
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26446 - DF (2020/0146425-6)

RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA
IMPETRANTE : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
IMPETRANTE : CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONAL
ADVOGADOS : RENATO CAMPOS GALUPPO - MG090819
  RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO E OUTRO(S) - 

DF025120
  FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
  CLAUDIO LINS DE VASCONCELOS - RJ166817
IMPETRADO : MINISTRO DO TURISMO
IMPETRADO : UNIÃO

DECISÃO

Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB e pelo CIDADANIA BRASIL - BR contra 
ato do Sr. Ministro de Estado do Turismo e da União, objetivando a convocação do 
Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA e consequente liberação de 
recursos dos Planos Anuais de Investimentos - PAI's dos anos de 2018, 2019 e 2020 
do FSA.

Alega haver ilegal omissão da autoridade coatora em convocar o Comitê 
Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA, órgão competente para deliberar sobre 
a aprovação do Plano Anual de Investimentos de 2020 e a liberação e 
encaminhamento do recurso do Plano Anual de Investimentos dos anos de 2018, 2019 
e 2020.

Narra que o aludido Fundo foi criado pela Lei n. 11.437/2006 e 
regulamentado pelo Decreto n. 6.299/2007, constituindo uma categoria de 
programação específica do Fundo Nacional de Cultura - FNC, instituído pela Lei 
Rouanet - Lei n. 8.313/1991.

Sustenta ser o principal mecanismo de fomento às políticas públicas de 
cultura, previstas no Plano Nacional de Cultura, nos termos dos arts. 215, § 3º, da 
Constituição da República; 4º, §1º, da Lei n. 8.313/1991 e 5º da Lei n.12.343/2010.

Destaca que os recursos do FSA não podem ter outra destinação que não 
seja o desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais, com origem na 
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - 
CONDECINE, uma espécie de contribuição de intervenção no domínio econômico.
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Pondera que a omissão da autoridade coatora causa inúmeros prejuízos ao 
setor de audiovisual nacional, levando ao colapso da produção cinematográfica, em 
flagrante violação ao direito fundamental à cultura, bem como que a Agência Nacional 
do Cinema - ANCINE, órgão executivo do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA, em 
05.06.2020, representou perante o Tribunal de Contas da União, informando 
“insuficiência de recursos financeiros para o cumprimento dos compromissos de 
investimento assumidos pelo Fundo Setorial do Audiovisual” (fl. 08e).

Indica a existência do fumus boni iuris, que "decorre do fato de que, em 
junho de 2020, os recursos do PAI de 2018 não foram liberados e os dos PAIs 2019 e 
2020 não foram sequer aprovados, o que equivale a negar vigência à política nacional 
do cinema e do audiovisual, prevista no art. 2º da MP 2228-1/2001, com implicações 
negativas sobre a eficácia dos princípios constitucionais previstos nos artigos 215, 216, 
216-A, 221 e 222 da Constituição da República" (fl. 26e).

Argumenta, a título de periculum in mora, que:
 
"o FSA é o principal mecanismo de financiamento da produção audiovisual 
independente brasileira e que sua paralisação já está levando ao colapso 
inúmeras empresas do setor, em sua maioria de pequeno e médio porte. 
Além da perda da capacidade produtiva construída ao longo das últimas 
duas décadas com muito investimento público e privado, o iminente colapso 
do segmento de produção independente ameaça gerar desemprego em 
massa, para não falar na perda de oportunidades mercadológicas que 
poderiam contribuir para a retomada da economia após a crise da COVID-
19", bem como a "intenção da ANCINE, que funciona como secretaria-
executiva do FSA, de “retornar” ao Tesouro Nacional o produto da aplicação 
financeira dos recursos do FSA, levada a cabo pelos agentes financeiros, 
torna ainda mais urgente a segurança, pois esses recursos pertencem ao 
FSA e a ele devem legalmente retornar, pronta e integralmente, qualquer 
que seja o caminho administrativo que se imponha para tanto" (fl. 27e).

