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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, LUIZ FUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, por seu Diretório Nacional, inscrito no 

CNPJ n. 00.676.262/0001-70, com sede em Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco C, n. 

256, Ed. Toufic, 1º andar, Brasília/DF, neste ato representado por sua Presidenta 

Nacional, GLEISI HELENA HOFFMANN, brasileira, casada, Deputada Federal 

(PT/PR), RG nº 3996866-5 SSP/PR, CPF sob nº 676.770.619-15, endereço funcional na 

Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Gabinete 

232 - Anexo 4, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por seus advogados 

com procurações em anexo, propor a presente: 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL c/c 

PEDIDO DE LIMINAR 

 

em questionamento da inconstitucionalidade do art. 1º da Portaria nº 12, de 28 de 

abril de 2021, do Ministério do Turismo, por violação a preceitos fundamentais da 

Constituição da República, nos termos e argumentos que se seguem.  
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I – DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM 

 

1. Nos termos do art. 2º, inciso I da Lei n. 9.882/99, são legitimados para ajuizar a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental os mesmos entes elencados 

no rol taxativo previsto no art. 103 da Constituição da República.  

 

2. Assim, o Partido dos Trabalhadores, com 53 Deputados Federais na Câmara 

dos Deputados e 6 Senadores da República no Senado Federal, possui inequívoca 

legitimidade para proposição do presente feito, conforme do art. 103, inciso VIII da 

Constituição Federal.  

 

 

II – DO CABIMENTO DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL 

 

3. O instrumento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 

previsto no art. 102, §1º da Constituição da República e, posteriormente, 

regulamentado pela Lei n. 9.882/99, tem como objeto “evitar ou reparar lesão a preceito 

fundamental, resultante de ato do Poder Público”. Ademais, conforme entendimento do 

art. 4º, §1º da Lei da ADPF, tal arguição é dotada do caráter da subsidiariedade, de 

modo a ser cabível apenas quando não houver outra via eficaz de sanar ou reparar a 

lesão.  

 

4. Tem-se, assim, espécie de triplo critério de admissibilidade, para além da 

legitimidade ativa, a saber: i) violação ou risco de violação a preceito fundamental; ii) 

que seja oriunda de um ato do Poder Público, neste caso compreendendo a existência 
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de atos omissivos e comissivos; e iii) inexistência de outro maio eficaz. Todos, por sua 

vez, presentes nesta Arguição apresentada a este c. Supremo Tribunal Federal.  

 

5. Isso porque, no que tange à violação a preceito fundamental, destaca-se que 

das inovações previstas na Portaria impugnada decorre evidente violação aos 

preceitos fundamentais da participação popular, do não retrocesso social e do direito 

fundamental à cultura.  

 

6. Desta maneira, mesmo que não haja delimitação precisa acerca do que 

representaria os preceitos fundamentais a serem protegidos pela via da arguição de 

descumprimento, é certo que os direitos e garantias fundamentais, os princípios e os 

fundamentos da República, bem como as demais normas constitucionais correlatas, 

são parâmetro de controle no bojo da ADPF.  

 

7. Quanto ao segundo requisito, entende-se por ato emanado do poder público, 

para efeito de avaliação de cabimento de ADPF, aqueles produzidos pelo governo 

federal, estadual ou municipal que possuam natureza administrativa, judicial ou 

normativa e tenham possivelmente violado preceito fundamental.  

 

8. No presente caso, o ato questionado é o art. 1º da Portaria n. 12/2021 editada 

pelo Ministério do Turismo. Preenchido, portanto, o requisito de que o ato 

impugnado deve ter origem em ato do Poder Público.  

 

9. Por fim, sobre a subsidiariedade, isto é, sobre a não existência de outro meio 

eficaz para findar a violação aos preceitos fundamentais, filiamo-nos à concepção do 
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il. Barroso1, para quem a regra da subsidiariedade da ADPF merece uma “interpretação 

mais aberta e construtiva”, e não apenas formal e procedimental. Nos termos do art. 4º, 

§1º, da Lei 9.882/99, a subsidiariedade diz respeito à correlação entre a eficácia da 

medida disponível e a lesividade ao preceito fundamental.  

