documentos eventualmente encontrados e apreendidos no cumprimento desta medida.

6.1 FUNDAMENTOS DO LEVANTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL

A Constituição Federal de 1988, a denominada Constituição Cidadã, 
contemplou no seu bojo, no título pertinente aos direitos e garantias fundamentais, o direito 
a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Esse 
direito  à  inviolabilidade  da  intimidade  e  da  vida  privada  tem  por  escopo  assegurar  ao 
indivíduo,  em  face  do  Estado  e  das  outras  pessoas  que  compõem  o  corpo  social,  o 
resguardo de informações e fatos decorrentes de opções pessoais que não se relacionam 
ou transbordam para a esfera de direitos de terceiros, ou seja, visa a resguardar, no campo 
privado, dados da vida dos indivíduos que somente a ele e seus familiares dizem respeito.

Não  há  como  se  negar  que  as  informações  bancárias  e  fiscais 
constantes  nas  instituições  financeiras  e  na  Receita  Federal  ou  outro  órgão  público 
congênere de âmbito estadual ou municipal, constituam parte da vida privada da pessoa, 
seja  física  ou  jurídica,  e,  portanto,  estejam  abrangidas  pela  proteção  constitucional  à 
privacidade humana.

O direito à inviolabilidade da vida privada, contudo, como todos os 
outros direitos fundamentais da pessoa humana, não tem caráter absoluto, inexpugnável. Ao 
contrário,  os  direitos  fundamentais  devem  sempre  ser  encarados  com  certo  relativismo 
quando em confronto com outro ou outros direitos fundamentais, ou quando diante de um 
interesse social prevalente.

O  sigilo  bancário,  no  caso,  não  encontra  disciplina  constitucional 
direta,  inserindo-se,  como  já  explicitado  em  linhas  atrás,  como  parte  do  direito  à 
inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo de dados(art. 5º, inciso X e XII).  
Entretanto, ao tratar do sistema financeiro nacional, a Constituição Federal(art. 192) delegou 
ao legislador constituído a incumbência de estabelecer a forma como será preservado o 
sigilo das transações bancárias, como também se será permitido alguma forma legal de 
violação a esse sigilo.

Para regulamentar especificamente o sigilo das transações bancárias 
foi editada a lei complementar federal nº 105, de janeiro de 2001, a qual prescreve em seu 
art. 1º, § 4º, que:

§ 4º.  A quebra do sigilo poderá ser decretada, quando necessária  
para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do  
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inquérito  ou  do  processo  judicial,  e  especialmente  nos  seguintes 
crimes:

(...)

VII - contra a ordem tributária e a previdência social;

Mesmo antes  do advento  do aludido diploma legal,  a  violação ao 
sigilo  das transações bancárias,  por  meio  de ordem judicial,  já  era  permitido em nosso 
ordenamento jurídico com fundamento na Lei nº 4.595/64 (art. 38).

Assim, do ponto de vista do direito positivo (dispositivos legais acima 
transcritos)  não  há  dúvida  quanto  à  possibilidade  de  violação  do  sigilo  das  operações 
bancárias  por  meio  de  autorização  judicial,  desde  que  para  instrução  de  investigação 
criminal e instrução processual penal.

Portanto, nos casos em que há indícios razoáveis da ocorrência de 
um fato ilícito - especialmente quando cometido contra o erário - e haja a necessidade do 
conhecimento pelos órgãos de investigação criminal do Estado de operações financeiras 
para esclarecer a existência ou não do ilícito, é imperioso a relativização do direito ao sigilo 
das transações bancárias, como forma de aparelhar as autoridades policiais e o ministério 
público com instrumentos jurídicos para coleta de elemento para formação da opinio delicti.

Importante lembrar, neste instante, que a quebra do sigilo dos dados 
bancários por meio de requisição judicial não tem a finalidade de satisfazer o prazer ou 
curiosidade da autoridade policial, do juiz ou do ministério público, mas, na verdade, tem 
como  destinatário  o  Estado,  e,  em  última  análise,  a  sociedade,  cujos  interesses  são 
superiores aos das pessoas quando individualmente consideradas. Ressalte-se que o sigilo 
bancário  não  foi  instituído  para  servir  de  escudo  intransponível  para  acobertar  aquelas 
pessoas voltadas para as práticas de ilícitos, mas sim para preservar os negócios lícitos e 
os interesses legítimos dos cidadãos cumpridores de seus deveres.

Por fim, convém ressaltar que o presente pedido encontra guarida na 
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que abaixo se transcreve:

EMENTA:  PROCESSUAL PENAL.  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS.  CRIMES  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.  SIGILOS 
BANCÁRIO  E  FISCAL.  QUEBRA.  DECISÃO  FUNDAMENTADA. 
ACÓRDÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
I  –  A proteção  aos  sigilos  bancário  e  fiscal  não  consubstanciam direito 
absoluto, cedendo passo quando presentes circunstâncias que denotem a 
existência de um interesse público superior.
II  –  Mostra-se  suficientemente  fundamentada  a  decisão  judicial  que,  ao 
determinar a quebra dos sigilos bancário e fiscal, requerida pelo Parquet em 
inquérito policial, indica suficientemente indícios de prática delituosa, e os 
motivos pelos quais  a medida se faz necessária,  bem como indica com 
precisão o objeto da investigação e a pessoa do investigado.
III – Não há nulidade no acórdão, por falta de fundamentação, se este adota 
como razões de decidir o pronunciamento do Ministério Público de segunda 
instância, transcrevendo-o no corpo do voto. Writ denegado. (HC 15753/CE, 
5ª T., Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ DATA:20/08/2001, PG:00506)

