
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – 

CFOAB, serviço público dotado de personalidade jurídica própria e forma 

federativa, regulamentado pela Lei nº 8.906/94, com sede em Brasília/DF, no 

SAUS, Qd. 05, Lote 01, Bloco M, inscrito no CNPJ sob nº 33.205.451/0001-14, 

endereço eletrônico: pc@oab.org.br, vem, por seu Presidente (doc. 01) e pelos 

advogados signatários (doc. 02), amparado no art. 102, § 1º, da Constituição 

Federal, nos dispositivos da Lei nº 9.882/99 e nos artigos 44, inciso I, da Lei nº 

8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), propor a 

presente 

 
 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL, 

com pedido de concessão de tutela de urgência antecipada 

 

 
contra atos e omissões da gestão das políticas públicas do setor cultural no Brasil, 

notadamente os atos normativos: Portaria n. 22, de 21 de dezembro de 2020; 

Portaria n. 24 de 22 de dezembro de 2020; Decreto n. 10.755 de 26 de julho de 

2021, Portaria MTUR nº 12 de 28 de abril de 2021, Portaria n. 118, de 31 de maio 

de 2021, Portaria n. 604, de 27 de outubro de 2021, Portaria Secult/MTUR nº 44, 

de 5 de novembro de 2021, violadores de preceitos fundamentais constitucionais, 

em especial os arts. 215; 216; 216-A; 221; e 222, 1º; 3º; 5º, , IV, VI, VIII, IX, XIII e 

LXXIII; 23, III, IV e V; 37, 196, 227, todos da Constituição da República. Ao final, 

requer, subsidiariamente, o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional”, 

consubstanciado na longa série de atos comissivos e omissivos praticados por 

diversos agentes públicos responsáveis pela política nacional de cultura, em 

variados graus da Administração Pública, de acordo com as razões de fato e de 

direito a seguir expostas. 
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“Arte é uma coisa imprevisível, é descoberta, é uma invenção da vida. 
E quem diz que fazer poesia é um sofrimento está mentindo: 

é bom, mesmo quando se escreve sobre uma coisa sofrida. 
A poesia transfigura as coisas, mesmo quando você está no abismo. 

A arte existe porque a vida não basta” 
 

Ferreira Gullar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bebida é água / Comida é pasto 
Você tem sede de quê? / Você tem fome de quê? 
A gente não quer só comida / A gente quer comida, diversão e arte 
A gente não quer só comida / A gente quer saída para qualquer parte 
(...) A gente não quer só dinheiro / A gente quer dinheiro e felicidade 
A gente não quer só dinheiro / A gente quer inteiro e não pela metade”. 

 
ANTUNES, Arnaldo; FROMER Marcelo; BRITTO Sérgio. 
“Comida”. WEA., 1987. 
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I. OBJETO DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 

 

1. O objeto desta ação de controle concentrado é o reconhecimento, por esta 
Eg. Corte, dos atos em série perpetrados pela atual Administração Pública, em clara 
violação a diversos preceitos fundamentais, tais como os princípios da liberdade de 
expressão, liberdade de iniciativa, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 
princípios da separação de poderes e da Administração Pública (legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), o direito à saúde e, 
notadamente, a garantia do pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 
da cultura nacional, além do apoio e incentivo da valorização e a difusão das 
manifestações culturais. 

 
2. Em atendimento ao art. 3º da Lei 9.882, o autor indica os atos questionados, 
tanto normativos quanto decisões administrativas violadoras de preceitos 
fundamentais. São eles: o Portaria n. 22, de 21 de dezembro de 2020; Portaria n. 24 
de 22 de dezembro de 2020; Decreto n. 10.755 de 26 de julho de 2021, Portaria 
MTUR nº 12 de 28 de abril de 2021, Portaria n. 118, de 31 de maio de 2021, 
Portaria n. 604, de 27 de outubro de 2021, Portaria Secult/MTUR nº 44, de 5 de 
novembro de 2021 

 
3. Adota-se como parâmetro de controle para aferição da violação dos 
preceitos fundamentais os artigos 215; 216; 216-A; 221; e 222, 1º; 3º; 5º, , IV, VI, 
VIII, IX, XIII e LXXIII; 23, III, IV e V; 37, 196, 227, todos da Constituição da 
República. 

 

II. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSELHO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL 

 

4. A Constituição Federal (“CF”), no art. 103, VII, confere ao Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil (“CFOAB”) legitimidade para propor as ações 
de controle concentrado de constitucionalidade, o que se estende à Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF prevista no art. 102, §1º, da 
Carta Magna, na conformidade do art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.882/1999. Essa 
legitimidade, como assentado pela jurisprudência desse STF, tem caráter universal, 
ou seja, “independe do requisito da pertinência entre o seu conteúdo e o interesse 
dos advogados como tais” (ADI 3). 

 
5. A garantia dos direitos culturais – o que inclui a promoção e proteção da 
cultura local como elemento formador da identidade nacional – é temática 
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impregnada de jusfundamentalidade. Sua índole principiológica é amplamente 
reconhecida pela melhor doutrina e textualmente prevista não apenas na 
Constituição, como em alguns dos mais importantes instrumentos do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos. Em outras palavras: cultura é um direito 
fundamental. 

 
6. A presente ADPF se debruça sobre a necessidade de se garantir a 
implementação dos preceitos fundamentais constitucionais que obrigam a 
Administração Pública a formular, executar e zelar pela adequação das políticas de 
apoio e incentivo à cultura. Tudo em um ambiente de plena liberdade artística, 
intelectual, de expressão e de pensamento, simbolicamente diverso, 
economicamente dinâmico e politicamente livre de qualquer forma de censura ou 
discriminação, pois disso não prescinde o Estado Democrático de Direito. Resta, 
assim, demonstrada a legitimidade ativa do Requerente para a propositura da 
presente ADPF. 

 

III. CABIMENTO DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL 

 

7. Como ficará evidente ao longo desta argumentação, o setor cultural como 
um todo, assim compreendidas as pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à 
criação e produção das obras artístico-literárias no Brasil – autores, artistas, 
produtores etc. – vem sofrendo, já há algum tempo, com a inobservância sistêmica, 
ou aplicação deliberadamente inconstitucional, dos principais mecanismos de 
fomento e incentivo previstos em lei. Além de atrasos e paralisações que 
inviabilizam o uso da política pública por seus destinatários, a Administração tem 
se valido de filtros de conteúdo, entre outros mecanismos análogos à censura, em 
uma postura abertamente dirigista e contrária à Constituição. 

 
8. A questão como um todo decorre de uma série de atos omissivos e 
comissivos de autoridades diversas, em diferentes órgãos do poder executivo 
federal, com reflexos nos níveis estadual e municipal. Os impactos desses atos e 
omissões na plena fruição dos direitos culturais são severos e atingem toda a 
sociedade, tanto desta quanto das futuras gerações. Além de jogar uma sombra de 
incerteza sobre o futuro, colocam em risco o legado de décadas de investimentos 
públicos e privados na construção de um setor cultural forte, capaz de levar ao 
mundo a potência da cultura brasileira, em toda a sua pluralidade. 

 
9. Apesar de interpelada por inúmeras vezes – tanto em foros públicos como 
em audiências públicas no Congresso Nacional especialmente convocadas para 
discutir as questões aqui colocadas –, nenhuma solução efetiva foi apresentada ou 
sequer sinalizada pela Administração Pública. Diante disso, diversas ações judiciais 
têm sido ajuizadas por organizações da sociedade civil, lideranças setoriais, 
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parlamentares e o próprio Ministério Público Federal. Há avanços pontuais, mas a 
tutela caso a caso não tem se mostrado capaz de tratar a questão sistêmica de 
forma eficaz, pois os atos eivados de inconstitucionalidade se sucedem e partem de 
múltiplas fontes. Daí, a necessidade de intervenção desse Eg. Supremo Tribunal. 

 
10. Evoca, por isso, o Requerente, a presente Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental, que desde já requer seja admitida, por ser medida 
adequada ao tratamento das lesões a preceitos fundamentais perpetradas por 
agentes públicos que, por suas características, não podem ser satisfatoriamente 
sanadas por outros instrumentos de controle de constitucionalidade, em especial a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, em razão do caráter sistêmico das violações 
ao setor cultural. 

 
11. Sobre a subsidiariedade da ADPF, determinada pelo art. 4, §1º, da Lei 
9.882/1999, cabe ressaltar que esta é a única via processual viável para o controle 
concentrado de constitucionalidade que aqui se busca. Como reconhecido por essa 
Corte Constitucional na ADPF nº 33, o caráter subsidiário da via que ora se escolhe 
se revela diante da “[...] inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, 
compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver 
a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. A 
existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a 
priori, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em 
virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação”.2 

 
12. A presente ADPF não questiona apenas atos normativos ou condutas 
específicas, mas uma longa série de atos e condutas comissivas e omissivas, de 
múltiplas fontes, cuja amplitude e alcance ameaçam desconstruir uma política de 
Estado profundamente referenciada em preceitos constitucionais. Nesse contexto, 
as vias de controle difuso se mostram insuficientes, pois o que aqui se roga ao 
Supremo Tribunal Federal é a correção dos rumos da política vigente, 
restabelecendo sua conformidade com a Constituição. Não havendo outro 
instrumento de controle concentrado apto a verificar a constitucionalidade da 
política pública conduzida pelo Estado, impõe-se reconhecer que, no contexto dos 
processos de natureza objetiva, a ADPF constitui o único meio de fiscalização 
constitucional capaz de responder de forma ampla, geral e imediata às violações 
caracterizadas. 

 

IV. OS FATOS: A CULTURA BRASILEIRA SOB ATAQUE 
 

13. Participar, livre e plenamente, da vida cultural das sociedades, seja por 
meio da criação e produção artístico-literária, seja pelo acesso e preservação das 
obras resultantes desses processos, é, inegavelmente, um direito fundamental. Por 

 
2 BRASIL. STF. ADPF 33. Rel. Min. Gilmar Mendes. 
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um lado, impõe-se ao Estado que se abstenha de intervir na liberdade artística por 
artifícios como a censura, aberta ou velada; por outro, que lance mão de ações 
positivas, que criem condições objetivas para o efetivo exercício dos direitos 
culturais. Trata-se de um princípio estruturante da ordem constitucional brasileira, 
do direito internacional dos direitos humanos e da própria noção de civilização, ela 
mesma decorrência da experiência cultural.3 

 
14. A Constituição consagra o acesso à cultura, particularmente à produção 
cultural brasileira, como um direito público subjetivo.4 Todos os cidadãos, sem 
distinção de qualquer tipo, têm o direito de ver atendidas, pelo Estado, suas 
necessidades culturais básicas, que incluem a criação de condições objetivas que 
favoreçam a livre criação, o apoio oficial à produção e difusão e a proteção e 
facilitação da fruição dos bens materiais e imateriais constituem o patrimônio 
cultural brasileiro, tudo nos expressos termos da Lei Maior. 

 
15. Alijar qualquer segmento da sociedade desse processo equivale a negar-lhe 
a própria cidadania, pois os bens culturais são “portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira”, nas belas palavras do caput do art. 216 da CF. Pouco antes, no art. 215, 
o texto constitucional não deixa dúvidas do papel do Estado como titular da 
obrigação de garantir a efetividade desses direitos, não como mero formulador de 
diretrizes, mas como apoiador, incentivador e difusor. Não se trata de opção 
programática deste ou daquele governo, mas de uma determinação constitucional, 
uma política de Estado duradoura, que é imposta a todos: 

 
 

“Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará 
e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais”. (sem grifos no original) 

 
 

16. Aqui se fala em liberdades fundamentais – liberdade (inclusive econômica) 
de pensamento, criação e expressão artística; liberdade de acesso à arte e a uma 
cultura diversa e representativa; liberdade de preservação do patrimônio cultural 
e da memória  coletiva; liberdade  contra a  destruição da  autonomia técnica  de 

 
3 “Não é demais acrescentar que, a nosso ver, a investigação filosófica pressupõe pelo menos uma  
verdade – admitida à vista das verdades das ciências –, e é a capacidade  sintetizadora  do 
espírito, pela qual o homem se distingue dos outros animais, aos quais não é dado superar, 
integrando-os numa unidade conceitual nova e concreta, os elementos particulares e multíplices da 
experiência”. In REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 13. Grifos no 
original. 
4 CRETELLA JÚNIOR, José. Dos Atos Administrativos Especiais. Rio de Janeiro: Forense, 1998, pp. 
432-433. (“[...] quando o administrado tem o direito de exigir do Estado o cumprimento de obrigações 

ativas ou passivas, dizemos que está de posse e no uso de seus direitos públicos subjetivos  ‘erga 
statum’, figurando, pois como sujeito ativo de tais direitos e a Administração como sujeito passivo”). 
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agências que são de Estado, não de um governo transitório. São direitos garantidos 
a todos pela Constituição Federal e profundamente referenciados em instrumentos 
basilares do Direito Internacional dos Direitos Humanos, em especial a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos5 e o Pacto Internacional pelos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais6, além da Convenção da Unesco sobre Diversidade 
Cultural7, todos devidamente internalizados em nosso ordenamento. 

 
17. O arcabouço normativo-institucional que rege o funcionamento das 
políticas de fomento e incentivo à cultura – como a Lei Rouanet (Lei nº 
8.313/1991) (Doc 3), a Lei do Audiovisual (Lei nº 8.685/1993) (Doc 4), a MP nº 
2.228-1/2001 (Doc 5) ou a Lei do Fundo Setorial do Audiovisual (Lei nº 
11.437/2006) (Doc 6), entre outras – realiza, no âmbito infraconstitucional, 
preceitos previstos, com especial ênfase, nos artigos 215; 216; 216-A; 221; e 222 
da Constituição Federal, mas também nos artigos 5º, IX e LXXIII; 23, III, IV e V; 227. 
Seu descumprimento sistemático, por autoridades diferentes, associado a um – 
antes, mal disfarçado; agora, já declarado – projeto dirigista, compromete a plena 
fruição da liberdade de expressão e dos direitos culturais que, por serem 
fundamentais, trazem a matéria para o plano das discussões de ordem 
constitucional. 

 
18. O contexto de violações em série que justifica a propositura desta ADPF é 
particularmente notável na gestão do processo de seleção e aprovação de projetos 
propostos de acordo com a Lei 8.313/1991, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, 
melhor conhecida como “Lei Rouanet” (Doc 3). Além da desestruturação da única 
instância paritária de análise e seleção de projetos, a Comissão Nacional de 
Incentivo à Cultura – CNIC, justamente o locus de participação da sociedade civil, e 
da inexplicável concentração dos poderes a ela pertinentes nas mãos de um único 
agente do Estado, houve uma redução drástica no volume de projetos aprovados, 
além do estabelecimento de ordens de prioridade sem previsão legal. 

 
19. A pretexto de cumprir determinações do Tribunal de Contas da União – 
TCU, que o próprio tribunal nega ter feito, a Secretaria Especial de Cultura, que 
deveria zelar pelo apoio, incentivo, valorização e difusão das manifestações 
culturais, promove, sem constrangimentos, o estrangulamento econômico e 
artístico do setor. O faz, não raro, acompanhado de declarações públicas as mais 
deletérias, que em nada condizem com a função constitucional desses agentes. Esta 

 

5 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. 
Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. 
Acesso em: 11 out. 2021. 
6 BRASIL. Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992. Promulga o Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm>. Acesso em: 11 out. 2021. 
7 BRASIL. Decreto n. 6.177, de 1° de agosto de 2007. Promulga a Convenção sobre a Proteção e 

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris, em 20 de outubro de 
2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 
2010/2007/decreto/d6177.htm>. Acesso em: 11 out. 2021. 
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peça colaciona, adiante, diversos exemplos que falam por si e que são de amplo 
conhecimento. 

 
20. E há mais, infelizmente. Projetos que cumprem todos os requisitos legais, 
muitos com anos de execução dentro do mesmo arcabouço normativo e 
patrocinadores estáveis, têm sido sumariamente reprovados pela Secretaria 
Especial de Cultura, ameaçando a continuidade de programas essenciais à 
formação artística em diversas áreas. Em certos casos, a decisão se dá por critérios 
absolutamente ilegais, que vão da censura velada ao dirigismo explícito, por vezes 
com indisfarçável viés religioso. Essa postura constitui uma violação frontal não 
apenas à extensa série de dispositivos constitucionais que tutelam a livre 
manifestação das ideias, mas ao próprio princípio da laicidade do Estado, ao qual 
todos os atos de qualquer agente público obrigatoriamente se vinculam. 

 
21. Atos similares ocorrem na Fundação Palmares, onde, como detalhado 
mais adiante, o presidente do órgão, fundamentado em portaria editada em 
novembro de 2020, baniu de documentos e arquivos oficiais referências a autores 
e personalidades amplamente reconhecidas como essenciais para a memória da 
cultura negra, por motivos puramente político-ideológicos8. Em outras palavras, 
age como se acreditasse que detém competência legal para adulterar registros e 
repositórios públicos segundo a própria vontade, como se tais arquivos lhe 
pertencessem, pessoalmente. E ainda fazê-lo ao arrepio dos consensos 
doutrinários mais comezinhos do campo de estudo que constitui a própria razão 
de ser de seu cargo: o combate ao racismo e às desigualdades raciais. Em nosso 
ordenamento jurídico constitucional, isso é inadmissível. 

 
22. No âmbito específico do setor audiovisual, preocupa a paralisação, para 
efeitos práticos, do Fundo Setorial do Audiovisual (“FSA”), seu principal 
mecanismo de fomento. Desde 2019, não há novos editais, sendo que os recursos 
que os alimentam, advindos de uma CIDE, foram e seguem sendo arrecadados, 
comprometidos e mesmo empenhados. Sem acesso a esse fundo, boa parte da 
atividade audiovisual, especialmente a de produção independente, se inviabiliza. É 
por meio desse segmento, contudo, que boa parte dos grupos que formam a 
sociedade brasileira encontra um veículo para expressar sua arte e suas ideias, 
sem depender exclusivamente de um grande distribuidor ou canal de televisão. 

 
23. Sustar um canal de investimentos públicos previsto em lei, sem uma 
motivação juridicamente sólida, viola direitos culturais de caráter fundamental. 
Isso restringe as condições objetivas para a produção de novas obras brasileiras, as 
mesmas que nos termos do art. 216 da Constituição integrariam, caso realizadas, o 
patrimônio cultural compartilhado por toda a sociedade. Do ponto de vista da 
liberdade econômica e livre iniciativa, preceitos fundamentais igualmente violados, 
os direitos relativos à propriedade intelectual permaneceriam no Brasil e aqui 

 
8 Portaria Nº 189, de 10 de novembro de 2020 (Doc 7) 
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seriam mantidos os resultados de sua exploração econômica, contribuindo para a 
formação e acúmulo de capital intelectual no país no longo prazo. 

 
24. Vale lembrar, em uma nota paralela, que os ativos intangíveis, como são os 
direitos de propriedade intelectual incidentes sobre obras artístico-literárias, 
concentram a maior parte do valor dos bens e serviços que movem a economia 
contemporânea. Governos no mundo inteiro se desdobram para criar meios de 
produzir, adquirir e manter bens protegidos por direitos de PI, pois é esta a 
riqueza de nosso tempo,9 tendência que só deve se aprofundar nas próximas 
décadas. Gilles Lipovetsky e Jean Serroy chegam a anunciar a ascensão de um 
“capitalismo artista”, marcado pela centralidade da valoração estética na formação 
de valor econômico: 

 

“[...] a economia artista participa sem embaraços do 
desenvolvimento da nova economia do imaterial que, assinalando 
o fim da organização fordiana da produção, constitui uma 
mutação dos fatores de crescimento e dos paradigmas de 
competitividade e de criação de valor. O dinamismo da economia 
desmaterializada não repousa apenas na informação e no 
conhecimento, mas também na engenharia do estilo, dos sonhos, 
das narrativas, das experiências significantes, em outras palavras, 
nas dimensões imateriais do consumo. A uma ‘economia 
cognitiva’, se soma uma economia intuitiva ou estética: juntas, elas 
ilustram a ascensão do registro imaterial típico do modelo pós- 
fordiano do capitalismo hipermoderno. Fundado numa economia 
assentada nas narrativas, imagens e emoções, o capitalismo artista 
se impõe como um dos componentes do novo ‘capitalismo 
imaterial’, movimentado por mercados individuados de 
experiências, de preferências subjetivas cada vez mais 
heterogêneas cujas alavancas de criação de valor são o saber, a 
inovação, a imaginação.”10 

 

 
9 No final de 2015, a Ernst & Young estimou que as 11 atividades classificadas pela UNESCO como 
culturais/criativas – arquitetura, música, livros, cinema, televisão, rádio, jornais, revistas, 
publicidade, artes performáticas, artes visuais e jogos eletrônicos – movimentavam US$ 2,25 
trilhões em todo o mundo. Cf. LHERMITTE, B; PERRIN B; BLANC, S. Cultural Times: The First 
Global Map of Cultural and Creative Industries. Londres: Ernst & Young, 2015, p.  5. 
(“Capitalizing US$2,250b and nearly 30 million jobs worldwide, the cultural and creative industries 
are major drivers of the economies of developed as well as developing countries. Indeed, they are 
among the most rapidly growing sectors worldwide. It influences income generation, job creation and 
export earnings. It can forge a better future for many countries around the globe”). Disponível em: 
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/cultural_times._the_first_global_map_of_cult 
ural_and_creative_industries.pdf. Acesso em 30/7/2021. Nota de tradução: a vírgula nos números 
expressos em língua inglesa tem a função do “ponto”’ na grafia de números em português. Assim, 
US$ 2,250b significa 2.250 bilhões (ou 2,25 trilhões) de dólares norte-americanos. 
10 LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo 
artista. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 44. 
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25. Do ponto de vista do desenvolvimento econômico do país, portanto, a 
interrupção ou redução drástica da produção cultural local equivale a solapar as 
bases de um dos poucos setores intensivos em capital intelectual nos quais o país 
já é competitivo hoje. Pelas estimativas oficiais, o setor cultural movimenta algo em 
torno de 2,5% do Produto Interno Bruto – PIB e emprega mais de 5 milhões de 
pessoas.11 Tudo isso em uma atividade com baixo impacto ambiental e 
naturalmente dependente do trabalho humano, porque fundada naquilo que lhe é 
mais peculiar: a liberdade de expressão. 

 
26. Na gestão dos programas de fomento ao audiovisual administrados pela 
Agência Nacional do Cinema – ANCINE, autarquia especial que goza de 
autonomia administrativa em relação à Secretaria Especial de Cultura, observam- 
se bloqueios institucionais semelhantes aos impostos aos mecanismos da Lei 
Rouanet. Também no caso do audiovisual, o volume de novos projetos caiu para 
uma fração do que era há bem pouco tempo, com pretextos semelhantes, 
relacionados a uma suposta orientação do TCU já afastada pelo próprio tribunal, 
como já mencionado anteriormente. Também aqui verificou-se a imposição de 
filtros de conteúdo análogos à censura, como no notório caso dos editais de filmes 
com temática LGBTQIA+ e no episódio mais recente do Festival de Jazz do Capão, 
ambos detalhados mais adiante. 