 

10. É exatamente nesse sentido, relacionado ao grau de eficácia da proteção à 

ordem constitucional, que o il. Gilmar Mendes2  interpreta o que ficou conhecido 

como subsidiariedade da ADPF, ou seja, o disposto no art. 4º, §1º, da Lei 9.882/99: 

 

A ADPF somente será admitida se não houver outro meio eficaz de 

sanar a lesividade (art. 4º, §1º) (...) 

 

Meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a 

controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e 

imediata.  

 

Convém observar que, no direito alemão, a Verfassungsbeschwerde 

(recurso constitucional) está submetida ao dever de exaurimento das 

instâncias ordinárias. Todavia, a Corte Constitucional pode decidir de 

imediato um recurso constitucional, se se mostrar que a questão é de 

interesse geral ou se demonstrar que o requerente poderia sofrer 

grave lesão caso recorresse à via ordinária (Lei Orgânica do Tribunal, 

§90, II). 

(Grifos nossos). 

 

 

11. Assim, o art. 4º, §1º, da Lei 9.882/99, só pode ser interpretado, diante de uma 

perspectiva substancial de garantia da ordem constitucional, de maneira a garantir 

que a ADPF seja um instrumento subsidiário cuja admissibilidade possa estar 

 
1 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: Exposição 

Sistemática da Doutrina e Análise Crítica da Jurisprudência, 7. Ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p 337. 
2 MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: Comentários à 

Lei n. 9.882, de 3-12-1999, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 110-111. 
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também relacionada à sua capacidade de dar um determinado grau de eficácia – 

amplo, imediato e geral – à tutela do preceito fundamental lesado sempre que os 

demais instrumentos disponíveis não forem aptos a conferir este mesmo grau de 

proteção. 

 

12. Não se trata, portanto, nem da necessidade de esgotamento das vias 

ordinárias, tampouco do enquadramento estrito em outras ações diretas – como a 

ADI – ainda que a ADPF tenha também por causa um ato inconstitucional. 

 

13. Importa, assim, a relevância3 da questão constitucional e o grau de eficácia 

exigido para a adequada resposta à lesão, comparativamente considerando os demais 

meios disponíveis. 

 

14. Sendo assim, considerando se tratar de uma ação abstrata que tem como 

parâmetro a ordem constitucional, bem como ser a única apta a dar fim a controvérsia 

apresentada de forma ampla, geral e imediata, deve ser reconhecido o cabimento e a 

adequação da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.  

 

15. Portanto, por preenchidos todos os requisitos, tem-se por cabível a utilização 

do instrumento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no caso 

em tela, motivo pelo qual se requer o seu processamento.  

 

 

 
3 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: Exposição 

Sistemática da Doutrina e Análise Crítica da Jurisprudência, 7. Ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p 340: 

“Será relevante a controvérsia quando o seu deslinde tiver uma repercussão geral, que transcenda o interesse das 

partes do litígio, seja pela existência de um número expressivo de processos análogos, seja pela gravidade ou 

fundamentalidade da tese em discussão, por seu alcance político, econômico, social ou érico”. 
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III – DO ATO IMPUGNADO – A PORTARIA Nº 12, DE 28 DE ABRIL DE 2021 

 

16. O Ministério do Turismo editou e publicou a Portaria nº 12, de 28 de abril de 

2021, a qual, em seu art. 1º, delegou a competência da presidência e dos atos de gestão 

da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) ao Secretário Nacional de 

Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à 

Cultura da Secretaria Especial de Cultura, apresentando como fundamento o art. 87, 

parágrafo único, inciso IV da Constituição, o art. 32, § 1º, da Lei n. 8.313/1991 (“Lei 

Rouanet”), o Decreto n. 10.107/2009, o Decreto n. 10.359/2020 e o art. 39, I, do Decreto 

n. 5.761/2006.  

