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LICITAÇÃO E CULTURA 

 

A Cultura e o Artista no âmbito do 

credenciamento e da inexigibilidade para 

contratação por órgão público perante a 

Lei 8.666/93 das Licitações. 

 

   O exercício da Advocacia Pública com os 

conhecimentos e experiências como Produtor Cultural, Escritor, Dirigente 

de Entidades Culturais e da própria Advocacia Privada, convenceram-me à 

reflexão do referido tema que é complexo na sua execução e, 

principalmente, fiscalização.    

   Antes de adentrar nos pontos de reflexão e estudo, faz-se 

mister relembrar o conceito de Licitação como forma de aclarar os pontos 

que serão abordados. No campo conceitual, diz Hely Lopes Meirelles1: 

“Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se 

através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a 

Administração e para os licitantes, o que propicia igual 

oportunidade a todos os interessados e atua como fator de 

eficiência e moralidade nos negócios administrativos. ” (Grifo 

nosso) 

   No conceito acima destacam-se as palavras seleção, 

procedimento, a igualdade de oportunidades e, principalmente, a 

vantajosidade que irão nortear e definir a eficiência e a moralidade na 

administração pública. 

   A enciclopédia livre Wikipédia define LICITAÇÃO 

como: procedimento administrativo formal para contratação de serviços 

ou aquisição de produtos pelos entes da Administração Pública direta ou 

indireta. No Brasil, para licitações por entidades que façam uso da verba 
pública, o processo é regulado pelas leis 8.666/932 e 10.520/023. 

                                                           
1 Meirelles Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 24. ed. atualizada por Eurico de 

Andrade Azevedo, Délcio Balesteiro Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, 1999, p. 246. 
2 Congresso Nacional Brasil. Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
3 Congresso nacional Brasil. Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblica
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   Destacam-se neste conceito as palavras grifadas que 

darão norte do nosso estudo. Pois, se focará a LICITAÇÃO na área 

CULTURAL, ou seja, nos órgãos da administração pública direta ou 

indireta, que atuem na área cultural, contratando SERVIÇOS DE 

ARTISTAS – Cantores, Dançarinos, Músicos, Atores entre outros – para 

FOMENTAÇÃO DA CULTURA e/ou para REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS.    

   Adentrar na conceituação de CULTURA é polemizar, já 

que são dadas centenas de definições para CULTURA. Porém, diante da 

palavra CULTURA, é preferível adotar-se uma complexidade e não ter até 

a presente data uma uniformização, qual seja, entender como toda e 

qualquer manifestação, através da arte, do povo que, geograficamente, 

esteja inserida.  

   Considerando-se este “conceito” de que Cultura é 

manifestação através da arte, pretende-se adentrar na CONTRATAÇÃO 

dos artistas que interpretam ou traduzem tais manifestações culturais. 

Assim, se terá a contratação de um SERVIÇO que será prestado pelo artista 

que naquele momento estará representando a cultura através da arte que lhe 

corre nas veias -  Cantores, Dançarinos, Músicos, Atores entre outros. 

   Como se pode ver na definição de Hely Lopes Meirelles, 

a LICITAÇÃO seleciona a proposta mais vantajosa. Ora, o ARTISTA É 

ÚNICO. Não há proposta mais vantajosa. Há proposta mais adequada ao 

EVENTO a ser realizado onde esteja fundamentada a escolha do 

artista. Assim, não pode ser imposta ao artista a Licitação na forma 

originária. Então, parte a Lei para aplicação da exceção. Desta forma, surge 

a INEXIGIBILIDADE. O artista passa a ser licitado por condições outras 

que não as previstas para seleção de proposta e sua vantajosidade. 

   Também se viu que a Licitação busca propiciar igual 

oportunidade a todos os interessados. Com amparo à igualde, previsto em 

nossa Constituição Federal, almeja-se trazer à reflexão a igualdade de 

oportunidade para os artistas que não se inserem nas regras da 

inexigibilidade. Mas, diante da competência originária dos órgãos públicos 

que administram e gerem a cultura, seja na administração direta ou indireta, 

onde está constando dos seus Estatutos a fomentação da cultura terá de ser 

aplicado um processo seletivo que permita a inclusão desses artistas no 

cenário cultural dos eventos por eles realizados. Assim, esses órgãos são 

compelidos pela legislação própria a promoverem ações de divulgação e 

valorização da cultura daqueles que estão incompatíveis para a 

contratação por inexigibilidade, onde estas ações serão fomentadoras da 
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cultura para que seus artistas – Cantores, Dançarinos, Músicos, Atores 

entre outros – possam, em futuro próximo, estarem munidos das condições 

legais para serem contratados por “entidades que façam uso da verba 
pública”4 e que neste caso é apenas pela modalidade de inexigibilidade. 

  As condições expressas no tópico anterior são principalmente 

a possibilidade de atenderem aos requisitos de comprovação de cachê e 

notoriedade. Ora, quando estes artistas que não podem ser contratados pela 

Administração Pública por não possuírem comprovação de cachê nem 

notoriedade, terão pelas ações culturais acima entendidas, a possibilidade 

de obterem do próprio órgão público as provas necessárias para a contração 

por inexigibilidade, conforme iremos melhor tratar nas exposições abaixo. 

  Extrai-se, então, da Lei 8.666/93 em seu art. 25 os eixos deste 

estudo, quais sejam, inviabilidade de competição e artista consagrado. 

Como já frisado, estes serão os norteadores do nosso estudo, considerando 

que a inexigibilidade alcança, nesse contexto, os artistas de qualquer setor 

que tenham consagração e os artistas que não possuem consagração. 
Transcrevemos para elucidações o dispositivo legal: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 

de competição, em especial: 

I - ...; 

II - ...;  

III - para contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 

desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública.  

§ 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou 

empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou 

de outros requisitos relacionados com suas atividades, 

permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 

objeto do contrato.  

§ 2o ....  

   Os procedimentos licitatórios por inexigibilidade 

possuem um controle externo e outro interno, ou seja, quando os referidos 

contratos ultrapassam o valor hoje de R$ 8.000,00 (oito mil reais) passam 

pela análise primária da CPL do órgão administrativo e, em virtude da 

Central de Compras, passa por análise secundária da SEAD – Secretaria de 

Administração e que após sua conclusão precisam ser remetidos para as 

Controladorias de cada ente Federativo, que possuem disposições 

Constitucionais de Controle Interno do Poder ao qual esteja vinculado, 
                                                           
4 Congresso Nacional Brasil. Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Entidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblica
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onde se avaliará a aplicabilidade da legislação e se registrará, para ser 

encaminhado para posterior registro no TCE (Tribunal de Contas de cada 

Estado). Quando os contratos são de patamares inferiores a R$ 8.000,00 

(oito mil reais) passam ao controle da CPL – Comissão Permanente de 

Licitação – do referido órgão, do ente Público, e da Assessoria Jurídica do 

mesmo, onde estes passam a exercer o Controle Interno, não eximindo de 

cumprir os dispositivos da legislação, não necessitando de registro na CGE 

e no TCE, ficando sua prestação de contas resumida ao mapa de Licitações 

anual ao TCE e às futuras auditorias5. 

    O Controle Interno tem o condão de observar a 

aplicação da legislação e avaliar quanto à eficiência e eficácia da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial do órgão ou entidade da 

administração pública federal, estadual ou municipal quanto à utilização 

dos recursos públicos. 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os 

incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em 

função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado 

da contratação: 

I - ...;  

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:  

I - ...;  

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 

(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação 

dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  
 

Art. 22. São modalidades de licitação: 

I - ...; 

II - ...; 

III - ...; 

IV - concurso; 

V - .... 

§ 1o ...; 

§ 4o Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou 

artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração 

aos vencedores, conforme critérios constantes de edital 

publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 

45 (quarenta e cinco) dias. 

   A contratação por inexigibilidade de artista não permite 

que o ente público escolha apenas por sua livre convicção o artista que quer 

contratar, porque este ato pode permitir o favorecimento. O critério da 

                                                           
5 Essa prática de tramitação por órgãos públicos e de controle foram explicitados pela Presidente da CPL 

da Fundação Espaço Cultural e Pregoeira Jacqueline Tavares, que serviu de base para formatação do 

texto e foi delineado pela tramitação no referido órgão, podendo em algum outro órgão haver tramitação 

similar que tenha acréscimos ou supressão de outros andamentos processuais. 
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razão da escolha (inciso II do art. 26 da Lei 8.666/93) quando especificado 

no que couber tem plena eficácia e deve ser de total exigência para a 

contratação de artista, onde o artista deve ser escolhido conforme o evento 

que será realizado, para que não haja distorção e favorecimento em 

contratar um artista para se apresentar em um evento que não condiz com 

sua performance (musical, teatral, circense entre outros). Muitos gestores 

querem contratar, principalmente no campo musical, o artista que lhe é de 

gosto pessoal e não que haja vínculo do artista ao evento que está sendo 

pretendido realizar. Esse pagamento é por dinheiro público. Portanto, tem 

de haver coerência entre o artista e o evento. Desta forma, a aplicabilidade 

da razão da escolha é um critério que não pode deixar de ser considerado 

nas inexigibilidades para contratação de artistas.  