 
27. Especificamente em relação à paralisação ou redução drástica do fluxo de 
aprovação e/ou contratação de projetos, é importante lembrar que, tanto no 
campo dos incentivos da Lei Rouanet quanto do caso do fomento ao audiovisual, há 
recursos em caixa, em muitos casos já captados ou empenhados, em volume mais 
que suficiente para evitar retrocessos na implementação da política pública. Por 
lei, esses recursos não podem ter outra destinação. Portanto, além de legalmente 
injustificável, economicamente contraproducente e socialmente desastroso, o 
represamento desses recursos é inútil, do ponto de vista da gestão orçamentária. É 
apenas dinheiro parado, alijado de sua função legal. 

 
 

11 Segundo o IBGE: “O setor cultural ocupava, em 2018, mais de 5 milhões de pessoas, de acordo com 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), representando 
5,7% do total de ocupados no país. Mais da metade eram mulheres (50,5%), pessoas de cor ou raça 
branca (52,6%) e com menos de 40 anos de idade (54,9%). Além disso, se comparado ao total das 
ocupações, o percentual daqueles com nível superior era maior (26,9% no setor cultural ante 19,9% 
no total de ocupados). [...] As pesquisas estruturais econômicas, que são feitas com base em uma 
amostra de empresas dentro de um universo menor que o do Cadastro Central de Empresas estimaram 
que havia, em 2017, 223,4 mil empresas associadas ao setor cultural, que ocuparam 1,7 milhão de 
pessoas e geraram uma receita líquida de aproximadamente R$ 539 bilhões. O valor adicionado pelo 
setor nesse ano foi de cerca de R$ 226 bilhões”. IBGE. SIIC 2007-2018: Setor cultural ocupa 5,2 
milhões de pessoas em 2018, tendo movimentado R$ 226 bilhões no ano anterior. Agência 
IBGE de Notícias (5/12/2019). Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala- 
de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26235-siic-2007-2018-setor-cultural-ocupa-5-2- 
milhoes-de-pessoas-em-2018-tendo-movimentado-r-226-bilhoes-no-ano-anterior. Acesso em 
30/7/2021. 
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28. As perdas causadas pela desarticulação dos principais mecanismos de 
fomento à atividade cultural, associada ao “chilling effect” que desencoraja 
investimentos na elaboração de projetos que possam ser considerados “polêmicos” 
por critérios ideológicos, já eram perceptíveis antes mesmo da pandemia de 
COVID-19, que apenas agravou o quadro geral. A produção independente, em 
especial, principal responsável pela diversidade da cultura brasileira das últimas 
duas décadas, corre o risco iminente de colapso. Sem ela, muitos grupos sociais 
perdem a única alternativa viável para produzir e disseminar suas obras e assim 
participar efetivamente do diálogo intercultural, um inegável direito fundamental. 

 
29. Importante destacar que o enorme passivo de prestação de contas 
existente tanto na Secretaria Especial de Cultura quanto na ANCINE se deve não 
aos produtores, que em sua imensa maioria realizaram os projetos e prestaram 
contas nos termos da Lei. É a Administração Pública que não conclui os processos 
de análise, em franco descumprimento do art. 37 da CF. Há diversos casos de 
prestações pendentes de análise há mais de uma década, cujos proponentes ainda 
hoje são instados a apresentar documentos fiscais de 15 anos atrás, às vezes mais, 
perpetuando uma situação de insegurança jurídica altamente prejudicial ao 
desenvolvimento do setor cultural, como seria para qualquer outra atividade. Por 
isso, aqui se pleiteia, também, o reconhecimento expresso da aplicação da 
prescrição quinquenal tanto para a guarda de documentos quanto para a 
prestação de contas de recursos dos projetos. 

 
30. Parte do atraso nesse processo de análise e aprovação se deve a um 
emaranhado burocrático que trata os recursos destinados ao setor cultural como 
se fossem parte de uma política compensatória ou uma espécie de “auxílio”, e não 
um programa de fomento setorial referenciado em preceitos constitucionais, como 
de fato e de direito é. Os incentivos fiscais à cultura representam, somados, pouco 
mais de 0,6% do total da renúncia fiscal federal.12 Muitos outros setores da 
economia recebem do Estado benefícios fiscais mais vultosos que os destinados ao 
setor cultural, com pouco ou nenhum controle público sobre a aplicação dos 
recursos em si13. Para o produtor cultural, a entrega da obra, objeto do 
financiamento público, por perfeita e acabada que esteja, é apenas o começo de um 
longo processo que consumirá tempo, energia e recursos que deveriam ser 
investidos na próxima produção, mas acabam pagando o custo da ineficiência 
estatal. 

 
 

12 NIKLAS, Jan e AUTRAN, Paula. Lei Rouanet: o mínimo que você precisa saber para falar do 
assunto sem passar vergonha. O Globo, 10/12/2018. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/cultura/lei-rouanet-minimo-que-voce-precisa-saber-para-falar-do- 
assunto-sem-passar-vergonha-23293997. Acesso em 30/7/2021. 
13 Os setores de comércio e serviço representam 28,55% da renúncia fiscal total, o setor  da 
indústria 11,89%, o setor da agricultura 10,32% (Receita Federal), e nenhum deles presta contas 
dos montantes recebidos, divulga a marca do Ministério, nem tem qualquer compromisso formal, 
haja vista as montadoras de veículos que, após anos de incentivos fiscais, saíram  do Brasil, sem 

ônus. 
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31. Estes não são os únicos focos de preocupação. No âmbito do audiovisual, 
houve, ainda, omissões relacionadas à cota de tela nas salas de exibição, que não foi 
implementada durante todo o ano de 2019, o que abriu espaço para que um único 
filme, estrangeiro, chegasse a ocupar, simultaneamente, mais de 80% dos cinemas 
brasileiros.14 Enquanto isso, produções nacionais com excelente performance de 
bilheteria foram abruptamente excluídas de diversas salas, sem qualquer 
negociação ou mesmo aviso prévio. A mesma omissão se repetiu em 2020 e 
arruinou os três últimos anos de vigência da cota de tela, prevista nos artigos 55 a 
59 da Medida Provisória 2.228-1, de 6 de setembro de 2001 (Doc 5), cuja 
renovação agora depende de ação do Poder Legislativo. 

 
32. Juntos, esses e outros elementos, a seguir detalhados, formam um cenário 
alarmante, de consequências potencialmente desastrosas para o desenvolvimento 
econômico e sociocultural do país. No limite, ameaçam inviabilizar legítimas 
ambições soberanas, a partir da destruição de um capital de “soft power” 
acumulado ao longo de pelo menos um século de diplomacia cultural muito bem- 
sucedida.15 Por serem graves, reiteradas e generalizadas, praticadas por diferentes 
autoridades e com grande risco de judicialização em massa, as violações aqui 
apontadas parecem mesmo indicar a existência de um Estado de Coisas 
Inconstitucional – ECI, caracterizado pela não implementação, ou implementação 
grosseiramente desidiosa, da política nacional de cultura. 

 

V. ATOS NORMATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VIOLADORES DE PRECEITOS 
FUNDAMENTAIS 

 
V.1 ESVAZIAMENTO DA COMISSÃO NACIONAL DE INCENTIVO À CULTURA 

 
V.1.1 Resumo fático 

 

14 O Filme “Ultimato: Vingadores”, da franquia americana Marvel, ocupou ao redor de 2.700 salas de 
cinema no Brasil em abril de 2019, o que corresponde a 80% do total. 

https://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-147740 
15 Segundo o Anholt-Ipsos Nation Brands IndexSM (NBI), influente estudo global da empresa de 
consultoria Ipsos, que avalia a reputação de 50 países como se fossem marcas, a imagem do Brasil 
vem se deteriorando nos últimos anos, processo que só não foi mais agudo por conta do quesito 
“cultura”. Diz o comunicado de imprensa da Ipsos: “A edição de 2020 do levantamento, divulgada em 
outubro, coloca o Brasil no 29º lugar do ranking. A posição acentua o declínio da reputação brasileira 
nos últimos anos: em 2019, o Brasil ficou em 27º no NBI; já em 2018, alcançou o 25º lugar. [...] Para o 
ranqueamento geral, o Anholt-Ipsos Nation Brands IndexSM avalia a reputação de cada nação em seis 
campos: Exportação, Governança, Cultura, Pessoas, Turismo e Imigração & Investimentos. O Brasil se 
saiu melhor em Cultura, atingindo o top 10”. (Grifamos). Cf. IPSOS. Brasil fica na 29ª posição em 
ranking de nações com melhor reputação entre 50 países. Disponível em: 
https://www.ipsos.com/pt-br/brasil-fica-na-29a-posicao-em-ranking-de-nacoes-com-melhor- 
reputacao-entre-50-paises. Acesso em 5/8/2021. Sobre o tema da diplomacia cultural, cf. RIBEIRO, 
Edgard Telles. Diplomacia cultural: seu papel na política externa brasileira. Brasília: Fundação 
Alexandre  de  Gusmão, 2011. Disponível em: http://funag.gov.br/loja/download/824- 
Diplomacia_Cultural_-_Seu_papel_na_PolItica_Externa_Brasileira_2011.pdf. Acesso em 5/8/2021. 
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33. A Comissão Nacional de Incentivo à Cultura – CNIC foi desarticulada e 
esvaziada institucionalmente. Inicialmente, em razão da não publicação, pelo 
Secretário Especial da Cultura, do Edital para habilitação das entidades 
representativas da sociedade civil, e dos atos administrativos decorrentes e, mais 
recentemente, pela publicação do Decreto n. 10.755 em 26 de julho de 202116 

(doc. 08), que excluiu a CNIC do acompanhamento e aprovação dos projetos, bem 
como revogou sua competência de indicação dos integrantes da sociedade civil e 
de definição de seu Regimento Interno. 

 
34. Trata-se de ação que deliberadamente exclui a sociedade civil do processo 
de aprovação e controle de projetos que pretendem o uso dos incentivos fiscais 
previstos na Lei Rouanet, com radical redução da transparência dos processos 
decisórios, que agora estão concentrados na figura do Secretário Nacional de 
Fomento e Incentivo à Cultura. Práticas e processos que há 30 anos contam com a 
participação da sociedade civil foram abandonados e as decisões passaram a ser 
realizadas em salas fechadas, com motivações insondáveis. Um franco retrocesso 
democrático. 

 
V.1.2 Discussão 

 

35. A Lei Rouanet determina que o Governo Federal garanta e estimule a 
participação comunitária, a representação dos artistas e criadores assim como a 
organização sistêmica da área cultural por meio da implantação de Conselhos de 
Cultura nos estados, no Distrito Federal e nos municípios17. Especificamente na 
esfera federal, instituiu a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura – CNIC, um 
colegiado formado por integrantes do poder público e por representantes da 
sociedade civil18. 

 
36. O Decreto n. 5.761 de 27 de abril de 2006 (doc. 09), que regulamentou a Lei 
n. 8.313/1991 (doc. 03) até o advento do Decreto n. 10.755, de 26 de julho de 2021 
(doc. 08), estabeleceu que a Comissão Nacional de incentivo à Cultura – CNIC teria 

 
 

16 “Regulamenta a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, estabelece a sistemática de execução 
do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, altera o Decreto nº 6.299, de 12 de dezembro 
de 2007, e o Decreto nº 9.891, de 27 de junho de 2019, e dá outras providências.” 
17 BRASIL. Lei 8.313/1991, art. 31. “Com a finalidade de garantir a participação comunitária, a 
representação de artista e criadores no trato oficial dos assuntos da cultura e a organização nacional 

sistêmica da área, o Governo Federal estimulará a institucionalização de Conselhos de Cultura no 
Distrito Federal, nos Estados, e nos Municípios”. 
18 BRASIL. Lei 8.313/1991, Art. 32. Fica instituída a Comissão Nacional de incentivo à Cultura - 
CNIC, com a seguinte composição: I - o Secretário da Cultura da Presidência da República; II - os 

Presidentes das entidades supervisionadas pela SEC/PR; III - o Presidente da entidade nacional que 
congregar os Secretários de Cultura das Unidades Federadas; IV - um representante do 
empresariado brasileiro; V - seis representantes de entidades associativas dos setores culturais e 
artísticos de âmbito nacional. 
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o papel de recomendar a aprovação total, parcial ou a não aprovação de projetos 
apresentados ao Sistema de Incentivo à Cultura (SALIC). Com esta função de 
análise e avaliação dos pareceres técnicos de cada projeto, a CNIC, em reuniões 
mensais durante os últimos 30 anos, vem contribuindo para o aprimoramento dos 
procedimentos e mesmo dos projetos em razão da expertise e conhecimento 
teórico e prático dos representantes das variadas linguagens artísticas e da 
sociedade civil. 

 
37. Desde a implantação da lei, foram realizadas 322 reuniões da CNIC, e 
apenas na última década - 2011 a 2021 - foram avaliados 45.901 projetos19. Parte 
foi executada ou está em fase de execução, já que nem todo projeto avaliado é 
aprovado, e nem todo projeto aprovado consegue atrair patrocinadores. De 
qualquer forma, todos os mais de 45 mil projetos avaliados, até abril de 2021, no 
mecanismo da Lei Rouanet o foram no contexto de discussões colegiadas da CNIC, 
com a participação de integrantes qualificados da sociedade civil20. Foi o que 
garantiu a compreensão das características do setor, de cada área artística. A partir 
desse diálogo surgiram propostas e soluções, muitas das quais serviram de base 
para as Instruções Normativas publicadas nos últimos anos. 

 
38. A nomeação dos representantes de entidades associativas dos setores 
culturais e artísticos de âmbito nacional dependia da publicação de Edital para 
habilitação das entidades21. Ocorre que, mesmo ciente do final do prazo do 
mandato dos representantes da sociedade civil, a Secretaria Especial de Cultura 
publicou, apenas em 30 de setembro de 2021, o Edital de Seleção Pública 
SECULT/MTUR Nº 1/2021 (doc. 12), o qual empossará os novos integrantes 
da CNIC em dezembro de 2021 para atuação no próximo biênio. 

 
39. Note-se que o atraso na publicação do Edital contradiz previsão do Plano 
Anual do Programa Nacional de Apoio a Cultura – Pronac de 2021, aprovado pelo 
Ministro de Estado do Turismo pela Portaria MTUR n° 10, de 30 de março de 2021 
(doc. 13), que estabeleceu, em seu Anexo II – Plano Anual de Incentivo a Projetos 

 
 
 
 
 

19 Fonte: Sistema Salicnet (http://sistemas.cultura.gov.br/comparar/salicnet/salicnet.php#) (doc. 

10) 
20 Tabela com quantidade de projeto e valores aprovados de 1991 até hoje (doc. 11). Fonte: Sistema 
Salicnet 
21 Conforme Regimento Interno da CNIC (Resolução n° 1, de 1° de novembro de 2013) (doc. 14), a 
nomeação dos integrantes da CNIC seguia os seguintes estágios: (a) publicação de Edital para 
habilitação das entidades; (b) inscrição das entidades no prazo estabelecido; (c) publicação das 
entidades habilitadas; (d) composição de lista de representantes a serem indicados ao Secretário da 
Cultura; (e) composição de 7 listas finais, sendo uma para empresariado e uma para cada área 
cultural (artes cênicas, artes visuais, música, audiovisual, patrimônio cultural material e imaterial e 
museu e memória, e humanidades); e (f) publicação da lista final com 21 integrantes, sendo um 
titular e dois suplentes por área de representação. 
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Culturais de 2021, regras específicas para publicação de Edital de convocação, bem 
como nomeou os responsáveis por seu cumprimento.22 

 

40. Em decorrência deste vácuo, desde abril de 2021 não se realizam 
reuniões para análise e aprovação dos projetos que utilizarão o incentivo fiscal 
à cultura, e o processo em curso para habilitação de entidades, indicação e 
homologação dos representantes será finalizado apenas para o próximo ano. Sem 
CNIC, não houve reunião de aprovação de projetos no mês de abril de 2021, e 
qualquer nova aprovação depende exclusivamente da vontade do Secretário 
Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura que, como veremos no próximo item, 
recebeu poderes para fazê-lo ad referendum da CNIC. 

 
41. De qualquer forma, a publicação de Edital para nomeação dos integrantes 
da CNIC foi feita após o esvaziamento total dos poderes do colegiado. Em 26 de 
julho de 2021, foi publicado o Decreto 10.755 (doc. 08), que reduziu a quase nada a 
participação da sociedade civil na seleção de projetos, um flagrante retrocesso. 
Com as alterações trazidas pelo decreto, a CNIC não mais: (i) participa da análise 
de projetos; (ii) ratifica o enquadramento de tipo de renúncia na Fase de 
Admissibilidade, (iii) subsidia a homologação de aprovação dos projetos; sendo 
ouvida apenas em grau de recurso, em caso de reprovação. E mais: não terá seus 
integrantes escolhidos entre os indicados pelas associações representativas das 
áreas artísticas e nem elaborará seu próprio Regimento Interno, atos agora sob a 
alçada do Secretário Especial de Cultura. 

 
42. Ainda por força do art. 43 do Decreto 10.755/2021, a indicação dos 
membros da CNIC, a partir de agora, será feita para as áreas: I – Arte Sacra - 
conjunto formado por arquitetura, pintura, escultura, música, dança, teatro e 
literatura; II - Belas Artes - conjunto formado por arquitetura, pintura, escultura, 
música, dança, teatro e literatura; III - Arte Contemporânea - conjunto formado por 
arquitetura, pintura, escultura, música, dança, teatro e literatura; IV - Audiovisual - 

 

22 “2.1.3.Publicação de Edital da CNIC para indicação dos membros que comporão a Comissão no  
biênio 2021-2022, respeitando o princípio da renovação e publicação do Regimento Interno com 
novo formato das reuniões que trará maior economicidade e dinamismo no exercício das atividades 

do colegiado. 
2.1.3.1. Objetivos específicos: garantir a recondução dos membros, observando o intervalo mínimo  
de dois biênios; manter o quórum para viabilidade das reuniões da CNIC; manter a economicidade 
com a inovação de reuniões por videoconferência e virtuais por meio do aplicativo da web com 

aumento dos critérios de desligamento. 
2.1.3.2. Ação: aplicar o princípio da renovação na indicação dos membros da CNIC e publicar o 
novo Regimento Interno da Comissão. 
2.1.3.3. Base Legal: Lei nº 8.313 de 1991, Decreto nº 5.761 de 2006, Regimento Interno da CNIC e 
Edital. 
2.1.3.4. Indicadores: (1) de composição: Portaria de designação dos membros da CNIC; e (2) de 

produtividade: quantidade de projetos submetidos à análise da CNIC por meio do Salic. 
2.1.3.5. Unidades Responsáveis: Gabinete do Ministro de Estado do Turismo (GM), Secretaria 
Especial da Cultura (SECULT), Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC) e 
Secretaria Nacional do Audiovisual (SNAv)”. (Grifos nossos) 
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refere-se ao conjunto de filmes, documentários e jogos eletrônicos; V - Patrimônio 
Cultural Material e Imaterial; e VI - Museus e Memória. 

 
43. Em primeiro lugar, termos como “arte sacra” e “belas artes” não possuem 
conteúdo técnico definido. “Arte sacra”, por exemplo, não é uma linguagem 
artística, mas um corte temático, sujeito a todo tipo de subjetividade. Seja qual for 
a obra, estaria mais objetivamente enquadrada em sua própria linguagem. O 
restauro de uma imagem do século XIX é um projeto de patrimônio histórico; a 
execução de um concerto barroco é projeto de música; e a montagem de uma 
exposição de telas renascentistas é um projeto de artes plásticas. É esse corte por 
linguagem que permite que a representação das associações seja eficiente, pois um 
especialista em música não será especialista em restauro apenas porque ambas as 
categorias contêm obras “sacras”. São segmentos distintos, com características 
próprias. 

 
44. Note-se que as áreas propostas pelo art. 43 do Decreto 10.755/2021 não 
encontram correspondência na Lei 8.313/91 (doc. 03). O art. 32 da Lei 8.313/91 
estabelece que a CNIC será formada, entre outros, por representantes de entidades 
associativas dos setores culturais e artísticos de âmbito nacional23. O art. 25, por 
sua vez, estabelece lista obrigatória não exaustiva das áreas contempladas pelos 
incentivos, de forma que a Comissão que trata dos incentivos deve ter 
representantes das áreas determinadas na lei. A áreas são: I - teatro, dança, circo, 
ópera, mímica e congêneres; II - produção cinematográfica, videográfica, 
fotográfica, discográfica e congêneres; III - literatura, inclusive obras de referência; 
IV - música; V - artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e outras 
congêneres; VI - folclore e artesanato; VII - patrimônio cultural, inclusive histórico, 
arquitetônico, arqueológico, bibliotecas, museus, arquivos e demais acervos; VIII - 
humanidades; e IX - rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não- 
comercial. Adicionalmente, o Edital CNIC 1/2021, repete as áreas culturais não 
previstas em lei e cria uma correspondência com segmentos culturais, de forma 
aleatória, em contradição ao estabelecido no Artigo 21 da Lei 8.313/91.24 

 

23   “Art. 32. Fica instituída a Comissão Nacional de incentivo à Cultura - CNIC, com a seguinte 
composição: 
I - o Secretário da Cultura da Presidência da República; 
II - os Presidentes das entidades supervisionadas pela SEC/PR; 

III - o Presidente da entidade nacional  que congregar  os Secretários de Cultura das Unidades 
Federadas; 
IV - um representante do empresariado brasileiro; 

V - seis representantes de entidades associativas dos setores culturais e artísticos de âmbito 
nacional. 
§ 1o A CNIC será presidida pela autoridade referida no inciso I deste artigo que, para fins de 
desempate terá o voto de qualidade. 
§ 2o Os mandatos, a indicação e a escolha dos representantes a que se referem os incisos IV e  V 
deste artigo, assim como a competência da CNIC, serão estipulados e definidos pelo regulamento 

desta Lei.” 
24 Edital CNIC 1/2021 2.3 - As entidades inscritas na condição de representantes dos setores 
culturais e artísticos deverão ter atuação em ao menos uma das áreas e/ou segmentos culturais 
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46. A sociedade civil encontra-se, em suma, alijada do processo de seleção dos 

projetos e das discussões que aperfeiçoam e atualizam enquadramentos em um 

setor em constante transformação, o que minimiza equívocos e em última análise 

contribui para a eficiência do processo como um todo. A CNIC reúne, em sua 

composição, membros do Poder Público, representantes do empresariado 

brasileiro e representantes de entidades associativas nacionais dos setores 

culturais e artísticos. É, e tem sido desde sempre, um mecanismo democrático de 

deliberação sobre a implementação da política cultural federal nas últimas três 

décadas. 