EMENTA:  ADMINISTRATIVO  –  QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO  – 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
-  É  lícita  a  quebra  de  sigilo  bancário,   judicialmente  autorizada,  para 
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possibilitar,  em  procedimento  administrativo,  a  apuração  de  eventuais 
ilícitos.  (ROMS 12668/CE –  1ª  T.  –  Rel.  Min.  HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, DJ DATA:10/09/2001,  PG:00274)

Ementa  Mandado  de  segurança.  Quebra  de  sigilo  bancário. 
Autorização judicial. Crime de corrupção ativa. Apuração da origem do 
dinheiro oferecido como propina. Legalidade.
- O ordenamento jurídico constitucional, a despeito de elevar à dignidade de 
garantia  fundamental  o  direito  à  inviolabilidade  da  intimidade  e  da  vida 
privada, autoriza a quebra de sigilo mediante prévia autorização judicial, na 
qual  se  justifique  a  necessidade  da  medida  para  fins  de  investigação 
criminal ou instrução processual criminal.
-  Não  se  encontra  eivada  de  ilegalidade  a  quebra  de  sigilo  bancário 
determinada pela autoridade judiciária competente, fundada na necessidade 
de se  apurar a origem de dinheiro oferecido como propina em crime de 
corrupção ativa.
- Recurso ordinário desprovido. (STJ – ROMS 10097/DF – 6ª T. – REL. MIN. 
VICENTE LEAL – PUB. DJ 15/05/2000 – PG. 00202)

Ementa  Mandado  de  Segurança.  Constitucional.  Providências 
Investigatórias. Quebra do Sigilo Bancário. Constituição Federal (art. 5º, X e 
XII. Lei nº 4.595/64 (art. 38).
1. O Sigilo bancário não é um direito absoluto, compatibilizando-se a sua 
"quebra" com as disposições constitucionais pertinentes (art.  5º, X e XII), 
C.F.), cônsono à jurisprudência do STF e desta Corte Superior.
2.  Demonstradas  razões  suficientes  e  reclamado  para  as  atividades 
investigatórias,  o  afastamento  do  sigilo  autorizado  judicialmente  não 
constitui ilegalidade ou abuso do juízo competente.
3. Doutrina e precedentes jurisprudenciais.
4. Recurso sem provimento.(STJ – ROMS 10939/SC – 1ª T. – REL.  MIN. 
MILTON LUIZ PEREIRA – PUB. DJ 04/09/2000 – PG. 00121)

CRIMINAL. RMS. PENAL E PROCESSUAL. CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA.  ATOS  INVESTIGATÓRIOS  PRATICADOS  PELO 
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  POSSIBILIDADE.  LEI  Nº  c10.174/01. 
RETROATIVIDADE.  QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO  E  FISCAL. 
PROTEÇÃO  NÃO  ABSOLUTA.  DECISÃO  ADEQUADAMENTE 
FUNDAMENTADA  NA  NECESSIDADE  DA  MEDIDA  PARA  A 
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. 
RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que são válidos, 
em princípio, os atos investigatórios realizados pelo Ministério Público.
A  interpretação  sistêmica  da  Constituição  e  a  aplicação  dos  poderes 
implícitos  do  Ministério  Público  conduzem  à  preservação  dos  poderes 
investigatórios deste Órgão, independentemente da investigação policial.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que a vedação dirigida ao Ministério 
Público é quanto a presidir e realizar inquérito policial.
Esta  Corte  tem  se  orientado  pela  possibilidade  de  retroação  da  Lei 
10.174/01,  para  atingir  fatos  geradores  verificados  anteriormente  à  sua 
vigência.
A proteção aos sigilos bancário e fiscal não é direito absoluto, podendo ser 
quebrado quando houver a prevalência do direito público sobre o privado, 
na apuração de fatos delituosos ou na instrução dos processos criminais. 
Precedentes.
Recurso desprovido. (Grifos acrescidos)
(STJ MS 17884 / SC – Relator(a) Ministro GILSON DIPP - QUINTA TURMA 
– Data da Publicação/Fonte DJ 19/12/2005 p. 444)
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7. DA NECESSIDADE E CABIMENTO DO SEQUESTRO DE BENS

O art. 126 do Código de Processo Penal enuncia que “para a 
decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência 
ilícita dos bens”, enquanto o art. 127 regula que o “juiz, de ofício, a requerimento do 
Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, 
poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de 
oferecida a denúncia ou queixa”, o que encontra absoluta harmonia com os fatos 
descritos. Por sua vez, o art. 132 admite expressamente o sequestro de bens móveis.