 

17. In verbis: 

 

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 1991, cabendo-lhe elaborar e propor a expedição dos 

atos normativos correspondentes. 

 

 

18. Em outras palavras, a Portaria n. 12/2021 autoriza que o Secretário Nacional 

de Fomento e Incentivo à Cultura decida ad referendum quais os projetos nacionais 

serão analisados e poderão receber incentivos da “Lei Rouanet”, centralizando o 

trabalho que antes era realizado em conjunto com a Comissão Nacional de Incentivo 

à Cultura.  
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19. Nesta medida, a Portaria n. 12/2021 viola o princípio da participação popular, 

do princípio do não retrocesso social e impacta diretamente na garantia dos direitos 

fundamentais à cultura previstos nos arts. 215, 216 e 216-A da Constituição Federal. 

 

 

IV – DA LEI N. 8.313/1991 (“LEI ROUANET”) E A COMISSÃO NACIONAL DE 

INCENTIVO À CULTURA 

 

20. Faz-se importante discorrer sobre a Lei n. 8.313/1991, a Lei de Incentivo à 

Cultura, também conhecida como “Lei Rouanet”, diretamente afetada pela Portaria 

objeto da presente ação.  

 

21. Como está exposto no sítio eletrônico do Governo Federal4, referida lei é uma 

das maiores ferramentas de fomento à cultura no Brasil, permitindo que inúmeros 

projetos culturais aconteçam pelo país. Isso porque ela autoriza que pessoas jurídicas 

e pessoas físicas patrocinem projetos (podendo ser qualquer forma de expressão 

cultural) e, em troca, possam abater o valor total ou parcial deste apoio do Imposto 

de Renda.  

 

22. Além disso, a Lei Rouanet amplia o acesso dos cidadãos brasileiros à cultura, 

uma vez que os projetos selecionados devem fornecer uma contrapartida social, como 

distribuir ingressos dos eventos culturais patrocinados de forma gratuita à população 

e/ou promover ações de formação e capacitação em comunidades.  

 

23. Antes da edição e publicação da Portaria ora impugnada, os projetos culturais 

 
4 < http://leideincentivoacultura.cultura.gov.br/cnic/>  
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inscritos passavam pelo crivo da CNIC para que, então, pudessem ser aprovados pela 

Secretaria Especial da Cultura. 

 

24. Neste ponto, é de extrema relevância que uma breve exposição sobre a 

Comissão. Eis que a CNIC, prevista expressamente no art. 32 da Lei Rouanet, é um 

colegiado formado por 21 membros da sociedade civil, de diversas regiões e áreas do 

país, com experiência reconhecida em suas áreas culturais. A Comissão também conta 

com servidores públicos das entidades vinculadas ao Ministério do Turismo, como a 

Fundação Biblioteca Nacional e representantes do empresariado.   

 

25. A CNIC tem como principal função analisar os projetos apresentados à 

Secretaria Especial da Cultura que pleiteiam o benefício da Lei de Incentivo à Cultura. 

Após esta análise, a Comissão emite parecer favorável ou contrário que irá subsidiar 

a decisão final sobre a aprovação, ou não, dos projetos pela Secretaria.  

 

26. Com a publicação da Portaria n. 12/2021, a análise prévia e a elaboração de 

pareceres para aprovação ou não dos projetos ficam à mercê de apenas um 

representante, no caso, o Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, o que 

viola os direitos fundamentais à cultura, o princípio da participação social e da 

vedação ao retrocesso social, como se passará a demonstrar.  

 

 

V – DA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO À 

CULTURA, DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E DA VEDAÇÃO AO 

RETROCESSO SOCIAL 
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27. O direito à cultura foi previsto na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1948: 

 

Art. XXII – Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito 

à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação 

internacional e de acordo com a organização e recursos de cada 

Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à 

sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 

 

Art. XXVII – 1. Todo ser humano tem o direito de participar 

livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 

participar do processo científico e de seus benefícios. 2. Todo ser 

humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais 

decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da 

qual seja autor.  