 
47. Desta forma, é premente que (i) seja restabelecida a participação efetiva da 

sociedade civil com a atuação da CNIC no todo do processo de aprovação de 

projetos e normas; (ii) seja garantida a indicação dos seus integrantes pelas 

respectivas associações artísticas, conforme artigo 32 da Lei 8.313/91; (iii) seja 

declarado inconstitucional o artigo 43 do Decreto 10.755/21 e o inciso 2.3, I e II do 

Edital da CNIC 1/2021 garantindo assim que as indicações sejam feitas para as 

áreas previstas no artigo 25 da Lei 8.313/91. 

 

V.2. PODERES EXTRAORDINÁRIOS AO SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO 
E INCENTIVO À CULTURA – Portaria MTUR nº 12, de 28 de abril de 2021 

 
V.2.1. Resumo fático 

 

conforme decreto 10.755/2021, detalhados abaixo: I - Áreas Culturais: a) Arte Contemporânea: 
segmentos - 1; 2; 7; 8; 11; 13; 14; 17; 20; 26; 27; 29; 34; 35;b) Arte Integrada: segmentos – 4; 7; 8; 
11; 15;16; 18; 19; 20; 22; 34;36 
c) Arte Sacra: segmentos – 5; 6; 7; 14; 19; 21; 29; 34;d) Belas Artes: segmentos – 1; 6; 7; 8; 11; 14; 
19; 21; 29; 34;e) Audiovisual: segmentos – 1; 7; 9; 25; 28; 30; 31; 32;f) Patrimônio Material e 
Imaterial: segmentos – 1; 4; 7; 9; 10; 16; 23; 24; 27; 33; eg) Museus e Memória: segmentos – 1; 7; 9; 
12; 24. 
II - Segmentos Culturais: 1. Acervo Histórico e de Memória; 2. Artes Digital, Eletrônica, Cibernética 
Games, e Apps culturais; 3. Artes Integradas; 4. Artesanato; 5. Canto e  Coral Erudito; 6. Canto  e 
Coral popular; 7. Capacitação Cultural; 8. Circo; 9. Construção de Equipamentos Culturais; 10. 
Cultura Popular: cortejos e desfiles de escolas de samba; 11. Danças; 12. Espaços museais; 13. 
Eventos Literários; 14. Exposição de Arte; 15. Feira de negócios culturais; 16. Gastronomia Regional 
Brasileira; 17. Grafite; 
18. Livros impressos ou eletrônicos e Podcasts de valor artístico, literário e humanístico; 19. Música 
Erudita e/ou Instrumental; 20. Música popular cantada e/ou eletrônica; 21. Ópera; 22. Periódicos e 
outras publicações; 23. Preservação do Patrimônio Cultural Imaterial; 24. Preservação do 
Patrimônio Cultural Material; 25. Produção de conteúdo audiovisual de curta e média metragem; 
26. Produção de Design Independente; 27. Produção de Moda Autoral Regional Brasileira; 28. 
Produção de websérie; 
29. Produção ou restauro de Artes Visuais ou Plásticas ou Fotografia; 30. Produção radiofônica; 31. 

Produção televisiva (não seriada); 32. Rádios e TVs Educativas não comerciais; 33. Sala de Leitura; 
34. Teatro; ou 35. Teatro musical; 36. Empresariado Cultural Nacional. 
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48. O Decreto 10.755, de 26 de julho de 2021, estabeleceu que cabe ao 
Secretário Especial de Cultura presidir a CNIC, poderes que poderá delegar ao 
Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, e autoriza o presidente da 
Comissão a deliberar, ad referendum do colegiado, independentemente do 
oferecimento prévio de subsídios, sobre as questões atinentes à aprovação de 
projetos, bem como quanto à relevância cultural das instituições sem fins 
lucrativos. 

 
49. Além de flagrantemente inconstitucional, essa tentativa de concentração de 
poderes viola do plano os princípios do art. 37 da CF, em especial o da eficiência. 
Além dos projetos que aguardam aprovação, há, hoje, um grande estoque de 
projetos que já foram aprovados no passado, já captaram os recursos necessários 
juntos a patrocinadores privados e já tiveram seus orçamentos aprovados por uma 
das entidades vinculadas à Secretaria. Em tese, faltaria apenas a homologação, 
etapa tecnicamente simples que cabe à própria CNIC. 

 
50. Com o esvaziamento da CNIC, cabe ao próprio Secretário Nacional de 
Fomento e Incentivo, que hoje concentra esse poder, proceder à homologação. O 
agente público, no entanto, age como se executar ou não esse ato de ofício fosse 
uma escolha pessoal dele, fundada em suas opiniões e crenças pessoais, que em 
sua fantasia de poder tem o condão de determinar quem merece ou não apoio do 
Estado, como se estivesse decidindo o destino de seus recursos pessoais, ou os 
recursos de sua igreja e não recursos do Estado. 

 
51. Não por acaso, esse Decreto foi objeto de recente Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 878, atualmente em análise nessa Corte 
Constitucional. Trata-se de subversão explícita não apenas dos preceitos relativos 
à liberdade de expressão, como do próprio princípio da laicidade estatal. Resultado 
prático: projetos que deveriam gerar empregos e conteúdo estão impedidos de 
cumprir sua função social, apesar da disponibilidade de recursos. 

 
V.2.2. Discussão 

 
52. O esvaziamento da CNIC, iniciado com o atraso na publicação dos atos 
administrativos necessários à habilitação de entidades representativas e nomeação 
dos respectivos representantes de cada área, se consolidou com a publicação do 
Decreto n. 10.755, de 26 de julho de 2021, que deslocou para Secretário Especial 
da Cultura (ou ao seu delegado, o Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura) o 
protagonismo do processo de aprovação de projetos, originariamente exercido 
pela CNIC. Isso significa que as decisões que há três décadas se valem de 
discussões colegiadas se dão, hoje, de forma unilateral, personalíssima, subjetiva, e 
sem a participação da sociedade civil. 
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53. O Decreto n. 10.755 estabelece que o Secretário Especial de Cultura, na 
qualidade de presidente da CNIC, pode deliberar ad referendum do colegiado da 
CNIC. Diz o parágrafo 1º do art. 38: 

 
“§ 1º O Presidente da Comissão Nacional de Incentivo à 
Cultura poderá deliberar ad referendum da Comissão, 
independentemente do oferecimento prévio dos subsídios a 
que se refere este artigo.” 
(Grifos nossos) 

 
54. O Decreto vem ratificar o que já previa a recente Portaria MTUR nº 12, de 
28 de abril de 2021 (doc. 15), cujo art. 1º diz: 

 
“Art. 1º Fica delegada a competência ao Secretário Nacional 
de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria Nacional de 
Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de 
Cultura, de exercer a presidência e proferir os atos de gestão 
atinentes à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, 
inclusive deliberar ad referendum do colegiado, e 
praticar os atos referidos no § 6º do art. 19 da Lei nº 
8.313, de 12 de dezembro de 199125, cabendo-lhe 
elaborar e propor a expedição dos atos normativos 
correspondentes”. 
(Grifos nossos) 

 
55. A delegação de competência não seria, em si, um problema se a CNIC 
estivesse se reunindo normalmente, o que a permitiria referendar os atos do 
Secretário, como pressupõe esse tipo de decisão. “Ad referendum”, como se sabe, 
significa “para aprovação”. O ato administrativo ad referendum é, por definição, 
provisório, extraordinário, sujeito a confirmação. Ensina o mestre Caio Tácito: 

 
“O ato ad referendum tem como motivo determinante a 
urgência no resultado pretendido, é de natureza provisória, 
sujeito a condição resolutiva. Os efeitos produzidos 
dependem, para sua definitividade, da ratificação pelo 
colegiado ao qual primariamente incumbe a competência em 
relação à substância do ato. Quando a autoridade a que se 
permite a deliberação prévia excepcional, emite a 
manifestação de vontade ad referendum, o ato 
ordinariamente simples se apresenta como um ato 
composto, ou seja, conforme elucida Sandulli, a hipótese em 
que seus componentes ‘non sono tra loro omogenei’ (Aldo 

 

25 “Artigo 19 § 6° A aprovação somente terá eficácia após publicação de ato oficial contendo o título  
do projeto aprovado e a instituição por ele responsável, o valor autorizado para obtenção de doação 
ou patrocínio e o prazo de validade da autorização.” 
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Sandulli - Manuali di Diritto Administrativo - 1952 - p. 232).” 
26 

56. Desde a implementação dos processos de aprovação com base na Lei 
8.313/91, sempre foram realizadas reuniões da CNIC para aprovação de projetos, e 
apenas em absoluto caráter de exceção, para resolver alguma emergência de um 
projeto ligado normalmente a uma efeméride ou a data intransferível, o 
mecanismo do ad referendum foi utilizado pelos presidentes do colegiado. Não há 
histórico e nem base jurídica que confira a qualquer agente singular, seja o próprio 
Ministro ou seu delegado, poderes para substituir a CNIC ou para decidir 
subjetivamente, valendo-se de forma indiscriminada de um artefato jurídico 
excepcional, como é o ato administrativo ad referendum. 

 
57. Note-se, ainda, que com a publicação da Portaria MTUR nº 12/2021 e do 
Decreto nº 10.755/2021 a instância recursal do processo administrativo de análise 
e aprovação de projetos ficou também concentrada no próprio Secretário, que 
agora analisa, aprova ou reprova os projetos, e ainda defere ou indefere os 
recursos eventualmente interpostos pelo administrado. O órgão colegiado que 
possibilitava a participação social foi completamente eliminado, permitindo que as 
aprovações ocorram ao sabor da vontade e disponibilidade de tempo de um único 
gestor público. A um só tempo, viola-se os princípios da legalidade, da 
pessoalidade, da moralidade, da isonomia e da eficiência. 

 
58. Desde a publicação da Portaria MTUR nº 12/21, as listas de projetos 
homologados foram publicadas sem informações claras sobre periodicidade, 
prazos ou mesmo critérios que levaram à seleção daqueles projetos específicos 
entre os milhares que aguardam na fila. Se os parâmetros das decisões não são 
publicados, e se o Secretário pode decidir unilateralmente, sem se submeter à 
instância de participação social, não há como garantir que o processo como um 
todo atenderá ao estabelecido no art. 22 da Lei Rouanet, que veda expressamente 
qualquer análise de mérito ou apreciação subjetiva, precisamente para afastar os 
riscos de censura e/ou dirigismo. Reza o dispositivo: 

 
“Art. 22. Os projetos enquadrados nos objetivos desta lei não 
poderão ser objeto de apreciação subjetiva quanto ao seu 
valor artístico ou cultural”. 

 
59. Diante disso, os deputados Áurea Carolina de Freitas e Silva, Túlio Gadêlha e 
Benedita da Silva, membros da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, 
ajuizaram Ação Popular com Pedido de Tutela de Urgência27 pedindo a suspensão 
da Portaria MTUR nº 12, de 28 de abril de 2021. Contudo, apesar de serem, os 
mecanismos de apoio à cultura, políticas de Estado, e não programas de governo, e 
apesar do risco democrático envolvido na submissão dessa política às convicções 

 

26 TACITO, Caio. Ato Administrativo - Decisão Ad Referendum - Conselho Monetário Nacional. 
Parecer. Revista de Direito Administrativo, v. 181-182 (1990), p. 407-414. 
27 BRASIL. 4ª Vara Federal da SJDF. Processo 1025266-54.2021.4.01.3400. 
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ideológicas de um gestor público, o MM Juiz da 4ª Vara Federal da SJDF indeferiu a 
liminar, com a seguinte motivação: 

 
“Os autores populares não conseguem esconder que, por 
trás de toda sua argumentação, está o intuito imediato de 
afastar do Cargo ou das atribuições em comento, o Senhor 
Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André 
Porciúncula Alay Esteves, por motivos ideológicos e 
odiosa discriminação religiosa. 

 
Também não escondem que o objeto mediato de sua 
pretensão são recursos decorrentes da Lei Rouanet. 
Recursos públicos que são e devem ser geridos pelo Poder 
Executivo”. 

 
60. Tanto o Secretário Especial de Cultura quanto o Secretário Nacional de 
Financiamento e Incentivo à Cultura se valeram do mesmo (e equivocado) 
argumento, atribuindo a busca da tutela judicial a uma imaginária perseguição 
religiosa (“cristofobia”), conforme posts abaixo: 
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61. A sentença da 4ª Vara Federal da SJDF e as manifestações dos secretários 
não esclarecem por que razão uma demanda destinada a restabelecer um processo 
de análise colegiada que de resto está previsto em lei, que atende a diversos 
preceitos constitucionais e em nenhum momento requer o afastamento do agente 
em questão, constituiria “odiosa discriminação religiosa” ou “cristofobia”. A 
simples menção a essa questão, no entanto, parece sugerir que o próprio dirigente 
que hoje concentra toda a competência decisória sobre boa parte de uma política 
pública lastreada em lei e na Constituição considera o fator “religião” como 
elemento relevante em seu processo decisório. Nunca é demais lembrar que o 
agente público, como qualquer pessoa, pode professar, pessoalmente, a fé que 
quiser, se quiser. Quando imbuído da função pública, contudo, sua fé pessoal torna- 
se irrelevante, pois age, ali, em nome do Estado, não de si mesmo. 

 
62. Vale lembrar ainda que o Decreto n. 10.755/2021 confere ao Secretário 
Nacional de Cultura poderes para definir, com alto grau de subjetividade, quais 
instituições culturais podem ser consideradas, em sua opinião, “relevantes para a 
cultura nacional”. Apenas essas podem aprovar Plano Anual. Diz o inacreditável 
dispositivo: 

 

“Art. 24. Equiparam-se a programas, projetos e ações 
culturais os planos anuais de atividades de instituições 
exclusivamente culturais voltadas a atividade de museus 
públicos, patrimônio material e imaterial e ações formativas 
de cultura, podendo ainda serem (sic) autorizadas 
aquelas consideradas relevantes para a cultura nacional 
pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do 
Turismo:” 
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63. Os “Planos Anuais” foram criados para que instituições sem fins lucrativos 
pudessem captar recursos não apenas para projetos ou programas específicos, mas 
também para sua manutenção, incluindo neste conceito a possibilidade de 
contratação de equipe dedicada e de custos recorrentes, objetivando a perenidade 
das instituições, a continuidade das atividades e a melhora do planejamento. 

 

64. Ainda no campo da subjetividade, importante chamar atenção para os 
termos imprecisos ou mesmo contraditórios do art. 2º do Decreto n. 10.755/2021, 
que estabelece as finalidades dos programas e projetos que serão apoiados pelo 
PRONAC. Note-se, em especial, os seguintes incisos: 

 

 
“Art. 2º Na execução do PRONAC, serão apoiados programas, 
projetos e ações culturais destinados às seguintes 
finalidades: 
(...) 
XII - apoiar as atividades culturais de caráter sacro, 
clássico e de preservação e restauro de patrimônio histórico 
material, tombados (sic) ou não; 

 
XIII - apoiar e impulsionar festejos, eventos e expressões 
artístico-culturais tradicionais, além daquelas já 
tombadas como patrimônio cultural imaterial; 

 
XIV - apoiar as atividades culturais de Belas Artes”; 

 
65. Como já mencionado, a arte sacra já estava contemplada pela legislação 
anteriormente em vigor, atrelada à sua linguagem (música, artes plásticas etc.) 
e/ou aos projetos de preservação de patrimônio. Desta forma, no novo decreto não 
há qualquer pista do que pode ser considerada uma atividade cultural de caráter 
“clássico”. Também não se compreende como pode a lei de incentivo apoiar um 
projeto de patrimônio sobre um bem “tombado ou não”. Em tese, isso abriria 
espaço para que edifícios privados, independentemente de avaliação pelos órgãos 
de patrimônio, sejam contemplados com projetos de restauro, em flagrante desvio 
de finalidade da Lei Rouanet e da Constituição Federal. Além do desrespeito às 
competências dos órgãos de patrimônio cultural com sua substituição por análise 
subjetiva, há a afronta direta à Lei n. 8.313/91, art. 3º, que estabelece que os 
recursos do PRONAC serão para prédios, monumentos, logradouros, sítios e 
demais espaços tomados pelo Poder Público.28 

 

 
28 “Art. 3º, III - preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico, mediante: b) 
conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios e demais espaços, inclusive 
naturais, tombados pelos Poderes Públicos;” (grifos nossos) 
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66. Outro ponto de preocupação e que violam diversos preceitos 
constitucionais são as novas regras sobre inauguração, lançamento e divulgação de 
peças promocionais e campanhas institucionais pelos Estados, municípios e 
Distrito Federal. De acordo com o art. 50 do Decreto n. 10.755/2021, tais atos 
dependerão de aprovação prévia da Secretaria Especial de Cultura, sob pena de 
reprovação do projeto. Diz o dispositivo: 

 
“Art. 50. ...................................................................................................... 

 
§ 3º A inauguração, o lançamento, a divulgação, a promoção 
e a distribuição dos itens descritos nos incisos I e II do caput, 
por parte dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
poderão ocorrer somente com a aprovação prévia da 
Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. 

 
§ 4º O descumprimento, por parte dos Estados, Distrito 
Federal e Município, das normas previstas nos § 1º a § 3º 
ensejará a reprovação parcial ou total dos programas do 
proponente, projetos e ações culturais realizados com 
recursos do PRONAC ou Fundo Nacional da Cultura a que se 
referem os incisos I e II do caput, de acordo com critérios e 
normas editadas pela Secretaria Especial de Cultura do 
Ministério do Turismo”. 

 
67. A norma parece inserida em uma disputa política e de comunicação entre os 
gestores públicos eleitos da esfera federal, estadual e municipal, em franca violação 
ao pacto federativo. Acaba, desta forma, responsabilizando o proponente do 
projeto, que será punido com o indeferimento do projeto, por ações de 
comunicação absolutamente alheias ao seu controle, resultado de ato de terceiros, 
mais especificamente autoridades estaduais ou municipais. Essa previsão pode 
deixar vários proponentes inadimplentes, uma vez que é impossível controlar 
ações desses gestores públicos, além de configurar flagrante censura prévia por 
parte da Administração Pública. 

 
68. Além disso, há muitos projetos que recebem recursos de fontes híbridas, 
inclusive dos governos ou lei de incentivo estaduais e municipais. O proponente 
pode e deve pré-aprovar os materiais de divulgação, mas eventos de inauguração e 
lançamento sequer passam por aprovação de logomarca ou de agenda. Estados e 
municípios não fazem parte da relação administrativa existente entre proponente 
e Secretaria Especial de Cultura e nem têm acesso ao Sistema, para pré-aprovar 
qualquer coisa. Trata-se de previsão sem a mais tênue viabilidade jurídica. 
Ademais, o objetivo de interesse público dos incentivos fiscais é o apoio à produção 
e ao acesso à cultura, sendo a divulgação do governo federal apenas uma obrigação 
acessória. 
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69. Em suma, o Decreto n. 10.755/2021 está eivado de ilegalidades, além de 
representar um retrocesso no nível de participação social nas decisões de 
investimento e, portanto, nas condições gerais de exercício dos direitos culturais. 
Isso se dá na concentração excessiva de poderes nas mãos de agentes públicos, na 
redução dos níveis de transparência nas decisões, na subjetividade ou imprecisão 
de critérios de seleção e, acima de tudo, no esvaziamento planejado do órgão 
colegiado. 

 
70. É, portanto, necessário seja restabelecida a participação efetiva da 
sociedade civil com a atuação da a CNIC nos termos pedidos no item acima, e 
adicionalmente: (i) seja revogada a Portaria MTUR nº 12/2021 (doc. 15), os §§ 1º e 
3º do art. 38 do Decreto 10.755/21 (doc. 8), uma vez que a concentração em 
agente singular é ilegal e não condiz com o conceito de ad referendum que exige a 
existência de uma instância de aprovação, no momento desativada por omissão da 
própria Secretaria Especial de Cultura (ii) sejam declarados nulos os incisos XII, 
XIII e XIV do art. 2º do Decreto 10.755/21, uma vez que incluem patrimônio e 
festividades não tombados em desrespeito ao estabelecido pela Lei 8.313/91; (iii) 
seja declarado nulo o art. 24 do Decreto 10.755/21 que privilegia determinadas 
áreas artísticas e qualifica o Secretário Especial de Cultura para determinar quais 
instituições culturais são relevantes para a cultura. 

 

V.3. LIMITAÇÃO DE PROPOSTAS E TCU; PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS – 
Portarias n. 22, de 21 de dezembro de 2020 e 24 de 22 de dezembro de 2020 

 
V.3.1. Resumo da Situação 

 
71. As Portarias 22, de 21 de dezembro de 2020 e 24 de 22 de dezembro de 
2020 (docs. 16 e 17), limitaram a quantidade de aprovações na Fase de 
Admissibilidade de projetos para uso dos incentivos fiscais previstos na Lei 
Rouanet, bem como estabeleceu a priorização de determinadas áreas artísticas em 
detrimento das demais, em afronta ao princípio da legalidade, impessoalidade e 
moralidade, pois tais limites e critérios de priorização não constam na Lei 
8.313/91 e uma Portaria não tem o condão de promover inovações legislativas. 

 
72. A limitação contraria também a Portaria MTUR n° 10, de 30 de março de 
2021 (doc. 13), norma posterior e mais abrangente, que publica o Plano de 
Trabalho de Incentivo a Projetos Culturais em 2021. As limitações para aprovação 
de projetos são injustamente creditadas ao Tribunal de Contas da União, órgão 
fiscalizador que já decidiu nos autos de acompanhamento da gestão do passivo 
das prestações de contas da Lei 8.313/1991 –29 (doc. 03) pela sustação das 
Portarias 22 e 24/2020. Na verdade, trata-se de mais uma ferramenta para ações 
persecutórias alardeadas constantemente nas mídias sociais. 