Sobre o assunto, importa transcrever trecho de acórdão do Colendo 
Supremo Tribunal Federal:

“Despacho que, em inquérito policial, decretou liminarmente, ad 
referendum do plenário, sequestro de bens que teriam sido 
adquiridos pelos indiciados com os proventos da infração (arts. 125 a 
133 do CPP). Impugnação manifestada por meio de agravo de 
instrumento. Contemporaneidade da aquisição de ditos bens com a 
imputada prática de atos delituosos, os quais, segundo consta, 
envolveram elevadas somas em dinheiro.  Circunstância bastante 
para autorizar a presunção de que se está diante de produto da 
ilicitude (...)”(Inq. 705 AgR/DF – Distrito Federal – Fonte: site do STF 
no endereço eletrônico www.stf.gov.br)

Ocorre que, tratando especificamente sobre a constrição judicial de 
bens de pessoas acusadas da prática de crimes contra a Fazenda Pública, dispõe o 
Decreto-Lei nº 3.240/41, que:

“Art. 1º Ficam sujeitos a seqüestro os bens de pessoa indiciada por crime 
de que resulta prejuízo para a fazenda pública, ou por crime definido no 
Livro II, Títulos V, VI e VII da Consolidação das Leis Penais desde que dele 
resulte locupletamento ilícito para o indiciado.”

“Art. 3º Para a decretação do seqüestro é necessário que haja indícios 
veementes da responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em 
segredo, por escrito ou por declarações orais reduzidas a termo, e com 
indicação dos bens que devam ser objeto da medida.”

Ou seja, diferentemente do disposto no Código de Processo Penal 
(art. 127), o Decreto-Lei nº 3.240/41, não erigiu como requisito para decretação do 
sequestro a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, mas tão 
somente a existência de indícios veementes da responsabilidade.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, consoante 
aresto a seguir transcrito:

“PENAL. RESP. SEQÜESTRO DE BENS. DELITO QUE RESULTA 
PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 
DEMONSTRADO. AFRONTA AO ART. 1º DO DECRETO-LEI 4.240/41. 
CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 125 DO CPP À ESPÉCIE. 
TIPOS QUE REGULAM ASSUNTOS DIVERSOS E TÊM EXISTÊNCIA 
COMPATÍVEL. IMPROPRIEDADE DA ARGUMENTAÇÃO ACERCA DO 
MOMENTO EM QUE OS BENS SEQÜESTRADOS FORAM ADQUIRIDOS. 
RECURSO CONHECIDO PELA ALÍNEA "A" E PROVIDO.
I. Impõe-se, para demonstração da divergência jurisprudencial a 
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comprovação da divergência e a realização do confronto analítico entre 
julgados, de modo a evidenciar sua identidade ou semelhança, a teor do 
que determina o art. 255, §§ 1o e 2o do RISTJ.
II. Não sobressai ilegalidade na decisão monocrática que, calcada na 
norma que visa ao seqüestro dos bens o quanto bastem para a 
satisfação de débito oriundo de crime contra a Fazenda Pública, 
determina o seqüestro de todos os bens dos indiciados.
III. O art. 1º do Decreto-Lei nº 4.240/41, por ser norma especial, 
prevalece sobre o art. 125 do CPP e não foi por este revogado eis que 
a legislação especial não versa sobre a mera apreensão do produto do 
crime, mas, sim, configura específico meio acautelatório de 
ressarcimento da Fazenda Pública, de crimes contra ela praticados. Os 
tipos penais em questão regulam assuntos diversos e têm existência 
compatível.
IV. Não há que se argumentar sobre o momento em que os bens 
submetidos a seqüestro foram adquiridos, pois o dispositivo do r. 
Decreto-Lei visa a alcançar tantos bens quanto bastem à satisfação do 
débitos decorrente do delito contra a Fazenda Pública.
V. Evidenciada a apontada afronta à legislação infraconstitucional, deve ser 
cassado o acórdão recorrido, a fim de ser restabelecida a decisão 
monocrática que determinou o seqüestro de todos os bens dos ora 
recorridos, por seus judiciosos termos.
VI. Recurso conhecido pela alínea a e provido, nos termos do voto do 
relator.” (grifos acrescidos)
(REsp n.º 149.516/SC. Rel. Min. Gilson Dipp –  5ª Turma –  Pub DJ 
17/06/2002, p. 287)

Veja-se que o acórdão acima mencionado do Superior Tribunal de 
Justiça estabelece três importantes premissas quanto ao sequestro que, como no caso, se 
destine a reparar o erário.

O relator, Ministro Gilson Dipp, ainda em 2002, havia asseverado, a 
uma, que “não sobressai ilegalidade na decisão monocrática que, calcada na norma que 
visa ao sequestro dos bens o quanto bastem para a satisfação de débito oriundo de crime 
contra a Fazenda Pública, determina o sequestro de todos os bens dos indiciados.” A duas, 
que o “art. 1º do Decreto-Lei nº 4.240/41, por ser norma especial, prevalece sobre o art. 125 
do CPP e não foi por este revogado eis que a legislação especial não versa sobre a mera 
apreensão do produto do crime, mas, sim, configura específico meio acautelatório de 
ressarcimento da Fazenda Pública, de crimes contra ela praticados. Os tipos penais em 
questão regulam assuntos diversos e têm existência compatível.” E, a três, que “não há que 
se argumentar sobre o momento em que os bens submetidos a sequestro foram adquiridos, 
pois o dispositivo do r. Decreto-Lei visa a alcançar tantos bens quanto bastem à satisfação 
do débitos decorrente do delito contra a Fazenda Pública.”