  O Estado ao ter em sua composição e estrutura funcional dos 

órgãos da administração direta ou indireta, fundações ou autarquias que 

tenham como definição legal ou estatutária a fomentação e ações culturais 

atrai legalmente para si, também, a contratação de profissionais do setor 

artístico, não sendo essa iniciativa competência exclusiva à iniciativa 

privada. Compreende-se que neste caso o Estado tem como regra a 

contratação de artistas e não só de profissionais do setor artístico. Isto 

porque estaria o Estado excluindo o artista que ainda não é consagrado e 

não iria cumprir sua finalidade de FOMENTADOR DA CULTURA, 

principalmente em ações culturais onde a Cultura Popular e outras 

manifestações jamais teriam seus artistas contratados. Além disso, o 

planejamento de um órgão público com foco na Cultura que não 

estabelecer em seu planejamento ações ou eventos culturais onde não haja 

contratação de artistas, seja profissional ou não, estará descumprindo a lei e 

passível de sanções, inclusive dos Tribunais de Contas ao qual esteja 

vinculado. Reafirma-se que a contratação do artista deve ter 

correspondência ao evento pretendido de realização pela Administração 

Pública6.   

  Neste mesmo dispositivo legal há, também, o critério de 

justificativa do preço (inciso III do art. 26 da Lei 8.666/93). Contudo, 

especificamente na contratação do artista por inexigibilidade este critério 

não tem plena eficácia porque o artista não tem preço tabelado e com isto 

o seu cachê pode sofrer variação de valor conforme a demanda já que 

                                                           
6 Divergência do autor quanto ao entendimento de MARÇAL JUSTEN FILHO: Como regra, não compete 

ao Estado contratar profissionais do setor artístico. O desenvolvimento de atividades dessa natureza 

compete à iniciativa privada, ainda que ao Estado incumba fomentar as diversas manifestações nesse 

campo. No entanto, há hipóteses em que o Estado assume o encargo direto de promover eventos 

artísticos, casos em que deverá realizar a contratação dos profissionais correspondentes. Livro:  

“Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, pág. 287. 
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existem ciclos de eventos que elevam por si só as devidas variações. 

Destaca-se, como exemplo, o valor de cachê de um cantor que tenha grande 

aceitação nos festejos de carnaval não pode ser o mesmo valor em período 

em que não há a referida festa. Da mesma forma, aplica-se para os festejos 

Juninos onde alguns cantores passam a ter seu cachê alterado da noite para 

o dia em virtude da procura e da sua aceitação para aquele público alvo. 

Portanto, a justificativa de preço deve ser apreciada sem sua conceituação 

de valor específico para a prestação do serviço por inexigibilidade de um 

artista. 

   A justificativa de preço pode ser avaliada por uma 

proposta originária do órgão público ao artista mediante projeto do seu 

evento e da sua real condição financeira e orçamentária para pagamento do 

cachê. Contudo, a razoabilidade do valor das contratações decorrentes de 

inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação da 

proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada 

junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente 

idôneos7. A pesquisa de preço de cachê para adequar o artista ao evento e 

às condições financeiras e orçamentárias do órgão, dando transparência ao 

uso do dinheiro público, onde [...] a inviabilidade de competição não 

constitui óbice, por si, à verificação da razoabilidade do preço. Diversos 

são os parâmetros que poderão ser utilizados para se avaliar a adequação 
dos preços, mesmo quando se tratar de fornecedores exclusivos8.  

   A razoabilidade do preço e a justificativa de preço 

precisam de um embasamento teórico do contexto do evento, planejamento 

que indique o fim ao qual se destina porque um EVENTO para ser 

idealizado, criado e executado por órgão público precisa ter em seu 

objetivo o cumprimento da uma ação cultural visivelmente projetada para a 

comunidade e que esta ação venha alcançar seus objetivos. Além disso, o 

planejamento deve ocorrer mediante a identificação de suas necessidades 

para que possa ser projetado para o exercício orçamentário. LEVAR 

CULTURA À COMUNIDADE É UMA COISA. USAR A “CULTURA” 

PARA FINANCIAR OBJETIVOS OUTROS QUE NÃO A 

COMUNIDADE É IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELO MAL 

USO DOS RECURSOS PÚBLICOS. Assim, a razoabilidade pode ser 

aferida pelos contratos firmados anteriormente com a Administração 

Pública ou por meio de contratos firmados com particulares. 

                                                           
7 Advocacia Geral da União – Orientação Normativa nº 17, de 1º de abril de 2009 

8 Tribunal de Contas da União – Acórdão nº 2.611/2007, Plenário, Rel. Min. Augusto Nardes, j. em 

05.12.2007 
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   Nos procedimentos de inexigibilidade para contratação 

de artistas existem duas formas para a contratação: uma com o artista, 

sendo assim por via de pessoa física; outra, bem usual devido à carga 

tributária ser menor é por pessoa jurídica que passa a representar o artista. 

Contudo, o foco de estudo passa a ser na pessoa jurídica já que para 

representar tem que ter carta de exclusividade, também, ramo da 

atividade da empresa compatível com o objeto a ser contratado. 

   O artista que é contratado por inexigibilidade não pode 

ter com o ente Cargo em Direção ou Comissionado. Esclarece-se que esse 

vínculo é relacionado à administração Federal, Estadual e Municipal ou das 

suas indiretas, conforme a esfera com a qual esteja firmando contrato. 

Sendo o artista representado por Pessoa Jurídica, caberá a esta comprovar a 

inexistência de vínculo com o referido órgão das pessoas que a dirigem 

(sócios ou dirigentes da empresa). 

   O primeiro eixo real deste estudo é a contratação com 

fundamento no caput do art. 25 da Lei 8.666/93 onde diz: É inexigível a 

licitação quando houver inviabilidade de competição. Assim, busca-se 

avaliar que inviabilidade é toda competição que permite a qualquer artista 

participar, mediante os critérios a serem fixados. Quando se citam critérios 

não se tem a finalidade de restringir, mas sim de disciplinar a 

participação de artistas que venham a atender a determinadas 

condições mínimas para que haja a maior participação de artistas. 

   O tema comporta agora uma divisão de linha de ação, ou 

seja, a administração pública irá planejar suas ações culturais para 

estabelecer critérios para contratação de artistas já consagrados de forma 

abrangente, onde esta vertente já encontra amparo legal no inciso III e seu 

§ 1º do art. 25 da Lei 8.666/93, possibilitando que o artista que seja 

contratado por inexigibilidade tenha seu cachê firmado conforme sua 

notoriedade. Aplicando-se para os artistas consagrados a contratação por 

um maior número de artistas com regras e valores fixos para pagamento de 

cachê irá com certeza engessar as ações culturais do órgão, já que os 

artistas consagrados não vão se submeter à valores de cachês inferiores ao 

seu cachê de mercado e notoriedade. Pois, para que seja aplicada uma 

contratação por maior número de participantes, é necessário que se adote a 

forma de credenciamento. 

   O credenciamento decorre de uma interpretação 

doutrinária e jurisprudencial do permissivo contido no caput do art. 25 da 
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Lei 8.666/939. Assim, essa forma de contratar é adequada para a 

fomentação da cultura, onde o órgão público vai estabelecer em seu plano 

de atividades anuais o credenciamento dos artistas para execução das suas 

atividades nos eventos que visam oportunizar aos que ainda não possuem, 

ainda, os critérios do inciso III e § 1º do art. 25 da Lei 8.666/93. 

   O artista que ainda não possui notoriedade e não tem 

como apresentar comprovações de contratos anteriores com a 

administração pública e/ou particular para fazer prova da sua justificativa 

de preço e razoabilidade do valor de contratação, tem de ter o incentivo 

do órgão público na oportunidade de se apresentar pelas ações de 

políticas públicas estabelecidas, onde deve ocorrer o FOMENTO 

através das ações de seleção pública por Edital para 

CREDENCIAMENTO. 

   A construção jurisprudencial e doutrinária que formatou 

o CREDENCIAMENTO nada mais é que uma “contratação direta” que 

passa a ser adotada pela Administração Pública10, onde o fundamento é a 

inviabilidade de competição, na fundamentação legal do caput do art. 25 da 

Lei 8.666/93, que ocorre em face de ser inviável a competição entre artistas 

das mais diferentes formas de manifestação e porque ao artista é 

personalíssimo, pessoal e intransferível a sua arte, não podendo, assim, 

haver concorrência, competitividade, devido a ser subjetivo o valor do 

artista e da sua obra.  Desta forma, o que passa a ser objeto do 

credenciamento é o interesse da administração pública em obter o maior 

número possível de particulares realizando a prestação do serviço11. Neste 

norte, vê-se que o ente público fomenta a cultura quando promove eventos 

e possibilita que artistas ainda não consagrados e sem comprovação de 

cachê possam adentrar ao mercado de trabalho em oportunidade igualitária 

para todos. 

   O credenciamento não atropela ou fere o procedimento 

de inexigibilidade, pois realizado o Credenciamento, a Administração 

deverá formalizar a contratação daqueles efetivamente credenciados no 

Sistema, por inexigibilidade de licitação, publicando, portanto, o ato de 

                                                           
9 Ribeiro, Juliana Almeida – JUS NAVIGANDI – publicado em 03/2011 

10 Idem, referência 7 

11 Idem, referência 8 
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inexigibilidade de licitação na imprensa oficial, nos termos do art. 26 da 

Lei 8.666/9312.  