 
Por fim, requer a concessão da medida liminar para determinar ao Sr. 

Ministro de Estado do Turismo "além da imediata convocação do Comitê Gestor, a 
pronta e efetiva liberação dos recursos dos PAIs 2018 e 2019, bem a elaboração e 
aprovação, com a máxima urgência, do PAI 2020", bem como "seja determinado que o 
produto das aplicações financeiras do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA seja 
mantido, como exige a Lei, e que, caso sejam retornados ao Tesouro, por razões 
técnico-contábeis, sejam pronta e integralmente ressarcidos ao FSA" (fl. 27e).

No mérito, pretende a concessão da segurança para, após a convocação do 
Comitê Gestor, a liberação dos valores bloqueados e aprovação emergencial dos 
valores pendentes de análise.

Com a exordial acompanharam os documentos (fls. 29/97e).
Os autos foram a mim distribuídos em 22.06.2020 (fl. 99e).
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 105, I, b, da Constituição da República, compete ao 
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Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de 
segurança contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército 
e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.

Observo que os Impetrantes, a par de indicarem o Sr. Ministro de Estado do 
Turismo como autoridade coatora, apontaram, equivocadamente, a União que, como 
pessoa jurídica, assim não pode ser qualificada.

No mérito, os Impetrantes buscam, por meio de mandado de segurança 
coletivo, (i) a convocação do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual; (ii) a 
manutenção dos recursos no apontado Fundo, sem a devolução ao Tesouro Nacional e 
(iii) a liberação dos valores bloqueados e a aprovação emergencial dos valores 
pendentes de análise do Fundo Setorial do Audiovisual.

Registro, de início, a legitimidade do partido para a impetração, na linha da 
orientação atual do Supremo Tribunal Federal segundo a qual "os partidos políticos, 
desde que representados no Congresso Nacional, têm legitimação ampla, podendo 
proteger quaisquer interesses coletivos ou difusos ligados à sociedade, independente 
de vinculação com interesse de seus filiados" (MS n. 37.097/DF, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes, Dje de 05.05.2020). Na mesma linha: MS n. 34.070-MC, Rel. Min. GILMAR 
MENDES, DJe de 28.03.2016; MS n. 34.071-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 
28.03.2016; MS n. 34.069-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 16.02.2017.

O Fundo Setorial do Audiovisual - FSA é um fundo destinado ao 
desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual no 
Brasil, instituído pela Lei n. 11.437/2006 e regulamentado pelo Decreto n. 6.299/2007, 
sendo uma categoria de programação específica do Fundo Nacional de Cultura - FNC.

O Comitê Gestor do fundo Setorial do Audiovisual, criado pela Lei n. 
11.437/2006 e também regulamentado mesmo Decreto, é instância deliberativa da 
Administração Pública Federal  com a finalidade de definir as diretrizes  de investimento 
do fundo, acompanhar a implementação de seus programas, projetos e ações e avaliar 
os resultados alcançados (art. 2º da Resolução n. 48/2014).

O Sr. Ministro de Estado designa seus membros, segundo 
composição prevista no art. 5º do Decreto n. 6.299/2007, bem como preside o 
colegiado (art. 2º, § 2º, da Resolução n. 48/2014).

No caso, com a reforma administrativa ministerial do atual Governo, o 
Ministério da Cultura foi extinto e suas funções repassadas, como Secretaria Especial 
de Cultura, primeiramente, ao Ministério da Cidadania e, recentemente, ao Ministério 
do Turismo - (Decreto n. 10.359/2020), a quem hoje compete presidir o Comitê Gestor 
do Fundo Setorial do Audiovisual, nos termos da Portaria n. 2.068/2019.

Assim, quanto ao pleito da imediata convocação do Comitê Gestor, pelo Sr. 
Ministro de Estado do Turismo, o art. 10 da Resolução n. 48/2014, que instituiu o 
Regimento Interno do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, dispõe:
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Art. 10. O CGFSA reúne-se ordinariamente duas vezes por ano, em abril e em outubro, 
e extraordinariamente sempre que convocado pelo Presidente, pela Secretaria 
Executiva ou por requerimento de pelo menos dois terços de seus membros.