Pois bem. Este entendimento restou amplamente consolidado no 
STJ, consoante acórdãos recentes:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A 
ORDEM TRIBUTÁRIA. CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS. 
DECRETO LEI Nº 3.240/41. LEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA.
1. A apelação devolve à instância recursal originária o conhecimento de toda 
a matéria impugnada, embora não tenha sido objeto de julgamento, não 
ficando o magistrado adstrito aos fundamentos deduzidos no recurso.
2. Não ofende a regra tantum devolutum quantum appellatum, o acórdão 
que, adotando fundamento diverso do deduzido pelo juiz de primeiro grau, 
mantem a eficácia da constrição judicial que recaiu sobre bens dos 
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recorrentes com base nas disposições do Decreto-Lei nº 3.240/41, ao invés 
do contido no art. 126 do Código de Processo Penal.
3. O  Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o 
sequestro de bens de pessoa indiciada ou já denunciada por crime de 
que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, previsto no Decreto Lei nº 
3.240/41, tem sistemática própria e não foi revogado pelo Código de 
Processo Penal em seus arts. 125 a 133, continuando, portanto, em 
pleno vigor, em face do princípio da especialidade.
4. O art. 3º do Decreto Lei nº 3.240/41 estabelece para a decretação do 
sequestro ou arresto de bens imóveis e móveis a observância de dois 
requisitos: a existência de indícios veementes da responsabilidade 
penal e a indicação dos bens que devam ser objeto da constrição.
6. Com efeito, o sequestro ou arresto de bens previsto na legislação 
especial pode alcançar, em tese, qualquer     bem     do     indiciado     ou   
acusado     por     crime     que     implique     prejuízo     à     Fazenda     Pública  , 
diferentemente das idênticas providências cautelares previstas no 
Código de Processo Penal, que atingem somente os bens resultantes 
do crime ou adquiridos com o proveito da prática delituosa.
7. Tem-se,     portanto,     um     tratamento     mais     rigoroso     para     o     autor     de     crime   
que     importa     dano     à     Fazenda     Pública,     sendo     irrelevante,     na     hipótese,     o   
exame     em     torno     da     licitude     da     origem     dos     bens     passíveis     de   
constrição.
8. No que diz respeito à suposta violação do art. 133 do Código de 
Processo Penal, observa-se que tal questão não foi objeto de análise pelo 
Tribunal a quo, não estando, assim, prequestionada (Súmula nº 282/STF). 
Ainda que assim não fosse, os bens móveis, fungíveis e passíveis de 
deterioração, podem ser vendidos antes do trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória, ex vi do art. 137, § 1º, do CPP, a fim de assegurar 
futura aplicação da lei penal.
9. Recuso especial conhecido e, nessa extensão, negado-lhe provimento.”
(STJ – 6ª Turma - REsp 1124658/BA – Rel. Ministro OG FERNANDES – DJ 
17/12/2009)

“PROCESSO PENAL –  PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO 
COMO AGRAVO REGIMENTAL –  SEQÜESTRO –  DEC. LEI 3.240/41 – 
INQUÉRITO INSTAURADO EM RAZÃO DE SUSPEITA DE CRIME 
PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO –  MEDIDA ASSECURATÓRIA 
DE RESSARCIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Pedido de reconsideração conhecido como agravo regimental.
2. Mostra-se prescindível para a decretação do seqüestro regulado 
pelo Dec. Lei 3.240/41, o exame em torno da licitude da origem dos 
bens passíveis de constrição, sendo necessário apenas que haja 
indícios veementes de que os bens pertençam a pessoa acusada da 
prática de crime que tenha causado prejuízo à Administração Pública.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.”
(RCDESP no Inq 561/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 17/06/2009, DJe 27/08/2009)

De qualquer maneira, no caso em apreço, o sequestro de bens dos 
requeridos se fundamenta tanto nas disposições do Código de Processo Penal, quanto nas 
do Decreto-Lei nº 3.240/41, consoante se demonstrará a seguir. 

7.1 DOS  INDÍCIOS VEEMENTES DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS

No que diz respeito ao requisito previsto no Decreto-Lei nº 3.240/41, 
qual seja, a existência de indícios veementes da responsabilidade, tem-se que não há 
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apenas indícios da responsabilidade dos investigados quanto aos delitos, senão robustas 
provas (depoimentos, documentos, etc) e outras evidências que representam elementos 
mais que suficientes a apontar os requeridos como autores desses crimes, os quais 
ensejaram prejuízo ao erário municipal, à moralidade administrativa e a milhares de 
cidadãos de Macau.

De outro lado, quanto ao requisito previsto no CPP, referente a 
existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, há, igualmente, 
robustos elementos a indicar que houve locupletamento ilícito direto de empresários 
e dos  gestores  envolvidos nesta organização criminosa, sendo necessário o 
sequestro de bens imóveis e dinheiro constante das contas (corrente, poupança, 
aplicações) de titularidade dos requeridos, em montante que assegure o 
ressarcimento do prejuízo causado aos cofres do Município, em face do desvio de 
recursos públicos que deveriam ser destinados à prestação dos serviços públicos e 
benfeitorias à Municipalidade.

