
 

 
 

Tribunal de Contas da União 
Secretaria-Geral de Controle Externo 

 
 

OFÍCIO 21018/2020-TCU/Seproc 
Brasília-DF, 8/5/2020. 

 
Ao(À) Senhor(a) 
Chefe de Gabinete da Secretaria Especial de Cultura  
Esplanada dos Ministérios Bloco B - Zona Cívico-Administrativa 
70.068-900 - Brasília - DF 
 
Processo TC 039.487/2019-9  Tipo do processo: Representação 
Relator do processo: Marcos Bemquerer Costa 
Unidade responsável: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais 
 
Assunto: Diligência. 

Senhor(a) Chefe de Gabinete, 

1. Em atendimento à decisão contida no processo acima indicado, solicito a Vossa Senhoria 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta comunicação, encaminhe ao 
Tribunal de Contas da União (TCU) as informações relacionadas na documentação anexa, que integra 
esta comunicação. 

2. Por dever de ofício, informo que o não cumprimento de diligência ou de decisão do 
Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 
58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, caso o responsável seja jurisdicionado ao TCU. A aplicação da citada 
multa prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3º, do Regimento 
Interno do TCU. 

3. Por oportuno, solicito especial atenção às informações complementares que 
acompanham este ofício. Esclarecimentos adicionais quanto ao processo podem ser obtidos, no 
horário das 10h às 18h, junto à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais, 
responsável pela instrução do processo (email: secextrab@tcu.gov.br). 

4. Por fim, informo que os prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas da 
União estão suspensos no período de 20/3 a 20/5/2020, conforme estabelecido pela Portaria-TCU nº 
61, de 19 de março de 2020, e prorrogado pela Portaria-TCU nº 71, de 16 de abril de 2020. Ambos os 
normativos podem ser consultados no Portal do TCU. 

 

Atenciosamente, 

Assinado eletronicamente 
Maryzely Mariano 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 
(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 1/2020) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64609689.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1) A presente diligência possui fundamento legal no art. 11 da Lei 8.443/1992. 
2) A apresentação de resposta ou defesa ao TCU deve observar as seguintes orientações: 

a) ser dirigida ao Relator do processo; 
b) indicar, com destaque, o número do processo e deste ofício; 
c) utilizar dos serviços de protocolo eletrônico ou da plataforma digital Conecta-TCU 

disponíveis no Portal TCU. Documento que, em razão do formato, tamanho ou de outra 
característica, não possa ser encaminhado por meio desses canais, deve ser apresentado por 
cópia ou segunda via, ou mídia digital, exceto nos casos em que houver determinação legal 
para apresentação de originais, cabendo ao responsável e/ou interessado manter os 
originais sob sua guarda, nos termos do art. 4º, § 2º, da Instrução Normativa - TCU nº 
68/2011;  

d) a resposta ou defesa pode ser feita diretamente pelo destinatário do ofício ou por 
intermédio de procurador regularmente constituído nos autos, conforme disciplina o art. 
145 do Regimento Interno do TCU;  

e) caso haja procurador constituído nos autos, as comunicações processuais subsequentes 
serão dirigidas a esse representante, conforme disposto no art. 179, § 7º, do Regimento 
Interno do TCU. Se houver mais de um procurador, pode ser indicado o nome daquele a 
quem deverão ser encaminhadas as comunicações. 

3) A informação classificada na origem com restrição de acesso deve ser acompanhada dos seguintes 
elementos, consoante a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), 
caso contrário será considerada de acesso público pelo Tribunal:  

a) indicação objetiva da hipótese de restrição de acesso: informação imprescindível à segurança 
da sociedade ou do Estado; informação com sigilo atribuído por legislação específica; 
informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem; 

b) na hipótese de informação imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado, indicar:  
b.1) o grau de sigilo da classificação (reservado, secreto ou ultrassecreto); 
b.2) o fundamento legal da classificação; 
b.3) o prazo de restrição de acesso ou o evento que defina o termo final; 
b.4) o assunto sobre o qual versa a informação.  

c) na hipótese de informação com sigilo atribuído por legislação específica, indicar o fundamento 
legal da classificação;  

d) na hipótese de informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem, indicar 
o prazo de restrição de acesso e a pessoa a que se refere; 

e) indicação do nome do responsável pela classificação. 

4) Nos termos do art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno, a prorrogação de prazo, quando 
cabível, contar-se-á a partir do término do prazo inicialmente concedido. O Tribunal não está 
obrigado a notificar quanto ao deferimento do pedido. Cabe ao responsável acessar o processo, no 
Portal do TCU, ou entrar em contato, pelos meios indicados para tomar conhecimento da decisão. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64609689.
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5) Além dos serviços disponíveis por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), o Tribunal dispõe de 
atendimento presencial, nos seguintes locais: 

a) Brasília: na Secretaria de Gestão de Processos. Endereço: SAFS, quadra 4, Anexo III, 2º andar, 
sala 229 - CEP 70042-900 - Brasília/DF, no horário das 10h às 18h; 

b) Estados da federação: nas secretarias do Tribunal localizadas nas capitais dos Estados, cujos 
endereços estão indicados no Portal do TCU, aba serviços, no horário das 12h às 18h. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64609689.
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TC 039.487/2019-9 
Tipo: Representação 
Processos conexos: TC 031.409/2015-6, 
TC 002.650/2020-7, TC 008.379/2017-3, 
TC 011.908/2018-1, TC 014.483/2016-5, 
TC 017.413/2017-6, TC 040.341/2019-4, 
TC 040.676/2019-6 e TC 041.083/2018-0. 
Unidade jurisdicionada: Secretaria Especial da 
Cultura do Ministério do Turismo; Agência 
Nacional do Cinema (Ancine). 
Representante: Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas da União (MPTCU). 
Responsáveis: Regina Blois Duarte 
(CPF 028.601.048-87), Alex Muniz Braga 
(CPF 079.839.037-90). 
Advogado ou Procurador: não há, 
Interessado em sustentação oral: não há. 
Proposta: preliminar, de diligência. 

 
INTRODUÇÃO 
1. Cuida a representação de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Especial da 
Cultura (SEC), órgão do Ministério da Cidadania até novembro de 2019 e atualmente sob a estrutura do 
Ministério do Turismo, e na Agência Nacional do Cinema (Ancine), relacionadas à paralização, em 2019 
e 2020, da política de fomento direto à cultura por meio do Fundo Nacional da Cultura (FNC) e do Fundo 
Setorial do Audiovisual (FSA). 
HISTÓRICO 
2. Em 25/11/2019, o Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado representou à Corte de Contas 
a fim de que ela apurasse indícios de “má gestão do Fundo Setorial do Audiovisual” (peça 1, p. 1). 
3. Instituído pela Lei 11.437/2006, o FSA consiste em categoria de programação específica do 
Fundo Nacional da Cultura, este último criado pela Lei 8.313/1991 com o objetivo de captar e destinar 
recursos orçamentários para o fomento a projetos culturais. Trata-se o FSA, portanto, do principal 
mecanismo federal de fomento direto ao setor audiovisual. 
4. Em linhas gerais, a representação aduz, com base em notícia veiculada na imprensa, que a 
liberação de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, na ordem de R$ 724 milhões, estaria paralisada 
em razão do atraso na aprovação do Plano Anual de Investimentos (PAI) pelo Comitê Gestor do FSA 
(peça 1, p. 1-2). Com isso, centenas de projetos audiovisuais estariam sob risco de suspensão ou 
cancelamento, com repercussão negativa para empresas e trabalhadores do setor (peça 1, p. 1 e 8). 
5. Segundo consta do sítio eletrônico da Ancine, o PAI referente ao exercício de 2019 foi 
aprovado apenas em 17 de dezembro daquele ano. Contudo, tal fato não teria impedido a contratação, 
em 2019, de “635 projetos, totalizando mais de R$ 526 milhões em desembolsos”, segundo maior aporte 
anual na série histórica iniciada em 2009 (peça 7). 
6. Por outro lado, as alegações de represamento de recursos se estendem até o presente ano de 
2020, e acometem não apenas o FSA, como também o Fundo Nacional da Cultura (peças 4 a 6). 
7. De volta ao âmbito da inicial deste processo, o Douto Representante também transcreve parte 
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da legislação pertinente ao FSA, com destaque para o art. 6º da Lei 11.437/2006, que assim dispõe: “Os 
recursos a que se refere o art. 2° desta Lei não utilizados até o final do exercício, apurados no balanço 
anual, serão transferidos como crédito do FNC, alocados na categoria de programação especifica, no 
exercício seguinte”. 
8. Assim, conclui o Subprocurador-Geral que: 

(...) por se tratar de um fundo orçamentário, se o Fundo Setorial do Audiovisual não tiver utilizado 
os seus recursos até o final do exercício, esses serão automaticamente transferidos como crédito para 
o exercício seguinte. Ou seja, a não utilização desses recursos carimbados para a área de audiovisual 
não representa economia para os cofres públicos nem a possibilidade de serem utilizados em outras 
áreas. Caso não sejam utilizados denotam falta de eficiência na gestão acarretando incontáveis 
prejuízos para todo um setor da economia nacional, com potencial consequência de desemprego, 
diminuição de renda, queda de arrecadação de impostos e asfixia da cultura nacional. (peça 1, p. 6) 

9. Há que se comentar que além da previsão legal de reutilização do saldo orçamentário-
financeiro, parte significativa dos recursos do FSA tem como fonte de arrecadação a Contribuição para 
o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine), a qual, por ser uma 
contribuição de intervenção no domínio econômico (Cide), possui finalidade regulatória, e não fiscal, 
devendo ser empregada obrigatoriamente no próprio setor regulado. 
10. Enfim, à luz da alegada paralização dos repasses do Fundo Setorial do Audiovisual, propôs 
o Representante que o Tribunal investigasse a prática de ato omissivo pelo Comitê Gestor do FSA, no 
tocante à elaboração e aprovação do Plano Anual de Investimentos, bem como averiguasse a hipótese 
de gestão ineficiente do Fundo por parte da Ancine, da Secretaria Especial da Cultura e dos Ministérios 
a que esta esteve vinculada (peça 1, p. 6-8). 
EXAME DE ADMISSIBILIDADE 
11. Inicialmente, deve-se registrar que a representação preenche os requisitos de admissibilidade 
constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria (gestão do FNC e do FSA) 
ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em 
linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como 
encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade. 
12. Além disso, o Douto Subprocurador-Geral, enquanto membro do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas da União, possui legitimidade para representar a esta Corte, nos termos do 
art. 237, I, c/c os arts. 61 e 62, I, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), e com o art. 7º, caput, da 
Portaria – MP 49/2017. 
13. Ademais, conforme dispõe o art. 103, § 1º, in fine, da Resolução – TCU 259/2014, verifica-se 
a existência do interesse público no trato da suposta irregularidade, pois as ilegalidades narradas pelo 
Representante podem, em tese, configurar ineficiência na gestão dos recursos públicos envolvidos, ou 
ainda, caso a pretensa retenção dos fundos de apoio à cultura tenha se dado deliberadamente, ato de 
gestão ilegítimo. 
14. Enfim, tem-se que a representação poderá ser conhecida, para fins de comprovar a sua 
procedência, nos termos do art. 234, § 2º, segunda parte, do Regimento Interno do TCU, aplicável às 
representações de acordo com o parágrafo único do art. 237 do mesmo RI/TCU. 
EXAME SUMÁRIO 
15. Nos termos do art. 106 da Resolução – TCU 259/2014, procede-se ao exame sumário da 
matéria suscitada na Representação: 

Quesito1 Irregularidade: Paralização do FNC/FSA 

Risco Alto: segundo notícias veiculadas na imprensa, o bloqueio dos recursos teria ocorrido não apenas 
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em 2019, como ainda se observaria em 2020 (peças 4 a 6). Embora a ocorrência da paralização 
precise ser averiguada (imprensa e agentes do mercado a alegam; órgãos de governo a negam), as 

consequências do fato imputado seriam graves: tratar-se-ia, em verdade, de inexecução das 
políticas de Estado de fomento direto à cultura, caracterizando descumprimento dos objetivos da 

unidade jurisdicionada. 