   Sendo o eixo em estudo não vedado na legislação 

vigente citada, permissiva é sua utilização, por órgãos subordinados e 

entidades vinculadas de qualquer dos Poderes, constituídos dos entes 

públicos políticos integrantes da Federação (União, Estados-Membros, 

Distrito Federal e Municípios) por meio de uma regulamentação que pode 

ser feita por cada ente federativo na forma suplementar (art. 22, XXVII, 

parágrafo único da CF/88 c/c o art. 24 e §§ da CF/88), ou seja, não 

contrariando os dispositivos legais da Lei 8.666/93 – LICITAÇÕES. 

Suplementar é apenas inserir aos já existentes critérios a formatização de 

credenciamento que possibilite o acesso aos artistas o direito de serem 

contratados pela administração pública. Esclarecemos, portanto, que um 

artista não notório e sem comprovação de cachê poderá ser contratado 

pela administração pública se participar de um credenciamento onde 

esses dois critérios não serão exigidos justamente porque não podem 

ser enquadrados no procedimento da inexigibilidade, onde o cachê será 

o proposto pela administração pública e não o estipulado pelo artista, 

promovendo sua inclusão, por seleção pública, ao mercado de 

trabalho. Esta permissividade legal ocorre com base no art. 37 da CF, que 

autoriza ao legislador infraconstitucional prever, em lei específica, casos 

em que a licitação poderá ser dispensada ou inexigível, permitindo a 

contratação direta pela Administração Pública. 

   A subjetividade do artista é típica de inexigibilidade, 

seja ele notório ou iniciante e que se inserem no caput do art. 25 da Lei 

8.666/93. Contudo, ao iniciante que não atende aos requisitos do §1º, inciso 

III do art. 25 da Lei 8.666/93 o instrumento e procedimento mais 

adequado e legítimo para atender aos princípios da isonomia, 

vantajosidade, moralidade, eficiência e publicidade é o 

CREDENCIAMENTO. Com efeito, a cabeça do art. 25 acomoda todas 

as situações concretas em que for inviável a competição, ainda que sem 

correlação com as hipóteses definidas nos incisos13. Afirma, ainda, que o 

desempenho artístico, como vários desempenhos profissionais permeados 
de subjetividade, não é aferível segundo critérios objetivos14. 

                                                           
12 Idem, referência 9 

13 Pereira Júnior, José Torres - Ribeiro, Juliana Almeida – JUS NAVIGANDI – publicado em 03/2011 

14 Idem, referência 11 
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   Acrescente-se, ainda, que a administração pública, 

principalmente os órgãos que trabalham permanentemente com a cultura, 

necessitam e possuem em seus calendários vários eventos culturais e 

precisam contratar artistas para suprir suas necessidades. Contudo, tem-se 

no mercado os artistas consagrados que são contratados pelo procedimento 

da inexigibilidade. Porém, há no mercado artistas que ainda não tiveram 

sua oportunidade e precisam ser FOMENTADOS. Neste caso é onde o 

CREDENCIMANETO ganha sua legalidade e necessidade, sendo 

adotado apenas para serviço e vedando-se seu uso para fornecimento15, 
para atender aos projetos do órgão público e possibilitar a contratação de 

todos os interessados do ramo do objeto pretendido, e que atendam às 

condições mínimas estabelecidas no regulamento, já que não há 

competição e todos podem ser contratados pela administração pública16. 

Assim, como o dinheiro utilizado nas contratações públicas não derivam do 

ente administrativo e sim do povo, será utilizado da melhor forma possível 

e atenderá aos princípios da economicidade, moralidade e isonomia. 

   O credenciamento, por possibilitar um maior acesso de 

artistas para contratação pelo órgão público, atenderá com precisão ao 

princípio da isonomia e da vantajosidade, conforme dispõe o art. 3º da Lei 

8.666/93, porque tratará a todos na mesma condição de credenciamento 

com os critérios mínimos e terá a aplicação da vantajosidade porque 

estabelecerá um valor único de cachê para todos os artistas, dentro das suas 

condições orçamentárias e financeiras, permitirá empregar os recursos 

públicos para um maior número de artistas. 

   O Tribunal de Contas da União, nos julgados abaixo, 

assim entende: 

AS HIPÓTESES DE INEXIGIBILIDADE RELACINADAS 

NA LEI 8.666/93 NÃO SÃO EXAUSTIVAS, SENDO 

POSSÍVEL A CONTRATAÇÃO COM BASE NO CAPUT 

DO ART. 25 SEMPRE QUE HOUVER COMPROVADA 

INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO (Acórdão 2418/2006 

– Plenário) 

... no sistema de credenciamento, quando realizado com a 

devida cautela, assegurado tratamento isonômico aos 

interessados na prestação dos serviços e negociando-se as 

condições de atendimento, obtém-se uma melhor qualidade 

dos serviços além do menor preço, podendo ser adotado sem 

                                                           
15 Feranndes, Jorge Ulisses Jacoby - Ribeiro, Juliana Almeida – JUS NAVIGANDI – publicado em 

03/2011 

16 Idem, referência 10 
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licitação, amparado no art. 25 da Lei 8.666/93 (Decisão 

104/95 – Plenário) 

   O credenciamento oportuniza aos artistas ainda não 

consagrados e sem comprovação de cachê que possam ser contratados pela 

Administração Pública, principalmente quando o referido órgão possui 

como função estatutária ou regimental a FOMENTAÇÃO DA CULTURA. 

Conforme se viu, o artista para ser contratado deve ser o adequado ao 

evento e que o enquadra em razão da escolha. Contudo, a fomentação tem 

como objetivo promover e divulgar o artista e todas as manifestações 

culturais. Assim, têm-se os artistas da terra, raiz, e os não projetados no 

mercado que precisam do incentivo governamental e, por ter o 

credenciamento o principal objetivo de não escolher o melhor e sim 

proporcionar pela contratação do artista o atendimento a necessidades do 

ente público para fomentação da cultura, destaca-se: 

Mas há casos em que a necessidade estatal relaciona-se com 

o desempenho artístico proporcionalmente dito. Não se 

tratará de selecionar o melhor para atribuir-lhe um 

destaque, mas de obter os préstimos de um artista para 

atender certa necessidade pública. Nesses casos, torna-se 

inviável a seleção através de licitação, eis que não haverá 

critério objetivo de julgamento. Será possível identificar um 

ângulo único e determinado para diferenciar as diferentes 

performances artísticas. Daí a caracterização da 

inviabilidade de competição17. 

   Construída a permissão jurisprudencial e doutrinária do 

CREDENCIAMENTO, onde sua aplicabilidade atende à legislação vigente 

e promove uma maior acessibilidade ao artista, principalmente ainda não 

notório, a ser contratado pela Administração Pública. Assim, o 

credenciamento é uma espécie de cadastro em que se inserem todos os 

interessados em prestar certos tipos de serviços, conforme regras de 

habilitação e remuneração prefixados pela própria Administração Pública. 

Todos os credenciados celebram, sob as mesmas condições, contrato 

administrativo, haja vista que, pela natureza do serviço, não há relação de 

exclusão, isto é, o serviço a ser contratado não precisa ser prestado com 
exclusividade por um ou por outro, mas é prestado por todos18. 

   O sistema de credenciamento é um conjunto de 

procedimentos por meio dos quais a Administração credencia, mediante 

chamamento público, todos os prestadores aptos e interessados em realizar 

                                                           
17 Justem Filho, Marçal - Ribeiro, Juliana Almeida – JUS NAVIGANDI – publicado em 03/2011 

18 Niebhur, Joel de Menezes - Ribeiro, Juliana Almeida – JUS NAVIGANDI – publicado em 03/2011 
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determinados serviços, quando o interesse público for mais bem atendido 

com a contratação do maior número possível de prestadores simultâneos19.  

   Não haverá necessidade de licitação quando houver 

número ilimitado de contratações e (ou) quando a escolha do particular a 

ser contratado não incumbir à própria Administração. Nas hipóteses em que 

não se verifica a excludência entre as contratações públicas, a solução será 

o credenciamento20. 

   O credenciamento tem início com o planejamento do 

órgão de sua necessidade de contração mediante o projeto cultural 

pretendido para o exercício orçamentário. Continua com a requisição do 

setor competente, contextualizando o interesse público que justifique o 

pedido e que esteja descrito o objeto pretendido e seu valor. Destacamos o 

interesse público, neste estudo, como foco aos projetos de 

FOMENTAÇÃO DA CULTURA, onde o grande objetivo do 

credenciamento, ao nosso entender, é a possibilidade de fomentar a 

cultura através da contratação de artistas ainda não consagrados e 

impedidos de se habilitarem às condições do procedimento de 

inexigibilidade previsto no §1º, inciso III do art. 25 da Lei 8.666/93. 

   O credenciamento ocorrerá por Edital ou Chamamento 

público21 regulamentado e onde estejam estabelecidas todas as regras 

básicas do procedimento; regulamentando características, condições, 

normas e competências para o credenciamento de pessoas físicas ou 

jurídicas interessadas em contratar com a Administração Pública. Cabendo, 

portanto, serem fixados os requisitos mínimos para ingressar no sistema e 

que estes não estabeleçam nenhuma exigência que restrinja, frustre ou 

comprometa a sua finalidade. 