Ademais, como o dinheiro é um bem móvel fungível, não há como 
distinguir, pelo momento, dentre os bens e contas bancárias dos ora requeridos, qual a parte 
desse patrimônio se constitui, na totalidade ou parcialmente, de recursos provenientes das 
operações ilícitas desta organização, sendo o sequestro em questão, portanto, medida 
necessária para assegurar tal reparação aos cofres públicos, sendo, naturalmente, 
plenamente reversível no que se refere à parcela do patrimônio dos investigados que se 
comprove que tenha origem lícita e que não seja necessário à referida reparação.

7.2 - DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS COFRES DO MUNICÍPIO DE MACAU

No que se refere ao prejuízo causado aos cofres do Município de 
Macau, deve-se considerar que, com base nos elementos probatórios já levantados  pela 
Promotoria de Justiça da Comarca de Macau, foram identificados diversos procedimentos 
de contratação superfaturados, já demasiadamente detalhados nesta peça. 

Levando-se em conta os valores pagos pelo Município de Macau às 
atrações artísticas nos aludidos eventos e os pagos por outros municípios, chegou-se, até o 
momento, ao montante de  R$ 1.349.275,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E 
NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) em superfaturamento dos cinco 
eventos já analisados, consoante tabela demonstrativa abaixo:

SUPERFATURAMENTO
N.º ATRAÇÃO  E  PESSOA 

JURÍDICA/FÍSICA 
CONTRATADA

VALOR  PAGO  PELA 
PREFEITURA  DE 
MACAU-RN

VALOR  DE 
PROPOSTA  OU 
PAGO  POR  OUTRO 
MUNICÍPIO  OU 
RECEBIDO  PELA 
ATRAÇÃO  EM 
CONTRATO  COM 
INTERMEDIÁRIO

SUPERFATURAM
ENTO 
DETECTADO

1. Cantor  Gospel  André 
Valadão

R$ 48.000,00 R$ 23.000,00 R$ 25.000,00

2. Forro da Pegação R$ 67.200,00 R$ 55.000,00 R$ 12.200,00

3. Banda  Deixe  de 
Brincadeira

R$ 56.000,00 R$ 27.750,00 R$ 28.250,00

4. Nagibe R$ 67.200,00 R$ 17.000,00  R$ 50.000,00
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5. Forro do Muído R$ 180.000,00 R$ 55.000,00 R$ 125.000,00

6. Aviões do Forró R$ 280.000,00 R$ 100.000,00 R$ 180.000,00

7. Cavaleiros do Forro R$ 168.000,00 R$ 30.000,00 R$ 138.000,00

8. Garota Safada R$ 224.000,00 R$ 37.500,00 R$ 186.500,00

9. Banda Introsa R$ 16.000,00 R$ 4.995,00 R$ 11.005,00

10. Banda Zunzumbaba R$ 30.000,00 R$ 11.100,00 R$ 18.900,00

11. Banda Axé Mais R$ 16.000,00 R$ 8.880,00 R$ 7.120,00

12. Banda The Frois R$ 33.600,00 R$ 5.000,00 R$ 28.600,00

13. Banda  Deixe  de 
Brincadeira

R$ 28.000,00 R$ 25.000,00 R$ 3.000,00

14. Banda Grafith R$ 30.000,00 R$ 27.000,00 R$ 3.000,00

15. Banda  Cavaleiros  do 
Forro

R$ 66.000,00 R$ 60.000,00 R$ 6.000,00

16. Banda Saia Rodada R$ 61.000,00 R$ 55.000,00 R$ 6.000,00

17. Banda Saia Rodada R$ 110.000,00 R$ 79.300,00 R$ 30.700,00

18. Banda Grafith R$ 100.000,00 R$ 40.000,00 R$ 60.000,00

19. Banda Fantasmão R$ 128.000,00 R$ 25.000,00 R$ 103.000,00

20. Aviões do Forró R$ 300.000,00 R$ 200.000,00 R$ 100.000,00

21. Forro Pegado R$ 160.000,00 R$ 66.000,00 R$ 94.000,00

22. Cavaleiros do Forró R$ 165.000,00 R$ 70.000,00 R$ 95.000,00

23. Forro da Pegação R$ 65.000,00 R$ 55.000,00 R$ 10.000,00

24. Banda Feras R$ 44.000,00 R$ 16.000,00 R$ 28.000,00

TOTAL R$ 1.349.275,00

Certamente, ao final das investigações, chegar-se-á inevitavelmente 
à triste conclusão de que o montante de recursos públicos desviados foi ainda maior do que 
o acima exposto, tendo em vista os inúmeros eventos realizados na edilidade e os valores 
empregados na contratação de iluminação, estrutura de palco e som, decoração, dentre 
outros. Não se pode olvidar, ademais, que os valores utilizados em regra como paradigma 
para o cálculo do montante superfaturado foi oriundo da contratação por parte de outros 
Municípios,  que  conforme  dito  alhures,  vêm  possivelmente  adotando  esquemas 
semelhantes de superfaturamento e desvio de recursos públicos.

Portanto, o montante de recursos sequestrados dos ora investigados, 
diante dos elementos e provas colhidas até o presente momento da investigação, deve 
atingir um volume de recursos superior a  R$ 1.349.275,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E 
QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

7.3 – DA NECESSIDADE DA MEDIDA DE SEQUESTRO

Para  tanto,  preenchidos  os  requisitos,  e  visando  a  reparação  do 
patrimônio público e o resultado útil  da demanda, imprescindível que seja assegurado o 
sequestro do montante em questão, sobre o patrimônio dos investigados ora requeridos. 
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8 – DA NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DO SIGILO

Durante  todo  o  curso  da  investigação  em  comento,  os  fatos  ora 
discutidos  mantiveram-se  no  mais  absoluto  sigilo.  Com  a  deflagração  da  operação  a 
sociedade  norteriograndense  acompanhará  com  especial  interesse  o  desenrolar  desses 
fatos.