 
29 TC 008.379/2017-3. 
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V.3.1. Discussão 
 

73. Desprezando a média de novos projetos aprovados nos últimos anos, e 
culpando o TCU, a Secretaria Especial de Cultura publicou a Portaria 24 de de 22 
de dezembro de 2020 que reeditou a Portaria n. 22, de 21 de dezembro de 2020, 
embora sem revogá-la expressamente, estabelecendo um limite de aprovação de 
projetos, sendo a média de aprovação de 1.400 projetos para o ano de 2021: 

 
“Art. 1º Estabelecer média de análise de aprovação de 
propostas referentes aos incentivos da Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991, com o intuito de evitar o aumento do 
passivo de prestação de contas da Secretaria Especial de 
Cultura. 
Art. 2º Fica estabelecida a média diária de análise de 6 (seis) 
ou média mensal de análise de 120 (cento e vinte) 
processos. “(Grifos nossos) 

 

74. Posteriormente, o próprio Ministério do Turismo definiu a tramitação de 
7.100 projetos no ano de 2021, em norma muito mais abrangente e fundamentada, 
a dizer, através da Portaria MTUR n° 10, de 30 de março de 2021, assinada pelo 
Ministro de Estado do Turismo (doc. 13), que definiu o Plano de Trabalho Anual de 
Incentivo à Projetos Culturais de 2021: 

 
“2.1.2.1 Limite estabelecido a partir de parâmetros dos 
exercícios anteriores, observa-se como procedimento mais 
realista o ajuste de volumes nas áreas do Patrimônio 
Cultural Material e Imaterial, Museu e Memória, Artes 
Visuais e Humanidades a partir do histórico quantitativo de 
conversões de propostas culturais em projetos monitorados 
continuamente. Desta forma, ficam definidos os seguintes 
limites para admissão de projetos culturais, por 
áreas/segmentos culturais para o exercício 2021:” 

 

 
Áreas /Segmentos Culturais Limites 
Artes Cênicas 2.300 
Audiovisual 700 

Música 1.800 
Artes Visuais 700 

Patrimônio Cultural Material e Imaterial 300 
Museu e Memória 200 
Humanidades 1.100 
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75. Ainda assim, as Portarias n. 22 e 24/2020 têm fundamentado a redução na 
quantidade de projetos em tramitação, a qual é justificada pela Secretaria Especial 
de Cultura como uma imposição do Tribunal de Contas da União (TCU). Na 
verdade, o TCU, negou por diversas vezes essa imposição, e, recentemente, no 
Acórdão do Plenário n. 2288 de 2021 (doc. 18), decidiu pela sustação das 
Portarias: 

 

“Ocorre que a fumaça do bom direito restou configurada no 
processo, a partir dos indícios de falhas nas Portarias nos 
22/2020 e 24/2020 diante da correspondente inadequação 
técnica, em ofensa aos preceitos fixados pelos arts. 37, caput, 
e 216-A, § 1º, X, da CF88, ante o indevido represamento 
semestral ou anual dos projetos culturais de fomento 
previstos na Lei n.º 8.313, de 1991, afetando negativamente 
o necessário desenvolvimento da respectiva política pública 
em incentivos fiscais ao setor cultural brasileiro, sem a 
devida motivação técnica para esse malsinado 
procedimento, até porque, ao prever a excepcionalíssima 
possibilidade de limitação sobre o quantitativo dos projetos 
culturais, o item 9.1.1 do Acórdão 12.157/2018 fixou 
expressamente o parâmetro de comparação para essa 
limitação sobre o semestre imediatamente anterior e, por 
esse prisma, não seria admissível a estranha redução da 
análise dos posteriores projetos culturais por meio do 
evidente desvio de finalidade no cumprimento da 
deliberação do TCU, já que, em regra, a Secult deveria ter 
buscado o almejado aumento da análise sobre o passivo 
processual das prestações de contas, sem prejudicar a 
aprovação e a execução dos novos projetos culturais. 
3      Já o perigo na demora teria ficado evidenciado a partir 
do continuado prejuízo indevidamente imposto à aprovação 
dos projetos culturais, com evidentes efeitos negativos sobre 
o relevante setor cultural, por meio da inadequada redução 
da análise dos projetos culturais no semestre subsequente, 
em vez da almejada ampliação da aludida análise sobre o 
passivo processual, como previsto pelo item 9.1.1 do 
Acórdão 12.157/2018; não subsistindo, contudo, o eventual 
perigo na demora reverso em desfavor do interesse público 
e do erário. 
............................................................................................................ .................. 
.......... 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 
reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas 
pelo Relator, em: 
9.1. referendar a cautelar suspensiva concedida pela Decisão 
acostada à Peça 330, com todas as demais medidas ali 
proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; 
9.2. informar aos gestores da Secretaria Especial da Cultura 
que, entre as demais deliberações do TCU, o cumprimento 
do item 9.1.1 do Acórdão 12.157/2018 não deve resultar na 
aplicação de penalidades a gestores públicos em função do 
regular e necessário desenvolvimento das suas atividades 
em prol da efetiva execução da respectiva política pública 
em incentivos fiscais ao relevante setor cultural brasileiro, 
até porque o indevido represamento semestral ou anual dos 
projetos culturais de fomento previstos na Lei n.º 8.313, de 
1991, afetaria substancial e desfavoravelmente a necessária 
execução da respectiva política pública no setor cultural 
brasileiro, ofendendo, desse modo, os valorosos preceitos 
fixados pelos arts. 37, caput, e 216-A, § 1º, X, da CF88;” 

 

76. Importante reiterar que as prestações de contas dos projetos foram 
tempestivamente entregues pelos realizadores dos projetos, mas não foram 
avaliadas em função da ineficiência do Poder Público. Em vez de prosseguir com 
a melhoria das ferramentas tecnológicas implantadas pelas gestões 
anteriores, como adotado por outros Ministérios e como orientado pelo TCU 
no processo de controle das prestações de contas, a solução adotada pela 
Secretaria da Cultura foi bloquear a produção cultural, a captação e execução 
dos projetos, assim como o uso da renúncia fiscal publicada. A título de 
comparação, é como se, em face de dificuldades operacionais para se verificar 
repasses de recursos para escolas, dificuldades essas de responsabilidade 
exclusiva da Administração Pública, o MEC suspendesse sine diem o ano letivo. 

 
77. O fato é que as ações de desmonte são deliberadas, motivadas por paranoia 
ideológica, com traços de fundamentalismo religioso, exposta sem 
constrangimentos nas mídias sociais: 
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78. Esclarece, o Requerente, que o processo TC 008.379/2017.3, em curso no 
Tribunal de Contas da União, é muito anterior a este governo e gerou vários 
acórdãos (doc. 19). O passivo da prestação de contas foi objeto de acórdão e uma 
tentativa de encaminhamento ainda em 2009, quando foram criadas equipes 
independentes: uma para cuidar do passivo acumulado até então e outra para 
analisar o futuro. Não obstante a ação efetiva de vários gestores, até agora, existem 
cerca de 20 mil prestações de contas ainda em análise. 

 
79. Além da distorção e evidente desobediência as recomendações do TCU, os 
agentes públicos responsáveis pela Secretaria Especial de Cultura e pela Secretaria 
Nacional de Fomento e Incentivo vêm disseminando inverdades sobre as análises 
das prestações de contas, criando um clima de perseguição que salta aos olhos da 
simples leitura dos posts abaixo, que ignoram o fato de que as prestações de contas 
foram, em sua imensa maioria, devidamente entregues e estão à disposição da 
administração pública para análise há anos, em alguns casos décadas: 
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80. Além de limitar a quantidade de propostas a serem admitidas, a Portaria n. 
24/2020 (doc. 17) determinou o processamento prioritário de projetos de 
patrimônio cultural, museus e planos anuais.30 Em que pese a relevância dos 
segmentos escolhidos, a Lei não concede ao agente público competência para 
priorizar certas áreas em detrimento de outras. As áreas escolhidas representam 

 

30 Portaria 24/2020, art. 3º, Parágrafo único: “Gozarão de prioridade as propostas culturais 
referentes a patrimônio material e imaterial, atividade museológica, projetos plurianuais e 
conservação de acervos.”. 
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setores de grande relevância, mas majoritariamente ligados à memória e 
preservação, ou seja, áreas de alta relevância para a cultura do país, mas 
normalmente administradas por organizações sem fins lucrativos, e não por 
produtores independentes, responsáveis pela maior parte dos projetos de teatro, 
música, festivais, documentários etc. 

 
81. Sintomático que sejam estas justamente as linguagens onde a crítica política 
se dá de forma mais direta. O próprio Secretário de Fomento e Incentivos Fiscais 
parece admitir que suas ações (e, principalmente omissões) se baseiam em 
convicções puramente ideológicas, tecnicamente estapafúrdias, como a de que a 
“função da arte” – conceito impróprio, pois a obra de arte não possui qualquer 
função senão a pura expressão do artista – “nunca foi a de quebrar padrões, de 
chocar ou desconstruir”, pois “é a força motriz da roda civilizacional”, e não 
“ferramenta dum punhado de revolucionários medíocres”. Confiram, senhores 
Ministros, esses posts: 
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82. Cabe, em nota paralela, questionar: se agentes públicos estão 
condicionados, em todos os seus atos, ao princípio da legalidade, que lei teria dado 
ao Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura competência para 
delimitar a “função da arte”? Se nenhuma, que relevância jurídica tem sua opinião 
a respeito do que seriam ou não “altos padrões estéticos”? Será que o senhor 
secretário pensa que é pago pelos cofres públicos para divagar na internet sobre 
uma suposta “devolução” da cultura ao que julga ser “tradições milenares” às 
10h30 da manhã de uma quarta-feira, enquanto todo um setor da economia do 
qual dependem milhões de famílias luta para sobreviver e aguarda pela realização 
de atos de ofício que dele demandam apenas execução? Isso, senhores Ministros, 
não é razoável. É trágico, é degradante. 

 
83. O Acórdão do TCU, que determinou a suspensão cautelar das Portarias, foi 
proferido em caráter liminar. Até o momento, não foi cumprido pela Secretaria 
Especial de Cultura. Portanto, é premente que sejam declaradas inconstitucionais 
as Portarias n. 22, de 21 de dezembro de 2020 (doc. 16)   e 24 de 22 de dezembro 
de 2020 (doc. 17) , bem como sejam retomadas, de fato, a análise e aprovação de 
projetos nas mesmas proporções dos anos anteriores e sem qualquer 
discriminação, em conformidade com a Portaria MTUR n° 10, de 30 de março de 
2021, assinada pelo Ministro de Estado do Turismo. 

 

V.4. OMISSÃO POR NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZOS – ADULTERAÇÕES NO 
SISTEMA SALIC DA SECRETARIA DE CULTURA E NECESSIDADE DE AUDITORIA 

 
V.4.1. Resumo Fático 

 
84. O processamento dos projetos culturais perante a Secretaria de Cultura, 
desde a Fase de Admissibilidade até sua homologação com aprovação final para 
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execução do projeto, não tem seguido os procedimentos e prazos estabelecidos na 
Instrução Normativa n° 2, de 23 de abril de 2019, e na Lei n° 8.313/91. Atos 
administrativos essenciais e desprovidos de complexidade, como a aprovação do 
projeto ou de homologação de projetos já avaliados, vêm sendo postergados 
indefinidamente sem uma justificativa jurídica plausível, contribuindo para a 
paralisia e consequente asfixia econômica do setor. 

 
V.4.2. Discussão 

 
85. A Instrução Normativa n° 2, de 23 de abril de 2019 (doc. 20)31, estabelece 
todos os encaminhamentos e prazos para processamento das propostas culturais e 
sua conversão em projeto durante a chamada “Fase de Admissibilidade”, além da 
concessão do “Número PRONAC” e da homologação de aprovação final para 
execução do projeto. 

 
86. Em modo simplificado, o processamento de toda proposta cultural segue a 
tramitação abaixo, totalmente executada dentro do Sistema SALIC, criado e 
desenvolvido especialmente para encaminhamento e gestão das propostas e, 
posteriormente, dos projetos culturais, assim como para acompanhamento da 
execução do projeto até sua prestação de contas final. 

 

 
87. O Sistema Salic permite, portanto, não apenas o processamento digital de 
todas as informações, a conexão e apresentação de informações em tempo real, o 
controle de prazos e registro de todos os passos em cada projeto, mas também 
garante a transparência das informações entre o proponente e a Secretaria 
Especial da Cultura que têm acesso a tramitação do projeto com login e senha. O 

 
 
 
 
 

31 IN 2/2019: “Estabelece procedimentos para apresentação, recebimento, análise, homologação,  
execução, acompanhamento, prestação de contas e avaliação de resultados de projetos culturais 
financiados por meio do mecanismo de Incentivo Fiscal do Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(Pronac).” 
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sistema também disponibiliza todas as informações para o cidadão através do 
Versalic.32 

 
88. A análise dos dados comparativos das plataformas oficiais da Secretaria de 
Cultura permite afirmar que o ritmo de processamento das propostas culturais é o 
mais lento desde 2017. Importante esclarecer que, a partir de 2018, foi implantado 
sistema moderno e ágil de processamento e acompanhamento de projetos, o que 
passou a permitir que a tramitação completa (desde envio até aprovação final pós- 
CNIC) em 39 dias. Contudo, o prazo médio de tramitação aumentou desde então. 
Foi de 59 dias em 2019, 65 dias em 2020 e atingiu inaceitáveis 185 dias em 2021, 
na média (doc. 21 ) 

 
89. Os dados disponíveis no Sistema Salic indicam lentidão e ineficiência, mas a 
realidade é bem mais grave. Na verdade, nos últimos meses, o sistema vem sendo 
alimentado com informações não acuradas, talvez com o objetivo de reduzir 
artificialmente os prazos computados no sistema. Há casos em que um 
procedimento padrão, como o “encaminhado para análise da Funarte”, por 
exemplo, que deveria ser concluído em no máximo 30 (trinta) dias, tem sua data 
inicial modificada para maquiar atrasos de até 120 (cento e vinte!) dias. Uma 
verdadeira fraude. 

 
90. Essa morosidade vem gerando o represamento de projetos em, pelo menos, 
três etapas do processo. Na primeira etapa – Fase de Admissibilidade – consta do 
Salic pelo menos 1.019 projetos já analisados que apenas aguardam envio para 
publicação no Diário Oficial da União. Nessa fase, a proposta passa por análise 
documental e tem atestada sua natureza artística, quando é então convertida em 
“projeto” e recebe um “número Pronac”. Esta análise deve ser feita em até 60 dias, 
nos termos da IN 2/2019 (doc. 20).33 Esse estoque “declarado” de 1.019 projetos já 
seria altíssimo, mas há razões para crer que a realidade é pior. Conforme Quadro 
Resumo abaixo dos dados disponibilizados semanalmente no Sistema Salic, no 
início de abril havia 1.645 projetos aguardando publicação. Até meados de julho, 
foram publicados apenas 140 projetos, e não 644, que seria o volume necessário 
para se chegar a 1.014. Ou seja, não se pode confiar nos dados no Sistema Salic. 

 
 
 
 
 

 
32 Disponível em: http://versalic.cultura.gov.br/#/home. As mesmas informações podem ser 
também encontradas indexadas de forma comparativa, ou ainda estruturadas por performance, em: 
http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php e 
http://sistemas.cultura.gov.br/comparar/salicnet/salicnet.php# . 
33 IN2/2019: “Artigo 23, 2º O prazo máximo de análise das propostas culturais é de 60 (sessenta) 
dias, podendo ser ampliado para até 120 (cento e vinte dias), quando se tratar de projetos de 

restauração do patrimônio histórico ou construção de imóveis, conforme a característica do projeto 
e a complexidade da obra”. 
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Dados do Sistema SALICNET: http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/ Salicnet/ Salicnet.php 

 
91. Após a publicação, é aberta conta bancária específica para o projeto, e pode 
ser iniciada a captação de recursos. Após a captação, passamos à segunda etapa, 
quando o projeto é analisado por uma das entidades vinculadas especialista na 
natureza artística do projeto34 (a Fundação Biblioteca Nacional, por exemplo, 
analisa os projetos de livros e festivais de literatura). Após análise, o projeto segue 
para homologação da aprovação ou reprovação, anteriormente em reunião da 
CNIC, mas agora, por ato singular do Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à 
Cultura. 

 
92. A publicação da aprovação permite o acesso à verba captada e a execução 
do projeto. Essa etapa de análise e aprovação deveria ser concluída no prazo de 60 
dias35. Contudo, esse prazo não tem sido cumprido, sendo que alguns projetos 
estão aguardando desde o ano passado pela publicação de sua aprovação. Isso 
inclui planos anuais de museus e de instituições culturais que têm contas de 
manutenção vencendo, sem a necessária cobertura orçamentária, desde janeiro de 
2021. 

 
93. Para surpresa de muitos, ao final do ano de 2020, a captação de recursos 
com incentivos fiscais foi similar à de 2019,36 a despeito de todas as dificuldades 
econômicas que atingiram muitas empresas. Essa captação de R$ 1,4 bilhão seria 
um alívio para o setor e a garantia de sobrevivência de muitas produtoras, 
instituições e museus. Contudo, os procedimentos necessários à liberação dos 
valores, que até o ano passado eram realizados em aproximadamente 30 dias, em 

 
 

34 Entidades Vinculadas: Fundação Biblioteca Nacional (FBN); Fundação Cultural Palmares (FCP); 
Fundação Casa Rui Barbos (FCRB); Fundação Nacional das Artes (FUNARTE), Instituto Brasileiro de 
Museus (IBRAM); Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
35 IN 2/2019, Art. 26, § 3º: “O prazo máximo para a conclusão do exame da adequação é de 30  
(trinta) dias, podendo ser ampliado para até 60 (sessenta) dias no caso de projetos que envolvam o 
patrimônio histórico ou construção de imóveis.” 
36 Captado em 2019: R$ 1.486.325.587,04 / Captado em 2020: R$ 1.497.710.351,14 (Fonte:Sistema 
Salic) 
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2021 não foram sequer realizados. Apesar de contarem com a chancela técnica da 
entidade vinculada à sua atividade e com patrocínio acertado, não foram incluídos 
nas reuniões da CNIC, quando havia, e desde sua desarticulação vêm sendo 
ignorados pelo Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, que assumiu 
as funções da CNIC nos termos (absurdos, como já dissemos) da Portaria 22/2020. 

 
94. Face a essa morosidade, hoje existem — apenas na Funarte — 1341 
projetos com parecer técnico emitido, mas que não foram homologados pelo 
Secretário para publicação no Diário Oficial da União. Assim, muitos 
proponentes estão estrangulados financeiramente, mesmo com a verba para 
manutenção e execução de seus programas artísticos captada. Sabe-se que a 
censura pode ser direta ou indireta, e pode se dar pelo bloqueio das fontes de 
financiamento. Este caminho é, muitas vezes, mais nefasto que o da censura direta, 
que por ser explícita pode ser mais facilmente identificada e combatida. 

 
95. Por fim, em uma terceira etapa, há projetos que aguardam publicação da 
prorrogação. A publicação da prorrogação do prazo de captação de projetos 
costumava ser automática entre exercícios fiscais. Contudo, grande parte dos 
projetos não teve prorrogação publicada, impedindo a captação de recursos em 
2021 até o momento. Infelizmente, não existe no Sistema Salic a informação sobre 
quantidade dos projetos nessa etapa, informação esta que deverá ser rastreada e 
fornecida pela própria Secretaria de Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. 

 
96. Contribuindo para o acúmulo de projetos e em total desrespeito ao 
princípio do direito adquirido, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal, o Decreto n. 10.755/2021 (doc. 8) estabelece que os projetos já aprovados 
com base nas regras anteriores poderão seguir apenas até final de 2021. A partir 
de 2022, esses mesmos projetos deverão se adaptar às novas regras, enviar 
prestação de contas se tiverem captação, ou ser arquivados! Essa previsão 
pretende, portanto, a revisão de todos os projetos válidos no sistema Salic, o que 
para além de ser tarefa hercúlea para a qual a Secretaria não está preparada. 

 
97. Portanto, desrespeita o direito adquirido e fere o princípio da segurança 
jurídica, uma vez que a norma pretende retroagir aos projetos já aprovados. A 
publicação de aprovação de um projeto gera direitos e obrigações para a 
administração pública e para o particular, e se configura em contrato 
administrativo, que não pode ser afetado por norma posterior, gerando 
insegurança jurídica e, em alguns casos, impossibilidade de cumprimento. 

 

98. Face ao exposto, é premente que os prazos e processos estabelecidos nas 
normas sejam respeitados, em especial que: (i) sejam publicados todos os projetos 
que se encontram analisados e com parecer da entidade vinculada emitidos, e, 
portanto, aguardando apenas validação e homologação pelo Secretário Especial da 
Cultura que tem poderes ad referendum para sua homologação; (ii) sejam 
analisados e publicados, em até 15 (quinze) dias, todos os projetos que se 
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encontram na Fase da Admissibilidade, há mais de 60 (sessenta) dias, prazo 
estabelecido pela IN2/2019 (doc. 20) como limite máximo de análise, bem como 
sejam abertas as respectivas contas bancárias para captação de recursos; (iii) 
sejam publicados todos os projetos com prorrogação de captação recursos 
lançados no sistema Salic; (iv) seja realizada perícia no Sistema Salic para apuração 
dos prazos reais dos atos administrativos. 

 

V.5. ATOS ILEGAIS E PERSECUTÓRIOS DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO 
PALMARES 

 
V.5.1 Resumo da Situação 

 
99. O presidente da Fundação Palmares vem praticando atos ilegais, de 
natureza no mínimo análoga à censura, publicando normas ilegais; atentando 
diretamente contra o patrimônio cultural material e imaterial; e fazendo 
declarações persecutórias, preconceituosas e opressivas por meio de postagens 
nas redes sociais. 

 
100. Trata-se ação orquestrada de desmonte, com o claro intuito de calar vozes e 
desarticular as políticas públicas de promoção e defesa da igualdade racial, razão 
de ser da própria Fundação Palmares, por meio da imposição de uma visão pessoal 
de seu presidente a respeito do tema do racismo, que não encontra eco nos mais 
elementares consensos teóricos na matéria e nem contribuem para o 
empoderamento das pessoas e comunidades negras e quilombolas. 

 
V.5.2 Discussão 

 
101. A Fundação Palmares, criada em 1988, foi a primeira entidade pública 
federal exclusivamente dedicada à promoção e preservação dos valores culturais, 
históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da 
sociedade brasileira. Trata-se de uma conquista histórica, diretamente relacionada 
com os preceitos constitucionais atinentes não apenas à valorização da cultura 
brasileira como do próprio princípio da igualdade racial. Ao longo de sua 
existência, a Fundação Palmares tem exercido papel da mais alta relevância na 
produção e divulgação de conhecimento sobre temas como políticas afirmativas. 

 
102. A seguir, apresenta, o Requerente, os atos comissivos e omissivos 
praticados pelo atual presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que, por 
extrapolar sua competência legal e contradizer os objetivos legais da entidade, 
constituem verdadeiro bloqueio institucional ao cumprimento de sua função legal 
(e constitucional): 

 
(i) Vilipêndio à memória e à cultura da raça negra no Brasil 
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103. Antes mesmo de sua nomeação, em 2019, o atual Presidente da Fundação 
Palmares deu a seguinte declaração: 

 
"Racismo real existe nos Estados Unidos. A negrada daqui 
reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda".37 

 
104. Outras se seguiram de lá para cá, sempre com o mesmo tom: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

37  Fonte: ttps://revistaforum.com.br/politica/racismo-real-existe-nos-estados-unidos-a-negrada- 
daqui-reclama-porque-e-imbecil-diz-presidente-da-fundacao-palmares/ 
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105. O Presidente da Fundação Palmares defendeu, ainda, publicamente, que a 
escravidão foi ótima para seus descendentes, que o Dia da Consciência Negra 
precisa ser abolido nacionalmente por decreto da presidência, e que Zumbi dos 
Palmares é um falso herói dos negros que escravizava negros. 