Materialidade Alta: segundo informação trazida na inicial, mais de R$ 700 milhões teriam estado parados, ao 
longo de 2019, no Fundo Setorial do Audiovisual. 

Relevância 
Alta: a paralização da política de fomento direto ao audiovisual estaria ocasionando o cancelamento 
ou atraso de número expressivo de produções audiovisuais, impactando negativamente as empresas 

e postos de trabalho do setor. 
1 Consoante registrado no item 16 do Anexo I à Portaria – Segecex 12/2016, que aprova orientações para autuação, instrução 
e exame de denúncias e representações, Risco é a “possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos da unidade 
jurisdicionada, sendo medido em termos de consequências e probabilidades”, Materialidade consiste no “volume de recursos 
envolvidos”, e Relevância espelha “aspecto ou fato considerado importante, em geral no contexto do objetivo delineado, 
ainda que não seja material ou economicamente significativo”. 

16. Presentes os quesitos de risco, materialidade e relevância da matéria, propõe-se a submissão 
dos autos ao Eminente Ministro Relator com proposta de conhecimento da representação e 
prosseguimento do processo, consoante o art. 106, §3º, II, da Resolução – TCU 259/2014. 
EXAME TÉCNICO 
17. Ao se verificar os dados da execução orçamentário-financeira do FNC em 2019 (unidade 
orçamentária nº 55903; não há unidade orçamentária específica para o FSA), constata-se que, do crédito 
autorizado de R$ 1.376.926.348,00, somente R$ 17.213.021,25 foram liquidados no exercício, o que 
representa 1,25% do total. 
18. No entanto, a liquidação diminuta dos créditos do Fundo não é exclusividade do ano de 2019. 
Com efeito, a série histórica de 2015 a 2019 revela que, em geral, os recursos financeiros do FNC são 
mais empregados no pagamento de restos a pagar (RP) do que no de despesas do próprio exercício. A 
tabela abaixo evidencia essa característica: 

Dados da execução orçamentário-financeira do Fundo Nacional da Cultura1 
(série histórica 2015-2019) 

R$ em milhões 
 2015 2016 2017 2018 2019 

 R$ %8 R$ %8 R$ %8 R$ %8 R$ %8 

Autorizado2 1.719,9 - 1.074,1 - 1.185,0 - 1.134,1 - 1.376,9 - 

Empenhado 637,6 37,1 702,3 65,4 657,6 55,5 670,6 59,1 723,5 52,5 

Liquidado3 19,5 1,1 15,7 1,5 77,7 6,6 27,1 2,4 17,2 1,3 

Pago 14,7 0,9 14,5 1,3 77,2 6,5 25,7 2,3 17,1 1,2 

Restos a pagar4 pagos 607,3 35,3 791,6 73,7 711,6 60,0 436,6 38,5 479,9 34,9 

Inscritos em restos a 
pagar5 608,1 35,4 942,3 87,7 749,6 63,3 632,6 55,8 683,5 49,6 

Disponível6 1.082,3 62,9 349,6 32,5 496,1 41,9 463,5 40,9 15,5 1,1 

Bloqueado7 0,0 0,0 22,2 2,1 11,5 1,0 0,0 0,0 637,9 46,3 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop), com base em dados extraídos do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Consulta em 21/4/2020. 
1 De 2015 a 2018, unidade orçamentária nº 42902. Em 2019, unidade orçamentária nº 42902 para a gestão de restos a pagar 
de exercícios anteriores, e nº 55903 para despesas do exercício. 
2 Dotação total autorizada, isto é, soma da dotação inicial prevista na lei orçamentária com os créditos adicionais abertos ao 
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longo do exercício. 
3 Exclui a liquidação “forçada” por inscrição em restos a pagar não processados, no final do exercício. 
4 Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, tanto processados quanto não processados. 
5 Restos a pagar inscritos no exercício, tanto processados quanto não processados. 
6 Crédito orçamentário disponível para a realização de despesas ao final do exercício. 
7 Crédito orçamentário indisponibilizado por meio de bloqueio. Em 2016, o bloqueio foi feito tanto Secretaria de Orçamento 
Federal do Ministério do Planejamento (R$ 9,5 milhões) quanto pela unidade gestora ou setorial orçamentária 
(R$ 12,7 milhões). Nos outros anos, o bloqueio foi realizado exclusivamente pela Secretaria de Orçamento Federal. 
8 Em relação à dotação autorizada. 

19. Em termos de “envelhecimento” do perfil de restos a pagar pagos, também não se nota em 
2019 uma mudança significativa em relação aos anos anteriores: de 2015 a 2019, a quase totalidade dos 
RP pagos se referiu a empenhos feitos nos dois anos imediatamente anteriores. Caso os restos a pagar 
honrados em 2019 se referissem a empenhos de anos mais distantes, estar-se-ia diante da predileção de 
despesas mais antigas em detrimento de processos/projetos culturais mais novos, o que poderia acarretar 
a impressão de paralisia do Fundo. A tabela a seguir demonstra a relativa consistência de idade dos RP 
pagos em cada exercício: 

Perfil de idade dos restos a pagar pagos no exercício (série histórica 2015-2019) 
R$ em milhões 

 Restos a pagar referentes a empenhos de: 

 Ano -1 Ano -2 Ano -3 a -5 Ano -6 ou anterior 

Ano R$ %1 R$ %1 R$ %1 R$ %1 

2015 240,3 39,6 350,6 57,7 16,4 2,7 0,0 0,0 

2016 511,9 64,7 270,1 34,1 9,6 1,2 0,1 0,0 

2017 624,2 87,7 57,3 8,0 30,0 4,2 0,2 0,0 

2018 389,6 89,2 14,8 3,4 30,9 7,1 1,3 0,3 

2019 301,0 62,7 170,4 35,5 6,6 1,4 1,8 0,4 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop), com base em dados extraídos do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Consulta em 21/4/2020. 
1 Em relação ao total de restos a pagar pagos no exercício. 