Assim, o Ministério Público, em razão do sigilo que pesa sobre os 
autos  dos  processos relacionados  com estes  fatos,  se  verá  impedido  de tecer  maiores 
comentários a respeito da investigação e de todos os envolvidos. 

Entretanto, com a análise amiúde das provas carreadas aos autos e 
com  a  deflagração  da  operação,  com  as  buscas  e  apreensões,  é  importante  que  a 
sociedade seja informada acerca desses fatos e de todos aqueles que estão envolvidos, nos 
termos do direito à informação previsto no artigo 5º, XIV, da Constituição Federal, mormente 
em se tratando de gravíssimos crimes contra o patrimônio público e contra milhares de 
cidadãos norteriograndenses, envolvendo agentes públicos que, desprezando a confiança 
neles depositada pelo conjunto da sociedade, utilizaram de suas prerrogativas legais para 
se locupletar indevidamente.

Note-se, Excelência, que a medida ora requerida não objetiva atingir, 
de qualquer maneira, a vida privada ou a intimidade dos investigados, mas sim demonstrar à 
população em geral os graves fundamentos de fato que impulsionaram o agir ministerial, 
bem como fundamentaram as decisões do Poder Judiciário, de modo que sejam plenamente 
esclarecidos os aspectos que motivaram a atuação do Ministério Público. 

Por fim, consigne-se que a medida postulada pelo  parquet  também 
serve para resguardar todos os outros agentes do Governo passado que não se envolveram 
na trama, no intuito de evitar generalizações perigosas e injustas. Nesse sentido, a posição 
ora defendida está em perfeita harmonia com a decisão da Ministra.

ELIANA CALMON, no inquérito que resultou na chamada “Operação 
Navalha” da Polícia Federal, em que a mesma decretou o fim dos sigilos das investigações 
com as seguintes considerações, aplicáveis,  mutatis mutandi,  à presente causa:  “verifico  
que  não  mais  se  apresenta  necessária  a  confidencialidade  do  processo  (…)  por  outro  
ângulo,  pela esteira de boatos e maledicências que pairam sobre pessoas que nenhum  
envolvimento têm com os fatos em apuração e pela necessidade constante de alinharem-se  
os órgãos do Estado para, conjuntamente,  adotarem as providências cabíveis dentro de 
suas competências e atribuições”.

Este último argumento citado pela Ministra, inclusive, de permitir o 
conhecimento  de  outros  órgãos  do  Estado,  acerca  dos  fatos  investigados,  tem  grande 
relevância também para o deferimento da medida ora postulada, tendo em vista que, com o 
acatamento do requerimento abaixo, outros órgãos públicos do Estado poderão tomar as 
medidas  legais  cabíveis  para  apurar  a  responsabilidade  dos  denunciados  em  suas 
respectivas esferas,  ressaltando que houve menção a fraudes semelhantes em diversos 
Municípios  da  Federação.  Tal  medida  se  revela  imprescindível  para  estancar  idênticas 
irregularidades, ora discutidas, em outros Municípios, bem como para permitir aos atuais 
dirigentes destes órgãos públicos que conheçam o modus operandi das fraudes, de modo a 
aperfeiçoar  os  instrumentos  de  controle,  evitando  que  esquemas  dessa  magnitude  se 
instalem novamente na estrutura da administração pública. 

O  dever  de  transparência  da  administração  pública  e  o  interesse 
público  autorizam,  amplamente,  o  conhecimento  das  investigações  de  crimes  dessa 
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natureza,  praticados  em  detrimento  do  erário  e  de  toda  a  coletividade,  especialmente 
havendo provas robustas contra os investigados.

No caso dos autos, se aplicam os mesmos argumentos, uma vez que 
a publicidade dos atos praticados no processo não trará qualquer prejuízo às investigações, 
cuja fase sigilosa necessariamente se encerra quando da execução de medidas de busca e 
apreensão, dado que os investigados, a partir  desse momento, tomam conhecimento da 
investigação,  tendo,  inclusive,  acesso  aos  autos,  sendo  absolutamente  improvável  que 
qualquer diligência sigilosa pudesse mais produzir efeitos. 

Por  esses  motivos,  requer  o  Parquet,  ao  final,  autorização 
judicial para que possa dar publicidade, através da sua assessoria de comunicação, 
do  conteúdo  da  presente  petição  e  das  provas  nela  citadas,  como  depoimentos, 
documentos e etc.