 
106. Não surpreende, portanto, que tenha acabado alvo de várias representações 
por crime de preconceito e de improbidade administrativa, em virtude de suas 
publicações na internet. Em meio a um clima de perseguição, em março de 2021, 
três gestores da Fundação pediram demissão alegando “princípios morais”: 
Ebnézer Maurílio Nogueira da Silva (diretor do departamento de Fomento e 
Promoção da Cultura Afro-Brasileira); Raimundo Nonato Souza Chaves 
(coordenador-geral do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura 
Negra); e Roberto Carlos Consentino Braz (coordenador-geral de Gestão Interna). 
Em carta aberta, afirmaram: 

 
"Coerentes com nossos princípios morais e políticos, 
tomamos uma difícil decisão de desligamento de nossos 
cargos por não encontrarmos mais viabilidade de diálogo 
entre os diretores e o presidente". (doc. 22) 

 
107. Em 2 de dezembro de 2020, a Fundação Palmares retirou oficialmente da 
Lista de Personalidades Negras 27 nomes e seus respectivos textos biográficos do 
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total de 91 nomes. Para tanto, publicaram a Portaria nº 189, de 10 de novembro de 
2020 (doc. 07), determinando que seriam realizadas apenas homenagens 
póstumas. A Justiça do Distrito Federal suspendeu, em março de 2021, a retirada 
dos nomes de Marina Silva, Benedita da Silva e João Francisco dos Santos, em artes 
“Madame Satã”, da lista de “Personalidades Negras” da Fundação Cultural 
Palmares (doc. 23). A respeito de Marina Silva, o Presidente da entidade teceu as 
seguintes declarações: 

 

 

 
108. Em suma, o agente público Sérgio Camargo, submetido em todos os seus 
atos ao princípio da legalidade, acha que Marina Silva não tem contribuição 
relevante para a população negra do Brasil e por isso decidiu, isoladamente, 
excluir seu nome da lista de personalidades negras. O fez como se os arquivos 
públicos lhe pertencessem, pessoalmente, e não ao Estado. E como se tivessem sido 
pesquisados e desenvolvidos com seus próprios recursos, e não com décadas de 
investimento público. Com base em que dispositivo legal? Em nenhum, 
seguramente, pois se houvesse algum, seria flagrantemente inconstitucional. 

 
(ii) Revogação da Proteção dos Territórios dos Quilombos Brasileiros - Portaria 
nº 118, de 31 de maio de 2021 

 
109. A Portaria nº 118, de 31 de maio de 2021 (doc. 24) revogou a Instrução 
Normativa nº 1, de 31 de outubro de 2018 (doc. 25), que definia a proteção 
ambiental em torno dos territórios dos quilombos brasileiros. A legislação previa 
participação efetiva dos quilombolas no processo de licenciamento de obras ou 
empreendimentos capazes de gerar impactos socioambientais, econômicos e 
culturais nas comunidades. 

 
110. A medida atinge cerca de 3,5 mil comunidades quilombolas no Brasil. Com a 
nova portaria, retirou-se a necessidade da mediação dos grupos quilombolas nos 
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processos de licenciamento e foram extintas as medidas de prevenção, mitigação, 
controle e compensação sobre as obras que atinjam áreas protegidas. Ou seja, a 
proteção ambiental proteção ambiental em torno dos territórios dos quilombos 
brasileiros foi revogada não há mais mecanismos de interrupção e a especulação 
imobiliária poderá avançar sem respeito em territórios sob proteção do Estado. 

 
111. A revogação da proteção aos territórios quilombolas representa o 
enfraquecimento das políticas de preservação da cultura e dos costumes dos 
quilombos brasileiros. Implica, por consequência, em perda significativa para o 
patrimônio cultural imaterial do país. 

 
(iii) Banimento de Livros 

 
112. Recentemente, em junho de 2021, a Fundação Palmares publicou Relatório 
Público 01 CNIRC – Retrato do Acervo: A Dominação Marxista da Fundação Palmares 
1988-2019 (doc. 26), e comunicou a exclusão de seu acervo de livros considerados 
por seu presidente como “de esquerda” ou ligados a um suposto “marxismo 
cultural”. São mais de cinco mil livros, que representam 54% do total da biblioteca. 
Segundo o presidente da entidade, os livros teriam “temática alheia à negra”, com 
conteúdos relacionados, em sua mente, à “sexualização de crianças”, “manuais de 
greve”, “bizarrias”, “pornografia e erotismo”. Nas páginas 13 e 14, o referido 
Relatório Público descreve uma “metodologia” que mais parece um manual de 
censura, cuja inconstitucionalidade é nada menos que evidente: 

 
“A avaliação temática consistiu em identificar o conteúdo de 
cada livro e classificá-lo de acordo com suas ideias e 
propósitos centrais. Esse método permitiu constatar, sem 
nenhuma margem de erro, os objetivos revolucionários e 
marxistas da coleção. 

 
O [Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura 
Negra – CNIRC] fez um processo de triagem dos livros por 
meio da definição de seus conteúdos. Os títulos, sumários, 
introduções e resumos de capa foram avaliados nos casos 
explícitos. Nos casos em que esse procedimento não foi 
suficiente para definir com precisão o teor do livro, alguns 
capítulos foram lidos. Em outros casos, os livros foram lidos 
integralmente. 

 
Por exemplo, ao ler o título de uma obra como “O amor em 
grupo”, e cujo subtítulo é “O testemunho visual de um 
cientista sobre o amor grupal”; e também após constatar que 
o sumário é claramente iniciático, remetendo a textos no 
estilo “passo a passo”, define-se, sem a menor margem de 
erro, o teor do conteúdo. O mesmo ocorrendo com outros 
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títulos, tais como “As Táticas de Guerra dos Cangaceiros”; “A 
Revolução Soviética”; “A Luta Armada no Brasil” e “A 
Educação Revolucionária do Comunista”. 

 
As obras inadequadas foram lidas pela equipe técnica do 
CNIRC, seja no decorrer do levantamento, seja porque já 
constavam da bagagem cultural da equipe. Não há nessas 
obras nada que as liguem à temática negra ou à promoção do 
negro na sociedade brasileira. 

 
Exemplo 01: Constatamos por leitura atenta que na página 
47, terceiro parágrafo, da obra “Pedagogia da Educação 
Sexual”, de Claude Lejeune, os pais e professores são 
orientados a abordar crianças de 4 a 5 anos com palavras 
como “pênis”, “vagina” e “testículos”, iniciando uma 
sexualização precoce. Também constatamos que ao longo do 
livro, e também já na própria capa, milita-se abertamente 
“por uma educação sexualizada”. 

 
Exemplo 02: Averiguamos que a obra “Banditismo”, de Eric 
Hobsbawm, é um esforço teórico para justificar a 
criminalidade como “arma revolucionária”; e que a primeira 
frase do capítulo 2 é esta: “Banditismo é liberdade”. 

 
113. Trata-se, obviamente, de um ato obscurantista, que não apenas extrapola as 
competências de qualquer agente público brasileiro como ainda os coloca em 
choque frontal contra os mais elementares preceitos constitucionais atinentes à 
liberdade de expressão, conceito que inclui o direito de acesso à informação. Difícil 
mesmo crer que tenha sido produzido e publicado, mas foi amplamente elogiado 
pelo Presidente da Fundação Palmares e pelo Secretário Nacional de 
Financiamento e Incentivo à Cultura, conforme prints abaixo: 
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114. Diante de tão óbvio disparate, a Associação Juízes para a Democracia (AJD) 
ajuizou Ação Popular no Distrito Federal com pedido liminar para suspensão de 
todo o processo de seleção e descarte dos itens do acervo bibliográfico, 
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museológico e iconográfico da Fundação Palmares38. A Coalizão Negra por Direitos, 
que reúne 200 organizações ligadas ao movimento negro, também ajuizou uma 
ação judicial. Além da AJD, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia 
(ABJD), a Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia (APD) e 
o Coletivo por um Ministério Público Transformador (Transforma MP) 
ingressaram com pedidos de Amicus Curiae. Adicionalmente, a Coalizão Negra por 
Direitos apresentou denúncia à Organização das Nações Unidas (ONU), por 
violações de direitos humanos, solicitando que o Alto Comissariado para os 
Direitos Humanos notifique o Estado brasileiro sobre a atual situação da Fundação 
Palmares 

 
115. Em todas essas ações, a tentativa é de evitar a dilapidação do patrimônio 
histórico e cultural do movimento pela igualdade racial, em uma ação empesteada 
pelo odor nauseabundo da censura e do mais autêntico obscurantismo. 

 

V.6. ATOS ANÁLOGOS À CENSURA 
 

V.6.1 Resumo da situação 
 

116. Em janeiro de 2020, o Brasil e o mundo assistiram, em choque, ao ex- 
Secretário Especial de Cultura, Roberto Alvim, fazer um pronunciamento à nação 
em que mimetizava a estética e o conteúdo de um bem conhecido discurso de 
Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler.39 Demitido, o ex- 
secretário se desculpou pela semelhança estética, que alegou ter sido involuntária. 
Não negou, contudo, seu conteúdo, principal ponto de atenção, pois anuncia a 
chegada de um regime em que a arte será “imperativa” – ou seja, impositiva, 
dirigida, inescapável – ou “não será nada”. A ameaça é claríssima, e atinge o âmago 
do Estado Democrático de Direito. Não existe arte imperativa senão vinculada a um 
projeto autoritário. 

 
117. De fato, após décadas respirando os ares da liberdade artística e intelectual, 
pensando estarem os tempos de censura condenados ao eterno exílio nos livros de 
História, eis que a sociedade brasileira, em pleno 2021, 33 anos após a 
promulgação da Constituição Cidadã, se vê diante da necessidade de buscar tutela 
jurisdicional contra atos abertamente atentatórios ao direito fundamental à 

 

38 O GLOBO. 23/06/2021 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/justica-proibe-que- 
fundacao-palmares-se-desfaca-de-acervo-estabelece-multa-de-500-por-item-doado-25074159> 
39 O discurso original de Goebbels dizia: "A arte alemã da próxima década será heróica, será 
ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e 
igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada". O discurso de Alvim dizia: "A arte 
brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de 
envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às 
aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada". Cf. GÓES, Bruno; ARAGÃO, Helena; e 
SOARES, Jussara. Roberto Alvim copia discurso do nazista Joseph Goebbels e causa onda de 
indignação. O Globo, 16/1/2020. 
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liberdade de expressão. As violações e as ameaças ocorrem com frequência cada 
vez maior, de forma deliberada, tanto por meio de documentos oficiais como em 
postagens nas redes sociais. Em 27/7/2021, o Secretário Especial da Cultura enfim 
admitiu, no Twitter, que sua política é mesmo dirigista, e para não deixar qualquer 
margem para dúvidas, declarou que: 

 
“Dirigismo da política cultural não é o problema, é parte 
da função do Governo”. 

 
118. Abaixo, o print da postagem: 

 

119. Isso é inconcebível, considerando a abundância de fontes normativas e 
jurisprudenciais que há décadas sustentam e reafirmam o caráter não apenas 
fundamental, como estruturante, da liberdade de expressão em nossa ordem 
jurídica. Há pouquíssimo tempo, esse quadro de deterioração em um dos pilares da 
democracia seria impensável. Hoje, o discurso de agentes públicos contra a classe 
artística pode ser acompanhado em postagens diárias, ou quase isso, em um 
roteiro de atos que parecem orientados à destruição da Constituição Federal e seus 
valores mais caros. 

 
120. Não surpreende que tribunais de todo o país venham sendo chamados a 
restabelecer a lei. Há muitas decisões favoráveis aos demandantes, repisando o 
óbvio, que a ordem constitucional brasileira não admite censura aberta ou velada. 
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O combate pontual, no entanto, caso a caso, não tem se mostrado capaz de evitar 
novos episódios. Ainda mais preocupantes são casos em que magistrados 
autorizaram atos claramente censórios, a maioria felizmente revertida em grau de 
recurso. Somente a intervenção da Corte Constitucional pode endereçar a questão 
de forma sistêmica. 

 
V.6.2 Discussão 

 
121. Atos análogos à censura, seja aberta (pela imposição de filtros de conteúdo, 
por exemplo), seja velada (pela paralisação das políticas públicas e omissão no 
cumprimento dos atos de ofício), têm sido notados desde o início da atual 
administração federal. A extinção do Ministério da Cultura, transformado em uma 
mera secretaria do Ministério da Cidadania já no dia seguinte à posse do atual 
governo, indicava que o tema deixaria de ser prioridade (o que se confirmou). 

 
122. Havia, contudo – como, juridicamente, ainda há – instituições e programas 
que constituem políticas de Estado e, por isso, devem seguir adiante, em caráter 
progressivo, por força dos mesmos preceitos constitucionais que obrigam o 
governo federal a manter o (e jamais retroceder no) apoio e incentivo à cultura, 
independentemente de suas opções ideológicas. Na prática, instalou-se a 
desordem. 

 
123. Por algum tempo, não havia clareza sequer sobre qual era o ministro 
responsável pela implementação da Política Nacional de Cultura, situação que só se 
resolveu em maio de 2020. O caos institucional na Secretaria Especial de Cultura, 
no entanto, começou bem antes, em agosto de 2019, quando o então secretário 
José Henrique Pires pediu exoneração do cargo em protesto contra a Portaria nº 
1.576, de 20 de agosto de 2019. A Portaria, assinada pelo então Ministro da 
Cidadania, Osmar Terra, determinou a suspensão da Chamada Pública BRDE/FSA – 
PRODAV – TVS PÚBLICAS (“Chamada Pública”), voltada ao financiamento de obras 
audiovisuais com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, logo após o próprio 
Presidente da República ter formulado ruidosas críticas públicas aos projetos 
selecionados, com base na natureza de seu conteúdo, que tratava da cultura 
LGBT.40 

 

 

40 Cf. RODAS, Sérgio. MPF move ação contra ministro por censura a projetos LGBT em edital da 
Ancine. Consultor Jurídico (2 out 2019). Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-out- 
02/mpf-move-acao-ministro-censura-projetos-lgbt. Acesso em 28/7/2021. [“O Ministério Público 
Federal no Rio de Janeiro moveu ação civil pública contra o ministro da Cidadania, Osmar Terra, pela 
prática de ato de improbidade administrativa ao suspender edital da (Ancine) que premiava projetos 
que abordam homossexualidade e diversidade de gênero. O MPF contesta a edição da Portaria 
1.576/2019, que suspendeu (…) um edital para seleção de projetos audiovisuais que seriam veiculados 
nas TVs públicas. Segundo a Procuradoria, a portaria foi motivada por discriminação contra projetos 
com temática relacionada a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, dentre os quais os 
documentários Sexo reverso, Transversais, Afronte e Religare queer, criticados pelo presidente Jair 
Bolsonaro (…) em vídeo publicado em 15 de agosto. A suspensão do concurso causou, segundo 
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124. Desde então, o quadro apenas se deteriorou e atualmente o Secretário 
Especial de Cultura se sente à vontade para vir a público declarar que “não 
aceitará” que investimentos públicos via leis de incentivo sejam destinados a um 
projeto premiado mundialmente como é o Museu da Língua Portuguesa só porque, 
em sua opinião, não se deve usar pronomes neutros, conforme posts abaixo: 

 

 

 
125. Note-se que o referido agente público parece tratar sua “aceitação pessoal”, 
em relação a um projeto ou parte dele como requisito de enquadramento nos 
mecanismos legais de incentivo. E, de fato, há outros casos em que o proponente 
do projeto teve negado seu acesso aos recursos públicos em face de uma evidente 
avaliação subjetiva de mérito cultural, o que é expressamente proibido pelo art. 22 
da Lei Rouanet (doc. 03), vale mais uma vez lembrar41. 

 
 

apurado no inquérito civil, dano ao patrimônio público federal no valor de R$ 1.786.067,44, referente 
aos gastos já efetuados com sua promoção”]. 
41 “Art. 22. Os projetos enquadrados nos objetivos desta lei não poderão ser objeto de apreciação 

subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural”. 
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126. Quando tal análise descamba para a discriminação de qualquer natureza, 
inclusive político-ideológica, a conduta deixa ser simplesmente ilícita para tornar- 
se criminosa, nos termos do art. 39 da mesma Lei: 

 
“Art. 39. Constitui crime, punível com a reclusão de dois a 
seis meses e multa de vinte por cento do valor do projeto, 
qualquer discriminação de natureza política que atente 
contra a liberdade de expressão, de atividade intelectual e 
artística, de consciência ou crença, no andamento dos 
projetos a que se refere esta Lei”. 

 
 

127. A clareza do texto legal não tem sido suficiente, contudo, para demover o 
Secretário Especial de Cultura e outros dirigentes do órgão, como o Secretário 
Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, da ideia de praticar atos dessa 
natureza, como veremos a seguir. Seguem, abaixo, relatos de atos análogos a 
censura que demonstram seu caráter sistêmico e que estão sendo discutidos 
individualmente: 

 
(i) Projeto Festival de Jazz do Capão 

 
128. O Projeto Festival de Jazz do Capão – Pronac 204126 foi aprovado em 
19/10/2020 para captação de R$ 147.290,00. Trata-se de festival de música 
instrumental realizado na comunidade do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, 
na Bahia. É inteiramente gratuito e atende a todos os requisitos legais, tanto que 
foi devidamente aprovado e publicado. Importante esclarecer que o Festival teve 
seu projeto aprovado nas últimas cinco edições, das quais efetivamente captou 
recursos em três, dos quais inclusive já prestou contas. 

 
129. Em 25/6/2021, contudo, a FUNARTE emitiu parecer desfavorável (doc. 27) 
em razão de uma postagem do Festival em sua página na rede social “Instagram”, 
em que o Festival se declarava “contra o fascismo e a favor da democracia”. Ora, ser 
a favor da democracia é ser a favor da cidadania e dos mais altos valores 
constitucionais. Já o fascismo é regime totalitário, incompatível com a Constituição. 
Ilícito seria ser contra a democracia e a favor do fascismo. 

 

130. Não há, ademais, qualquer impedimento legal em relação à menção, 
referência ou qualquer forma de abordagem de temas políticos no contexto de 
projetos financiados. Muitas das maiores obras já produzidas no país, na música, 
no teatro, no cinema, nas artes visuais, se debruçaram sobre temas políticos. Não 
há nada de ilegal nisso. Mesmo assim, o projeto foi indeferido, em apreciação 
flagrantemente subjetiva, celebrada nas redes sociais pelo Secretário Especial e 
pelo Secretário de Fomento e Incentivo, conforme prints abaixo: 
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131. Além do suposto caráter “político-partidário” do festival, o Parecer recorre 
a motivações abertamente religiosas, em frontal colisão com o princípio da 
laicidade do Estado, como se depreende dos seguintes trechos: 
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132. O autor do parecer fez um acordo para prestar 140 horas de serviços 
comunitários para não ter que responder a uma ação penal do Ministério Público 
Federal. 

 
133. Foi distribuída Ação Popular com Pedido de Liminar na 3ª Vara Federal da 
SJBA solicitando a anulação da decisão pelo reconhecimento da inexistência dos 
motivos, bem como pela violação à laicidade do Estado, “e determinando que a 
Secretaria Especial de Cultura, abstenha-se de proceder a análise de projetos, 
emissão de pareceres e demais atos administrativos da pasta sob o prisma 
religioso, político e ideológico, que restrinjam o acesso à cultura” (doc. 28). Embora 
a decisão tenha sido favorável, e não obstante o posicionamento claríssimo do 
MPF, a Secretaria Especial de Cultura voltou a publicar decisão de indeferimento 
do projeto com as mesmas fundamentações em outubro de 2021, originando a 
instauração de novo procedimento de investigação criminal. (doc. 29) 

 
134. Publicado após a censura ao Festival de Jazz do Capão em razão de post pró- 
democracia, o Decreto n. 10. 775/2021 (doc. 08) estabelece no parágrafo 2º de seu 
art. 50: 
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§ 2º Fica vedada a utilização de logomarcas, símbolos 
ideológicos ou partidários nos casos a que se referem os 
incisos I e II do caput. 

 
135. Os símbolos político-partidários já não podem ser utilizados nos projetos, 
em razão da legislação eleitoral. Por outro lado, a proibição de “símbolos 
ideológicos” é, além de imprecisa, desprovida de base legal. Uma “pomba da paz” é 
um símbolo ideológico. Essa proibição é clara afronta aos preceitos garantidores 
da liberdade de expressão. Na verdade, qualquer discriminação de natureza 
política, consciência, e crença é um crime, com previsão expressa no já citado art. 
39 da Lei 8.313/91. 

 
 

(ii) Plano Anual de Manutenção do Instituto Vladimir Herzog 
 

136. O Instituto Vladimir Herzog teve o projeto “Plano Anual de Atividades 
2021” aprovado na Fase de Admissibilidade recebendo o Pronac nº 204226. 
Obteve, assim, seu enquadramento no artigo 18 da Lei Rouanet em 21/10/2020, 
não tendo havido qualquer manifestação de integrante da CNIC. Deveria, portanto, 
ter seguido para a homologação e publicação da Portaria de aprovação e 
enquadramento, e abertura de contas bancárias para captação. 

 
137. Contudo, o Secretário de Cultura, após o decurso do prazo, determinou 
primeiramente a reanálise do enquadramento, e depois determinou pelo 
indeferimento da proposta. É de se notar que a legislação não prevê “reanálise”. Ou 
seja, em vez de seguir para a etapa seguinte, a Secretaria Especial de Cultura criou 
uma fase que não está e nunca esteve prevista entre os procedimentos legais. 

 
138. Importante esclarecer que o Instituto Vladimir Herzog realiza ações de 
reconhecimento nacional e internacional vinculadas aos direitos humanos, e teve 
seus projetos de Planos Anuais e outros projetos aprovados, sem qualquer 
problema, nos últimos 10 anos. Contudo, posts do Secretário demonstram que o 
indeferimento não foi casual: 
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139. Um grupo de deputados federais formulou representação ao Ministério 
Público Federal relativa à morosidade dos procedimentos e à censura, não apenas 
no caso do Instituto Vladimir Herzog, onde proferiu-se o seguinte despacho (doc. 
30): 

 

“.......................................................................................................................... 
3.1. por quais razões o valor captado e executado por 
iniciativas da Lei Rouanet no primeiro trimestre de 2021 foi 
de apenas R$ 58 milhões, contra R$ 107 milhões no mesmo 
período do ano passado; 
3.2. as razões de não aprovação do projeto da companhia 
teatral BR116 para encenar a peça "O Santo Inquérito"; 
3.3. as razões de não aprovação do projeto de Plano Anual 
de Atividades do Instituto Vladimir Herzog para o ano de 
2021. 
.......................................................................................................................... 
42” 

140. O próprio Instituto Vladimir Herzog entrou com Mandado de Segurança 
Cível n. 5009479-08.2021.4.03.6100, perante a 22ª Vara Cível Federal de São Paulo 
e está aguardando análise da concessão da liminar. 

 
(ii) Edital da Ancine com categorias de investimento séries LGBT 

 
 
 

42 PGR-00127798/2021 
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141. Edital da Ancine de chamamento de projetos para TVs públicas, que tinha 
entre as categorias de investimento séries LGBT, foi suspenso pela Portaria 
Ministerial no 1.576, assinada em agosto de 2019 pelo então Ministro da 
Cidadania, Osmar Terra. Após a publicação, o então Secretário Nacional de Cultura, 
Henrique Pires, pediu demissão declarando não concordar com os atos que 
atingiam o setor artístico. O objetivo da Portaria era impedir que as produções - 
“Sexo Reverso”, “Transversais”, “Afronte” e “Religare Queer” – ganhassem o edital, 
mas além da censura direcionada às quatro obras, prejudicou todos os 289 
projetos selecionados. 