20. Das duas tabelas acima, identifica-se somente um dado cuja variação, em 2019, foi 
representativa: o aumento dos créditos orçamentários bloqueados (o mesmo fenômeno pode ser inferido 
observando-se a redução, em 2019, dos créditos disponíveis ao final do exercício). Se, entre 2015 e 2018, 
o bloqueio correspondeu a uma média de menos de 1% da dotação autorizada do FNC, em 2019, a 
indisponibilidade orçamentária alcançou o percentual de 46,3%. 
21. No entanto, ainda é prematuro afirmar que tal bloqueio evidencia a paralização do Fundo. 
Isso porque os valores executados (empenhos, liquidações, pagamentos e inscrições em restos a pagar) 
guardam semelhança com os de exercícios anteriores. Em outras palavras, o bloqueio de quase metade 
do orçamento do FNC pode não ter prejudicado a execução da política de fomento direto à cultura, 
porque, na série histórica 2015-2018, o empenho orçamentário do Fundo perfez, em média, apenas 
54,3% da dotação. 
22. Como as informações da execução orçamentário-financeira dispostas nas tabelas não estão 
destrinchadas por mês, não se afasta a possibilidade de que tenha ocorrido represamento de recursos ao 
longo de 2019 (liberação concentrada no final do exercício), mas a ressalva do item anterior se faz 
importante na medida em que a causa da alegada paralisia do FNC/FSA pode residir não na execução 
orçamentário-financeira dos Fundos, mas na vazão dos processos administrativos sob responsabilidade 
dos órgãos de fomento à cultura. Portanto, deve ser dado tratamento amplo ao exame sobre a matéria 
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desta representação. 
23. Assim, propõe-se desde já, caso esta representação seja acolhida pelo Ministro Relator, 
diligenciar a Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e a Agência Nacional do Cinema 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhem, exatamente nos formatos e padrões de resposta 
exigidos, as respostas e informações demandadas, respectivamente, nos Anexos I e II desta instrução, 
alusivas à gestão processual e à execução orçamentário-financeira do Fundo Nacional da Cultura e do 
Fundo Setorial do Audiovisual. 
24. Importa registrar que, no âmbito do FSA, a formalização jurídica (contratação de projetos) 
e a gestão dos repasses de recursos são operacionalizadas por agentes financeiros credenciados pelo 
Comitê Gestor do Fundo e que, por isso, algumas das informações requeridas no Anexo II podem estar 
em posse desses agentes. Contudo, na medida em que a Ancine exerce a função de secretaria-executiva 
do FSA, tendo por atribuição, entre outras, manter atualizados o controle da execução orçamentária e 
financeira e os registros contábeis relativos ao Fundo Setorial do Audiovisual, cabe à Agência 
providenciar junto aos aludidos agentes financeiros a obtenção quaisquer informações demandadas que 
estejam na posse deles (art. 4º, § 1º, e arts. 5º, 11 e 12 da Lei 11.437/2006). 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
25. Além do presente processo, tramita nesta unidade técnica o TC 002.650/2020-7, referente à 
representação também formulada pelo Sr. Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, acerca de outras 
possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Secretaria Especial da Cultura. Dadas as naturezas 
distintas das máculas apontadas nas duas representações, optou-se por não consolidar as matérias num 
único processo, a fim de que cada análise pudesse ser efetuada mais detidamente. 
26. Em todo caso, ante a preocupação demonstrada pelo Douto Representante com a gestão das 
políticas culturais, considera-se oportuno registrar alguns dos trabalhos a cargo desta unidade, recém 
finalizados ou planejados para execução ainda neste ano, alusivos à Função Cultura. São eles: 
a) TC 031.409/2015-6, processo de prestação de contas anuais da Secretaria-Executiva do 
Ministério da Cultura, relativas ao exercício de 2014, consolidando as informações das demais unidades 
do Ministério, bem como do Fundo Nacional da Cultura, no qual se examina, entre outros pontos, a 
gestão do estoque de prestações de contas sem análise conclusiva por parte das referidas unidades 
jurisdicionadas; 
b) TC 008.379/2017-3, processo de acompanhamento da gestão do passivo de prestações de 
contas sem análise conclusiva pela Secretaria Especial da Cultura (enquanto sucessora do Ministério da 
Cultura), em obediência ao item 9.12.2 do Acórdão 3232/2017-TCU-2ª Câmara, proferido nos autos do 
TC 031.409/2015-6; 
c) TC 011.908/2018-1, representação formulada em virtude de risco iminente de ocorrência de 
irregularidades e de dano ao erário em contratações resultantes de editais lançados pelo então Ministério 
da Cultura, para seleção de projetos no âmbito do Programa Audiovisual Gera Futuro. Processo recém-
finalizado e apensado ao TC 040.341/2019-4; 
d) TC 014.483/2016-5, levantamento de auditoria para identificação dos principais riscos ao 
alcance dos objetivos estratégicos da Agência Nacional do Cinema, de forma a subsidiar a proposição 
de novas fiscalizações; 
e) TC 017.413/2017-6, auditoria realizada na Agência Nacional do Cinema com o objetivo de 
verificar a conformidade da nova metodologia de análise de prestações de contas, denominada 
Ancine+Simples, ante o risco de a referida metodologia não garantir uma avaliação adequada quanto à 
regularidade da aplicação dos recursos públicos envolvidos; 
f) TC 040.341/2019-4, monitoramento de determinações exaradas nos Acórdãos 4.835/2018-
TCU-2ª Câmara, 721/2019-TCU-Plenário e 12.502/2019-TCU-2ª Câmara, referentes à elaboração e 
implementação de plano de ação, pela Agência Nacional do Cinema, com a finalidade de corrigir as 
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inconformidades da metodologia Ancine+Simples, identificadas na auditoria mencionada na alínea 
anterior; 
g) TC 040.676/2019-6, representação do Ministério Público de Contas acerca das condições de 
segurança do patrimônio, servidores e público frequentador, na Biblioteca Nacional, contra incêndios, 
alagamentos e outros sinistros;  
h) TC 041.083/2018-0, levantamento realizado para verificar as condições de segurança do 
patrimônio dos museus sob responsabilidade de órgãos e entidades federais, bem como identificar os 
principais riscos e oportunidades de melhoria na gestão patrimonial e orçamentária desses equipamentos 
culturais; e 
i) Auditoria programada para o segundo semestre de 2020, registrada no sistema SisProposta 
sob o n° 1936 e no Sistema Planejar como Ação n°19, Código 27798, conforme consta do processo 
administrativo TC 011.678/2020-8, com o intuito de avaliar a governança da gestão do Fundo Setorial 
do Audiovisual. 
CONCLUSÃO 
27. O documento constante da peça 1 deve ser conhecido como representação, por preencher os 
requisitos previstos nos arts. 235 e 237, I, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 61 e 62, I, do 
mesmo Regimento, e com o art. 7º, caput, da Portaria – MP 49/2017, e no art. 103, § 1º, da Resolução – 
TCU 259/2014 (itens 11-16). 
28. Conforme examinado sumariamente no item 15, a matéria suscitada na inicial, qual seja, a 
possibilidade de que os recursos do Fundo Nacional da Cultura e, mais especificamente, do Fundo 
Setorial do Audiovisual, tenham restado paralisados em 2019 e 2020, trazendo prejuízos ao setor cultural 
e configurando inexecução das políticas de Estado de fomento direto à cultura, possui risco, 
materialidade e relevância suficientes para fundamentar a atuação desta Corte de Contas. 
29. A fim de levantar informações necessárias à instrução processual, sugere-se diligenciar a 
Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e a Agência Nacional do Cinema para que 
encaminhem os dados requeridos, respectivamente, nos Anexos I e II deste documento (item 23). 
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
30. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 
a) conhecer da presente representação, com fulcro no art. 237 do RI/TCU e no art. 106, § 3º, 
II, da Resolução – TCU 259/2014, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 
237, I, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 61 e 62, I, do mesmo Regimento, com o art. 7º, caput, 
da Portaria – MP 49/2017, e com o art. 103, § 1º, da Resolução – TCU 259/2014 (itens 11-16); 
b) diligenciar, com fundamento nos arts. 157 e 234, § 2º, do RI/TCU, a Secretaria Especial da 
Cultura do Ministério do Turismo e a Agência Nacional do Cinema para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, encaminhem, exatamente nos formatos e padrões de resposta exigidos, as respostas e informações 
demandadas, respectivamente, nos Anexos I e II desta instrução, alusivas à gestão processual e à 
execução orçamentário-financeira do Fundo Nacional da Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual 
(item 23); e 
c) encaminhar cópia da peça 1 e desta instrução à Secretaria Especial da Cultura do Ministério 
do Turismo e à Agência Nacional do Cinema, a fim de subsidiar as manifestações requeridas. 
 

SecexTrabalho, em 5 de maio de 2020. 
Assinado eletronicamente 

Thiago Cardoso Storch Secundo Lopes 
AUFC – Mat. 10687-9  
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ANEXO I – INFORMAÇÕES DEMANDADAS À SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA 
 
Demanda 1: explicar os motivos práticos e técnicos para o fato de a execução orçamentário-financeira 
do Fundo Nacional da Cultura importar em vultosos pagamentos de restos a pagar, em detrimento de 
pagamentos de empenhos do próprio exercício. 
 
Demanda 2: explicar se há risco de que o acúmulo de restos a pagar no âmbito do Fundo Nacional da 
Cultura “asfixie” financeiramente a realização de novas despesas, e, em caso afirmativo, se o órgão vem 
trabalhando para mitigar/eliminar esse risco. 
 
Demanda 3: franquear à SEC, desde já, a apresentação de justificativas e/ou contestações às notícias de 
que o Fundo Nacional da Cultura estaria paralisado (ou, pelo menos, teria estado paralisado durante boa 
parte de 2019 e 2020), encaminhando toda a documentação comprobatória pertinente, que reflita os atos 
de gestão correlacionados e fundamente a manifestação da Secretaria. 
 
Demanda 4: preencher as Tabelas 1 a 11 a seguir, seguindo as estruturas apresentadas. 
Obs: tão logo o responsável pelo preenchimento das tabelas receba esta diligência, favor entrar em 
contato com os auditores Carlos Wellington Leite de Almeida (carlosla@tcu.gov.br) e/ou Thiago 
Cardoso Storch Secundo Lopes (secundol@tcu.gov.br) para, caso queira, receber por e-mail arquivo 
Excel com as estruturas das tabelas já montadas. 
 
Tabela 1 – Dotação anual autorizada para o Fundo Nacional da Cultura, excluído o Fundo Setorial 
do Audiovisual, a cada mês 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com a dotação anual autorizada para o 
FNC, excluído o FSA, a cada mês. Em janeiro, a dotação será, por óbvio, a prevista inicialmente na Lei 
Orçamentária Anual. Todavia, nos meses subsequentes, é possível que a dotação autorizada seja elevada 
mediante créditos adicionais. 

Ano: ____ 

Mês Janeiro Fevereiro (...) Novembro Dezembro 

Dotação total autorizada 
para o ano (R$)      

 
Tabela 2 – Limite de empenho para o Fundo Nacional da Cultura, excluído o Fundo Setorial do 
Audiovisual, a cada mês 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com o limite de empenho permitido pelas 
medidas de contingenciamento orçamentário, a cada mês, para o FNC, excluído o FSA. Informar abaixo 
da tabela os normativos ou atos administrativos que estabeleceram os limites: 

Ano: ____ 

Mês Janeiro Fevereiro (...) Novembro Dezembro 

Teto de empenho 
permitido (R$)      

Contingenciamento orçamentário estipulado pelos seguintes normativos/atos administrativos: (...) 
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Tabela 3 – Empenho do orçamento do Fundo Nacional da Cultura, excluído o Fundo Setorial do 
Audiovisual, a cada mês 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com o empenho do orçamento do FNC, 
excluído o FSA, a cada mês. O valor indicado no mês pode ser o acumulado ao longo do ano ou apenas 
o valor empenhado no respectivo mês, devendo o respondente informar qual critério foi utilizado, 
bem como manter o mesmo critério para todos os anos do período: 

Ano: ____ 
Critério: (  ) Total acumulado no ano     (  ) Empenhado somente no mês 

Mês Janeiro Fevereiro (...) Novembro Dezembro 

Valor empenhado (R$)      

 
Tabela 4 – Liquidação do orçamento do Fundo Nacional da Cultura, excluído o Fundo Setorial do 
Audiovisual, a cada mês 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com a liquidação do orçamento do FNC, 
excluído o FSA, a cada mês. O valor indicado no mês pode ser o acumulado ao longo do ano ou apenas 
o valor liquidado no respectivo mês, devendo o respondente informar qual critério foi utilizado, bem 
como manter o mesmo critério para todos os anos do período. Para os meses de dezembro, não computar 
a liquidação “forçada” por inscrição em restos a pagar: 

Ano: ____ 
Critério: (  ) Total acumulado no ano     (  ) Empenhado somente no mês 

Mês Janeiro Fevereiro (...) Novembro Dezembro 

Valor liquidado (R$)      

 
Tabela 5 – Inscrição em restos a pagar referente à execução orçamentário-financeira do Fundo 
Nacional da Cultura, excluído o Fundo Setorial do Audiovisual 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com os valores inscritos em restos a pagar 
em 31 de dezembro, discriminado se correspondem a restos a pagar processados ou não processados, 
excluídos os montantes alusivos ao FSA. Os valores informados devem se referir às despesas 
empenhadas no ano correspondente; em outras palavras, não se deve computar reinscrições de 
restos a pagar de exercícios anteriores. Obs.: presume-se que se houver diferença entre o total 
empenhado no ano e a soma do total liquidado (excluindo-se a liquidação “forçada”) e das inscrições 
em restos a pagar, essa diferença corresponderá aos empenhos anulados ao final do exercício. 