   Ainda, deverá delimitar de forma clara o objeto do 

credenciamento, além de outros requisitos pertinentes, como 

exemplificativamente: fixar prazo e previsão de recurso, assegurando o 

direito ao contraditório e ampla defesa do interessado, no caso do 

indeferimento do pedido de ingresso; estipular o preço e a forma de 

pagamento; estabelecer prazo que fixe a vigência do sistema; prescrever as 

hipóteses que ensejam o descredenciamento, seja em virtude do não 

                                                           
19 Idem, referência 13 
20 Idem, referência 14 
21 Chamamento Público como procedimento prévio para contratação direta como forma de procedimento 

especial e simplificado para seleção do contrato mais vantajoso para Administração Pública também é 

defendido por Dra. Daniela Cunha em seu artigo É possível a utilização do chamamento público como 

procedimento prévio para a contratação direta por dispensa de licitação?, publicado no Portal Jusbrasil 

em agosto de 2015. 
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cumprimento das exigências do regulamento, ou do desinteresse do 

contratado e; permitir o ingresso, a qualquer momento, de novos 

interessados que atendam às condições fixadas no regulamento, dentre 

outros22.  

   O credenciamento precisa atender aos seguintes 

aspectos: possibilidade de contratação de todos os que satisfaçam às 

condições exigidas; que a definição da demanda por contratado não seja 

feita pela Administração; que o objeto satisfaça à Administração, desde 

que executado na forma definida no edital; que o preço de mercado seja 

razoavelmente uniforme, e que a fixação de valores seja mais vantajosa 

para a administração pública23. Entende-se que no aspecto definição da 

demanda o critério que melhor se adequa ao presente estudo é a escolha 

para contratação por via de sorteio. 

   A Administração Pública24 terá de promover a 

regulamentação para uso do CREDENCIAMENTO, atendendo aos 

requisitos da Lei 8.666/93. Considerando que um Estado Federativo não 

tenha ainda legislado sobre a matéria, tendo em vista que o caput do Art. 37 

da CF trata da administração pública direta ou indireta de qualquer dos 

Poderes, poderá ser regulamentado o suo do CREDENCIAMENTO por 

qualquer órgão da administração pública, desde que não venha ferir os 

dispositivos legais da Lei 8.666/93. Desta forma, sabe-se que existem 

muitos órgãos públicos que promovem eventos ou que possuem em seus 

Estatutos ou dispositivos legais a realização destes. Assim, como o foco é o 

FOMENTO DA CULTURA e a possibilidade de acesso dos artistas sem 

condições de participarem por inexigibilidade, cria-se uma minuta de 

regulamentação para um órgão público, tomando-se por parâmetro uma 

Fundação Estadual que atua na área de Cultura onde o Estado não tenha 

ainda legislado a matéria, não podendo o referido órgão ficar 

impossibilitado de dispor do CREDENCIAMENTO por ausência de Lei 

Estadual específica.  

 

 

 

                                                           
22 Idem, referência 18 

23 Idem, referência 13 

24 Art. 37, caput, EC nº 19/1998 e seu Inciso XXI da CF/85 
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MINUTA 

 

RESOLUÇÃO Nº xx/xxxx – CONSELHO DIRETOR – cidade, data. 

 

 

EMENTA – Adota o princípio do 

CREDENCIAMENTO para prestações 

de serviços de atrações artísticas para 

eventos e projetos da FUNDAÇÃO X e 

regulamenta sua aplicabilidade com 

fulcro no caput do art. 25 da Lei 

8.666/93. 

 

 O Presidente da Fundação X e do Conselho Diretor da X, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Artigo XX do Estatuto e Artigo XX do Regimento interno 

da Fundação X,  

 

Considerando que o inciso XXI, do art. 37, da CF diz que: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998)  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 

a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Considerando que a Fundação X é órgão da administração pública indireta do Poder do 

Estado XXXX e tem como dispositivo Estatutário a fomentação da cultura e esta ocorre 

pela contratação de artistas para eventos e projetos nas regras de inexigibilidade 

contidas no caput do Art. 25 da Lei 8.666/93; 

Considerando que o CREDENCIAMENTO não possui previsão expressa na Lei 

8.666/93 e não há vedação legal para sua aplicabilidade, decorrendo de uma 

interpretação doutrinária e jurisprudencial do permissivo contido no caput do art. 25 da 

referida Lei; 
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Considerando que o Tribunal de Contas da União em decisão 104/95 – Plenário – 

reconheceu que: 

“[...] no sistema de credenciamento, quando realizado com a 

devida cautela, assegurado tratamento isonômico aos interessados 

na prestação dos serviços e negociando-se as condições de 

atendimento, obtém-se uma melhor qualidade dos serviços além 

do menor preço, podendo ser adotado sem licitação, amparado no 

art. 25 da Lei 8.666/93. ” 

Considerando que no procedimento estatutário de fomentação da cultura os projetos e 

eventos buscam oportunizar espaço para os artistas e que proporcione condições para 

profissionalização que envolve comprovação de notoriedade e comprovação de cachê 

para que possam atender ao disposto no inciso III do art. 25 da Lei 8.666/93; sendo 

estes eventos os que congregam maior número de artistas; 

Considerando que a Fundação X tem na sua essência a fomentação da cultura e 

mediante a identificação de artistas das mais diversas áreas, como: repentistas; músicos, 

dançarinos, artistas de teatro e circo, entre outros de raiz e comunidades, que não podem 

ser excluídos do processo de fomentação e profissionalização como artistas; o 

tratamento isonômico se faz por um CREDENCIAMENTO, seja de pessoas físicas e 

jurídicas por formação de grupos de artistas; 

Considerando que o artista a ser selecionado para os eventos e projetos de fomentação 

da cultura para atender o interesse público, torna-se inviável uma seleção por licitação 

por não haver critério objetivo de julgamento, devido os diversos ângulos para as 

diferentes performances artísticas;  

Considerando que a adoção do CREDENCIAMENTO não contraria as disposições da 

Lei Federal de Licitações; 

Considerando que esta Resolução apenas complementa e desdobra o conteúdo e normas 

da Lei Federal de Licitações que visa, unicamente, suprir a ausência e omissão destas; 

Considerando a necessidade da presente regulamentação do CREDENCIAMENTO para 

atender ao interesse da administração pública indireta que visa unicamente à contratação 

de um maior número de artistas aptos; normatizando e padronizando procedimentos de 

seleção e contratação; 

Considerando que o artista está inserido na inviabilidade de competição onde todos vão 

prestar o mesmo serviço; com remuneração igual para todos e pré-determinada pela 

Fundação X; e, todos os interessados possuem os requisitos mínimos de qualificação 

para o objeto, seja evento ou projeto; 

Considerando que o CREDENCIAMENTO será apenas para fins de prestação de 

serviços, sendo vedada sua utilização para fornecimento; 

Considerando que o interesse público na fomentação da cultura em seus eventos e 

projetos é realizar a contratação do maior número de particulares; 
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Considerando que realizado o CREDENCIAMENTO a contratação daqueles 

efetivamente credenciados no Sistema ocorrerá por inexigibilidade de licitação, na 

forma disposta em Lei. 

RESOLVE: 

 

 Artigo 1° - Adota o princípio doutrinário e jurisprudencial do 

CREDENCIAMENTO para as prestações de serviços de atrações artísticas para eventos 

e projetos da Fundação X e regulamenta sua aplicabilidade com fulcro no caput do art. 

25 da Lei 8.666/93;  

 

 Artigo 2º - O processo de credenciamento deve ser autorizado pela Presidência, 

mediante requisição da Diretoria X ou por esta acolhida de uma das Unidades Culturais 

vinculadas e ser processado com as razões do interesse público que justifica o pedido, 

também, mediante a elaboração de edital e atender aos seguintes requisitos: 

 

I – explicitação do objeto a ser contratado; 

II – fixação de critérios e exigências mínimas à participação dos interessados; 

habilitação; qualificação técnica; 

III – possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pela pessoa física ou jurídica; 

desde que dentro do período de avaliação dos pedidos estabelecidos no edital de 

chamamento, cujo prazo de validade não poderá ser superior a um (1) ano; 

IV – fixação de valores a serem pagos pelo serviço a ser prestado, dos critérios de 

reajustamento e das condições e prazos para pagamento dos serviços; 

V – estabelecer o critério de rotatividade para contratação entre os credenciados, 

excluindo a vontade da Administração na determinação da demanda por credenciado; 

podendo ser adotado o sorteio aleatório, excluindo-se, sempre, os sorteados 

anteriormente; 

VI – vedação expressa de pagamento diverso do que foi fixado; 

VII – estabelecer hipótese de descredenciamento, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa; onde a imputação da penalidade implicará no impedimento de novo 

credenciamento em qualquer evento ou projeto pelo período de um (1) a cinco (5) anos, 

conforme dispuser o edital; 

VIII – possibilidade de rescisão do ajuste, pelo credenciado, a qualquer tempo, mediante 

notificação à Administração com antecedência fixada no termo; 

IX – previsão de denúncia sobre irregularidade na prestação do serviço e/ou 

faturamento; 

X – edital com minuta de termo contratual e modelo de declarações; 

XI – projeto básico, projeto executivo e de execução do serviço devidamente autorizado 

pela Presidência, onde cada etapa é precedida da conclusão da anterior, podendo ser 

concomitante o projeto executivo com a execução, desde que autorizado pela 

Presidência; 

XII – orçamento detalhado em planilha que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários; 

XIII – previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes dos serviços a serem executados no exercício financeiro em curso; 

XIV – documentos da pessoa física, jurídica e da regularidade fiscal conforme a 

legislação vigente, para contratação; 
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Artigo 3°- O registro cadastral será divulgado em mural da Fundação X, em seu 

sítio virtual e em pasta disponível aos interessados na Diretoria X; permanentemente, 

sendo atualizado mensalmente; 

 

Art. 4º - A Fundação X, mediante informação da Diretoria X, publicará 

anualmente, através da imprensa oficial, chamamento público para atualização dos 

registros existentes e para ingresso de novos interessados, sempre no mês de Janeiro de 

cada ano para efetivação do planejamento dos eventos e projetos; 

 

Parágrafo Único – A cada seis (6) meses ou outro prazo inferior a Fundação X 

poderá realizar chamamento público para novos interessados, quando republicará o 

Edital, podendo alterar regras, condições e minutas. 