 
142. O Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, na ocasião, manteve a 
decisão da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que anulou a portaria e manteve o 
edital (doc. 31). Adicionalmente, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil 
Pública contra o Ministro da Cidadania, Osmar Terra, devido ao cancelamento do 
edital da Ancine sem qualquer motivação legal, e causando prejuízo de R$ 1,8 
milhão aos cofres públicos. 

 
(iii) Proibição do uso de linguagem neutra e inclusiva nos projetos financiados 

pela Lei Rouanet – Portaria n. 604, de 27 de outubro de 2021 
 
 

143. O Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, o Sr. André 
Porciúncula Alay Esteves, publicou a Portaria n. 604, de 27 de outubro de 2021 
(doc. 32), vazada nos seguintes termos: 

 
“O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À 
CULTURA, DA SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA DO 
MINISTÉRIO DO TURISMO, no uso das atribuições que 
conferem o art. 33 do Anexo I do Decreto nº 10.359, de 20 
de maio 2020, Portaria nº 464, de 29 de setembro de 2020, 
Portaria Mtur nº 12, de 28 de abril de 2021, com base na Lei 
nº 8.313/1991 e no art. 6º do Decreto nº 10.755/2021, 
resolve: 
Art. 1º Fica vedado, nos projetos financiados pela Lei nº 
8.313/91, o uso e/ou utilização, direta ou indiretamente, 
além da apologia, do que se convencionou chamar de 
linguagem neutra. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
ANDRÉ PORCIÚNCULA ALAY ESTEVES” 

 

144. De plano, é possível perceber diversas inconstitucionalidades e violações a 
preceitos fundamentais na Portaria mencionada, a começar pelo princípio da 
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liberdade de expressão dos proponentes das propostas, que deve ser livre e 
irrestrita, tal como assegurado por este C. Tribunal na ADPF n. 13043. O uso de 
pronome neutro em projetos privados, de autoria da sociedade civil, que são 
apenas fomentados pelo poder público, são de livre uso e não devem ser objeto de 
censura prévia pelo Estado, que tem proibição expressa para avaliar o mérito da 
proposta, tal como previsto no art. 22 da Lei Rouanet (doc. 03)44. Nesse particular, 
o Estado não pode se intrometer, a não ser para ser inclusivo, conforme o art. 3º, 
inc. IV da CF: 

 

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 
[...] 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.” 

 
145. A referida portaria também viola o princípio da impessoalidade que rege os 
atos administrativos, insculpido no art. 37, caput, ao ter como alvo a comunidade 
LGBTQIA+ e os assuntos a ela correlacionados, a partir da proibição do uso de 
linguagem não-binária ou sem marcação de gênero em seus projetos culturais. 

 
146. Tal Portaria também está em dissonância com o Manual de Redação da 
Presidência da República, que preza pela impessoalidade no trato da coisa pública 
em seus atos oficiais. 45 

 
 

 

43 BRASIL. STF. ADPF 130. Rel. Min. Carlos Ayres Britto. Julgado em 30 de abril de 2009. 
44 “Art. 22. Os projetos enquadrados nos objetivos desta lei não poderão ser objeto de apreciação 
subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural.” 
45    “3.5 Impessoalidade 
A impessoalidade decorre de princípio constitucional (Constituição, art. 37), e seu significado 
remete a dois aspectos: o primeiro é a obrigatoriedade de que a administração pública proceda de 
modo a não privilegiar ou prejudicar ninguém, de que o seu norte seja, sempre, o interesse público; 
o segundo, a abstração da pessoalidade dos atos administrativos, pois, apesar de a ação 
administrativa ser exercida por intermédio de seus servidores, é resultado tão-somente da vontade 
estatal. 
A redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público e sempre em atendimento ao 

interesse geral dos cidadãos. Sendo assim, os assuntos objetos dos expedientes oficiais não devem 
ser tratados de outra forma que não a estritamente impessoal. 
Percebe-se, assim, que o tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das 

comunicações oficiais decorre: 
a) da ausência de impressões individuais de quem comunica: embora se trate, por exemplo, de um 
expediente assinado por Chefe de determinada Seção, a comunicação é sempre feita em nome do 
serviço público. Obtém-se, assim, uma desejável padronização, que permite que as comunicações 
elaboradas em diferentes setores da administração pública guardem entre si certa uniformidade; 
b) da impessoalidade de quem recebe a comunicação: ela pode ser dirigida a um cidadão, sempre 
concebido como público, ou a uma instituição privada, a outro órgão ou a outra entidade pública. 
Em todos os casos, temos um destinatário concebido de forma homogênea e impessoal; e 

mailto:pc@oab.org.br
http://www.oab.org.br/


57 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional 

SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939 

Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br 

 

 

 

147. Por conseguinte, há violação direta ao princípio da moralidade pública, em 
razão da tentativa de retirar a visibilidade de grupos inseridos na sociedade 
brasileira. Além de faltar-lhe competência para tanto, o que incide na violação do 
princípio da legalidade, o que pode eventualmente configurar abuso de autoridade. 

 
148. Além do mais, é uma afronta direta ao art. 13 da Constituição, que 
estabelece o uso da língua portuguesa como idioma oficial, com todas as suas 
nuances e evoluções que são próprias de qualquer língua: 

 
“Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República 
Federativa do Brasil.”’’ 

 
149. Resolução n° 376/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)46. 

 
“Art. 1º Todos os ramos e unidades do Poder Judiciário 
deverão adotar a obrigatoriedade da designação de gênero 
para nomear profissão ou demais designações na 
comunicação social e institucional do Poder Judiciário 
nacional. 
[...] 
§ 2º A designação distintiva se aplica à identidade de gênero 
dos transgêneros, bem como à utilização de seus 
respectivos nomes sociais.” 

 
(iv) Portaria Secult/MTUR nº 44, de 5 de novembro de 2021 

 
 

c) do caráter impessoal do próprio assunto tratado: se o universo temático das comunicações 
oficiais se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, é natural não caber 
qualquer tom particular ou pessoal. 
Não há lugar na redação oficial para impressões pessoais, como as que, por exemplo, constam de 
uma carta a um amigo, ou de um artigo assinado de jornal, ou mesmo de um texto literário. A 
redação oficial deve ser isenta da interferência da individualidade de quem a elabora. A concisão, a 
clareza, a objetividade e a formalidade de que nos valemos para elaborar os expedientes oficiais 
contribuem, ainda, para que seja alcançada a necessária impessoalidade.” (sem grifos no original) 
Manual de Redação da Presidência da República, pag. 20, que está em sua terceira edição, elaborado 
pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil e elaborado pela Portaria nº 1.369, de 27 de 
dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 28 de dezembro de 2018. 
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da- 
republica/manual-de-redacao.pdf Acesso em 28 de outubro de 2021. 
46 “Dispõe sobre o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou demais  
designações na comunicação social e institucional do Poder Judiciário nacional.”. Disponível em 
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3765. Acesso em 28 de outubro de 2021. 
Essa Resolução foi publicada considerando as determinações da Lei n° 12.605/2012, que 
“Determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou grau em 

diplomas.” Segundo o seu art. 1º: “As instituições de ensino públicas e privadas expedirão diplomas  
e certificados com a flexão de gênero correspondente ao sexo da pessoa diplomada, ao designar a 
profissão e o grau obtido.” 
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150. O Secretário publicou a Portaria de 2021 (doc. 40), vazada nos 
seguintes termos: 

 
PORTARIA SECULT/MTUR Nº 44, DE 5 DE NOVEMBRO DE 
2021 
O SECRETÁRIO ESPECIAL DA CULTURA do MINISTÉRIO DO 
TURISMO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 25 do 
Decreto nº 10.359, de 20 de maio 2020, e considerando a 
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 e o Decreto nº 
10.755, de 26 de julho de 2021, resolve: 
Art. 1º Os projetos culturais que comprovarem a adoção dos 
protocolos de medidas de segurança, para prevenir a Covid- 
19, tais como, aferição de temperatura, exame de testagem 
para Covid e uso de materiais de higiene, terão prioridade 
na análise de homologação de admissibilidade. 
Art. 2º Fica vedado pelo proponente a exigência de 
passaporte sanitário para a execução ou participação de 
evento cultural a ser realizado, sob pena de reprovação do 
projeto cultural e multa. 
Art. 3º Havendo decreto, lei municipal ou estadual, que exija 
o passaporte, o proponente terá que adequar seu projeto ao 
modelo virtual, não podendo impor discriminação entre 
vacinados e não vacinados nos projetos financiados pelo 
Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
MARIO LUIS FRIAS 

 
 

V.7. OMISSÃO NA PUBLICAÇÃO DE DECRETO DEFININDO A COTA DE TELA DE 
2021 PARA OBRAS AUDIOVISUAIS BRASILEIRAS, APLICÁVEL AO MERCADO DE 
SALAS DE EXIBIÇÃO, CONFORME ART. 55 DA MP 2228-1/2001. 

 
V.7.1 Resumo fático 

 
151. A chamada “cota de tela” é uma importante ferramenta jurídica de proteção 
e promoção da diversidade cultural, textualmente prevista nos principais acordos 
internacionais de comércio e presente no ordenamento jurídico brasileiro desde o 
início da década de 1930.47 Adotada em vários países, inclusive na Europa, essa 

 

47 O Decreto 21.240/1932 foi o primeiro ato legislativo sobre o assunto, inicialmente impondo 
cotas de conteúdo educativo, mais tarde ampliadas para conteúdo nacional. Cf. SIMIS, Anita. A 
contribuição da cota de tela no cinema brasileiro. O Público e o Privado, nº 14 (Jul./Dez, 2009). 
Disponível:http://www.seer.uece.br/?journal=opublicoeoprivado&page=article&op=view&path% 
5B%5D=95. Acesso em 28/7/2021. 
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ferramenta consiste na reserva de um percentual da programação das salas de 
cinema e outros veículos à exibição de obras audiovisuais nacionais. No plano do 
direito interno, a cota de tela está prevista nos artigos 55 a 59 da Medida 
Provisória n. 2.228-1, de 6 de setembro de 2001 (doc. 05), que fixaram os 
percentuais mínimos e as penalidades por seu descumprimento. 

 
152. Nos últimos três anos – 2019, 2020 e 2021 – contrariando a MP 2.228/2001 
– o governo federal deixou de publicar o decreto presidencial regulamentador da 
chamada “cota de tela”, que reserva número mínimo de dias para a exibição de 
filmes nacionais nos cinemas brasileiros. A omissão teve como consequência 
imediata o encurtamento do período de exibição ou mesmo a exclusão de obras 
brasileiras da programação de inúmeras salas de cinema. Em 2019, quando um 
único filme estrangeiro, ocupou, simultaneamente, mais de 80% dos cinemas 
brasileiros.48 

 
153. O prazo de vigência previsto na MP 2228-1/2001 expirou, mas as razões de 
fundo, de ordem mercadológica, econômica, social, política e cultural, não. Não 
houve qualquer alteração significativa na estrutura do mercado de salas de 
exibição e o ritmo das políticas de apoio ao audiovisual como um todo caíram a um 
ponto próximo à paralisia completa. Além disso, em comparação a 2001, a 
importância estratégica de um país em ocupar o espaço simbólico das telas apenas 
aumentou, já que o audiovisual se transformou na linguagem de nosso tempo, e 
país nenhum deseja perder relevância nesse campo. Seria fatal inclusive para as 
pretensões geopolíticas do país. 

 
V.7.2 Discussão 

 
154. O mercado audiovisual brasileiro é um dos mais importantes do mundo. A 
Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, na 
sigla em inglês), com base em séries históricas de 2002 a 2015, concluiu que o 
Brasil tinha, em 2014, a décima-primeira maior receita de bilheteria entre todos os 
países, totalizando US$ 800 milhões, e estimou que, até o final de 2020, será o 
quinto mercado audiovisual do mundo.49 Trata-se de um setor com grande 
potencial de geração de empregos nos próximos anos e, nas palavras da UNCTAD, 
deve ser tratado pelo Brasil como “um ativo a ser protegido”.50 

 

48 O filme "Vingadores: Ultimato" foi sucesso de público ao ponto de monopolizar as salas de cinema 
no país na semana de lançamento, pois das 3,5 mil salas existentes, 3.139 exibiam essa produção da 
Disney, que gerou a renda de R$ 338.624.881,00 no ano de 2019. 
https://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-147740 
49 UNCTAD. Creative Economy Outlook. Trends in international trade in creative industries 
(2002–2015): Country Profiles. Genebra: UNCTAD, 2018, p. 31. Disponível em: 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2018d3_en.pdf. Acesso em 28/9/2021. (“Brazil 
currently has the world’s eleventh largest global box- office, totalling US$800 million in 2014. It is 
expected that by the end of 2020, Brazil will have the world’s fifth largest audiovisual market”). 
50 UNCTAD. Creative Economy Outlook... Op. cit., p. 32. (“Brazil’s creative sector is an asset worth 
protecting.”) 
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155. As cotas de tela realizam, no nível infraconstitucional, os princípios 
descritos nos artigos 215, 216 e 221 da Constituição Federal. Preceitos como a 
valorização da diversidade étnica e regional e a defesa do “patrimônio cultural 
brasileiro”, conceito que inclui as formas de expressão e os modos de criar, fazer e 
viver de nossa sociedade, são elementos basilares da tutela constitucional dos 
direitos culturais. A produção e a programação audiovisual são tão relevantes 
nesse contexto que a Constituição incluiu a “promoção da cultura nacional” como 
um pressuposto da atividade. Não se trata de rejeição à cultura internacional, mas 
de garantir o espaço da cultura brasileira em meio à diversidade da cultura 
humana. 

 
156. O direito internacional, por sua vez, reconhece que os bens culturais 
carregam em si valores e simbologias que se confundem com a identidade cultural 
de uma nação. Por isso, os acordos internacionais de comércio tratam os bens 
culturais em geral – e a obra audiovisual em particular – como uma exceção aos 
princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida, que obrigam os 
Estados a tratar os produtos estrangeiros da mesma forma que tratam os nacionais 
ou os estrangeiros beneficiados por acordos de cooperação. Presente desde a 
origem do sistema internacional de comércio, a chamada “exceção cultural”51 foi 
plenamente incorporada ao marco normativo da Organização Mundial do 
Comércio – OMC. 

 
157. Esse processo de gradativo reconhecimento institucional atingiu seu ápice 
em 2005, com a adoção, no âmbito da UNESCO, da Convenção sobre a Proteção e 
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais52, documento em cuja 
formulação e negociação a diplomacia brasileira teve participação destacada, ao 
lado de países como Canadá e França, que tradicionalmente fazem o contraponto 
às políticas norte-americanas nesse particular. Em seu artigo 5, reza a Convenção: 

 
“As Partes, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, 
os princípios do direito internacional e os instrumentos 
universalmente reconhecidos em matéria de direitos 
humanos, reafirmam seu direito soberano de formular e 

 

51 Embora tradicional, a expressão “exceção cultural” vem sendo muitas vezes substituída, no 
discurso político, por “diversidade cultural”, em especial desde a adoção da Convenção sobre a  
Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, em 2005 (da qual trataremos mais 
adiante). Parece-nos, contudo, que são conceitos distintos. Ambos vêm assumindo contornos 
principiológicos, mas diversidade cultural é um objetivo geral, um fim em si mesmo, enquanto a 
exceção cultural é um meio para se atingir a este fim. Cf., no mesmo sentido, ALBUQUERQUE, 
Roberto C. Acordos de Livre Comércio e Exceção Cultural. Interfaces Brasil/Canadá. Belo 
Horizonte, v. 1, n. 3 (2003). Disponível em: 
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/interfaces/article/viewFile/6396/4435. Acesso 
em: 30/7/2021. 
52 BRASIL. Decreto 6.177, de 1º de agosto de 2007. Promulga a Convenção sobre a Proteção e 
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (assinada em Paris, em 20 de outubro de 2005). 
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implementar as suas políticas culturais e de adotar medidas 
para a proteção e a promoção da diversidade das expressões 
culturais, bem como para o fortalecimento da cooperação 
internacional, a fim de alcançar os objetivos da presente 
Convenção”. (Grifamos). 

 
158. Conforme estabelecido na MP n. 2.228/2001, deverá ser publicado, 
anualmente, decreto fixando o número mínimo de dias para exibição de obras 
cinematográficas brasileiras de longa metragem nas salas de cinema. 

 
“Art. 55. Por um prazo de vinte anos, contados a partir de 
5 de setembro de 2001, as empresas proprietárias, 
locatárias ou arrendatárias de salas, espaços ou locais de 
exibição pública comercial exibirão obras 
cinematográficas brasileiras de longa metragem, por um 
número de dias fixado, anualmente, por decreto, ouvidas 
as entidades representativas dos produtores, distribuidores 
e exibidores. 
§ 1º. A exibição de obras cinematográficas brasileiras far-se- 
á proporcionalmente, no semestre, podendo o exibidor 
antecipar a programação do semestre seguinte. 
§ 2º. A ANCINE aferirá, semestralmente, o cumprimento do 
disposto neste artigo. 
§ 3º. As obras cinematográficas e os telefilmes que forem 
exibidos em meios eletrônicos antes da exibição comercial 
em salas não serão computados para fins do cumprimento 
do disposto no caput”. 

 
159. Por maioria de votos do Plenário, o Supremo Tribunal Federal julgou 
constitucional a cota de tela no Recurso Extraordinário n. 627.432. Seu relator, 
ministro Dias Toffoli, assim se manifestou: 

 
" A cota de tela, portanto, tem propósito social e econômico, 
uma vez que se põe como uma entre as diversas medidas 
voltadas à ampliação da competitividade entre as indústrias 
do setor. Esse, ademais, é, do ponto de vista econômico, 
estratégico, uma vez que o domínio internacional na exibição 
de filmes implica constante drenagem de recursos para fora 
do país. 

 
Há que se salientar, assim, que, se, por um lado, a medida 
provisória, com a cota de tela, impõe alguma restrição às 
“empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de 
salas, espaços ou locais de exibição pública comercial” (que 
necessariamente exibirão obras cinematográficas brasileiras 
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de longa-metragem); por outro, ela favorece o 
desenvolvimento econômico nacional a partir do fomento à 
produção audiovisual brasileira"53 

 
160. Assim é que, em frontal desrespeito à legislação, o decreto presidencial 
deixou de ser publicado nos últimos três anos: 2019, 2020 e 2021. Eram seus três 
últimos anos de vigência, de acordo com as regras atuais, e o prejuízo causado por 
essa omissão jamais será recuperado. Há iniciativas legislativas em discussão no 
Congresso Nacional cujo objetivo é estender o prazo das cotas de tela, 
considerando que as razões de fundo que as justificam seguem válidas. É nesse 
sentido que se insere o Projeto de Lei nº 5.497, de 2019, de autoria do Deputado 
Marcelo Calero, que altera a Medida Provisória nº 2.228-1/2001, para prorrogar o 
prazo de obrigatoriedade de exibição comercial de obras cinematográficas 
brasileiras até 2031. Há outros projetos de lei no mesmo sentido, como o PL 
5.757/2019, do Deputado Eduardo Bismarck e o PL 5.092/2020, da Deputada 
Lídice da Mata. 

 

V.8. NÃO APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS 
APROVADOS NOS TERMOS DA LEI 8.313/91 (LEI ROUANET), E JUNTO À ANCINE 

 
V.8.1   Resumo fático 

 
161. Reiteradamente, na análise das prestações de contas dos projetos 
realizados com incentivos ou fomento à cultura e ao audiovisual, o Ministério do 
Turismo, por meio da Secretaria Especial de Cultura e da Secretaria de Fomento e 
de Incentivo Fiscal, e a Diretoria da ANCINE vêm negando a aplicação do instituto 
da prescrição quanto ao prazo de análise das prestações de contas, a guarda dos 
documentos e as eventuais penalidades, esteja ou não presente o dano ao erário. 

 
162. Esse entendimento contraria a legislação e a jurisprudência do STF e cria, 
no setor, um ambiente de insegurança que se estende por muitos anos, às vezes 
mais de uma década. Não é raro que as análises e intimações ocorram 10 ou 20 
anos após a entrega da prestação de contas, ao arrepio do princípio da segurança 
jurídica. 

 
V.8.2. Discussão 

 
163. O tema da prescrição está intimamente relacionado ao conceito de 
segurança jurídica. Citando José Afonso da Silva, assim a professora Maria Sylvia 
Zanella de Pietro o delimita: 

 
 
 
 

53 Inserir publicação 
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“Nas palavras de José Afonso da Silva, ‘a segurança jurídica 
consiste no conjunto de condições que tornam possível às 
pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das 
consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da 
liberdade reconhecida’. Uma importante condição da 
segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos 
têm de que as relações realizadas sob o império de uma 
norma devem perdurar ainda quando tal norma seja 
substituída 

 
O exemplo clássico de aplicação do princípio da segurança 
jurídica é o que decorre do art. 5º, inciso XXXVI, da 
Constituição Federal (CF) de 1988, segundo o qual "a lei não 
prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato 
jurídico perfeito". No entanto, outros se multiplicam, tais 
como (i) as regras sobre prescrição, decadência e 
preclusão; (ii) as que fixam prazo para a propositura de 
recursos nas esferas administrativa e judicial, bem como 
para que sejam adotadas providências, em especial a tomada 
de decisão; (iii) as que fixam prazo para que sejam revistos 
os atos administrativos; (iv) a que prevê a súmula 
vinculante, cujo objetivo, expresso no § 1º do art. 103-A da 
CF, é o de afastar controvérsias que gerem ‘grave 
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos 
sobre questão idêntica’; (v) a que prevê o incidente de 
resolução de demandas repetitivas, que também tem o 
objetivo expresso no art. 976, inciso II, do Código de 
Processo Civil (CPC) de proteger a isonomia e a segurança 
jurídica”.54 

 
(i) Prescrição na esfera da prestação de contas de recursos da Lei 8.313/91 

 
164. Desde o início de vigência da Lei n; 8.313/91 e até 12 de maio de 202055, a 
legislação determina o prazo de prescrição para a guarda dos documentos em 
cinco anos contados a partir da data do recebimento das doações ou patrocínios. 

 
“Art. 10. A pessoa física ou jurídica responsável pela 
execução de projetos culturais deverá possuir controles 
próprios, onde registre, de forma destacada, a despesa e a 
receita do projeto, bem como manter em seu poder todos 

 

54 DI PIETRO, Maria Sylvia Z. O STJ e o princípio da segurança jurídica. Migalhas, 14/5/2021. 
Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/302189/o-stj-e-o-principio-da-seguranca- 
juridica. Acesso em 30/7/2021. Cf., ainda, SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à 
Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 133. 
55 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1949, DE 12 DE MAIO DE 2020 
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os comprovantes e documentos a eles relativos, pelo 
prazo de cinco anos, contado a partir da data do 
recebimento das doações ou patrocínios.” (INSTRUÇÃO 
NORMATIVA CONJUNTA MINC/MF N° 1, DE 13.06.95) (doc. 
33) 

 
165. A IN nº 2/2019 do Ministério da Cidadania. (doc. 25), também em vigor, 
determina o prazo de cinco anos a contar da entrega da prestação de contas: 

 
“Art. 57. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contados 
da apresentação dos documentos previstos no art. 4956, 
fica caracterizada a prescrição para aplicação das sanções 
previstas nesta Instrução Normativa, ressalvada a 
imprescritibilidade do ressarcimento dos danos ao erário, 
conforme art. 37, § 5º, da Constituição Federal.” 