Inscrição em restos a pagar em 31 de dezembro de ____ 

Tipo de restos a pagar Valor (R$) 

Processados  

Não processados  

 
Tabela 6 – Execução financeira do Fundo Nacional da Cultura, excluído o Fundo Setorial do 
Audiovisual, a cada mês 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com os valores pagos pelo FNC, excluído 
o FSA, a cada mês, discriminado se o valor pago se refere a despesas do respectivo ano, a restos a pagar 
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ou a despesas de exercícios anteriores (despesas cujo fato gerador ocorreu em exercício passado, mas 
cujo empenho só se deu no respectivo ano). O valor indicado no mês pode ser o acumulado ao longo do 
ano ou apenas o valor pago no respectivo mês, devendo o respondente informar qual critério foi 
utilizado, bem como manter o mesmo critério para todos os anos do período: 

Ano: ____ 
Critério: (  ) Total acumulado no ano     (  ) Empenhado somente no mês 

Mês 
Valor pago (R$) 

Janeiro Fevereiro (...) Novembro Dezembro 

Em despesas do 
exercício      

Relativo a restos a pagar      

Em despesas de 
exercícios anteriores      

 
Tabela 7 – Perfil de idade dos restos a pagar pagos do Fundo Nacional da Cultura, excluído o 
Fundo Setorial do Audiovisual 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com os valores dos restos a pagar do FNC 
pagos no exercício, excluído o FSA, discriminando-os de acordo com o ano em que a respectiva despesa 
foi empenhada e, portanto, os restos a pagar foram originalmente inscritos: 

Ano: ____ 

Ano - 1  

Ano -2  

Ano -3  

(...)  

Total de restos a pagar pagos no ano  

 
Tabela 8 – Restos a pagar acumulados do Fundo Nacional da Cultura, excluído o Fundo Setorial 
do Audiovisual 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com o total de restos a pagar do FNC em 
1º de janeiro, excluído o FSA. Obs.: presume-se que se houver diferença entre o total acumulado no 
início de um exercício, somado às inscrições feitas ao longo do mesmo ano, e subtraído do valor pago 
no mesmo período, essa diferença corresponderá ao montante de restos a pagar eventualmente 
cancelados. 

Saldo acumulado de restos a pagar em 1º de janeiro de ____ 

Valor (R$)  

 
Tabela 9 – Editais lançados para aporte pelo Fundo Nacional da Cultura 
Preencher a tabela abaixo com informações sobre os editais (chamadas públicas) para aporte pelo FNC, 
excluídos os de responsabilidade da Ancine para aporte pelo FSA, abertos entre 2015 e 2020: 

Identificação do edital 
Data em que o edital foi 

publicado no Diário Oficial 
da União 

Status do edital à data de 
recebimento desta 
diligência: Aberto, 

Término da vigência do 
edital ou data em que ele 

foi cancelado ou 
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Encerrado, Cancelado ou 
Suspenso 

suspenso1 

    

 1 Para os editais abertos, informar o término de vigência previsto. 

 
Tabela 10 – Projetos apoiados pelo Fundo Nacional da Cultura, excluído o Fundo Setorial do 
Audiovisual 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com informações sobre os projetos apoiados 
pelo FNC, excluído o FSA: 

Ano: ____ 

Título do 
projeto1 

Valor total 
aportado/a 

ser aportado 
pelo FNC 

Identificação 
da chamada 
pública ou 
da ação de 

apoio 

Ano da 
chamada 
pública 
ou da 

ação de 
apoio 

Data em que a 
decisão pelo 

apoio foi 
publicada 

oficialmente 

Data da 
primeira 

transferência 
de recursos 
para a conta 
bancária do 

projeto2 

Valor da 
primeira 

transferência 
de recursos 
para a conta 
bancária do 

projeto2 

Valor total 
efetivamente 
transferido 
ao projeto 

até a data de 
recebimento 

desta 
diligência 

        

1 Dados referentes a repasses do FNC a Pontos de Cultura e programas de intercâmbio podem ser consolidados por chamada 
pública/ação de apoio. 
2 É dispensado o preenchimento no caso de dados consolidados de repasses do FNC a Pontos de Cultura e programas de 
intercâmbio. 

 
Tabela 11 – Projetos culturais submetidos ao Ministério da Cultura/Secretaria Especial da 
Cultura para aporte pelo Fundo Nacional da Cultura 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com informações sobre os projetos culturais 
submetidos ao MinC/SEC para aporte pelo FNC. Devem ser informados todos os projetos que pleitearam 
ou pleiteiam recursos do FNC, excluído o FSA, inclusive aqueles cuja análise processual ficou a cargo 
de entidades externas ao órgão (por exemplo, Fundação Cultural Palmares, Fundação Nacional de 
Artes): 

Ano: ____ 

Identificação 
do projeto ou 
do processo 

administrativo 
relacionado 

Data em que 
o projeto foi 
submetido 

pelo 
proponente 

à análise 

Órgão(s) 
responsável 

(is) pela 
análise1 

Data de 
conclusão 

da fase 
analítica2 

Número de 
diligências 

expedidas ao 
proponente, 

durante a fase 
analítica, para 
saneamento 
do processo 
relacionado 
ao projeto3 

Decisão 
da fase 

analítica4 

Interposição 
de recurso5 

Data da 
decisão 

definitiva 
em fase 
recursal 

Decisão 
da fase 

recursal6 

         

1 O que se requer nesta coluna é o órgão ou entidade a nível de fundação ou autarquia (por exemplo, Fundação Cultural 
Palmares, Fundação Nacional de Artes) ou de secretaria especializada do extinto MinC ou atual SEC (por exemplo, Secretaria 
de Fomento e Incentivo à Cultura, Secretaria do Audiovisual). 
2 O que se requer nesta coluna é a data em que a análise do projeto foi concluída pelo órgão responsável (ou pelo último 
órgão responsável, caso o fluxo de trabalho envolva mais de um). Entende-se por “conclusão da análise” a decisão pelo 
aporte ou não, antes da interposição de eventual recurso pelo proponente. Informar “Pendente” caso a análise não tenha 
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sido concluída até a data de recebimento desta diligência. 
3 Não incluir eventuais diligências expedidas em fase recursal. 
4 Informar se a análise concluiu pelo apoio ou não ao projeto, antes de eventual reconsideração em fase recursal. As opções 
de preenchimento desta coluna podem ser “Aprovado para apoio” ou “Não aprovado”; ou outras, se o respondente julgá-las 
mais aptas a explicitar o espectro de decisões possíveis. Informar “Pendente” caso a análise não tenha sido concluída até a 
data de recebimento desta diligência. 
5 Preencher com “Sim”, “Não” ou “Não se aplica” (essa última opção para os projetos cujas análises não foram concluídas 
até a data de recebimento desta diligência e para casos em que não é admitida a interposição de recurso administrativo). 
6 O respondente poderá manter as opções da coluna “Decisão da fase analítica” ou informar outras, se julgá-las mais aptas a 
explicitar o espectro de decisões possíveis. 
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ANEXO II – INFORMAÇÕES DEMANDADAS À AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA 
 
Demanda 1: informar se a execução orçamentário-financeira do Fundo Setorial do Audiovisual se 
caracteriza por vultosos pagamentos de restos a pagar quando comparados ao montante de pagamentos 
de empenhos do próprio exercício, explicando, em caso afirmativo, a) os motivos práticos e técnicos 
para o fato, b) se há risco de que o acúmulo de restos a pagar do FSA “asfixie” financeiramente a 
realização de novas despesas, e c) caso haja esse risco, se o órgão vem trabalhando para mitigá-
lo/eliminá-lo. 
 
Demanda 2: tendo em vista que o Fundo Setorial do Audiovisual se alimenta de diversas fontes de 
recursos, inclusive de contribuição de intervenção no domínio econômico, cuja utilização deve estar 
vinculada ao setor regulado, explicar se, na execução orçamentário-financeira de despesas do FSA, é 
possível distinguir a fonte dos recursos que estão sendo empregados e, em caso afirmativo, se a Ancine 
prioriza a utilização de determinadas fontes em detrimento de outras. Se prioriza, explicitar o porquê. 
 
Demanda 3: franquear à Ancine, desde já, a apresentação de justificativas e/ou contestações às notícias 
de que o Fundo Setorial do Audiovisual estaria paralisado (ou, pelo menos, teria estado paralisado 
durante boa parte de 2019 e 2020), encaminhando toda a documentação comprobatória pertinente, que 
reflita os atos de gestão correlacionados e fundamente a manifestação da Agência. 
 
Demanda 4: encaminhar cópia dos Planos Anuais de Investimento do Fundo Setorial do Audiovisual 
de 2017, 2018, 2019 e, caso já tenha sido aprovado, de 2020. 
 
Demanda 5: preencher as Tabelas 1 a 18 a seguir, seguindo as estruturas apresentadas. 
Obs: tão logo o responsável pelo preenchimento das tabelas receba esta diligência, favor entrar em 
contato com os auditores Carlos Wellington Leite de Almeida (carlosla@tcu.gov.br) e/ou Thiago 
Cardoso Storch Secundo Lopes (secundol@tcu.gov.br) para, caso queira, receber por e-mail arquivo 
Excel com as estruturas das tabelas já montadas. 
 
Tabela 1 – Arrecadação mensal da Condecine 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com os valores da Condecine arrecadados 
em cada mês: 

Ano: ____ 

Mês Janeiro Fevereiro Março (...) Outubro Novembro Dezembro 

Valor 
arrecadado 
(R$) 

       

 
Tabela 2 – Saldo do Fundo Setorial do Audiovisual em 31 de dezembro 
Para cada ano entre 2014 e 2020, preencher a tabela abaixo com o saldo do FSA em 31 de dezembro, 
discriminando o valor de cada fonte de receita segundo o art. 2º da Lei 11.437/2006. Para o ano de 2020, 
utilizar o saldo no último dia do mês anterior ao recebimento do ofício: 
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Saldo em 31 de dezembro de ____ 
OU 
Saldo em __ de ________ de 2020 

Fonte da receita Valor (R$) 

I – Condecine  

II – Dotações no Orçamento Geral da União, créditos especiais, 
transferências e repasses  

III – Recursos a que se refere o art. 5º da Lei 8.685/1993  

(...)  

IX – Acordos, convênios ou contratos celebrados com 
entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, 
nacionais e internacionais 

 

X – Outras fontes  

Total  

 
Tabela 3 – Saldo do Fundo Setorial do Audiovisual em 1º de janeiro 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com o saldo do FSA em 1º de janeiro, 
discriminando o valor de cada fonte de receita segundo o art. 2º da Lei 11.437/2006: 

Saldo em 1º de janeiro de ____ 

Fonte da receita Valor (R$) 

I – Condecine  

II – Dotações no Orçamento Geral da União, créditos especiais, 
transferências e repasses  

III – Recursos a que se refere o art. 5º da Lei 8.685/1993  

(...)  