 

Art. 5º - A Diretoria X emitirá Certificado de registro cadastral que substituirá os 

documentos exigidos para contratação com o serviço público; 

 

Art. 6º - A Fundação X criará Comissão de Credenciamento com três (e) 

membros titulares e três (3) suplentes entre os servidores integrantes da Diretoria X, 

sem percepção de qualquer valor para composição da referida Comissão; 

 

Art. 7º - A Comissão de Credenciamento terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

analisar e emitir Parecer, podendo diligenciar para retificações ou solicitação de 

documentos ao interessado; 

 

Art. 8º - Haverá por parte da Comissão de Credenciamento a qualquer hora nova 

convocação para comprovação da manutenção das condições apresentadas quando da 

pré-qualificação do interessado; concedendo-se um prazo de cinco (5) dias úteis; 

 

Art. 9º - O resultado da pré-qualificação será publicado no Diário Oficial do 

Estado e divulgado no sítio eletrônico da Fundação X e mural do Diretoria X em prazo 

não superior a cinco (5) dias úteis, cabendo recursos, com efeito suspensivo, em 

qualquer caso, no mesmo prazo; 

 

Art. 10 – O recurso será recebido pela Comissão de Credenciamento que emitirá 

decisão mantendo o resultado ou reconsiderando sua decisão, no mesmo prazo anterior 

para decisão da Presidência, contando-se o mesmo prazo, para publicação do resultado. 

 

Art. 11 - O CREDENCIAMENTO não estabelece qualquer obrigação da 

Fundação X em efetivar a contratação do serviço, em face de sua precariedade e, por 

isso, a qualquer momento, o credenciado ou a Fundação X poderá denunciar o 

credenciamento, inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na observância 

e cumprimento das normas fixadas no Edital e na legislação pertinente, sem prejuízo do 

contraditório e da ampla defesa; 

 

Art. 12 – O processo de contratação por inexigibilidade dar-se-á após a 

homologação do resultado do critério de ordem de apresentação, através de ordem de 

serviço ou instrumento contratual; 
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Art. 13 – A contratação dos efetivamente credenciados ocorrerá por 

inexigibilidade de licitação na forma preconizada na Lei 8.666/93 e demais legislação 

regulamentadora; 

 

Art. 14 – As demandas, cuja contratação for definida pela Presidência da 

Fundação X, terá sua execução iniciada após o sorteio com a assinatura do termo 

contratual; 

 

Art. 15 – O credenciado contratado que não executar o serviço terá que prestar 

esclarecimentos e ser-lhe-á assegurado o contraditório, em processo próprio, onde 

havendo penalidade arbitrada acarretará a perda do credenciamento e impedimento de 

participar de novo credenciamento pelo prazo fixado em Edital; 

  

 Art. 16 - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura ou em data X. 

 

 Art. 17 -  Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 

Art. 18 – Os casos omissos serão analisados e deliberados pelo Conselho Diretor 

da Fundação X. 

 

                               Fundação X, em ____ de ________ de ________. 

 

 

 

NOME DO PRESIDENTE  
Presidente do Conselho Diretor – FUNDAÇÃO X 

 
 

 

   No eixo da INEXIGIBILIDADE há uma grande 

discussão quanto ao atendimento do critério de notoriedade e crítica 

especializada. Porém, se o contrato estiver dentro do limite de convite, será 

local; se estiver dentro do limite de tomada de preços, será regional; se 

estiver dentro do limite de concorrência será nacional25. Observa-se, 

portanto, que o valor do cachê que será cobrado pelo artista é que vai 

definir a prova da notoriedade e crítica especializada (§ 1º, III, do art. 

25 da Lei 8.666/93). Para elucidação, seguem os parâmetros da Lei 

8.666/93: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os 

incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em 

função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado 

da contratação: 

I - ...; 

                                                           
25 Gasparini, Diógenes – referência 7 
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II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 

(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação 

dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  

b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinquenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 

1998)  

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinquenta mil reais). (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 

1998)  

 

   Quanto ao critério da crítica especializada, há 

permanentes discussões nas tramitações dos processos administrativos que 

visam à contratação por inexigibilidade com a Administração Pública. 

Como se está tratando de CULTURA e as vertentes são vinculantes às 

apresentações artísticas especificamente, consideram-se para análise apenas 

as linhas conceituais de CRÍTICA CULTURAL e CRÍTICA 

LITERÁRIA. 

   O tipo mais comum de crítica é a Crítica Cultural, 

embora, a rigor, haja também críticas a todo tipo de produto ou serviço 

disponibilizado ao público. De acordo com a sua credibilidade, críticos 

podem alavancar ou destruir carreiras de muitos profissionais, em alguns 

países e/ou locais. Daí a importância da responsabilidade com que devem 

encarar o seu poder de "formador de opiniões (como se diz no Brasil)". 

Um dos primeiros tipos de crítica a surgir na imprensa 

foi a CRÍTICA LITERÁRIA, direcionada a analisar livros, romances, 

poemas e outras obras de Literatura. No século XIX, escritores como 

Victor Hugo, Émile Zola e Machado de Assis faziam crítica literária ao 

mesmo tempo em que publicavam seus trabalhos, posteriormente, surgiu a 

crítica na política, como uma conquista social, vide R. Michels, 

referenciado acima. 

Diferente do que acontece em outras áreas, vários 

autores consagrados exerceram (e até hoje exercem) crítica literária, 

comentando trabalhos de colegas e, por vezes, passando de vidraça a 

atiradores de pedras. Este tipo de inversão de papéis, entretanto, é menos 

comum nas outras críticas (como cineastas fazendo crítica de cinema, por 

exemplo). Os críticos de Arte e de História redigem artigos críticos à cerca 

de exposições visitadas26.  

   Dar-se-á continuidade aos conceitos e formação da 

crítica nas áreas que envolvem literalmente os procedimentos licitatórios 

                                                           
26 Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Responsabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imprensa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Machado_de_Assis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cineasta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
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por inexigibilidade perante a possibilidade de contratação com a 

Administração Pública. Isto possibilitará a formação conceitual para 

permitir o uso do critério de crítica especializada na legislação vigente.  

Crítica de arte 

A crítica de arte é voltada para artes plásticas e belas 

artes. 

Crítica de cinema 

A crítica de cinema é comum e muitas vezes orienta o 

espectador a assistir ou não a determinado filme. 

Crítica de música 

   Busca avaliar a qualidade musical em todos os seus 

aspectos e consolidar ou destruir, principalmente, o cantor.  

No Brasil, alguns críticos de música são Tárik de Souza, 

João Máximo, Artur Dapieve, Sílvio Essinger, Lúcio Ribeiro, João Marcos 

Coelho, José da Veiga Oliveira,João da Cunha Caldeira Filho e Arnaldo 

Senise. 

Entre os mais antigos, José Ramos Tinhorão, Alexandre 

Levy, Oscar Guanabarino e, sem dúvida, Mário de Andrade. 

Crítica de teatro 

Inaugurando a crítica compromissada com os rumos do 

Teatro Brasileiro, está Décio de Almeida Prado. Além de crítico do jornal 

O Estado de S.Paulo, Décio foi editor do Suplemento Literário, do mesmo 

jornal, onde escreveram, entre diversos nomes, Antônio Cândido e Paulo 

Emílio Salles Gomes. Professor da cadeira de História do teatro da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo, ele se dedicou à carreira acadêmica depois de se decepcionar com o 

meio artístico brasileiro, quando seu nome foi associado a setores que 

apoiavam a ditadura militar, por conta das posições políticas do jornal em 

que trabalhava27. 