 
166. Essas normas específicas estão alinhadas com o Código Tributário Nacional, 
que também estabelece prazo de cinco anos para a guarda de documentos fiscais, 
uma vez que este é o prazo para a Fazenda Pública constituir crédito tributário ou 
realizar ação de cobrança do crédito tributário. 

 
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito 
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado; 

 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver 
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente 
efetuado. 

 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo 
extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele 
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a 
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito 
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 
lançamento”. 

 
 
 
 
 

56 IN2/2018, Art. 49. “Encerrado o prazo de execução do projeto, o Ministério da Cidadania 

procederá ao bloqueio da conta e avaliará os seus resultados conforme o art. 7º do Decreto nº 
5.761, de 2006, para projeto no formato digital em um prazo de até 1 (um) ano, podendo ser 
prorrogado por igual período, tendo como base a documentação e as informações inseridas pelo 
proponente no Salic a título de prestação de contas”. 
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167. Adicionalmente a prescrição do crédito e da guarda de documentos, deve 
ser aplicada a prescrição intercorrente prevista no artigo 1º da Lei nº 9.873, de 
1999, em razão da mora da Administração Pública: 

 
“Art.1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da 
Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício 
do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação 
em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de 
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver 
cessado. 

 
§1º Incide a prescrição no procedimento administrativo 
paralisado por mais de três anos, pendente de 
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de 
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem 
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional 
decorrente da paralisação, se for o caso”. 

 
168. Neste sentido foi o PARECER Nº 316/2014/CONJUR-MINC/CGU/AGU, que 
trata de prescrição intercorrente três anos: 

 
“Ementa: I. Consulta. GM. Mecenato. Prescrição ART. 95 DA 
IN Nº 01/13. Necessidade de observância da Lei nº 
9.873/99. Regra geral. Prescrição intercorrente. Causas 
interruptivas. Lei Penal. II. A regra geral do prazo da 
prescrição administrativa é de cinco anos. (art. 1º da Lei n º 
9.873/99); III. O dever de decidir da Administração 
prescreve em três anos, contados da última 
movimentação processual (§1º do art. 1º da Lei nº 
9.873/99); IV. Deve-se observar as causas interruptivas da 
prescrição previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/99 e, em caso 
de ocorrência, reiniciar a contagem do prazo prescricional, 
por inteiro – i.e., a partir do zero (art. 2º do art. 1º da Lei nº 
9.873/99); V. Se o objeto da apuração administrativa 
também configurar crime, a prescrição será regida pela Lei 
Penal (§2º do art. 1º da Lei nº 9.873/99); VI. À SEFIC, para 
verificar o entendimento deste parecer aos casos concretos e 
iniciar o procedimento para alteração redacional do art. 95 
da IN nº 01/13”. (grifos nossos) 

 
169. Não obstante a legislação acima indicada e o posicionamento da AGU, a 
prescrição intercorrente assim como da guarda de documentos não é reconhecida 
pelo Ministério do Turismo e suas Secretarias, gerando insegurança jurídica e 
profundo temor em produtores e entidades culturais, que são intimados a 
apresentar recibos e notas (muitas vezes, perdidos pelo próprio Ministério) de 10 
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ou 20 anos atrás, sob pena de condenação à devolução de valores com correção 
monetária e juros de mora. 

 
170. As decisões de não aplicação da prescrição são recorrentemente mantidas 
pelo Ministério do Turismo, obrigando a restituição de valores indevidos ou a 
discussão em Tomada de Contas Especial no Tribunal de Contas da União, gerando 
custos adicionais para proponente que prestou suas contas regularmente, além da 
perda reputacional em razão de desconfiança dos patrocinadores e do mercado, 
uma vez que a TCE é percebida como problema no projeto e não como morosidade 
da administração pública. 

 
(ii) Prescrição na esfera da prestação de contas de recursos do FSA 

 
171. Na ANCINE, a não aplicação do instituto da prescrição também é fato 
recorrente, agravado por norma atual que pretende que o gestor público não tenha 
prazo para executar sua função de análise da prestação de contas. Assim, se na 
revogada Instrução Normativa ANCINE 21/2013 (doc. 34) a análise deveria ser 
feita pela agência em 60 dias, agora, na Instrução Normativa ANCINE 150/2019 
(doc. 35), não há prazo definido para análise. Apenas, a previsão em ambas as 
normas do prazo de guarda dos documentos por 5 anos após aprovação da 
prestação de contas. 

 
172. Ainda que existam prazos gerais para prática dos atos administrativos e, 
como já colocado acima, a aplicação da prescrição intercorrente após três anos de 
paralisação do processo, nenhuma dessas regras do processo administrativo são 
aplicadas nos processos de prestação de contas na ANCINE, colocando os 
produtores audiovisuais na instável situação de não terem suas prestações de 
contas analisadas e poderem ser notificados a qualquer tempo – após década – 
para apresentação de documentos e explicações. 

 
173. Com fundamento nessa crença equivocada de que os documentos devem 
ser guardados para sempre, a ANCINE vem solicitando documentos de prestações 
de contas executadas na vigência da IN 21/2003, quando a regra era de não envio 
dos documentos fiscais anexados, com fundamento na previsão de norma 
posterior, IN150/2019, que agora exige esses documentos. 

 
174. As decisões do Ministério do Turismo e da ANCINE que negam a aplicação 
do instituto da prescrição colocam as empresas em situação de insegurança e 
geram custos de armazenamento, uma vez que obrigam as empresas a guardar 
documentos por mais de uma década. Além disso, forçam a alocação de recursos 
humanos e financeiros, que são escassos, em uma atividade burocrática, por anos a 
fio, recursos esses que, para o bem da atividade econômica, deveriam ser 
reinvestidos na produção. Contribuem, ainda, para a construção de uma visão 
equivocada do setor junto à sociedade, como que não houvesse prestação de 
contas, quando, na verdade, é o acúmulo de análises pendentes, responsabilidade 
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exclusiva do gestor público. Por fim, geram judicialização em massa, o que seria 
desnecessário se o Ministério do Turismo e da ANCINE cumprissem a lei nesse 
particular. 

 
175. A prescrição não é uma benesse ou uma proteção para desvios. Ao 
contrário, é a garantia da preservação das relações harmoniosas, instrumento de 
estabilização das relações sociais jurídicas, criando e extinguindo direitos nos mais 
diversos ramos do direito para garantir o princípio da segurança jurídica. Desta 
forma, é premente que sejam declaradas aplicáveis tanto a prescrição quinquenal 
quanto a intercorrente aos processos administrativos de prestação de contas 
processados pelo Ministério do Turismo e pela ANCINE, bem como a guarda de 
documentos, e as eventuais penalidades, esteja ou não presente o dano ao erário. 

 
 

VI. RAZÕES PARA PROVIMENTO DA ADPF: VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS 
FUNDAMENTAIS INSCULPIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

176. A paralisação, desmantelamento ou desvirtuamento das principais políticas 
públicas de apoio à cultura, sem uma justificativa juridicamente válida, consistem, 
pelos motivos já expostos, em claras violações a preceitos constitucionais. Afetam, 
particularmente, os preceitos atinentes à proteção e promoção de direitos 
culturais, mas os reflexos são mais amplos e se relacionam diretamente com a 
liberdade de expressão, princípio que tem na vertente artístico-literária um de 
seus elementos essenciais. 

 
177. Cultura é básico, como saúde, educação, segurança, participação política e 
seguridade social. Não há hierarquia entre direitos fundamentais, que são 
universais, indivisíveis e igualmente necessários a uma existência digna57. “O ideal 
do ser humano livre, liberto do temor e da miséria não pode ser realizado a menos 
que se criem condições que permitam a cada um gozar de seus direitos 
econômicos, sociais e culturais, assim como de seus direitos civis e políticos”, como 
expresso no preâmbulo do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

 
 

 

57 Flávia Piovesan explica que “a concepção contemporânea de direitos humanos, caracterizada pela 
universalidade e indivisibilidade destes direitos. Universalidade porque clama pela extensão 
universal dos direitos humanos, sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a 
dignidade e titularidade de direitos. Indivisibilidade porque a garantia dos direitos civis e políticos 
é condição para a observância dos direitos sociais, econômicos e culturais e vice-versa. Quando um 
deles é violado, os demais também o são. Os direitos humanos compõem assim uma unidade 
indivisível, interdependente e inter-relacionada”. Piovesan, Flávia. Direitos humanos globais, 
justiça internacional e o Brasil. Rev. Fund. Esc. Super. MPDFT, Brasília, Ano 8, V. 15, p. 93 – 110, 
jan./jun. 2000, p. 94. Disponível em: http://www.escolamp.org.br/ARQUIVOS/15_07.pdf. Acesso 
em 14/6/2021. 
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Culturais (e, com variações mínimas, do Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos) das Nações Unidas.58 

 
178. A Constituição Federal determina, no artigo 215, que “o Estado garantirá a 
todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 
e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. Ao 
fazê-lo, deixa claro que as políticas de apoio e incentivo à produção cultural não 
são uma opção programática, que pode ou não ser adotada por este ou aquele 
governo, mas uma determinação legal de caráter principiológico que se impõe a 
todos. Uma obrigação que deriva diretamente do texto constitucional, bem como 
de diversos compromissos internacionais assumidos pelo país.59 

 
179. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948,60 que é hoje jus 
cogens – norma imperativa de Direito Internacional Geral contra a qual qualquer 
outra norma ou acordo conflitante são nulos já no nascedouro –,61 estabelece em 
seu artigo XXVII o direito de toda pessoa à livre participação na vida cultural de 
sua comunidade, o que naturalmente inclui o direito de produzir e usufruir da 
cultura local. Ao detalhar esse princípio, o Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC, de 1966, determina em seu artigo 15 que 
os Estados adotem as medidas “necessárias à conservação, ao desenvolvimento e à 
difusão da ciência e da cultura”62. A Convenção da UNESCO sobre a Proteção e 

 
 
 
 
 

58 ONU. Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (adotado pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966, internalizado pelo Decreto 591, 
de 6 de julho de 1992), Preâmbulo. 
59 Importante traçar um paralelo entre este tema e a matéria discutida no âmbito da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão – ADO 60, convertida posteriormente em Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 708, da qual voltaremos a falar mais adiante. Na 
decisão monocrática que admitiu a Ação, publicada em 30 de junho de 2020, o Ministro Relator Luis 
Roberto Barroso reconheceu que a falha sistêmica do governo em implementar mecanismos-chave 
da política ambiental brasileira pode, em tese, constituir um Estado de Coisas Inconstitucional, 
lembrando ainda que “a proteção ambiental não constitui uma opção política, mas um dever 
constitucional”. Cf. BRASIL. STF. ADO 60 (ADPF 708). Decisão de Admissão, p. 2. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5930776. Acesso em 14/6/2021. 
60 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos (adotada em 10/12/1948; G.A. Res. 217A 
(III), U.N. GAOR, 3ª Sessão, U.N. Doc. A/810; assinada pelo Brasil na mesma data), 
61 PEREIRA, Antônio Celso Alves. As normas de jus cogens e os direitos humanos. RID, v. 6 n. 1 
(2009): v.06 n. 1, 2009, p. 37. (“A propósito, vale lembrar que a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem é vista, hoje, pela melhor doutrina como fonte costumeira de jus cogens. Diante disso, 
considerando as limitações que, nos dias atuais, são impostas ao Estado pelo Direito Internacional 
Público para o exercício da soberania, estamos frente a uma realidade político-jurídica que se 
expressa no fato de que não se pode invocar direitos soberanos para justificar o descumprimento 
de compromissos internacionais em matéria de direitos humanos”). 
62 BRASIL. Decreto 591, de 6 de julho de 1992. Promulga o Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (adotado pela XXI Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, 
em Nova Iorque, em 19 de dezembro de 1966). 
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Promoção da Diversidade das Expressões Culturais,63 de 2005, foi ainda mais 
explícita nesse sentido, como se lê em seu artigo 5: 

 
“As Partes, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, 
os princípios do direito internacional e os instrumentos 
universalmente reconhecidos em matéria de direitos 
humanos, reafirmam seu direito soberano de formular e 
implementar as suas políticas culturais e de adotar medidas 
para a proteção e a promoção da diversidade das expressões 
culturais, bem como para o fortalecimento da cooperação 
internacional, a fim de alcançar os objetivos da presente 
Convenção”. (Grifamos). 

 
180. Com esse mesmo espírito – o da preservação da cultura nacional como 
garantia da própria soberania – a Constituição Federal trata com especial zelo a 
produção cultural brasileira, cujas obras são expressamente reconhecidas como 
“patrimônio cultural” pelo caput do art. 216, por serem portadoras de “referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira” (visão que se confirma no rol de princípios do art. 216-A, que informam 
o sistema nacional de cultura). Mais adiante, no art. 221, o texto constitucional 
cuida especificamente da atividade audiovisual, determinando que a produção e a 
programação televisiva devem ter, como princípio, a “promoção da cultura 
nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua 
divulgação”. 

 
181. No julgamento da ADI nº 4.679 (2015), que declarou constitucional a Lei n. 
12.485/2011 – que estabelece as diretrizes para a prestação do serviço de 
televisão por assinatura, ou, mais tecnicamente, Serviço de Acesso Condicionado 
(SEAC) –, o Relator, Min. Luiz Fux, lembrou que os princípios do art. 221 são 
invocados também no § 3º do artigo 222, que estende sua aplicação a qualquer 
meio de comunicação, independentemente da tecnologia utilizada: 

 
“Na espécie, o respaldo constitucional é expresso no art. 221 
da Lei Maior, que estabelece diversos princípios reitores da 
produção e a da programação das emissoras de rádio e 
televisão, dentre os quais se destacam a ‘promoção da 
cultura nacional e regional e o estímulo à produção 
independente que objetive sua divulgação’ (CRFB, art. 221, 
II). Logo em seguida, no artigo 222, §3º, incluído pela 
Emenda Constitucional nº 36/2002, a própria Lei Maior 
estabelece que ‘os meios de comunicação social eletrônica, 
independentemente da tecnologia utilizada para a prestação 

 
 

63 BRASIL. Decreto 6.177, de 1º de agosto de 2007. Promulga a Convenção sobre a Proteção e 
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (assinada em Paris, em 20 de outubro de 2005). 
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do serviço, deverão observar os princípios enunciados no 
art. 221, na forma de lei específica, que também garantirá a 
prioridade de profissionais brasileiros na execução de 
produções nacionais’. Esse quadro normativo, a despeito de 
qualquer convicção política que se tenha sobre o assunto, 
fornece lastro suficiente para que o Estado brasileiro adote 
medidas voltadas a promover a cultura nacional e a 
produção independente (CRFB, art. 221, II) […]”64 

 
182. Os mecanismos de mecenato e fomento cultural previstos na legislação – Lei 
8.313/1991 (Lei Federal de Incentivo à Cultura – ou “Lei Rouanet”); Lei 
8.685/1993 (Lei do Audiovisual); MP 2228-1/2001; Lei 11.453/2006; Lei 12.485, 
entre outras – realiza, no nível infraconstitucional, preceitos fundamentais 
previstos nos artigos 215, 216, 216-A, 221 e 222 da Constituição Federal. Diante 
disso, pode-se afirmar que o fomento à cultura é matéria carregada de 
fundamentalidade. 

 
183. O aqui se busca é a observância de preceitos que impõem ao Estado a 
obrigação de prestar apoio oficial à produção cultural brasileira, produção esta que 
no contexto geopolítico e tecnológico contemporâneo torna-se essencial à plena 
realização do fundamento republicano da soberania nacional (CF, art. 1º, I), do 
objetivo fundamental do desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, II) e do direito 
fundamental à liberdade de expressão artística (CF, art. 5º, IX). Todo ato, comissivo 
ou omissivo, normativo ou não, que, sem justificativa razoável, obste sua efetiva 
implementação é, em princípio, um ato atentatório a tais preceitos fundamentais. 

 
184. Importante ressaltar, ainda, que, uma vez implementados pela legislação 
infraconstitucional – o que, de fato, ocorreu em relação à política nacional de 
cultura em geral e à política nacional do cinema e do audiovisual em particular – 
direitos fundamentais passam e ser protegidos por um “princípio da proibição de 
retrocesso”, assim definido por Luís Roberto Barroso: 

 
“por este princípio, que não é expresso, mas decorre do 
sistema jurídico-constitucional, entende-se que se uma lei, 
ao regulamentar um mandamento constitucional, instituir 
determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio jurídico 
da cidadania e não pode ser absolutamente suprimido.”65 

 
185. A proteção contra o retrocesso em matéria de direitos culturais decorre, 
ainda, do próprio PIDESC, que em seu art. 2º, § 1 impõe a todos os Estados 
signatários a obrigação de: 

 

64 BRASIL. ADI nº 4679. Voto do Ministro Relator Luiz Fux, p. 10. Disponível em 
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4679.pdf. Acesso em 14/6/2021. 
65 BARROSO, Luís Roberto. O  Direito Constitucional e a Efetividade de suas normas. 5ª ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001, p. 158. 
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“adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela 
assistência e cooperação internacionais, principalmente nos 
planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos 
disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por 
todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos 
reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a 
adoção de medidas legislativas”. 

 
186. Em suma: o apoio oficial à cultura é um artefato jurídico previsto na própria 
Constituição como elemento-chave na plena realização dos direitos culturais 
garantidos a todos por nossa ordem constitucional e pelo direito internacional dos 
direitos humanos. O fato de dependerem, em maior ou menor grau, de recursos 
públicos não reduz a exigibilidade jurídica dos direitos econômicos, sociais e 
culturais, e a inobservância sistemática desses direitos pode, sim, constituir uma 
violação do PIDESC, como há muito pacificado pela doutrina internacional e pela 
jurisprudência das Nações Unidas. 

 
187. Nesse contexto, a adoção dos chamados “Princípios de Limburg” sobre a 
Implementação do PIDESC,66 elaborados por alguns dos maiores juristas do mundo 
na matéria, pode ser considerada um marco definitivo. Seu Princípio 72 diz que um 
Estado Parte do PIDESC, entre os quais o Brasil, terá violado o tratado se, “inter 
alia”: 

 
(a) não tomar uma medida expressamente determinada 
pelo Pacto; 

 
(b) não remover prontamente um obstáculo ao imediato 
gozo de um direito, quando tal remoção estiver sob sua 
responsabilidade; 

 
 

66 ONU. ESCOR. The Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights. Adotado em 8 Jan. 1987, U.N. ESCOR, Comm’n on Hum. 
Rts., 43d Sess., Item 8 da Agenda, U.N. Doc. E/CN.4/1987/17/Annex (1987). Disponível em: 
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource- 
attachments/UN_Limburg_Principles_1987_En.pdf. Acesso em 16/9/2020. Os Princípios de 
Limburg foram elaborados em Maastricht, Países Baixos, em 1986, durante uma conferência 
organizada pela International Commission of Jurists, o Maastricht Centre for Human Rights, da 
Universidade de Limburg (Países Baixos) e o Urban Morgan Institute of Human Rights, da 
Universidade de Cincinnati (Estados Unidos). O objetivo da reunião foi o de determinar a natureza e 
o escopo das obrigações dos Estados Partes do PIDESC e promover uma análise técnica dos direitos 
e princípios constantes do Pacto. Por iniciativa do governo holandês, os Princípios de Limburg 
foram mais tarde alçados à categoria de documento oficial da ONU. O Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Direitos Humanos reafirmou a importância dos Princípios de Limburg para a 
interpretação da netureza e escopo do PIDESC. Cf. ONU. UNHCHR, Fact Sheet No. 16 (Rev. 1), The 
Committee of Economic, Social and Cultural Rights. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet16rev.1en.pdf. Acesso em 14/6/2021. 
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(c) deliberadamente deixar de atingir padrões mínimos 
internacionalmente aceitáveis para o gozo dos DESC, quando 
tal atingimento estiver ao seu alcance; 

 
(d) limitar um direito reconhecido pelo Pacto sem 
respaldo no próprio documento; 

 
(e) deliberadamente retardar ou suspender a realização 
progressiva de um direito, a menos que o faça com base em 
algum dispositivo do Pacto ou por ausência de recursos ou 
ainda em caso de força maior; 

 
(f) não submeter os relatórios que está obrigado a 
submeter em razão do Pacto.67 

 
188. As hipóteses listadas no Princípio 72 não são exaustivas, como se 
depreende da expressão “inter alia” constante do caput. De qualquer forma, o 
Princípio revela a profunda preocupação dos especialistas com a má interpretação 
do Artigo 2 do PIDESC, que reforça a natureza “progressiva” das obrigações dos 
Estados Partes na implementação de direitos econômicos, sociais e culturais. Tais 
obrigações são: (a) usar o máximo de seus recursos disponíveis, incluindo recursos 
humanos e infraestrutura administrativa; e (b) garantir que os direitos ali 
previstos sejam exercidos sem qualquer discriminação com base em raça, cor, 
gênero e outras igualmente injustificáveis, esta última prevista no mesmo art. 2 do 
PIDESC, no parágrafo 2.68 

 

VII. DECLARAÇÃO DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NA CULTURA 

 

189. Os atos comissivos e omissivos aqui expostos ameaçam desconstruir uma 
política pública indispensável ao exercício pleno da cidadania e, acima de qualquer 

 

67 ONU. ESCOR. The Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights… Op. cit. Tradução livre. No original: “72. A State party 
will be in violation of the Covenant, inter alia, if: – it fails to take a step which it is required to take by 
the Covenant; – it fails to remove promptly obstacles which it is under a duty to remove to permit the 
immediate fulfillment of a right; – it fails to implement without delay a right which it is required by 
the Covenant to provide immediately; – it wilfully fails to meet a generally accepted international 
minimum standard of achievement, which is within its powers to meet; – it applies a limitation to a 
right recognized in the Covenant other than in accordance with the Covenant; – it deliberately retards 
or halts the progressive realization of a right, unless it is acting within a limitation permitted by the 
Covenant or it does so due to a lack of available resources or force majeur; – it fails to submit reports 
as required under the Covenant”. 
68 ONU. PIDESC, art. 2º, § 2: “Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a garantir que 
os direitos nele enunciados e exercerão em discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social,  situação 

econômica, nascimento ou qualquer outra situação”. 
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contestação razoável, exitosa. Importante reforçar que os impactos negativos da 
retração das políticas de incentivo e fomento à cultura vão além dos direitos e 
legítimas expectativas de criadores e produtores culturais. É a possibilidade de 
livre manifestação do pensamento artístico-literário desses e outros atores sociais 
que está em jogo, pois as políticas públicas de fomento existem, em todo o mundo, 
justamente para garantir espaços de independência artística e editorial. E, também, 
para que se possa construir um acervo nacional de obras protegidas por direitos 
de propriedade intelectual cuja titularidade permaneça no Brasil. 