IX – Acordos, convênios ou contratos celebrados com 
entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, 
nacionais e internacionais 

 

X – Outras fontes  

Total  

 
Tabela 4 – Saldo do Fundo Setorial do Audiovisual ao fim de cada mês 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com o saldo do FSA no último dia de cada 
mês, discriminando o valor de cada fonte de receita segundo o art. 2º da Lei 11.437/2006. Não há a 
necessidade de informar nesta tabela os valores referentes a 31 de dezembro (ou ao último dia do mês 
anterior ao recebimento do ofício, para o ano de 2020), já indicados na Tabela 2. 

Ano: ____ 

Saldo no último dia do mês (R$) 
Fonte da receita 

Janeiro Fevereiro (...) Outubro Novembro 

I – Condecine      

II – Dotações...      

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64467291.



 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais

III – Recursos a que se refere o 
art. 5º da Lei 8.685/1993      

(...)      

IX – Acordos, convênios ou 
contratos...      

X – Outras fontes      

Total      

 
Tabela 5 – Dotação anual autorizada para o Fundo Setorial do Audiovisual, a cada mês 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com a dotação anual autorizada para o FSA, 
a cada mês. Em janeiro, a dotação será, por óbvio, a prevista inicialmente na Lei Orçamentária Anual. 
Todavia, nos meses subsequentes, é possível que a dotação autorizada seja elevada mediante créditos 
adicionais. 

Ano: ____ 

Mês Janeiro Fevereiro (...) Novembro Dezembro 

Dotação total autorizada 
para o ano (R$)      

 
Tabela 6 – Limite de empenho para o Fundo Setorial do Audiovisual, a cada mês 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com o limite de empenho permitido pelas 
medidas de contingenciamento orçamentário, a cada mês. Informar abaixo da tabela os normativos ou 
atos administrativos que estabeleceram os limites: 

Ano: ____ 

Mês Janeiro Fevereiro (...) Novembro Dezembro 

Teto de empenho 
permitido (R$)      

Contingenciamento orçamentário estipulado pelos seguintes normativos/atos administrativos: (...) 

 
Tabela 7 – Empenho do orçamento do Fundo Setorial do Audiovisual, a cada mês 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com o empenho do orçamento do FSA, a 
cada mês. O valor indicado no mês pode ser o acumulado ao longo do ano ou apenas o valor empenhado 
no respectivo mês, devendo o respondente informar qual critério foi utilizado, bem como manter o 
mesmo critério para todos os anos do período: 

Ano: ____ 
Critério: (  ) Total acumulado no ano     (  ) Empenhado somente no mês 

Mês Janeiro Fevereiro (...) Novembro Dezembro 

Valor empenhado (R$)      

 
Tabela 8 – Liquidação do orçamento do Fundo Setorial do Audiovisual, a cada mês 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com a liquidação do orçamento do FSA, a 
cada mês. O valor indicado no mês pode ser o acumulado ao longo do ano ou apenas o valor liquidado 
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no respectivo mês, devendo o respondente informar qual critério foi utilizado, bem como manter o 
mesmo critério para todos os anos do período. Para os meses de dezembro, não computar a liquidação 
“forçada” por inscrição em restos a pagar: 

Ano: ____ 
Critério: (  ) Total acumulado no ano     (  ) Empenhado somente no mês 

Mês Janeiro Fevereiro (...) Novembro Dezembro 

Valor liquidado (R$)      

 
Tabela 9 – Inscrição em restos a pagar referente à execução orçamentário-financeira do Fundo 
Setorial do Audiovisual 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com os valores inscritos em restos a pagar 
em 31 de dezembro, discriminado se correspondem a restos a pagar processados ou não processados. 
Tais valores devem se referir às despesas empenhadas no ano correspondente; em outras palavras, 
não se deve computar reinscrições de restos a pagar de exercícios anteriores. Obs.: presume-se que 
se houver diferença entre o total empenhado no ano e a soma do total liquidado (excluindo-se a 
liquidação “forçada”) e das inscrições em restos a pagar, essa diferença corresponderá aos empenhos 
anulados ao final do exercício. 

Inscrição em restos a pagar em 31 de dezembro de ____ 

Tipo de restos a pagar Valor (R$) 

Processados  

Não processados  

 
Tabela 10 – Execução financeira do Fundo Setorial do Audiovisual, a cada mês 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com os valores pagos pelo FSA, a cada 
mês, discriminado se o valor pago se refere a despesas do respectivo ano, a restos a pagar ou a despesas 
de exercícios anteriores (despesas cujo fato gerador ocorreu em exercício passado, mas cujo empenho 
só se deu no respectivo ano). O valor indicado no mês pode ser o acumulado ao longo do ano ou apenas 
o valor pago no respectivo mês, devendo o respondente informar qual critério foi utilizado, bem 
como manter o mesmo critério para todos os anos do período: 

Ano: ____ 
Critério: (  ) Total acumulado no ano     (  ) Empenhado somente no mês 

Mês 
Valor pago (R$) 

Janeiro Fevereiro (...) Novembro Dezembro 

Em despesas do 
exercício      

Relativo a restos a pagar      

Em despesas de 
exercícios anteriores      

 
Tabela 11 – Perfil de idade dos restos a pagar pagos do Fundo Setorial do Audiovisual 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com os valores dos restos a pagar pagos no 
exercício, discriminando-os de acordo com o ano em que a respectiva despesa foi empenhada e, portanto, 
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os restos a pagar foram originalmente inscritos: 
Ano: ____ 

Ano - 1  

Ano -2  

Ano -3  

(...)  

Total de restos a pagar pagos no ano  

 
Tabela 12 – Restos a pagar acumulados do Fundo Setorial do Audiovisual 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com o total de restos a pagar do FSA em 
1º de janeiro. Obs.: presume-se que se houver diferença entre o total acumulado no início de um 
exercício, somado às inscrições feitas ao longo do mesmo ano, e subtraído do valor pago no mesmo 
período, essa diferença corresponderá ao montante de restos a pagar eventualmente cancelados. 

Saldo acumulado de restos a pagar em 1º de janeiro de ____ 

Valor (R$)  

 
Tabela 13 – Projetos selecionados pelo Fundo Setorial do Audiovisual 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com informações sobre os projetos 
selecionados para aporte pelo FSA: 

Ano: ____ 

Título do 
projeto 

Valor total 
aportado/a 

ser aportado 
pelo FSA1 

Identificação 
da chamada 

pública2 

Ano da 
chamada 
pública 

Data em que a 
seleção foi 

publicada no 
Diário Oficial 

da União 

Data da 
primeira 

transferência 
de recursos 
para a conta 
bancária do 

projeto 

Valor da 
primeira 

transferência 
de recursos 
para a conta 
bancária do 

projeto 

Valor total 
efetivamente 
transferido 
ao projeto 

até a data de 
recebimento 

desta 
diligência 

        

1 Investimento, apoio e/ou TED Ancine. 
2 Inclusive Prêmio Adicional de Renda (PAR), se for o caso. 

 
Tabela 14 – Projetos contratados pelo Fundo Setorial do Audiovisual 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com informações sobre os projetos 
contratados para aporte pelo FSA: 

Ano: ____ 

Título do 
projeto 

Valor total 
aportado/a 

ser aportado 
pelo FSA1 

Identificação 
da chamada 

pública2 

Ano da 
chamada 
pública 

Data em que a 
contratação foi 
publicada no 
Diário Oficial 

da União 

Data da 
primeira 

transferência 
de recursos 
para a conta 
bancária do 

projeto 

Valor da 
primeira 

transferência 
de recursos 
para a conta 
bancária do 

projeto 

Valor total 
efetivamente 
transferido 
ao projeto 

até a data de 
recebimento 

desta 
diligência 
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1 Investimento, apoio e/ou TED Ancine. 
2 Inclusive Prêmio Adicional de Renda (PAR), se for o caso. 

 
Tabela 15 – Investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual, por ação 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com os valores investidos pelo FSA, 
discriminando-os por ação: 

Ação 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prodav 01       

Prodav 02       

(...)       

Prodecine 01       

(...)       

Total       

 
Tabela 16 – Editais lançados para aporte pelo Fundo Setorial do Audiovisual 
Preencher a tabela abaixo com informações sobre os editais (chamadas públicas) para aporte pelo FSA 
abertos entre 2015 e 2020: 

Identificação do edital 
Data em que o edital foi 

publicado no Diário Oficial 
da União 

Status do edital à data de 
recebimento desta 
diligência: Aberto, 

Encerrado, Cancelado ou 
Suspenso 

Término da vigência do 
edital ou data em que ele 

foi cancelado ou 
suspenso1 

    

 1 Para os editais abertos, informar o término de vigência previsto. 

 
Tabela 17 – Projetos culturais submetidos à Agência Nacional do Cinema para aporte pelo Fundo 
Setorial do Audiovisual 
Para cada ano entre 2015 e 2020, preencher a tabela abaixo com informações sobre os projetos culturais 
submetidos à Ancine para aporte pelo FSA. Devem ser informados todos os projetos que pleitearam ou 
pleiteiam recursos do FSA, inclusive aqueles cuja análise processual ficou a cargo de órgãos externos à 
Agência (por exemplo, Secretaria do Audiovisual do extinto Ministério da Cultura): 

Ano: ____ 

Identificação 
do projeto ou 
do processo 

administrativo 
relacionado 

Data em que 
o projeto foi 
submetido 

pelo 
proponente 

à análise 

Órgão(s) 
responsável 

(is) pela 
análise1 

Data de 
conclusão 

da fase 
analítica2 

Número de 
diligências 

expedidas ao 
proponente, 

durante a fase 
analítica, para 
saneamento 
do processo 
relacionado 
ao projeto3 

Decisão 
da fase 

analítica4 

Interposição 
de recurso5 

Data da 
decisão 

definitiva 
em fase 
recursal 

Decisão 
da fase 

recursal6 
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1 Não é necessário pormenorizar as unidades da Ancine. O que se requer nesta coluna é o órgão ou entidade a nível de 
fundação ou autarquia (por exemplo, Agência Nacional do Cinema, Fundação Nacional de Artes) ou de secretaria do extinto 
Ministério da Cultura ou atual Secretaria Especial da Cultura (por exemplo, Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, 
Secretaria do Audiovisual). 
2 O que se requer nesta coluna é a data em que a análise do projeto foi concluída pelo órgão responsável (ou pelo último 
órgão responsável, caso o fluxo de trabalho envolva mais de um). Entende-se por “conclusão da análise” a decisão pelo 
aporte ou não, antes da interposição de eventual recurso pelo proponente. Informar “Pendente” caso a análise não tenha 
sido concluída até a data de recebimento desta diligência. 
3 Não incluir eventuais diligências expedidas em fase recursal. 
4 Informar se a análise concluiu pelo aporte (apoio, investimento, etc.) ou não no projeto, antes de eventual reconsideração 
em fase recursal. As opções de preenchimento desta coluna podem ser “Aprovado para aporte” ou “Não aprovado”; ou outras, 
se o respondente julgá-las mais aptas a explicitar o espectro de decisões possíveis. Informar “Pendente” caso a análise não 
tenha sido concluída até a data de recebimento desta diligência. 
5 Preencher com “Sim”, “Não” ou “Não se aplica” (essa última opção para os projetos cujas análises não foram concluídas 
até a data de recebimento desta diligência e para casos em que não é admitida a interposição de recurso administrativo). 
6 O respondente poderá manter as opções da coluna “Decisão da fase analítica” ou informar outras, se julgá-las mais aptas a 
explicitar o espectro de decisões possíveis. 