 

 

28. A Constituição Federal de 1988, a fim de concretizar a democracia, ampliou o 

rol de direitos individuais e coletivos, estabelecendo uma gama de direitos 

fundamentais, inaugurando os direitos à cultura.  

 

29. Neste longo e árduo caminho em busca da democratização, a Carta Magna traz 

em diversos dispositivos o objetivo de proteção e garantia dos direitos culturais: o 

direito autoral (art. 5º, XXVII e XXVIII); o direito à liberdade de expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (arts. 5º, IX e 215, § 3º, II); 

o direito à preservação do patrimônio histórico e cultural (arts. 5º, LXXIII e 215, § 3º, 

I); o direito à diversidade e identidade cultural (art. 215, caput, § § 1º, 2º, 3º, V, art. 

242, § 1º); e o direito de acesso à cultura (art. 215, § 3º, II e IV). Não é à toa que, além 

de Constituição Cidadã, também carrega a denominação de Constituição Cultural.  

 

30. Dentre estes dispositivos, destaca-se o art. 215, que prevê que “o Estado 
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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”.  

 

31. Em sendo assim, referido artigo determina que o Estado deve garantir tanto o 

exercício quanto o acesso aos direitos à cultura, devendo incentivar as diversas 

manifestações culturais. 

 

32. Neste sentido, utilizamo-nos da definição de direitos culturais apresentada por 

Patrice Meyer-Brisch: 

 

Os direitos culturais podem ser definidos como os direitos de uma 

pessoa, sozinha ou coletivamente, de exercer livremente atividades 

culturais para vivenciar seu processo nunca acabado de identificação, 

o que implica o direito de acender aos recursos necessários para isso. 

São os direitos que autorizam cada pessoa, sozinha ou coletivamente, 

a desenvolver a criação de suas capacidades. Eles permitem a cada 

um alimentar-se da cultura como a primeira riqueza social; eles 

constituem a substância da comunicação, seja com o outro ou consigo 

mesmo, por meio das obras.5  

 

 

33. A fim de complementar a definição acima, trazemos a definição de cultura 

para o Direito delineada por Francisco Cunha Filho: 

 

[...] Com essa base argumentativa, acrescentando uma noção valorada 

de cultura, como a intervenção humana em favor da dignidade, 

passa-se a entender que direitos culturais são aqueles relacionados às 

artes, à memória coletiva e ao fluxo dos saberes que asseguram a seus 

titulares o conhecimento e uso do passado, interferência ativa no 

presente e possibilidade de previsão e decisão referentes ao futuro, 

 
5 BISCH, Patrice-Meyer. A centralidade dos direitos culturais, pontos de contato entre diversidade e 

direitos humanos. In: REVISTA OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL/OIC – n. 11 (jan./abr. 2011) – São 

Paulo, SP: Itaú Cultural, 2011, p. 28. 
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visando sempre à dignidade da pessoa humana. Encontrado um 

direito em que esses elementos convivam simultaneamente, embora 

um em maior escala que os outros, trata-se de um direito cultural6.  

 

 

34. Das definições acima, pode-se concluir que o direito de exercer cultura é uma 

fonte para a formação de identidade individual e ao mesmo tempo coletiva, que 

possibilita e incentiva as liberdades de manifestação do pensamento, da liberdade de 

expressão e, consequentemente, do desenvolvimento e exercício dos direitos sociais 

e políticos. Ou seja, os direitos à cultura e a democracia estão umbilicalmente ligados.  