9. PEDIDOS

Face ao exposto, o Ministério Público  REQUER o deferimento  das 
medidas referidas para determinar:

a) a expedição, em caráter de urgência, de mandados de BUSCA E 
APREENSÃO, nos termos do art. 240, § 1º, alíneas  “a” a “h”, c/c com o artigo 240, § 2º, do 
Código de Processo Penal, a ser realizada com o apoio da Polícia Militar deste Estado, 
de modo que a autoridade policial  possa adentrar  nos locais abaixo indicados,  sejam 
residências ou domicílios funcionais de investigados ou, ainda, sedes de empresas e de 
outras  pessoas  jurídicas  envolvidas  nas  fraudes  em  comento,  para  ali  apreender  toda 
espécie  de  documentos,  no  sentido  técnico  do  termo,  inclusive  papéis,  computadores, 
notebooks,  equipamentos  de  mídia  digital  (tablets,  pendrives,  netbooks,  etc),  telefones 
celulares,  inclusive  com levantamento  do sigilo  de arquivos  encontrados com senha  ou 
criptografados, visando obtenção de informação que foram ocultadas para esconder crimes, 
dinheiro  em  espécie,  automóveis,  veículos  automotores  terrestres,  marítimos  e  aéreos, 
coisas achadas ou obtidas por meios criminosos e objetos necessários à prova da infração e 
qualquer outro elemento de convicção e, ainda, que constitua prova da existência de outros 
crimes,  devendo a Autoridade Policial  cumprir  a  diligência sem se descurar de observar 
fielmente as regras e imposições legais pertinentes à espécie, inclusive a do sigilo que a 
situação requer, bem como para busca pessoal nos investigados FLÁVIO VIEIRA VERAS, 
FRANCISCO  GASPAR  DA SILVA PARAÍBA CABRAL, JOSÉ  ROMILDO  DA CUNHA, 
FRANCISCO  EDSON RIBEIRO,  CHRISTIANO  GOMES DE LIMA JÚNIOR,  ANGÉLICA 
DIAS DE ARAÚJO E EDVÂNIO DE OLIVEIRA DANTAS,  tendo em vista o interesse da 
investigação em seus “pen drive's” e outros dispositivos de mídia digital portáteis, além de 
telefones  celulares,  com  o  intuito  de  coletar  arquivos,  agendas,  contatos,  chamadas  e 
mensagens de texto, e também a possibilidade de que eles venham a ocultar consigo ou 
visando repassar a terceiros, algum elemento de prova ocultado durante as diligências ou no 
ato de suas prisões, também requeridas, como medida complementar a busca e apreensão 
predial;

b)  a  quebra  do  sigilo  bancário  e  fiscal  dos  documentos 
eventualmente apreendidos em posse dos requeridos e em quaisquer locais de realização 
de  busca  que  sejam  resguardados  por  esse  sigilo,  necessários  à  prova  da  infração  e 
qualquer outro elemento de convicção e, ainda, que constitua prova da existência de outros 
crimes,  tais como recibos bancários, extratos bancários, comprovantes de transferência e 
movimentação  bancária,  cheques,  talonários,  declarações  de  imposto  de  renda,  dentre 
outros.
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c)  autorização para que o Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Norte, através dos subscritores desta petição, remeta cópias da presente petição 
e das provas relativas aos fatos cuja atribuição para investigação seja de outros Ministérios 
Públicos (áudios de interceptação telefônica, e-mails, documentos, depoimentos, entre 
outras provas decorrentes do cumprimento dos mandados de busca e apreensão acima 
requeridos), incluindo Ministérios Públicos Estaduais, Ministério Público Federal e Ministério 
Público Eleitoral;

d)  autorização  para  que  o  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio 
Grande do Norte possa dar publicidade,  através da sua assessoria de comunicação,  do 
conteúdo da presente petição e das provas nela citadas, como depoimentos, documentos 
etc;

e) SEQUESTRO dos bens imóveis que estejam registrados em nome 
dos investigados infra, impedindo os cartórios de registro de imóveis de promover qualquer 
ato de transferência de propriedade, solicitando da Corregedoria da Justiça que repasse a 
ordem judicial a todos os oficiais do registro do Rio Grande do Norte e de outros estados, 
para fins de inscrição, devendo atingir um volume de recursos superior a R$ 1.349.275,00 
(UM MILHÃO,  TREZENTOS E  QUARENTA E NOVE MIL,  DUZENTOS E  SETENTA E 
CINCO REAIS)

f)  SEQUESTRO dos  veículos  automotores  e  embarcações  que 
estejam registradas em nome dos requeridos abaixo, oficiando-se ao DETRAN e à Capitania 
dos Portos nos Estados do Rio Grande do Norte, informando a restrição judicial à alienação, 
a fim de que os referidos órgãos públicos se abstenham de promover qualquer transferência 
de propriedade;

g)  BLOQUEIO,  através  do  sistema  BACEN/JUD,  de  quaisquer 
valores depositados em instituições financeiras do país em nome dos requeridos abaixo 
qualificados e das empresas supra mencionadas (com CPF indicados), requisitando-se das 
instituições  financeiras  em  que  foram  localizadas  contas  e/ou  aplicações  os  extratos 
detalhados das mesmas, relativos aos últimos 24 (vinte e quatro) meses;

Segue a lista dos endereços objeto da diligência de busca e 
apreensão ora requerida (item “a”):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MACAU 

Rua  Barão  Rio  Branco,  nº  17,  Centro,  Macau-RN, 
CEP: 59500-000 e quaisquer outros endereços em 
que funcionem órgãos da Prefeitura Municipal

2. SECRETARIA DE TURISMO DE 
MACAU-RN Rua Augusto Severo, s/n, Centro, Macau-RN; 

3. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Praça Nossa Senhora da Conceição, Centro, Macau-
RN;