 
Tabela 18 – Planos Anuais de Investimento do Fundo Setorial do Audiovisual 
Preencher a tabela abaixo com informações sobre os Planos Anuais de Investimento do FSA de 2012 a 
2020: 

Ano de referência do PAI Data em que o PAI foi aprovado1 

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

1 Se o PAI de 2020 não tiver sido aprovado até a data de recebimento desta diligência, informar “Pendente”. 
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Ministério Público 
Gabinete do Subprocurador-Geral 
LUCAS ROCHA FURTADO 

Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União 

11 
000629 96884 

Com fundamento no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no artigo 237 do 
Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Resolução 155/2002, o 
Ministério Público junto ao TCU oferece 

REPRESENTAÇÃO 

com o propósito de que esta Corte de Contas, pelas razões a seguir expostas, decida pela adoção das 
medidas de sua competência visando a apurar a má gestão do Fundo Setorial do Audiovisual por 
parte do Ministério do Turismo, o que tem gerado paralisação de projetos para o cinema e a 
televisão, com o risco da perda de recursos financeiros que seriam destinados a centenas de 
produções culturais na área de audiovisual e a consequentes prejuízos causados a produtoras, 
podendo acarretar demissões em massa de trabalhadores do setor e perda de arrecadação pela 
asfixia do fluxo econômico gerado pela área. 

O jornal Folha de S. Paulo, em sua edição de 22/11/2019, publicou reportagem 
(anexa) em que são apresentadas informações que dão conta de que cerca de 800 produções de 
audiovisual estariam em risco ante a falta de aprovação do Plano Anual de Investimentos. A seguir, 
transcrevo trechos da referida reportagem: 

Novembro está chegando ao fim e o governo Bolsonaro ainda não aprovou um 
documento fundamental para que um dos principais incentivos culturais do país, o 
FSA —Fundo Setorial do Audiovisual—, injete R$ 724 milhões no setor. O atraso 
tem gerado a paralisação de projetos para o cinema e a televisão. 
Desde que o fundo foi criado, em 2006, é comum que os seus recursos sejam 
liberados no máximo até maio, com a aprovação do Plano Anual de Investimentos, o 
PAI. Foi o que ocorreu, por exemplo, no ano passado, na gestão Temer. 
O resultado disso é que há um impacto significativo na produção cinematográfica 
brasileira, que vem enfrentando outros problemas políticos e jurídicos neste ano. Em 
abril, a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, teve suas atividades 
paralisadas após o Tribunal de Contas da União identificar problemas nas análises 
de prestação de contas de projetos incentivados. 
Os recursos do FSA têm uma receita específica e uma destinação car• bada. O 
fundo é abastecido sobretudo pela Condecine, imposto cobrado, • etor e que 
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retorna como forma de investimento. A mais robusta remessa é da chamada 
Condecine-teles, recolhida no início do ano. 
O FSA, por meio de editais, estimula a produção do cinema independente, a 
distribuição de obras audiovisuais, a produção regional e a parceria com outros 
países. A sua paralisação pode comprometer a continuidade de projetos que são 
orçados por meio de mais de urna fonte de recursos, públicos ou privados. 
O PAI auxilia a programar ações a serem estimuladas pelo fundo do audiovisual, e 
sem ele esses recursos não podem ser utilizados, mesmo quando previstos. 
Se o Plano Anual de Investimentos deste ano não for aprovado, há risco de que esses 
recursos se percam, principalmente porque o governo trabalha hoje para aprovar no 
Senado lei que flexibiliza o uso dos fundos públicos. Mas a lei exige que os recursos 
permaneçam na conta do Fundo Setorial para o exercício do ano que vem. Quem 
aprova o PAI é o Comitê Gestor do Fundo Setorial, que deve se reunir nas próximas 
semanas e tem esta como uma das pautas prioritárias. 
Já há um estrago, porém. Para a produtora Mariza Leão, ex-diretora-presidente da 
distribuidora Riofilme e uma das profissionais que mais atuaram pelo renascimento 
do cinema nacional nos anos 1990, a situação é "catastrófica". 
"O setor estava baseado em editais anuais, com datas, com prazos. Isso quebrou a 
previsibilidade, quebrou o cronograma de realização do audiovisual tanto para a 
televisão como para o cinema", diz. 
"A gravidade disso se acentua quando você pensa que milhares de produtoras 
estavam organizadas, considerando-se seus investimentos e a contratação de 
funcionários, em um fluxo permanente do fundo." Uma das consequências, ela 
afirma, é o crescimento de demissões no setor. 
"Se você for descamando os inúmeros problemas, a gente chega na asfixia do 
setor." 
Segundo o produtor Leonardo Edde, presidente do Sindicato Interestadual da 
Indústria Audiovisual, hoje há cerca de 800 produções à espera da liberação de 
editais da Agência Nacional do Cinema, considerando também chamamentos 
residuais do ano passado. 

O marco normativo acerca do financiamento dos projetos de audiovisual por meio do 
Fundo Setorial do Audivisual é a Lei n° 11.437/2006 e o seu regulamento (Decreto n° 6.299/2007). 
Destaco a seguir os dispositivos insertos nos mencionados normativos que se aplicam ao objeto da 
presente representação: 

Lei n°11.437/2006: 

Art. I° O total dos recursos da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria 
Cinematográfica Nacional - CONDECINE, criada pela Medida Provisória n°2.228-
1, de 6 de setembro de 2001, será destinado ao Fundo Nacional da Cultura - FNC, 
criado pela Lei n° 7.505, de 2 de julho de 1986, restabelecido pela Lei n° 8.313, de 
23 de dezembro de 1991, o qual será alocado em categoria de programação 
específica, denominada Fundo Setorial do Audiovisual, e utilizado no financiamento 
de programas e projetos voltados para o desenvolvimento das atividades 
audiovisuais. (Regulamento) 
Art. 2° Constituem receitas do FNC, alocadas na categoria de programação 
específica, referidas no art. 1° desta Lei: (Regulamento) 
1- a Condecine, a que se refere o art. 1° desta Lei; 
II - as dotações consignadas no Orçamento Geral da União créditos especiais, 
transferências e repasses que lhe forem conferidos; 	AA 
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- os recursos a que se refere o art. 5° da Lei n°8.685, de 20 de julho de 1993; 
IV- (VETADO) 
V - o produto de rendimento de aplicações dos recursos da categoria de 
programação específica a que se refere o caput deste artigo; 
VI- o produto da remuneração de recursos repassados aos agentes aplicadores, bem 
como de multas e juros decorrentes do descumprimento das normas de 
financiamento; 
VII - 5% (cinco por cento) dos recursos a que se referem as alíneas c, d, e e j do 
caput do art. 2° da Lei n°5.070, de 7 de julho de 1966; 
VIII - as doações, legados, subvenções e outros recursos destinados à categoria de 
programação específica a que se refere o caput deste artigo; 
IX - recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com 
entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais e 
internacionais; e 
X- outras que lhe vierem a ser destinadas. 
Parágrafo único. Os recursos a que se refere o caput deste artigo não poderão ser 
utilizados para despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura ou 
da Agência Nacional do Cinema - ANCINE. 
Art. 3° Os recursos a que se refere o art. 2° desta Lei poderão ser 
aplicados: (Regulamento) 
I - por intermédio de investimentos retornáveis em projetos de desenvolvimento da 
atividade audiovisual e produção de obras audiovisuais brasileiras; 

- por meio de empréstimos reembolsáveis; ou 
III - por meio de valores não-reembolsáveis em casos específicos, a serem previstos 
em regulamento. 
Art. 4° Os recursos a que se refere o art. 2° desta Lei apoiarão o desenvolvimento 
dos seguintes programas, nos termos do art. 47 da Medida Provisória n°2.228-1, de 
6 de setembro de 2001 : (Regulamento) 
1- Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro - PRODECINE; 
II - Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro - PRODAV; 
III - Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Cinema e do 
Audiovisual - PRÓ-INFRA. 
§ 1° Os recursos a que se refere o caput deste artigo devem ser destinados 
prioritariamente ao fomento de empresas brasileiras, conforme definidas no § I° do 
art. 1° da Medida Provisória n° 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que atuem nas 
áreas de distribuição, exibição e produção de obras audiovisuais, bem como 
poderão ser utilizados na equalização dos encargos financeiros incidentes nas 
operações de financiamento de obras audiovisuais e na participação minoritária no 
capital de empresas que tenham como base o desenvolvimento audiovisual 
brasileiro, por intermédio de agente financeiro, conforme disposto em regulamento. 
§ 2° As despesas com as aplicações referidas no inciso III do caput do art. 3° desta 
Lei e com a equalização dos encargos financeiros referida no § 1° deste 
artigo observarão os limites de movimentação e empenho e de pagamento da 
programação orçamentária e financeira anual. 
§ 3° As receitas de que trata o inciso III do caput do art. 33 da Medida Provisória n° 
2.228-1, de 6 de setembro de 2001, deverão ser utilizadas nas segui 
condições: (Incluído pela Lei n°12.485, de 2011) (Produção de efeito) 
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I - no mínimo, 30% (trinta por cento) deverão ser destinadas a produtoras 
brasileiras estabelecidas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos critérios e 
condições estabelecidos pela Agência Nacional do Cinema - Ancine, que deverão 
incluir, entre outros, o local da produção da obra audiovisual, a residência de 
artistas e técnicos envolvidos na produção e a contratação, na região, de serviços 
técnicos a ela vinculados; (Incluído pela Lei n° 12.485, de 2011) (Produção de 
efeito) 