 
A impetração está, assim, fundada em ato omissivo; porém, em nenhum 

momento os Impetrantes indicam ter apresentado formalmente à autoridade coatora 
solicitação de convocação do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, em 
razão dos fatos agora submetidos à apreciação judicial.

Embora a Constituição da República não imponha o exaurimento da via 
administrativa para efetuar-se postulação em juízo (art. 5º, XXXV), assinala o Supremo 
Tribunal Federal que, em se tratando de mandado de segurança por omissão, "cabe à 
parte impetrante comprovar, em primeiro lugar, que a autoridade apontada como 
coatora possui a obrigação de praticar determinado ato e, em segundo lugar, que 
houve injustificável recusa a praticá-lo" (Pleno, MS n. 24.280 AgR, Rel. Min. Maurício 
Corrêa, DJ de 25.04.2003). Na mesma linha, decisões monocráticas (e.g. MS n. 
37.038/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 22.04.2020).

Dessarte, a parte interessada, ao invocar omissão da autoridade 
administrativa, deve demonstrar que levou ao conhecimento desta os acontecimentos 
que reclamam sua atuação, não servindo, para tanto, as notícias veiculadas na 
imprensa.

A ausência de comprovação da inércia ou recusa injustificável da autoridade 
coatora em apreciar eventual solicitação nesse sentido compromete a liquidez e 
certeza do direito postulado, em desatendimento à condição especial da ação 
mandamental.

Sobre esse aspecto, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de 
que o mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, vale 
dizer, aquele comprovado mediante prova pré-constituída, não sendo a via adequada 
quando remanesce incerteza sobre os fatos alegados, como estampa o julgado assim 
ementado:

 
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. REEXAME DAS 
PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA MANDAMENTAL 
QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Conforme se depreende da síntese dos fundamentos da impetração, o 
requerente serve-se da expedida via do mandamus para anular a Portaria 
1891/2014, do Sr. Ministro de Estado da Justiça, que o demitiu do cargo de 
Policial Rodoviário Federal. 
2. A Portaria 1.891 de 18 de novembro de 2014, às fls. 595 e 597, demitiu o 
impetrante com fundamento nos artigos 116, incisos I e III, 117, inciso IX, e 
132, incisos IV e XI, da Lei 8.112/90. 
3. Enfim, o impetrante foi apenado por não ter exercido com zelo e 
dedicação as atribuições do cargo, por não ter observado as normas legais 
e regulamentares, por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 
outrem, em detrimento da dignidade da função pública, por improbidade 
administrativa, e por corrupção. 
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4. Como bem destacado pelo Parquet federal no seu parecer, "não se 
evidencia o direito líquido e certo do impetrante, de forma que a análise do 
que foi alegado pelo impetrante demandaria dilação probatória, que se 
revela inviável na via mandamental, onde a prova deve ser pré-constituída." 
(fl. 674). 
5. Esclareça-se que o "mandado de segurança não constitui via adequada 
para o reexame das provas produzidas em processo administrativo 
disciplinar, tampouco à revisão do juízo de valor que a autoridade 
administrativa faz sobre elas." (MS 14.217/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti 
Cruz, Terceira Seção, DJe 16/12/2015). 
6. Por fim, o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a 
demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, 
por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação 
probatória na célere via do mandamus. Nesse sentido: MS 14.217/DF, Rel. 
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 16/12/2015, e AgRg no 
RMS 44.608/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 
27/03/2014. 
7. Segurança denegada. 
(Primeira Seção, MS n. 21.663/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 
em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, destaque meu).

 
Portanto, é caso de indeferimento da petição inicial por ausência do 

apontado ato coator omissivo, capaz de violar direito líquido e certo.
Por outro lado, pretendem os Impetrantes, ainda, a liberação e destinação de 

valores do Fundo Setorial do Audiovisual e a manutenção dos recursos no apontado 
Fundo, sem a devolução ao Tesouro Nacional.