 
190. Aos atos, normativos ou não, colecionados nessa peça poderiam ser 
agregados muitos outros similares, ocorridos não apenas no âmbito do Poder 
Executivo Federal, mas também nas esferas de controle de estados e municípios, e 
mesmo no contexto de decisões judiciais por vezes frontalmente contrárias aos 
princípios mais elementares que regem a matéria, o que parece indicar: 

 
(a) a prevalência de uma situação de violação generalizada ao direito 

fundamental à cultura do qual o apoio e o incentivo oficial são parte 
indissociável, com impactos sobre a liberdade de expressão artística; 

 
(b) a existência de um número amplo e indeterminado de pessoas 

afetadas pelas referidas violações, pois o direito de produzir e acessar 
cultura livre e plenamente, objeto central das políticas públicas da 
área, assiste à sociedade como um todo; 

 
(c) a comprovada e reiterada omissão de diversos órgãos públicos no 

cumprimento de suas obrigações constitucionais relativas à proteção 
dos direitos culturais (não raro, acompanhada de declarações 
insultuosas a artistas, obras específicas e ao próprio setor); e 

 
(d) uma questão fático-jurídica cuja solução depende da atuação conjunta 

e coordenada dos diversos órgãos públicos, de forma a recompor a 
estrutura normativo-institucional determinada em lei e por preceitos 
constitucionais. 

 
191. É esta a situação que muitos constitucionalistas contemporâneos têm 
chamado de “Estado de Coisas Inconstitucional”,69 tese que em setembro de 
2015 foi abraçada pelo Supremo Tribunal Federal no contexto da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 347/DF, que tratava do sistema 
penitenciário brasileiro, em face de violações graves, generalizadas e sistemáticas 
dos direitos fundamentais da população carcerária. Trata-se de uma técnica 

 

69 Cf., e.g., CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: 
Juspodium, 2019. Cf., ainda, CUNHA JUNIOR, Dirley da. O Estado de Coisas Inconstitucional como 
garantia de direitos fundamentais. Jus Navegandi (Março de 2016). Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/47193/o-estado-de-coisas-inconstitucional-como-garantia-de-direitos- 
fundamentais. Acesso em 30/7/2021. 
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hermenêutica aperfeiçoada pela Corte Constitucional Colombiana70 que vem 
ganhando influência internacional como remédio constitucional reservado a casos 
especialíssimos, que envolvem violações sistemáticas de um direito fundamental, 
por ação ou omissão, causadas por agentes públicos variados, com potencial de 
gerar judicialização em massa. Segundo Informe do STF: 

 
“PLENÁRIO. Sistema carcerário: estado de coisas 
inconstitucional e violação a direito fundamental - O 
Plenário concluiu o julgamento de medida cautelar em 
arguição de descumprimento de preceito fundamental em 
que discutida a configuração do chamado “estado de coisas 
inconstitucional” relativamente ao sistema penitenciário 
brasileiro. Nessa mesma ação também se debate a adoção de 
providências estruturais com objetivo de sanar as lesões a 
preceitos fundamentais sofridas pelos presos em 
decorrência de ações e omissões dos Poderes da União, dos 
Estados-Membros e do Distrito Federal. No caso, alegava-se 
estar configurado o denominado, pela Corte Constitucional 
da Colômbia, “estado de coisas inconstitucional”, diante da 
seguinte situação: violação generalizada e sistêmica de 
direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e 
persistente das autoridades públicas em modificar a 
conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de 
um órgão, mas sim de uma pluralidade de autoridades.71” 

 
192. A situação fático-jurídica do sistema nacional de cultura é atentatória à 
dignidade humana, conceito que vai além da mera sobrevivência. Uma vida sem 
liberdade para criar e acessar cultura é uma vida esvaziada de significado. Vale 

 

 
70 O primeiro caso de reconhecimento de Estado de Coisas Inconstitucional na Colômbia data de 
novembro de 1997, e tratava da negativa, por parte dos municípios, de pagamento de determinado 
benefício previdenciário a professores. Cf. COLÔMBIA. Corte Constitucional. Sentencia SU-559/97 
(6 de novembro de 1997). Disponível em: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU559-97.htm. Acesso  em  30/7/2021. 
Em artigo no Texas Law Review, César Rodríguez Garavito, um dos autores com maior influência na 
adoção dessa técnica na Corte Constitucional Colombiana, assim descreve os elementos de 
caracterização de um “caso estrutural”, que pode refletir um estado de coisas inconstitucional: “I 
characterize these [structural] cases as judicial proceedings that (1) affect a large number of people 
who allege a violation of their rights, either directly or through organizations that litigate the cause; 

(2) implicate multiple government agencies found to be responsible for pervasive public policy failures 
that contribute to such rights violations; and (3) involve structural injunctive remedies, i.e., 
enforcement orders whereby courts instruct various government agencies to take coordinated actions 
to protect the entire affected population and not just the specific complainants in the case”. Cf. 
Garavito, César Rodríguez. Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on 
Socioeconomic Rights in Latin America. Texas Law Review. Vol. 89:1669, p. 1671. Disponível em: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27171.pdf. Acesso em 30/7/2021. 
71 BRASIL. STF. Informativos 796 e 797. ADPF 347 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.9.2015. 
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repetir: todo cuidado é pouco para evitar que se caia na tentação simplista de 
hierarquizar direitos fundamentais. 

 
193. Essa tendência foi recentemente confirmada pelo STF que, em julho de 
2020, admitiu, por meio de decisão monocrática do Ministro Luís Roberto Barroso, 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão – ADO, recebida como 
ADPF pelo Ministro Relator. Diante do relato dos retrocessos observados na 
implementação da política ambiental no país, principalmente (mas não 
exclusivamente) pelo poder executivo federal, o próprio Ministro levantou a 
hipótese de haver um Estado de Coisas Inconstitucional no meio ambiente. É a 
ementa72: 

 

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL. 
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO GOVERNAMENTAL EM RELAÇÃO 
AO FUNDO CLIMA E A OUTRAS QUESTÕES AMBIENTAIS. 
RELEVÂNCIA DA MATÉRIA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO E DE 
COMPROMISSOS INTERNACIONAIS DO BRASIL. 
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. 

 
1. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão recebida 
como arguição de descumprimento de preceito fundamental 
(ADPF). 

 
2. A mudança climática, o aquecimento da Terra e a 
preservação das florestas tropicais são questões que se 
encontram no topo da agenda global. Deficiências no 
tratamento dessas matérias têm atraído para o Brasil 
reprovação mundial. 

 
3. A Constituição brasileira é textual e veemente na 
consagração do direito de todos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Ademais, impõe ao Poder 
Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (CF, art. 225). 

 
4. Além de constituir um direito fundamental em si, o direito 
ao meio ambiente saudável é internacionalmente 
reconhecido como pressuposto para o desfrute de outros 
direitos que integram o mínimo existencial de todo ser 
humano, como a vida, a saúde, a segurança alimentar e o 
acesso à água. 

 
 
 

72 BRASIL. STF. ADO: 60 DF - 0094911-17.2020.1.00.0000. Relator: Min. ROBERTO BARROSO, 
Data de Julgamento: 28/06/2020, Data de Publicação: DJe-165 01/07/2020. 
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5. São graves as consequências econômicas e sociais 
advindas de políticas ambientais que descumprem 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. A União 
Europeia e diversos países que importam produtos ligados 
ao agronegócio brasileiro ameaçam denunciar acordos e 
deixar de adquirir produtos nacionais. Há uma percepção 
mundial negativa do país nessa matéria. 

 
6. O quadro descrito na petição inicial, se confirmado, revela 
a existência de um estado de coisas inconstitucional em 
matéria ambiental, a exigir providências de natureza 
estrutural. Vale reiterar: a proteção ambiental não constitui 
uma opção política, mas um dever constitucional. 

 
7. Convocação de audiência pública para apuração dos fatos 
relevantes e produção, na medida do possível, de um relato 
oficial objetivo sobre a situação do quadro ambiental no 
Brasil.” (Grifamos). 

 
194. A técnica do Estado de Coisas Inconstitucional não é para situações 
ordinárias, em que é relativamente simples delimitar a responsabilidade sobre 
atos incompatíveis com preceitos da Constituição. Trata-se de um remédio 
reservado a casos especialíssimos, em que a não prestação da obrigação 
constitucional do Estado ultrapassa a esfera dos casos isolados e se repete a ponto 
de afetar, de forma sistêmica, o pleno exercício de um direito fundamental – como 
o de produzir e acessar bens culturais, com o decidido apoio do Estado –, e, ao fazê- 
lo, corromper as bases principiológicas que sustentam a nossa Carta Política. 

 

VIII. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

 

195. A presença do fumus boni juris e do periculum in mora encontra-se 
bastante demonstrada e fundamentada nas razões acima, devendo ser aplicada as 
regras do CPC e a previsão do art. 5º da Lei n. 9.882, de 1999. 

 
196. Contudo, para que não haja dúvida quanto à relevância da urgência 
antecipada, esclarecemos abaixo que: 

 
a. A não publicação da homologação dos projetos com captação de 

recursos desde dezembro de 2020, representa a impossibilidade de 
acesso aos recursos captados e de execução dos projetos, deixando 
instituições sem condições de custear sua manutenção desde o início 
do ano de 2021, e produtores independentes sem poderem iniciar a 
produção de seus espetáculos, exposições, etc; 
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b. A não publicação da prorrogação dos prazos de captação a partir de 
janeiro de 2021 tem acarretado a impossibilidade dos projetos 
receberem os patrocínios contratados com empresas que recolhem 
impostos trimestralmente, e impossibilitará a captação na última 
oportunidade deste ano, que será  em dezembro de 2021. 

c. O mesmo estrangulamento financeiro ocorre para as propostas 
culturais que não estão sendo transformadas em projetos, e, 
portanto, não poderão captar recursos no final de 2021; 

d. A verba não aplicada pela empresa patrocinadora no respectivo 
exercício fiscal não pode ser utilizada no próximo ano, e, portanto, 
uma verba não captada em dezembro de 2021 não pode ser 
remanejada para 2022; 

e. A não instalação da CNIC conforme determina a Lei 8.313/91, além 
de excluir a participação da sociedade civil no processo de 
aprovação, gera a inexistência de reuniões e prazos para 
homologação de projetos, os quais acontecem pela vontade do 
Secretário Especial de Cultura, sem agenda, sem regularidade e sem 
critérios claros e públicos; 

f. As Portarias e Decreto publicados pela Secretaria Especial de Cultura 
do Ministério do Turismo, embora inconstitucionais, criam uma 
aparente validação para os atos e omissões dos gestores públicos, 
fundamentando-os tecnicamente, o que só aumentará o volume de 
atos administrativos ilegais e causará insegurança jurídica; 

g.  A alteração regular dos andamentos do Sistema Salic acabam com a 
transparência e o controle social , e geram, também, profunda 
insegurança jurídica; 

h. A não aplicação da prescrição tem possibilitado não apenas a 
solicitação de documentos de 20 anos atrás e muitas vezes 
extraviados pela própria administração pública, como, acima de 
tudo, tem colocado o cidadão de boa fé sob permanente ameaça de 
um processo administrativo sem fundamentação jurídica; 

i. Os museus e instituições sem fins lucrativos em geral dependem da 
declaração de sua relevância cultural pelo Secretário Especial de 
Cultura para que possam aprovar seus Planos Anuais de 
manutenção, sendo certo que não há regras para essa declaração, e 
até a presente data nenhuma instituição a obteve; 

j. Os atos provocam estrangulamento financeiro do setor e a 
decorrente limitação à liberdade de expressão. 

 

IX. PEDIDOS 

 

Diante do exposto, e considerando que todos atos e manifestações dos órgãos 
públicos indicados resultam em estrangulamento financeiro da classe artística e 
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da produção cultural nacional, em atos persecutórios, em insegurança jurídica, e 
em procrastinação deliberada, os quais analisados individualmente ou como um 
todo representam atitude deliberada e reiterada de afronta à liberdade de 
expressão garantida na Constituição Federal, o autor requer de Vossa Excelência: 

 
a) o conhecimento da presente ADI, porquanto preenchidos seus 

pressupostos de admissibilidade; 
 

b) a intimação da Procuradoria Geral da República, da Advocacia-Geral da 
União e de todos os órgãos e autoridades responsáveis pelos atos 
questionados, quais sejam, a Secretaria Especial de Cultura do Ministério 
do Turismo, Ancine, Funarte, e Fundação Palmares no prazo comum de 
cinco dias, nos termos do §2º do art. 5º da Lei n. 9.882, tendo em vista o 
caráter de urgência da presente ação; 

 
c) A concessão de tutela provisória de urgência antecipada, ad referendum do 

Plenário desta Colenda Corte, até o julgamento definitivo da presente ação 
direta, em face do perigo da demora para os projetos previstos para o ano 
de 2021 e risco de grave lesão aos preceitos fundamentais indicados, 
conforme o §1º do art. 5º da Lei n. 9.882, para que: 

 
IX.1. No âmbito do mecanismo de mecenato da Lei 8.313/1991, seja 
determinada à Secretaria de Cultura: 

 
(i) a publicação de todos os projetos que se encontram analisados e 

com parecer da entidade vinculada emitidos, quais sejam FUNARTE, 
FBN e IBRAM; e, portanto, aguardam apenas validação e 
homologação pelo Secretário Especial da Cultura que tem poderes 
ad referendum para sua homologação. Conforme lista nominal, em 
anexo (doc. 36), devem ter a publicação de homologação de 
aprovação, e liberação do uso da verba captada, de imediato, pelo 
menos 119 projetos com parecer da FUNARTE, além de outros a 
serem identificados em lista fidedigna a ser fornecida pela 
Secretaria Especial da Cultura, uma vez que o Sistema Salic tem se 
mostrado inconsistente nas informações publicamente acessíveis; 

 
(ii) sejam analisados e publicados, em até 15 (quinze) dias, todos os 

projetos que se encontram nas entidades vinculadas há mais de 30 
(trinta) dias, prazo estabelecido pelo Artigo 27 da IN 2/2019 (doc. 
20) da Secretaria Especial de Cultura como limite máximo de 
análise, bem como tenham a decisão - de homologação ou 
indeferimento - publicadas em ato contínuo; e normalizando o fluxo 
a partir de 2022. Conforme lista nominal, em anexo, aguardam 
análise, publicação, e liberação do uso da verba captada, de 
imediato, 450 projetos na FUNARTE (doc. 37), 15 projetos com 
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parecer da FBN (doc. 38), e 6 projetos com parecer do IBRAM (doc. 
39);além de outros a serem identificados em lista fidedigna a ser 
fornecida pela Secretaria Especial da Cultura, uma vez que o Sistema 
Salic tem se mostrado inconsistente nas informações publicamente 
acessíveis; 

 
(iii) sejam analisados e publicados, em até 15 (quinze) dias, todos os 

projetos que se encontram na Fase da Admissibilidade, há mais de 
60 (sessenta) dias, prazo estabelecido pelo § 2º do Artigo 23 da IN 
2/2019 (doc. 20) da Secretaria Especial de Cultura como limite 
máximo de análise, bem como sejam abertas as respectivas contas 
bancárias para captação de recursos, de forma que os projetos 
possam captar recursos incentivados antes do dia 30 de dezembro 
de 2021,  normalizando o fluxo a partir de 2022; 

 
(iv) sejam publicados todos os projetos cuja prorrogação de captação de 

recursos já esteja aprovada e lançada no sistema Salic, de forma a 
permitir a captação de recursos no 2021, e normalizando o fluxo de 
publicação de prorrogação a partir de 2022; 

 
(v) sejam publicados todos os atos administrativos necessários para 

reinstalação da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), 
conforme previsão: (i) nos arts. 31 e 32 da Lei 8.313/91 (doc. 03); e 
(ii) nos incisos 2.1.3 e seguintes do Anexo II da Portaria MTUR n° 
10, de 30 de março de 2021 (Plano Anual de Incentivo a Projetos 
Culturais de 2021) (doc. 13). 

 
(vi) ainda no âmbito da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, (i) 

seja restabelecida a participação efetiva da sociedade civil com a 
atuação da CNIC no todo do processo de aprovação de projetos e 
normas; (ii) seja garantida a indicação dos seus integrantes pelas 
respectivas associações artísticas, conforme artigo 32 da Lei 
8.313/91; (iii) seja declarado inconstitucional o artigo 43 do decreto 
10.755/21 (doc. 08) e o inciso 2.3. I e II do edital CNIC 1/2021 (doc. 
12)garantindo que as indicações sejam feitas para as áreas previstas 
no artigo 25 da Lei 8.313/91(doc. 03); 

 
(vii) seja declarada inconstitucional a Portaria MTUR nº 12/2021 (doc. 

15) e os §§ 1º e 3º do artigo 38 do Decreto 10.755/21(doc. 08); 
 

(viii) sejam declarados inconstitucionais: (i) os incisos XII, XIII e XIV do 
artigo 2º do Decreto 10.755/21, uma vez que incluem patrimônio e 
festividades não tombados em desrespeito ao estabelecido pela Lei 
8.313/91; (ii) o artigo 24 do Decreto 10.755/21, que privilegia 
determinadas áreas artísticas e qualifica o Secretário Especial de 
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Cultura para determinar quais instituições culturais são relevantes 
para a cultura; (iii); os §§2º, 3º e 4º do artigo 50 do Decreto 
10.755/21, uma vez que vedam uso de símbolos ideológicos e as 
inaugurações ou divulgações de projetos por governos locais; (iv) o 
artigo 53 do Decreto 10.755/21(doc. 08), que determina que as 
regras retroajam aos projetos já aprovados; 

 
(ix) subsidiariamente, seja declarada a inconstitucionalidade in totum 

do Decreto 10.755/21(doc. 08), com a consequente repristinação do 
Decreto 5.761 de 27 de abril de 2006 (doc. 09); 

 
(x) seja determinada auditoria no Sistema Salic da Secretaria Especial 

de Cultura do Ministério do Turismo, por meio da designação de 
perito ou comissão de peritos para que emita parecer técnico sobre 
a questão (§ 1º do art. 6º da Lei 9.882), para que sejam apuradas 
alterações de prazos e informações no sistema Salic, efetivados com 
o objetivo camuflar a omissão dos atos administrativos obrigatórios 
e de cumprimento de prazos legais pela administração pública; 

 
(xi) o cumprimento integral das metas do Plano Anual de Incentivo a 

Projetos Culturais de 2021, publicado através da Portaria MTUR n° 
10, de 30 de março de 2021(doc. 13), com o processamento dos 
7.500 projetos previstos no Plano Anual de Incentivo a Projetos 
Culturais de 2021, e em consonância ao efetivado nos anos 
anteriores de execução do Programa Nacional de Apoio à Cultura 
(PRONAC); 

 
(xii) declaração de inconstitucionalidade in totum da Portaria n. 22, de 

21 de dezembro de 2020(doc. 16) e da Portaria 24 de 22 de 
dezembro de 2020(doc. 17); 

 
(xiii) declaração de inconstitucionalidade in totum da Portaria n. 604, de 

27 de outubro de 2021 (doc. 32) e da Portaria Secult/MTUR nº 44, 
de 5 de novembro de 2021 (doc. 40); 

 
(xiv) reconhecimento: (i) da prescrição, em 5 (cinco) anos, da exigência 

de guarda e exibição dos documentos dos projetos, prazo este 
contado a partir da data do recebimento das doações ou patrocínios, 
conforme estabelecido no artigo 10 da Instrução Normativa 
MINC/MF n° 1, de 13 de junho de 1995 (doc. 33); (ii) da prescrição 
intercorrente do ato administrativo no prazo de 3 (três) anos, 
contados do último andamento do processo administrativo (iii) da 
aplicação da prescrição quinquenal às prestações de contas dos 
projetos executados com incentivo fiscal federal à cultura, nos casos 
em que não há dano ao erário. 
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IX.2. No âmbito da Fundação Palmares: 
 

(xv) seja declarada inconstitucional o ato do Sr. Presidente da Fundação 
Palmares que excluiu da “Lista de Personalidades Negras” 27 (vinte 
e sete) nomes e seus respectivos textos biográficos (doc. 23), de 
forma que sejam reincluídos os nomes dessas personalidades, bem 
como seja declarada a irretroatividade dos efeitos da Portaria 189 
de 10 de novembro de 2020 (doc. 07); 
 

(xvi) seja declarado inconstitucional o ato do Sr. Presidente da Fundação 
Palmares que excluiu, do Acervo da entidade, 5.300 exemplares de 
livros, por questões ideológicas, em flagrante violação ao princípio 
da impessoalidade, com base em um relatório denominado “Retrato 
do Acervo – Três Décadas de Dominação Marxista na Fundação 
Palmares” (Relatório CNIRC n.º 1) (doc. 26); 

 
(xvii) seja declarada inconstitucional a Portaria nº 118, de 31 de maio de 

2021 (doc. 24), que revogou a Instrução Normativa nº 1, de 31 de 
outubro de 2018 (doc. 25), com a consequente repristinação desta 
última; 

 
IX.3. No âmbito da política nacional do audiovisual 

 
(xviii) em face da omissão do poder executivo federal, que deixou exaurir o 

prazo legal de proteção, que seja dada interpretação conforme a 
Constituição ao art. 55 da MP 2228-1/2001, prorrogando a chamada 
Cota de Tela para filmes brasileiros nas salas de cinema, tendo em 
vista que a centralidade da valorização e difusão cultura em nosso 
sistema constitucional, vide arts. 216 e 221 da Constituição Federal, 
pelo menos até que o Congresso Nacional aprove medida legislativa 
nesse sentido; 

 
IX.4. Pedidos gerais: 

 
(xix) na hipótese de não concessão da liminar, que seja aplicado, 

subsidiariamente o rito sumário do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, em 
face da relevância da matéria e de seu especial significado para a 
ordem social e a segurança jurídica do ordenamento jurídico 
brasileiro; 

 
(xx) no mérito, seja confirmada a tutela concedida e a procedência da 

presente ação de controle concentrado, para que sejam declarados 
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inconstitucionais e violadores de preceitos fundamentais os atos e 
normas acima referenciados, e o consequente reconhecimento do 
caráter vinculante, erga omnes e com eficácia retroativa (ex tunc), de 
acordo com a parte final do §3º do art. 10, da Lei nº 9.882/1999, por 
violação aos arts. os artigos 215; 216; 216-A; 221; e 222, assim 
como os artigos 5º, IX e LXXIII; 23, III, IV e V; 227, todos da 
Constituição Federal de 1988; 

 
(xxi) subsidiariamente, que seja reconhecido, in casu, o estado de coisas 

inconstitucional na implementação de políticas públicas no setor 
cultural; 

 
(xxii) seja reafirmado o caráter fundamental do direito à cultura, em suas 

diversas dimensões, de acordo com a Constituição Federal e o 
Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

 
Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da impossibilidade de aferi-lo. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Brasília, DF, 02 de dezembro de 2021 

 

Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky 
Presidente do Conselho Federal da OAB 
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