   Outro aspecto relevante é o enquadramento da norma 

quanto à OPINIÃO PÚBLICA, onde é a expressão da participação 

                                                           
27 Idem, referência 23 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cr%C3%ADtica_de_arte&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belas_artes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belas_artes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rik_de_Souza
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%A3o_M%C3%A1ximo&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artur_Dapieve
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADlvio_Essinger&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BAcio_Ribeiro&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%A3o_Marcos_Coelho&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%A3o_Marcos_Coelho&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_da_Veiga_Oliveira&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%A3o_da_Cunha_Caldeira_Filho&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Senise
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Senise
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ramos_Tinhor%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Levy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Levy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Guanabarino
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_de_Andrade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cio_de_Almeida_Prado
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Estado_de_S.Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antonio_Candido_de_Mello_e_Souza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Em%C3%ADlio_Salles_Gomes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Em%C3%ADlio_Salles_Gomes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Filosofia,_Letras_e_Ci%C3%AAncias_Humanas_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Filosofia,_Letras_e_Ci%C3%AAncias_Humanas_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ditadura_militar_no_Brasil_%281964-1984%29&action=edit&redlink=1
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popular na criação, controle, execução e crítica das diretrizes de uma 

sociedade. É também designada por senso comum, em que se inserem as 

ideias consideradas corretas pela maior parte da sociedade, que seguem um 

padrão ético-moral que é subjetivo segundo a sua cultura, condições sociais 

e, em alguns casos, sua religião. Quando se diz, por exemplo: "A opinião 

pública está pressionando o governo", significa que a sociedade civil, 

geralmente através da mídia, expressa uma posição de pressão ao governo. 

É, portanto, o comportamento que a maioria de uma sociedade toma em 

relação a algum assunto28. 

   Deve o relatório ou parecer da Assessoria Jurídica que 

analisa o referido processo, diante das provas colecionadas aos autos 

verificar no conjunto probatório a configuração da OPINIÃO PÚBLICA, 

onde é revelada através de iniciativas privadas ou de meios de 

comunicação.  

   Quanto ao requisito da CARTA DE 

EXCLUSIVIDADE, vê-se na prática que muito se questiona devido a não 

ser compreendido pelo artista a necessidade do rigor quanto à sua 

formatação onde seja preciso um período mínimo de um ano contratual 

entre as partes com vistas de não haver manipulação de que aquela 

representação não seja apenas para aquele evento e que assim passaria a ser 

questionado o “poder” de representação exclusivo. Pois nenhuma pessoa 

jurídica representa com exclusividade um artista para um único evento. 

   A CARTA DE EXCLUSIVIDADE deve ter vários 

olhares pelo Parecerista tendo em vista que a ótica do favorecimento pode 

ocorrer quando uma única empresa passa a ter o domínio da representação 

de artistas. Nesta vertente é preciso que se analise a atividade principal e 

secundária para enquadramento do evento e do artista e a frequente 

contratação de uma única empresa pela Administração Pública deve ter o 

cunho investigativo da relação do artista com a empresa, para que não haja 

monopólio ou favorecimento. Muitas vezes a opção do artista em ser 

representado por uma empresa é pela redução de impostos que ocorre por 

via dessa contratação. Diferentemente, quando é feita a contratação 

diretamente com o artista onde o imposto se faz mais presente em seu 

percentual. A análise precisa do prazo contratual comparado aos 

documentos acostados, principalmente às notas fiscais para comprovação 

de cachê, é fundamental para que o Parecerista fundamente o seu atesto de 

cumprimento do ato legal. 

                                                           
28 Idem, referência 24 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senso_comum
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https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia
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   Os atos do processo administrativo em Licitação são 

apreciados pelos órgãos de Controle Interno que são as Controladorias de 

cada Poder e os Tribunais de Contas. Tomamos, então, como parâmetro as 

decisões mais adequadas ao estudo presente e onde destacamos: 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Na contratação direta de artistas consagrados, com base no inciso III do art. 25 da Lei 
8.666/93, por meio de intermediários ou representantes, deve ser apresentada cópia do 
contrato, registrado em cartório, de exclusividade dos artistas com o empresário contratado. 
O contrato de exclusividade difere da autorização que dá exclusividade apenas para os dias 
correspondentes à apresentação dos artistas e é restrita à localidade do evento, a qual não 
se presta para fundamentar a inexigibilidade. 

Em Representação relativa a contratações diretas de bandas para realização de shows, 
promovidas mediante inexigibilidade de licitação, com recursos de convênio firmado entre 
município e o Ministério do Turismo, a unidade técnica constatara que "as cartas de 
exclusividade, apresentadas como exigência para ratificação do processo de inexigibilidade de 
licitação, conferem exclusividade apenas para as datas especificadas e para a localidade do 
evento", ou seja, não se prestam a atestar a exclusividade de representação dos artistas 
contratados. Em juízo de mérito, o relator registrou que, de fato, "as cartas de exclusividade 
apresentadas, com especificação de dias e local dos shows, não cumprem a orientação deste 
Tribunal, expedida diretamente ao Ministério do Turismo, por meio do Acórdão nº 96/2008 – 
Plenário, no sentido de que 'o contrato de exclusividade difere da autorização que confere 
exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita 
à localidade do evento'". Ainda sobre o tema, o relator destacou o Acórdão 3826/2013 - 1ª 
Câmara, que determinara, também ao Ministério do Turismo, a instauração de Tomada de 
Contas Especial quando no exame da prestação de contas de convênio fosse constatada 
especialmente a seguinte irregularidade: "contratação de bandas de música, por meio de 
inexigibilidade de licitação, sob o fundamento da exclusividade de representação, com base na 
apresentação de 'cartas' e de 'declarações' que supostamente atestariam a dita exclusividade, 
mas na verdade não se prestam para tanto, o que só pode ser feito por meio de contrato 
firmado entre artistas e empresários, devendo ainda constar registro em cartório, além de 
regular publicação". No caso concreto, considerando que a prestação de contas do convênio 
em questão ainda não teria sido apresentada, o relator propôs expedir determinação ao 
Ministério do Turismo para que "adote as providências expressamente previstas na cláusula 
[...] do Convênio nº [...], com vistas à apresentação e análise da prestação de contas referente 
ao mencionado ajuste, levando em consideração as irregularidades ora levantadas e as 
orientações expedidas por meio dos Acórdãos nºs 96/2008 – Plenário e 3826/2013 – 1ª 
Câmara". O Tribunal julgou procedente a Representação, expedindo a determinação proposta 
pela relatoria.  Acórdão 642/2014-Primeira Câmara, TC 016.329/2012-0, relator Ministro 
Valmir Campelo, 18.2.2014. 

E, Contrato de Exclusividade celebrado entre o empresário e o 

artista deve ser necessariamente registrado em Cartório, conforme entendimento 

consolidado no Acórdão 96/2008 do TCU 
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   AGENCIAMENTO -  este estudo busca trazer à baila 

itens e formalidades que provocam celeuma quando arguidos na instrução 

do processo administrativo, onde se destaca o cumprimento de 

determinadas regras quando a Administração Pública está contratando 

através da pessoa jurídica. O AGENCIAMENTO tem classificação própria 

com atividade 74.90-1-05 – Agenciamento de profissionais para 

atividades esportivas, culturais e artísticos. 

   A pessoa jurídica que representa o artista tem de ter em 

sua atividade principal e especificada na secundária a função estatutária 

que o habilita a representar aquele artista. Não é qualquer pessoa jurídica 

que pode representar o artista, sendo necessário que a atividade da pessoa 

jurídica seja correspondente à produção do artista e ao objeto contratado. 

   Produtor cultural é o profissional responsável pela 

elaboração e execução de projetos, programas, eventos e atividades 

culturais, sociais, esportivas, políticas e comemorativas. Este profissional 

também pode estar ligado ao agenciamento de artistas, grupos artísticos 

formais ou informais e ainda na promoção de ações de associações, 

cooperativa e entidades privadas, públicas ou de terceiro setor. Sua atuação 

é muito ampla, podendo contemplar a gestão, o planejamento, a 

mobilização, a execução (acompanhamento), a distribuição de produtos 

culturais, prestação de contas e relatoria de eventos, projetos e programas29. 

   Quando se pretende ser um agenciador, empresário ou 

produtor é imprescindível que a abertura da empresa seja feita com critério 

e a atividade pretendida tenha correta Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas – CNAE. A análise de uma possível contratação 

com a Administração Pública parte do enquadramento pela CPL (Comissão 

Permanente de Licitação) e da Assessoria Jurídica do CNAE para 

credenciar a pessoa jurídica à possível contratação. 

   “Empresário artístico” pode se referir à atividade de 

empresário de artista (CNAE 7490-1/05) quanto à atividade de empresário 

de espetáculo ao vivo (CNAE 9001-9/99). Em sendo ambas as tarefas 

especializadas no segmento musical, a nomenclatura de Produção Musical 

(CNAE 9001-9/02) servirá tanto para a atividade de produção e promoção 

de banda/músico quanto para a atividade de organização de evento 

                                                           
29 Portal do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e Pequena Empresas – com o tema “Como 

montar uma produtora cultural”, na página Empreendedorismo. 
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musical30. Assim, exemplificamos para que seja observado com cautela o 

CNAE da pessoa jurídica que busca firmar o referido contrato, para que 

não ocorra o favorecimento e/ou a contratação indevida caso a pessoa 

jurídica não esteja devidamente habilitada para contratar como 

representante da atividade do artista e do objeto do contrato. 