- no mínimo, 10% (dez por cento) deverão ser destinadas ao fomento da produção 
de conteúdo audiovisual independente veiculado primeiramente nos canais 
comunitários, universitários e de programadoras brasileiras independentes de que 
trata a lei que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso 
condicionado. (Incluído pela Lei n° 12.485, de 2011) (Produção de efeito) 
§ 4° Para efeito do disposto no § 3° deste artigo, entende-se como produtora 
brasileira aquela definida nos termos da lei espectfica que dispõe sobre a 
comunicação audiovisual de acesso condicionado. (Incluído pela Lei n° 12.485, de 
2011) (Produção de efeito) 
Art. 50  Será constituído o Comitê Gestor dos recursos a que se refere o art. 2° desta 
Lei, com a finalidade de estabelecer as diretrizes e definir o plano anual de 
investimentos, acompanhar a implementação das ações e avaliar, anualmente, os 
resultados alcançados, tendo como secretaria-executiva da categoria de 
programação espec(fica a que se refere o art. I° desta Lei a Ancine e como agente 
financeiro o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ou 
outras instituições financeiras credenciadas pelo Comitê Gestor. (Regulamento) 
§ 1° O Comitê Gestor será constituído por representantes do Ministério da Cultura, 
da Ancine, das instituições financeiras credenciadas e do setor audiovisual, 
observada a composição conforme disposto em regulamento. 
§ 2°A participação no Comitê Gestor não será remunerada. 
§ 3° As despesas operacionais de planejamento, prospecção, análise e estruturação 
de operações, contratação, aplicação de recursos, acompanhamento de operações 
contratadas e divulgação de resultados, necessários à implantação e manutenção 
das atividades da categoria de programação específica, previstas no art. I° desta 
Lei, não poderão ultrapassar o montante correspondente a 5% (cinco por cento) dos 
recursos arrecadados anualmente. 
Art. 6° Os recursos a que se refere o art. 2° desta Lei não utilizados até o final do 
exercício, apurados no balanço anual, serão transferidos como crédito do FNC, 
alocados na categoria de programação especifica, no exercício seguinte. (Grifei). 

Decreto n° 6.299/2007:  
Art. 5° Fica criado, no âmbito do Ministério da Cultura, o Comitê Gestor dos 
recursos a que se refere o art. 1°, com a finalidade de definir as diretrizes e o plano 
anual de investimentos, acompanhar a implementação das ações e avaliar 
anualmente os resultados alcançados, composto pelos seguintes membros: 
1- dois representantes do Ministério da Cultura; 
1- dois representantes do Ministério da Cultura; (Redação dada pelo Decreto n° 
8.281, de 2014) 

- um representante da ANCINE; 
H - um representante da Casa Civil da Presidência da República; (Redação dada 
pelo Decreto n°8.281, de 2014) 
III - um representante de instituição financeira credenciada pelo Comitê 	or; e 
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III - um representante do Ministério da Educação; (Redação dada pelo Decreto n° 
8.281, de 2014) 
IV - dois representantes do setor de audiovisual. 
IV- um representante da Ancine; (Redação dada pelo Decreto n°8.281, de 2014) 
V - um representante de instituição financeira credenciada pelo Comitê Gestor; 

(Incluído pelo Decreto n°&281, de 2014) 
VI- três representantes do setor de audiovisual. (Incluído pelo Decreto n° 8.281, de 
2014) 
§ 1° Cada representante do setor de audiovisual será designado para mandato de 
dois anos, a partir de lista tríplice nominal encaminhada pelo Conselho Superior do 
Cinema, admitida uma recondução. 
§ 2° Cabe ao Ministro da Cultura designar os membros do Comitê Gestor. 
§ 2° Cabe ao Ministro de Estado da Cultura designar os membros do Comitê 
Gestor, observada, quanto aos incisos II e III do caput, a indicação dos 
representantes feita pelos órgãos neles referidos. 	(Redação dada pelo Decreto n° 
8.281, de 2014) 
§ 3° O Ministério da Cultura deverá estabelecer, por meio de portaria ministerial, 
os critérios de escolha dos representantes mencionados nos incisos III e IV. 
§ 3° O Ministério da Cultura deverá estabelecer, por meio de portaria ministerial, 
os critérios de escolha dos representantes mencionados nos incisos V e VI 
do caput 	(Redação dada pelo Decreto n°8.281, de 2014) 
§ 4° A participação no Comitê Gestor será considerada função relevante não 
remunerada. 
§ 5° Um dos representantes do Ministério da Cultura, designado pelo respectivo 
Ministro de Estado, presidirá as reuniões do Comitê Gestor, cabendo-lhe, em caso 
de empate, o voto de qualidade. 
Art. 6° A ANCINE e o Ministério da Cultura poderão submeter ao Comitê Gestor 
programas e ações relativos a matéria de suas atribuições. 
Art. 7° O Fundo Setorial do Audiovisual terá como agente financeiro instituições 
financeiras credenciadas pelo Comitê Gestor. 
Art. 7° Observado o disposto nos §§ 3° e 6° do art. 3°, as operações com recursos do 
Fundo Setorial do Audiovisual serão realizadas: (Redação dada pelo Decreto n° 
8.281, de 2014) 
I - no caso das operações financeiras, pelos seguintes agentes financeiros: (Incluído 
pelo Decreto n°8.281, de 2014) 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; (Incluído pelo 
Decreto n°8.281, de 2014) 

agências financeiras oficiais de fomento; e 	(Incluído pelo Decreto n° 8.281, 
de 2014) 

outras instituições financeiras credenciadas pelo Comitê Gestor; e (Incluído pelo 
Decreto n°8.281, de 2014) 
II - no caso de outras operações destinadas ao desenvolvimento audiovisual: 
(Incluído pelo Decreto n°8.281, de 2014) 
a) por instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos vinculadas ao Fundo 
Setorial do Audiovisual, mediante convên.  , contrato de repasse, termo de execução 
descentralizada, termo de parceria o 	strumentos semelhantes; e (Incluído pelo 
Decreto n°8.281, de 2014) 
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b) pela Secretaria-Executiva do Fundo Setorial do Audiovisual, em casos específicos 
definidos pelo Comitê Gestor. (Incluído pelo Decreto n°8.281, de 2014) 
Art. 8° Compete ao Comitê Gestor: 
1 - elaborar e aprovar o seu regimento interno; 

- identificar e selecionar, no âmbito dos Programas, as áreas prioritárias para a 
aplicação dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual; 
III - elaborar e aprovar o plano anual de investimentos; 
IV - encaminhar o plano anual de investimentos à ANCINE e ao Ministério da 
Cultura; 
V - estabelecer diretrizes e metas, bem como normas e critérios, no âmbito dos 
Programas, para a aplicação dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual; 

estabelecer normas e critérios para a apresentação das propostas de projetos, 
para os parâmetros de julgamento e para os limites de valor do apoio financeiro 
aplicável a cada caso; 

acompanhar a implementação dos Programas e avaliar anualmente os seus 
resultados; e 
VIII - aprovar o relatório anual de gestão do Fundo Setorial do Audiovisual. 

Art. 11. Compete à ANCINE exercer as atribuições de secretaria-executiva da 
categoria de programação especifica denominada Fundo Setorial do Audiovisual, 
na forma do art. 5° da Lei n° 11.437, de 2006. 
,sç I° A secretaria-executiva é a unidade gestora responsável pela execução 
orçamentária e financeira das ações do Fundo Setorial do Audiovisual, bem como 
pelo apoio técnico e administrativo ao Comitê Gestor. 
,5Ss 2° O FNC descentralizará para a ANCINE as dotações das ações do Fundo 
Setorial do Audiovisual, em consonância com a disponibilidade de recursos 
liberados para movimentação e empenho e para pagamentos, conforme previsto 
nos arts. 8°, caput, 9°e 13 da Lei Complementar n°101, de 2000. 
(Grifos acrescidos). 

Verifica-se que, por se tratar de um fundo orçamentário, se o Fundo Setorial do 
Audiovisual não tiver utilizado os seus recursos até o final do exercício, esses serão 
automaticamente transferidos como crédito para o exercício seguinte. Ou seja, a não utilização 
desses recursos carimbados para a área de audiovisual não representa economia para os cofres 
públicos nem a possibilidade de serem utilizados em outras áreas. Caso não sejam utilizados 
denotam falta de eficiência na gestão acarretando incontáveis prejuízos para todo um setor da 
economia nacional, com potencial consequência de desemprego, diminuição de renda, queda de 
arrecadação de impostos e asfixia da cultura nacional. 

No campo da responsabilização, os dispositivos regulamentares acima transcritos 
indicam que deve ser investigada a omissão do Comitê Gestor, ao qual incumbe a elaboração e 
aprovação do plano anual de investimentos, da Ancine, responsável por exercer as atribuições de 
secretaria-executiva da categoria de programação específica do FSA, e do próprio ministério ao 
qual se vincula a área, no caso, o Ministério do Turismo. 

Advogo a viabilidade de se aplicar sanção pecuniária ao gestor ineficaz e desidioso, 
que descure das atribuições que lhe competem no exercício das ações inerentes ao órgão que dirige. 

É certo que o Tribunal de Contas da União, quando do exame das condutas 
praticadas pelos gestores da coisa pública, é competente para examinar o modo pelo al são 
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geridos os recursos públicos, alcançando não somente os aspectos da legalidade, legitimidade, 
economicidade e publicidade, mas, também, a impessoalidade, moralidade e eficiência. 

Essa viabilidade, em primeira medida, decorre da própria conformação do Estado 
Democrático de Direito, no qual a vontade estatal advém do anseio dos cidadãos, que se fazem 
representar por seus governantes eleitos. O Estado, assim entendido como o ente político 
representativo do povo, também submetido às regras de direito, deve zelar para que a arrecadação 
tributária seja vertida com qualidade em favor de toda a sociedade, sem que haja qualquer falha ou 
omissão que comprometa o fim último de promover o bem-estar da coletividade. 

Deve ser sempre lembrado que o constituinte derivado, por intermédio da Emenda 
Constitucional n° 19, de 1998, incorporou o princípio da eficiência no corpo da Carta Política, 
elevando-o à categoria de princípio constitucional ao qual deve ser conferida a atenção e o relevo 
que esse status lhe imprime. Considero que a necessária observância ao princípio da eficiência, 
correlata à necessidade de que tal princípio seja observado pelo administrador, espraia para o 
controle externo o poder-dever de transcender a mera análise da legalidade dos atos, devendo 
enfatizar a avaliação do real alcance da finalidade pública, ou seja, efetuar, também, o controle dos 
resultados alcançados pela administração. 