4. SECRETARIA DE FINANÇAS E 
TESOURARIA DE MACAU Rua Martins Ferreira, nº 23, Centro, Macau-RN;

5.  FUNDAÇÃO DE CULTURA DE 
MACAU Av Centenario, 138, Centro, Macau – RN;

6. FLÁVIO VIEIRA VERAS Rua Manoel  Casado,  nº  10,  Pousada  Pontal  dos 
Anjos, camapum, Macau-RN;

7.  FRANCISCO  GASPAR  DA 
SILVA PARAÍBA CABRAL

 BR 406, Km 05, nº 180, Salinópolis (Macauzinho), 
Macau-RN;

56/58

http://cep.guiamais.com.br/cep/59500-000
http://www.guiamais.com.br/guia/macau-rn
http://www.guiamais.com.br/guia-de-bairros/centro-macau-rn


8. JOSÉ ROMILDO DA CUNHA
- Rua Lajes, nº 208, Porto de São Pedro, Macau-RN  
-  Rua Manoel  Casado,  nº  10,  Pousada Pontal  dos 
Anjos, camapum, Macau-RN;

9. FRANCISCO EDSON RIBEIRO Rua  Francisca  Ribeiro  de  Medeiros,  nº  18,  Diogo 
Lopes, Macau-RN;

10 - EDVÂNIO DE OLIVEIRA 
DANTAS

Av.  Porto  das Pedras,  4500,  Condomínio  Porto  do 
Alto,  Torre  Mares,  Aptº  2203,  Neópolis,  Natal,  RN, 
CEP  590866-40,  nas  coordenadas  geográficas  S5 
52.241 W35 12.698.

11 - EDVÂNIO DE OLIVEIRA 
DANTAS – ME

Rua Carlos Chagas, nº 3470, Candelária. Natal – RN, 
nas  coordenadas  geográficas  S5  50.390  W35 
12.969.

12 - CRISTIANO GOMES DE LIMA 
JÚNIOR

Rua  Das  Algarobas,  s/n,  Condomínio  Residencial 
Parque Itatiaia,  Bloco Marron 2, APT 1002, Cidade 
Verde, Parnamirim/RN nas coordenadas geográficas 
S05 53.605 W035 11.663.

13 - ANGÉLICA DIAS DE ARAÚJO
Avenida  Ayrton  Senna,  nº  880,  Casa  144, 
Condomínio  Bosque  dos  Poetas,  Cidade  Verde, 
Parnamirim – RN.

14- BANDA GRAFITH 
PRODUÇÕES E PROMOÇÕES 

ARTÍSTICA LTDA – ME
Rua Irineu Costa, s/n, Pitimbú, Natal, RN.

15. M. A. DENES DE ARAÚJO ME Rua  General  Gustavo  Cordeiro  de  Farias,  366, 
Petrópolis, Natal-RN

16. GRUPO MUSICAL CAVALEIRO 
DO FORRÓ LTDA

Rua Engenheiro Octávio Tavares, 3646, Candelária, 
Natal-RN (Padang Produções);

17.  FORRÓ  DEIXE  DE 
BRINCADEIRA LTDA - ME

Rua Engenheiro Octávio Tavares, 3646, Candelária, 
Natal-RN (Padang Produções);

18.  FORRÓ  DA  PEGAÇÃO 
EDIÇÕES MUSICAIS LTDA

Rua Engenheiro Octávio Tavares, 3646, Candelária, 
Natal-RN (Padang Produções);   

Segue a lista dos requeridos  objeto da diligência de sequestro 
de  bens  imóveis,  veículos,  automóveis,  embarcações  e  bloqueio  de  valores 
depositados  em  instituição  financeira  ora requerida  (itens  “e”,  “f”  e  “g”  dos 
requerimentos supra):

1. FLÁVIO VIEIRA VERAS

2. FRANCISCO GASPAR DA SILVA PARAÍBA CABRAL

3. JOSÉ ROMILDO DA CUNHA

4. FRANCISCO EDSON RIBEIRO

5. CHRISTIANO GOMES DE LIMA JÚNIOR 

6. ANGÉLICA DIAS DE ARAÚJO
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7. BANDA  GRAFITH  PRODUCOES  E  PROMOÇÕES 
ARTISTICAS LTDA – ME

8. EDVÂNIO DE OLIVEIRA DANTAS

9. EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS – ME

10. M. A DENIS DE ARAÚJO ME 

11. GRUPO MUSICAL CAVALEIRO DO FORRÓ LTDA

12. FORRO DEIXE DE BRINCADEIRA LTDA 
13. FORRÓ DA PEGAÇÃO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA,

Por  fim,  esclarece  o  Ministério  Público  que,  caso  sejam 
constatadas  inexatidões  nos  endereços  já  fornecidos,  será  apresentada 
oportunamente uma petição contendo os endereços atualizados.

Nestes termos, pede deferimento.

Macau, 26 de março de 2013.

Alexandre Gonçalves Frazão
Promotor de Justiça

Alysson Michel de Azevedo Dantas
Promotor de Justiça

Patrícia Antunes Martins
Promotora de Justiça

Raquel Batista e Ataide Fagundes
Promotora de Justiça

Wilmar Carlos de Paiva Leite
Promotor de Justiça 
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