   Este tema também abrange outras questões que 

envolvem a pessoa jurídica. Assim, também inserimos questões relativas ao 

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. Identificamos, 

portanto, que a ocupação de “cantor/músico independente”, na lista de 

atividades permitidas ao MEI, se refere à denominação Produção Musical 

(CNAE 9001-9/02) que abrange, também, a atividade de produção e 

promoção de bandas. Desta forma, terá ela capacidade fiscal para emitir 

Nota Fiscal pelo serviço prestado contendo no corpo da nota a 

apresentação musical com a descrição da banda como, também, apenas, 

produção musical31. Esclarecemos neste caso que quanto à emissão da Nota 

Fiscal, deve ter sempre no seu corpo a descrição da banda, do músico, do 

evento, se específico, como outras informações necessárias que venham a 

servir para comprovação de cachê para futuras contratações por 

inexigibilidade. 

   Ao se abordar CNAE (pronúncia “quinai”) e MEI 

depara-se com uma situação que pode suscitar muitos questionamentos 

quanto a atividade principal e secundária.  

   Para se entender um pouco, é oportuno conhecer o que 

diz o Ministério da Fazenda em sua página virtual da Receita Federal: 

   A CNAE é o instrumento de 

padronização nacional dos códigos de atividade 

econômica e dos critérios de enquadramento 

utilizados pelos diversos órgãos da Administração 

Tributária do país. 

Sua estrutura hierárquica mantém a mesma 

estrutura da CNAE (5 dígitos), adicionando um 

nível hierárquico a partir de detalhamento de 

classes da CNAE, com 07 dígitos, específico para 

atender necessidades da organização dos Cadastros 

                                                           
30 Salazar, Leo – Portal www.musicaltda.com.br, agosto/2012, com o Título “Agenciamento, 

empresariamento ou produção”. 

31  Salazar, Leo – Portal www.musicaltda.com.br, agosto/2012, com o Título “Dúvida do leitor: um MEI 

pode emitir nota fiscal para apresentação de uma banda?”. 

http://www.musicaltda.com.br/
http://www.musicaltda.com.br/
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de Pessoas Jurídicas no âmbito da Administração 

Tributária. (grifo nosso) 

Na Secretaria da Receita Federal, a CNAE é um 

código a ser informado na Ficha Cadastral de 

Pessoa Jurídica (FCPJ) que alimentará o Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica/CNPJ.  

   Assim, para saber o código exato da sua empresa, é 

preciso consultar a tabela CNAE da atividade econômica principal e, 

ainda, das atividades econômicas secundárias, caso elas existam. 

   Tem-se, então, a atividade econômica principal que irá 

ser inserida no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – e irá 

permitir seu enquadramento de atividade perante os órgãos da 

Administração Tributária. Desta forma, o que vai reger a pessoa jurídica é 

sua atividade econômica principal. Conforme as atividades a serem 

desenvolvidas pela pessoa jurídica é que lhe é facultado o direito de inserir 

as atividades econômicas secundárias que lhe sejam correlatas e 

necessárias para o pleno exercício da atividade comercial. 

   Tata a legislação de nível hierárquico a partir de 

detalhamento de classes da CNAE. Como o texto bem aborda o “nível 

hierárquico” podemos já definir de que quem pode o mais, pode o menos. 

Porém, nunca ao inverso.  

   Sendo um MEI enquadrado por uma subclasse, ou 

seja, por uma atividade secundária, não poderá usar por analogia ou 

nivelamento outra atividade secundária para firmar contrato com a 

administração pública exercendo outras atividades da lista na qual está 

inserida como subclasse ou atividade secundária.  

   Exemplifica-se, também, da seguinte forma: um MEI 

que está enquadrado na subclasse como Humorista/Contador de História 

(CNAE 9001-9/01 – Produção Teatral) não possui legitimidade jurídica e 

fiscal para contratar com a Administração Pública representando artista 

para objeto do contrato definido como “atividades de produção e promoção 

de apresentações ao vivo de grupos e companhias de teatro em casas de 

espetáculos e em teatros” ou “atividades das companhias de teatro” como, 

também, “as atividades de atores independentes” ou de qualquer outra 

atividade listada na mesma relação de subclasses. Pois, sendo ela uma 

atividade secundária específica e sem ramificações passa a ser 

atividade específica e não pode substituir para exercer atividade de uma 
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subclasse que está hierarquicamente nivelada a uma especificação de 

atividade exclusiva.  

   A formação de classes e subclasses é um formalismo 

para enquadrar a pessoa jurídica à uma atividade comercial e empresarial. 

A atividade econômica principal pode agregar atividades secundárias. 

Porém, as atividades secundárias são específicas e mesmo que sejam ou 

tenham correlação com a descrição de suas atividades, não podem servir ou 

serem utilizadas como substituto de outra atividade inserida na subclasse à 

qual está efetivamente vinculada. Não faria sentido jurídico e tributário 

estabelecer classes e subclasses e que uma exercesse função de outra 

apenas por sua descrição de conteúdo.  

   Nas dimensões subjetivas da CULTURA a 

permissibilidade de que um MEI que seja Humorista/Contador de História 

(CNAE 9001-9/01 – Produção Teatral) e que pode levar esta vertente da 

CULTURA POPULAR para apresentações da sua atividade específica à 

exercer, também, a atividade e subclasse CNAE 9001-9/01 – EVENTO 

CULTURAL TEATRAL é fazer com que o exercício seja ilegal, porque 

nesta subclasse está inserida outra compreensão de atividades que não são 

iguais às atividades compreendidas naquela atividade específica.   

   Outro aspecto relevante e polêmico é quanto ao MEI 

Produção Musical (CNAE 9001-9/02).  

   A Classificação Brasileira de Ocupação ou código CBO 

foi estabelecido pela Portaria nº 397, de 09/10/2002, do Ministério do 

Trabalho e Emprego e deve ser ajustado para utilização no SEFIP. Na 

Tabela das Famílias da Classificação Brasileira de Ocupação utilizada pelo 

SEFIP o MEI Produção Musical (CNAE 9001-9/02) passa a ter Código e 

Título como: 2621   Produtores de espetáculos32. 

   Na página virtual do Ministério do Trabalho a sua 

classificação ocorre como: 2621: Produtores artísticos e culturais com 

Título e subclasse: 2621-05 - Produtor cultural que é definido como: 

Empresário de espetáculo, tecnólogo em produção cultural. Tendo, ainda, 

como Descrição Sumária: 

Implementam projetos de produção de espetáculos 

artísticos e culturais (teatro, dança, ópera, 

exposições e outros), audiovisuais (cinema, vídeo, 

                                                           
32 Portal do Ministério da Fazenda – Receita Federal 



27 

 

televisão, rádio e produção musical) e multimídia. 

Para tanto criam propostas, realizam a pré-

produção e finalização dos projetos, gerindo os 

recursos financeiros disponíveis para o mesmo. 

   O Ministério do Trabalho também especificou as 

condições gerais para o exercício da profissão: 

Trabalham principalmente em atividades culturais, 

recreativas, desportivas, em empresas públicas ou 

privadas, como empregados ou prestadores de 

serviços. As habilidades de pesquisa, organização, 

supervisão e de relacionamento interpessoal são 

importantes para o exercício das suas atividades, as 

quais se desenvolvem predominantemente em 

equipes e em horários irregulares. 

   Desta forma passou a constar do CBO e foi enquadrado 

em uma denominação de categoria já existente que foi a de Produção 

Artística. Os profissionais de Produção Cultural, inclusive os portadores de 

Diploma33, passaram a compor a seguinte estrutura:  

2 PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES 

2621 Produtores artísticos e culturais – Família 

2621-5 Produtor Cultural – Ocupação 

 

   Ao se tratar da regulamentação da profissão do artista34 

e de técnicos, onde este estudo é focado para artistas em face dos processos 

de contratação por inexigibilidade, onde depara-se com a exigência de mais 

um documento como requisito legal para habilitar o artista ou seu 

agenciador para contratação por órgão público.  

   Ao lutar e conseguir a regulamentação da profissão, o 

artista atraiu para si obrigações, onde se destaca a de apresentar ao 

contratante sua habilitação profissional através do seu registro e inscrição 

na Delegacia Regional do Trabalho no Ministério do Trabalho35. Esta 

imposição legal nada mais é do que atestar que o referido artista dispõe das 

condições legais para o exercício regular da profissão. 

   A exigência do órgão público ao artista do seu registro 

na DRT é uma condição primária e faz parte do rol de documentos 

                                                           
33 Regulamentação das Profissões de artistas e de técnicos em espetáculos de diversão – Lei nº 6.533 de 

24 de maio de 1978 e o Decreto nº 82.385/1978 em seus artigos 7º, 8º e 9º, define como podem os artistas 

e técnicos atuar no mercado e obter o registro profissional. 
34 Idem, referência 33 
35 Art. 6º da Lei nº 6.533 de 24 de maio de 1978 c/c o Art. 7º do Decreto nº 82.385/1978 
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essenciais e imprescindíveis já que este é o documento que o habilita para o 

exercício da profissão de artista. Em parâmetros analógicos é requer ao 

Advogado a sua Carteira da OAB para contratação dos seus serviços. 

   Quem tem profissão regulamentada tem de apresentar 

no ato da sua contratação o documento que o habilita, sob pena do 

exercício irregular de uma profissão. 

   O órgão público ao buscar contratar por inexigibilidade 

um artista tem a obrigação de exigir sua habilitação que nada mais é o seu 

registro na DRT. Quando a Lei36 estabelece que o exercício da profissão 

requer prévio registro na DRT e terá validade em todo o território 

nacional não está facultando, mas impondo ao artista a condição de ser 

contratado mediante seu registro profissional.  