Nesse contexto, se o procedimento de um gestor público é ineficiente e ineficaz, 
abre-se o caminho para que ele preste os devidos esclarecimentos sobre sua conduta, porque a 
sociedade não admite mais esse modo de agir. Ela espera não apenas que o gestor haja de modo 
irrepreensível, mas que ele consiga alcançar os resultados esperados e definidos na Constituição e 
na lei. 

Corrobora esse sentimento a lição de Lúcia Valle Figueiredo, em sua obra "Curso de 
Direito Administrativo" (7' edição, pág. 355-356): 

"O controle externo deve ser feito não mais visando apenas ao que chamamos de 
legalidade formal, mas também no que respeita à legitimidade, economicidade e 
razoabilidade; de conseguinte, ao controle apenas formal sucede o material. 
Sobretudo agora, que foi acrescentado o princípio da eficiência aos princípios da 
Administração Pública. 
Daí por que afirmamos, já no início deste capítulo, que a abrangência do controle 
tornou-se bem maior, não apenas pela sua extensão como, também, pelas pessoas 
atingidas. 
E este, talvez, seja o ponto nevrálgico. No dizer de Hely Lopes Meirelles: 'Não é, 
pois, a natureza do órgão ou da pessoa que a abriga a prestar contas; é a origem 
pública do bem administrado ou do dinheiro gerido que acarreta para o gestor o 
dever de comprovar o seu zelo e bom emprego'. 
Claro está que o controle também foi dilargado quanto à extensão. Ao se referir 
claramente à legitimidade e à economicidade e, atualmente, à eficiência, pretendeu 
o texto constitucional não ficasse o controle apenas nos elementos formais, na 
legalidade aparente. [..]." 

Nesse contexto, se o procedimento do gestor público está deixando a desejar em 
razão de evidente ineficácia administrativa, abre-se o caminho para aplicação das sanções legais 
cabíveis, visto que a sociedade não admite mais esse tipo de comportamento. 

No caso específico da gestão do Fundo Setorial do Audiovisual, avalio que, caso o 
Tribunal de Contas da União venha a conhecer da presente representação, abrem-se vária 
possibilidades de atuações de controle, entre elas a avaliação do desempenho do comitê • - st. , da 
Ancine e do próprio ministério responsável, no caso, o Ministério do Turismo. 
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Não é demais lembrar que os supostos atos irregulares praticados com desvio de 
finalidade ou em decorrência de gestão ineficiente, nos termos narrados nesta representação 
espraiam efeitos inevitáveis no campo do julgamento da regularidade das contas do 
Ministério do Turismo, que, na moderna vertente de certificação das contas dos órgãos públicos, 
confere especial ênfase aos indicadores de gestão e do alcance dos resultados das políticas, 
programas e funções públicas, que, caso se revelem insatisfatórias, comprometem a boa gestão 
dos recursos públicos destinados ao fomento da cultura no país. 

Ora, sabendo-se que a competência constitucional da Corte de Contas é, 
essencialmente, "julgar as contas dos administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta" (art. 71, inciso II, da CF e art. 1°, inciso I, da Lei n° 
8.443/1992), incumbe ao TCU empreender às necessárias ações de controle de modo a poder 
certificar, com segurança e propriedade, que as contas anuais prestadas pelos administradores 
públicos "evidenciem a boa e regular aplicação dos recursos públicos e, ainda, a observância 
aos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis", conforme preconizado no art. 194 do seu 
Regimento Interno. 

Ante o exposto, este representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
da União, com fulcro no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no artigo 237 do Regimento 
Interno do TCU, requer ao Tribunal, pelas razões acima aduzidas, que conheça desta representação 
a fim de que essa Corte de Contas, no cumprimento de suas competências constitucionais de 
controle externo de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
Administração Pública federal, decida pela adoção das medidas necessárias a apurar a regularidade 
e eficiência da gestão do Fundo Setorial do Audiovisual por parte da Secretaria Especial da Cultura 
e do Ministério do Turismo, que está sob o risco de acarretar a paralisação de projetos para o 
cinema e a televisão, com a perda de recursos financeiros que seriam destinados a centenas de 
produções culturais na área de audiovisual no exercício de 2019 e consequentes prejuízos causados 
a produtoras, com possíveis demissões em massa de funcionários do setor e perda de arrecadação 
pela asfixia do fluxo econômico gerado pela área. 

Ministério Público, em 25 de novembro de 2019. 
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FOLHA DE STIAULO 

Fundo para o audiovisual está com R$ 724 milhões paralisados há 
sete meses 
Liberação de recursos depende de plano anual que deveria ter sido aprovado no primeiro semestre 

22.nov.2019 às 20h34 

ci EDIÇÃO IMPRESSA (htt>s://yovviifr•lha.ttol_corri.brifsplfac-sirni(el2U19/11/23/) 

Gustavo Fioratti (https://~feth,s3oLcom.briarátoresigustavs-fiaratti.shtmE) 

SÃO PAULO Novembro está chegando ao fim e o governo Bolsonaro ainda não aprovou um. 
documento fundamental pua que um dos principais incentivos culturais do país, o FSA --Fundo 

Setorial do Audiovisual—, injete R$ 724 milhões no setor. O atraso tem gerado a paralisação de 

projetos para o cinema e a televisão. 

Desde que o fundo foi criado, em 2006, é comum que os seus recursos sejam liberados no 
máximo até maio, com a aprovação do Plano Anual de Investimentos, o PAI. Foi o que ocorreu, 

por exemplo, no ano passado, na gestão Temer. 

O resultado disso é que há um impacto significativo na produção cinematográfica brasileira, que 
vem enfrentando outros problemas políticos e jurídicos neste ano. Em abril, a Agência Nacional 

do Cinema, a Alucine, teve suas atividades paralisadas após o Tribunal de Contas da União  

identificar problemas nas análises de prestação de contas (littps:§www1.feth?..uolcom.brlitustrada/2019/04/tcu-da-

pran,de-14-meses-para-ancmc-rever-fiscaIiracwJ,de-contas.shtr4 de projetos incentivados. 

Os recursos do FSA têm uma receita específica e uma destinação carimbada. O fundo é 
abastecido sobretudo pela Condecine, imposto cobrado do setor e que retorna como forma de 
investimento. A mais robusta remessa é da chamada Condecine-teles, recolhida no início do ano. 

O FSA., por meio de editais, estimula a produção do cinema independente, a distribuição de 
obras audiovisuais, a produção regional e a parceria com outros países. A sua paralisação pode 
comprometer a continuidade de projetos que são orçados por meio de mais de uma fonte de 

recursos, públicos ou privados. 

O PAI auxilia a programar ações a serem estimuladas pelo fundo do audiovisual, e sem. ele esses 

reclusos 
não podem ser utilizados, mesmo quando previstos. 

Se o Plano Anual de Investimentos deste ano não for aprovado, há risco de que esses recursos se 

percam, principalmente porque o governo trabalha (https://wwwtfolha.uoi.corri.brimercadol2019/11/pacor  '_•guedes- 

https://www  1 .folha.uol .com.br/ilustrada/2019/11/fundo-para-o-audiovisual-esta-com-r-724-milhoes-paralisados-ha-sete-meses.shtml 	 113 
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quer-eliminar-o-fat-e-rnais-247-fund,.:s-pubEicos.sarnahoje para aprovar no Senado  lei que flexibiliza o uso dos  

fundos públicos. (hti-psilwwwl.fc;Itt?:.uokom.isrlilustfa.da/2019/11/pec-ptule-extingufr-fundos.pubiico.s-cie-ptuxirtio-cultural.shtm0 Mas a 

lei exige que os recursos permaneçam na conta do Fundo Setorial para o exercício do ano que 

vem. Quem aprova o PAI é o Comitê Gestor do Fundo Setorial, que deve se reunir nas próximas 

semanas e tem. esta como urna das pautas prioritárias. 

.Já há um estrago, porém. Para a produtora Mariza Leão, ex-diretora-presidente da distribuidora 
Riofilme e uma das profissionais que mais atuaram pelo renascimento do cinema nacional nos 

anos 1990, a situação é 'catastrófica". 

"O setor estava baseado em editais anuais, com datas, com prazos. Isso quebrou a 

previsibilidade, quebrou o cronograma de realização do audiovisual tanto para a televisão como 

para o cinema", diz. 

"A gravidade disso se acentua quando você pensa que milhares de produtoras estavam 
organizadas, considerando-se seus investimentos e a contratação de funcionários, em um fluxo 

permanente do fundo." Uma das consequências, ela afirma, é o crescimento de demissões no 

setor. 

"Se você for descarnando os inúmeros problemas, a gente chega na asfixia do setor." 

Segundo o produtor Leonardo Edde, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria 

Audiovisual, hoje há cerca de SOO produções à espera da liberação de editais da Agência 
Nacional do Cinema, considerando também chamamentos residuais do ano passado. 

Procurado, o Ministério do Turismo (https:17~1.fotha.uct.com.brtilustndal2OlgriljboisQr;arntransfere-secretara-especia;-d:1- 

zultun-pan-a-pasta-de-turismu.sh:, ao qual a Secretaria Especial de Cultura está subordinada desde o início 

do mês, não se manifestou até a noite desta sexta (22). 

sua assinatura pode valer ainda mais 

Você já conhece as vantagens de ser assinante da. Folha? Além. de ter acesso a reportagens e 

colunas, você conta com newsletters exclusivas (conheça aqui (https:/loginfotha.com.br/newsietter)). 

Também pode baixar nosso aplicativo gratuito na Apple Store (https://apps.appe.zomtbriww/folha-de-s-

pule:AM:30587i1)  ou na Google Play (intpsip[ay.goo~,IstorePspps/detW:.s?id=bretwnMila.appahl,v3R)  para receber 

alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos ajuda a fazer um jornalismo 

independente e de qualidade. Obrigado! 

ENDEREÇO DA PÁGINA 

https://wwwl.folha.uol.com.brlilustrada/2019/11/fundo-para-o-audiovisual-esta-com-r-724-

milhoes-paralisa  dos-ha-sete-meses. shtml 
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TERMO DE CIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

 

 

Comunicação: Ofício 21018/2020-Seproc 

Assunto: Diligência 

Processo: 039.487/2019-9 

 

 

  

Órgão/entidade: Ministério do Turismo 

 

 

Destinatário: Secretaria Especial de Cultura 

 

 

 

Informo ter tomado ciência, nesta data, da comunicação acima 

indicada dirigida à/ao Secretaria Especial de Cultura pelo Tribunal de Contas da 

União, por meio da plataforma Conecta-TCU. 

 

 

 

 

Data da ciência: 11/05/2020 

(Assinado eletronicamente)  

PAULO HENRIQUE VIEIRA SOARES 

Usuário habilitado a receber e a acessar comunicações pela plataforma 

Conecta-TCU. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64625349.