As pretendidas liberação e aplicação dos recursos constituem 
desdobramento do primeiro pedido da ação mandamental, qual seja, a convocação do 
Conselho Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual pelo Sr. Ministro de Estado para 
deliberar sobre a destinação dos recursos ali alocados.

Estamos diante da chamada cumulação sucessiva de pedidos, na qual o 
segundo pedido somente pode ser conhecido, caso o primeiro tenha sido acolhido, em 
uma relação de prejudicialidade entre os pedidos formulados pelos Impetrantes, nos 
termos do art. 327 do Código de Processo Civil de 2015.

Sendo o primeiro pedido - convocação do Comitê Gestor do Fundo Setorial 
do Audiovisual - premissa dos demais, impõe-se a aplicação da orientação desta Corte 
estampada no acórdão assim ementado:

 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO PEDIDO VEICULADO NA 
EXORDIAL. ERROR IN PROCEDENDO DECORRENTE DA 
INADEQUADA INTERPRETAÇÃO DOS PEDIDOS DO AUTOR. 
CUMULAÇÃO SUCESSIVA TRATADA COMO SE FOSSEM PEDIDOS 
ALTERNATIVOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. - O Tribunal de origem interpretou como pedidos alternativos a cumulação 
sucessiva formulada pelo impetrante na inicial e, assim, deliberou por 
"conceder a segurança, por maioria, em relação ao pedido alternativo".
2. - Inconformado com essa decisão, interpõe o impetrante o presente 
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recurso, pelo qual intenta "seja concedida in totum a segurança requerida, e 
seja completado o r. Acórdão com o fim precípuo de determinar a 
recondução do servidor recorrente ao quadro da Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais".
3. - O pedido alternativo tem seu conceito fixado no art. 288, caput, do CPC. 
Não é a hipótese dos autos, dado que o impetrante não se contenta com 
apenas uma das prestações requeridas, tanto assim que agora recorre, 
buscando os pedidos remanescentes que lhe foram negados. Ademais, 
fosse o caso de pedidos alternativos, a concessão de um só - como foi o 
entendimento da Corte estadual, expresso no acórdão ora recorrido - 
subtrairia ao recorrente o interesse recursal, inviabilizando a admissibilidade 
do presente recurso.
4. - Tratando a espécie de cumulação sucessiva de pedidos, fundada no art. 
292 do CPC, o indeferimento do principal - pressuposto lógico e essencial 
para o exame dos demais - impede a apreciação dos outros pleitos 
sucessivamente apresentados. Portanto, não poderia o Tribunal de Justiça 
rejeitar o pedido principal e deferir, a seu talante, um dos outros quatro 
sucessivos, como se alternativo fosse. Há, no caso, claro error in 
procedendo, decorrente da equivocada interpretação dos pedidos, o que 
acarreta a nulidade do acórdão recorrido e impede a apreciação, nesta 
instância, do mérito da causa. Precedentes.
5. - Recurso ordinário conhecido e provido para cassar o acórdão recorrido 
e determinar a devolução do feito à Corte de origem para novo e adequado 
exame dos pedidos veiculados na peça inaugural.
(RMS 38.632/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015 - destaque meu).

 
Desse modo, dependendo a análise dos demais pedidos do deferimento do 

primeiro - a convocação do Comitê Gestor - com o seu não acolhimento, resta 
prejudicada a apreciação daqueles.

Posto isso, indefiro a inicial, nos termos dos arts. 10, caput, da Lei n. 
12.016/2009; e 34, XIX e 212 do Regimento Interno desta Corte Superior.

Sem honorários de sucumbência a teor do disposto no art. 25 da Lei do 
Mandado de Segurança e enunciado da Súmula 105 desta Corte.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Brasília, 25 de junho de 2020.

REGINA HELENA COSTA 
Relatora
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