   Quando a Lei impõe a referida condição de registro para 

o exercício da profissão de artista, vincula penalidade ao seu não 

cumprimento37 que é o pagamento de multa38 que será imputada ao órgão 

contratante pela não comprovação no processo de inexigibilidade do 

registro do artista na DRT. 

   Destaca-se que a exigência pelo órgão público do 

registro do artista na DRT se faz por imposição legal, que se institui pela 

regulamentação da profissão por Lei, onde impõe ao artista o prévio 

registro da DRT para o exercício da profissão. Em ato impositivo 

complementar está a condição expressa no procedimento de 

inexigibilidade39 de contratação de profissional de qualquer setor 

artístico.  

   Ressalta-se que a Lei de regulamentação da profissão de 

artista é datada de 1978 e que a Lei de Licitação é de 1993. É importante a 

                                                           
36 Idem, referência 35 
37 Art. 33 - As infrações ao disposto nesta Lei serão punidas com multa de 2 (duas) a 20 (vinte) vezes o 

maior valor de referência previsto no artigo 2º, parágrafo único da Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975, 

calculada à razão de um valor de referência por empregado em situação irregular (Lei 6.533/78) 

combinada com Art. 63. As infrações ao disposto na Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978 e neste 

regulamento, serão punidas com multa de 2 (duas) a 20 (vinte) vezes o maior valor de referência previsto 

no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975, calculada à razão de um valor de 

referência por empregado em situação irregular (Decreto 82.385/78) 
38 Decreto 82.385/78 - Art. 63. As infrações ao disposto na Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978 e neste 

regulamento, serão punidas com multa de 2 (duas) a 20 (vinte) vezes o maior valor de referência previsto 

no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975, calculada à razão de um valor de 

referência por empregado em situação irregular.  

Lei nº 6.205/75 - Art. 2º Em substituição à correção pelo salário mínimo, o Poder Executivo estabelecerá 

sistema especial de atualização monetária. Parágrafo único. O coeficiente de atualização monetária, 

segundo o disposto neste artigo, será baseado no fator de reajustamento salarial a que se referem, os 

artigos 1º e 2º da Lei nº 6.147, de 1974, excluído o coeficiente de aumento de produtividade. Poderá 

estabelecer-se como limite, para a variação do coeficiente, a variação das Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional (ORTN).      (Vide Lei. nº 7.374, de 1985) 

 

39 Lei 8.666/93 – inciso III do art. 25 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6205.htm#art2p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6533.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6205.htm#art2p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6533.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6205.htm#art2p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7374.htm#art1
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ressalva para demonstrar que o legislador em 1993 teve como fundamento 

legal a Lei de 1978, não podendo ser arguido que a exigência de 

apresentação do registro do artista na DRT é formalidade desnecessária. 

Muito pelo contrário! A licitação na modalidade de inexigibilidade 

condicionou a aplicação da Lei de 1978 ao acolher em seu texto a 

contratação de profissional e esta condição se prova através do registro do 

artista na DRT e que assim lhe atribui a condição de profissional. Assim, o 

direito administrativo aplica o princípio da legalidade40. 

 

   A legislação que regulamenta a profissão do artista 

também visualizou que a contratação por inexigibilidade não é ato 

exclusivo do artista que neste caso passa a ser pessoa física. A contratação 

também pode ocorrer por pessoa jurídica. Desta forma a Pessoa Jurídica 

que vai agenciar o artista, representá-lo, também tem que ser 

registrada no Ministério do Trabalho41. 

 

   O MEI é uma pessoa que trabalha por conta própria e 

que se legaliza como empresário. A legalização ocorre para quem exerce 

atividade de comércio, indústria e serviços de natureza não 

intelectual/sem regulamentação legal, ou seja, pela simples razão do 

Produtor Cultural ter regulamentação legal42 e ser de natureza intelectual, 

fica impedido de ser um MEI ou EI43.  

 

Dito isso, passa-se a outro questionamento, o porquê de 

não ser possível conseguir a formalização da atividade através do registro 

de Microempreendedor Individual – EI, figura jurídica definida pela Lei 

Complementar nº 128/2008, para que o trabalhador informal possa se 

tornar legalizado e usufruir de benefícios, como previdência e acesso a 

compras públicas. 

O EI é a pessoa que trabalha por conta própria e que se 

legaliza como empresário. Porém com a seguinte condição: podem se 

legalizar aqueles que exercem atividades de comércio, indústria e serviços 

de natureza não intelectual/sem regulamentação legal, a saber, pessoas que 

exerçam a função como ambulante, camelô, artesão, costureira, lava-jato, 

                                                           
40 O princípio da legalidade aparece expressamente na Constituição Federal em seu art. 37, caput, que 

dispõe que ‘’a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência’’. Encontra-se fundamentado ainda no art. 5º, II, da mesma carta, prescrevendo 

que: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. 
41 Lei 6.533/78 – art. 4º c/c o art. 3º e Parágrafo Único do art. 5º do Decreto 82.385/78 
42 Idem, referência 26 
43 Pedroso, Sandra Helena – Blog Radar da Produção, com o Título “Por que o Produtor Cultural não 

pode ser MEI?, publicado em 06 de outubro de 2014 
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reparação, encanadores, borracheiros, etc. Ou seja, pela simples razão do 

Produtor Cultural ter regulamentação legal e ser de natureza intelectual, 

fica impedido de ser um MEI ou EI. 

Vale ressaltar também que, nos termos do parágrafo 

único do art. 966 do Código Civil, não são considerados empresários 

aqueles que exercem profissão de natureza intelectual (contadores, 

engenheiros, médicos, arquitetos, advogados etc.), científica (pesquisadores 

em geral), literária ou artística (músicos, atores, modelos etc.), ainda que se 

valham de auxiliares ou colaboradores, exceto se o exercício destas 

atividades constituir elemento de empresa – ou seja, se for perdida a 

pessoalidade do empreendedor no exercício das atividades, que passarão a 

ser exercidas pelos empregados, enquanto que o empreendedor passará 

apenas a administrá-lo, articulando os fatores de produção. 

 

Yakoff Sarcovas, Presidente das empresas Articultura e 

Significa, entende o produtor cultural como um Produtor Gestor: “O que eu 

pude depreender desta minha passagem pela produção cultural do país, essa 

área que eu chamo de área cultural não industrial (as companhias de teatro, 

de dança, mesmo os museus) é que essas são áreas em que há muita 

competência artística e baixa competência de gestão, de administração. […] 

Hoje, felizmente, você tem um processo de profissionalização não artística 

ocorrendo na área cultural brasileira. Isto é importantíssimo porque o gestor 

cultural tem capacidade de ampliar a efetividade da ação cultural. ” 

Rômulo Avelar faz a distinção entre o Produtor Cultural e o Gestor 

Cultural por este último poder estar presente também em outros contextos, 

como contratado de uma empresa para o trato das questões relativas ao 

patrocínio à cultura, como agente vinculado a órgão público ou como 

administrador de um espaço cultural privado, público ou pertencente à 

organização não governamental. Esse conceito vem de encontro ao de Yael 

Steiner do Centro de Cultura Judaica que diz que o produtor cultural traz o 

empreendedorismo na veia, pois cultura requer muita criatividade44. 

 

 

   Depara-se, então, com um conflito já que no texto inicial 

sobre o CNAE e a permissividade para a emissão de NOTA FISCAL para o 

MEI que é Produção Musical (CNAE 9001-9/02) não se coaduna ao texto 
                                                           
44  Pedroso, Profa. Msc Sandra Helena – “O produtor cultural e a formalização de sua atividade” - 

Doutoranda em Ciências Políticas no IUPERJ/UCAM. Mestre em Sistema de Gestão de Projetos Sociais 

pela UFF. Professora do Bacharelado de Ciências Sociais com ênfase em Produção e Política Cultural do 

IUPERJ/UCAM e da Pós-graduação em Produção Cultural da UCAM/ABGC. Membro do Comitê 

Setorial da CCPC do ISS/RJ. 
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acima lançado onde fica o Produtor Cultural impedido de ser MEI ou EI. 

Contudo, diante do conflito firmado a melhor solução é a constituição de 

uma EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – que 

tem as mesmas características de uma empresa Limitada, mas com a 

vantagem de não ter um sócio e poderá ser optante do sistema de tributação 

do Simples Nacional. Exemplifica-se que as funções de Fotógrafo e 

Maquiador, que estão numa mesma categoria, podem ser MEI porque eles 

podem prestar serviços em outras áreas que não a cultura. 

   Entende-se, ainda, que o MICRO EMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL – MEI -  na condição de músico INDEPENDENTE, 

diante da ocupação de “cantor/músico independente”, na lista de atividades 

permitidas ao MEI, referindo-se à denominação Produção Musical 

(CNAE 9001-9/02) poderá fazer uso da respectiva empresa para se 

auto representar, exclusivamente, e não para representar terceiros 

como empresário da área musical.  

 

RICARDO BEZERRA 

Advogado, Escritor 

Academia Paraibana de Letras Jurídicas 

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano 

Academia de Letras e Artes do Nordeste – Paraíba 

União Brasileira de Escritores da Paraíba 

E-mail: ricardobezerra@ricardobezerra.com.br 

 

                                   