 

35. Neste sentindo, complementando o quanto disposto no art. 215 da 

Constituição Federal, o art. 216 dispõe que: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro, os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluem: 

I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

 

36. Pela leitura do dispositivo acima transcrito, é possível depreender a 

preocupação do constituinte em proteger a pluralidade da cultura brasileira, própria 

 
6 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Teoria dos Direitos Culturais: fundamentos e finalidades. São 

Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2018, p. 24-25. 
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de sua formação histórica caracterizada pela diversidade, de modo a valorizar as 

identidades e memórias que fazem parte da nossa construção nacional.   

 

37. Por este motivo, ao autorizar que o Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura 

decida ad referendum quais projetos culturais merecem ser beneficiados pela Lei 

Rouanet, a Portaria ora questionada nega direito à cultura e de acesso à cultura a 

significativa parcela da população.  Abre-se o caminho, então, para a censura, que, 

como historicamente é sabido, não anda bem com os princípios democráticos de 

direito.  

 

38. É por isto que o art. 216-A da CF/88 prevê que o Sistema Nacional de Cultura 

deve ser “organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e 

participativa”, instituindo “um processo de gestão e promoção conjunta de políticas 

públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e 

a sociedade”, justamente com o intuito de garantir os direitos culturais e o acesso à 

cultura. 

 

39. Isto significa que a Portaria n. 12/2021 – ato normativo combatido na presente 

ação – viola frontalmente o art. 216-A da Constituição, vez que permite a 

centralização de política pública voltada para a cultura na figura do Secretário 

Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, bem como afasta a participação popular, 

tendo em vista o esvaziamento das funções da CNIC, cuja representatividade da 

população configura um de seus objetivos.  

 

40. A participação popular decorre do princípio democrático e é preceito 

fundamental, consistindo no direito-dever de todos de fazer parte da condução do 
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Estado, seja direta ou indiretamente. E a razão é simples: o titular de todo o poder é 

o povo (art. 1º, parágrafo único da CF/88). Portanto, nada mais coerente com o 

programa constitucional que o titular do direito participar dos processos decisórios 

da nação.  

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-

se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

 

[...]  

 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição.  

 

 

41.  No que interessa na presente ação, vale destacar que o princípio da 

participação popular, nas palavras de Cunha Filho, “consiste na possibilidade que os 

cidadãos, individualmente ou por organizações civis, podem opinar e deliberar, diretamente, 

sobre a política cultural a ser encetada7”.  

 

42. Assim, a partir da publicação da Portaria ora atacada, o Secretário Nacional de 

Fomento e Incentivo à Cultura passou a concentrar as funções da CNIC, podendo 

tomar decisões ad referendum. Ou seja, o Secretário pode decidir prévia e 

unilateralmente sobre quais projetos culturais receberão ou não incentivo, sem 

qualquer dever de transparência e informação em relação aos fundamentos das suas 

deliberações, apenas encaminhando para o colegiado após o início de todo o projeto. 

 

 
7 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Cultura e democracia na Constituição Federal de 1988: 

representação de interesses e sua aplicação ao Programa Nacional de Apoio à Cultura. Tese – Programa 

de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2004.  
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43. Neste sentido, sabe-se que o atual Governo já trabalhou em outras ocasiões na 

tentativa do aniquilamento de conselhos e comissões, a exemplo do que ocorreu com 

a publicação do Decreto n. 9.759/2019, pelo qual o Governo determinou a extinção de 

quase 700 (setecentos) conselhos, comitês, comissões, grupos e outros tipos de 

colegiados ligados à administração pública federal que tenham sido criados por 

decreto ou ato normativo inferior, incluindo aqueles mencionados em lei. 

 

44. Estes grupos atacados pelo referido Decreto, assim como a CNIC, atuam com 

representantes da sociedade civil para criar, executar e monitorar as ações de órgãos 

públicos e estatais.  

 

45. No presente caso, percebe-se que, ao invés de explicitamente decretar a sua 

extinção, a Portaria aqui questionada pretende abolir de forma velada a Comissão 

Nacional de Incentivo à Cultura, por meio do esvaziamento de seus poderes e de suas 

funções.  

 

46. Ocorre que este C. STF, na apreciação do pedido liminar realizado na Ação 

de Inconstitucionalidade n. 6.121/DF – cujo ato contestado é o já mencionado 

Decreto n. 9.759/2019 –, afastou a possibilidade de extinção por ato unilateral 

editado pelo Executivo de órgão colegiado consagrado por lei e que mire a 

participação popular, por entender que vai de encontro à letra constitucional, 

conforme se pode depreender da ementa abaixo transcrita: 

 

PROCESSO OBJETIVO – CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – DEFERIMENTO 

PARCIAL. Surgindo a plausibilidade jurídica parcial da pretensão e 

o risco de manter-se com plena eficácia o quadro normativo atacado, 

impõe-se o deferimento de medida acauteladora, suspendendo-o.  
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COMPETÊNCIA NORMATIVA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 

ÓRGÃOS COLEGIADOS – PREVISÃO LEGAL – EXTINÇÃO – 

CHANCELA PARLAMENTAR. Considerando o princípio da 

separação dos poderes, conflita com a Constituição Federal a 

extinção, por ato unilateralmente editado pelo Chefe do Executivo, 

de órgãos colegiados que, contando com menção em lei em sentido 

formal, viabilizem a participação popular na condução das políticas 

públicas – mesmo quando ausente expressa “indicação de suas 

competências ou dos membros que o compõem”. (Grifo nosso) 

 

 

47. Portanto, as restrições impostas ao princípio da participação popular no 

presente caso representam verdadeiro retrocesso social, em clara violação às 

conquistas da sociedade brasileira já plasmadas na Constituição Federal. Desta feita, 

qualquer restrição desarrazoada ao princípio da participação popular, como ocorre 

na espécie, representa verdadeiro retrocesso social e deve ser combatida pelo 

Judiciário.  

 

“o que a vedação do retrocesso propõe se possa exigir do Judiciário é 

a invalidade da revogação de normas que, regulamentando o 

princípio, concedam ou ampliem direitos fundamentais, sem que a 

revogação em questão seja acompanhada de uma política pública 

substitutiva ou equivalente. Isto é: a invalidade, por 

inconstitucionalidade, ocorre quando se revoga uma norma 

infraconstitucional concessiva de um direito, deixando um vazio no 

seu lugar. Não se trata, é bom observar, da substituição de uma forma 

de atingir o fim constitucional por outra, que se entenda mais 

apropriada. A questão que se põe é a da revogação pura e simples da 

norma infraconstitucional, pela qual o legislador esvazia o comando 

constitucional, exatamente como se dispusesse contra ele 

diretamente”.8  

 

 

48. Nesta perspectiva, o princípio do não retrocesso deve estimular a criação de 

 
8 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição, 2014, p. 381.  
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regras asseguradoras de exercício e de acesso à cultura, primando o legislador pela 

amplitude dos efeitos normativos e jamais se concebendo a retroatividade das árduas 

conquistas no âmbito dos direitos fundamentais à cultura.   

 

49. A vedação do retrocesso significa, em suma, que as normas 

infraconstitucionais devem externalizar as intenções do legislador e tornar efetivos os 

princípios orientadores da proteção aos direitos culturais e participação social.  

 

50. O art. 32 da Lei Rouanet, que instituiu a CNIC, determinou que a Comissão 

terá 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”, prevendo, assim, que as decisões de 

autorizar o incentivo a projetos sejam exercidas em colegiado composto por 

representantes de diversas áreas culturais e regiões do país, de modo a garantir a 

representatividade dos grupos da população brasileira.  

 

51. Ao usurpar as funções da CNIC, concentrando-as nas mãos do Secretário, 

significativa parcela da população não será mais representada nos processos de 

análise e seleção de projetos culturais, uma vez que neste cenário há visível desprezo 

pela transparência, dando azo a decisões personalistas e à censura – o que vai 

completamente de encontro ao objetivo de proteção dos direitos sociais prevista na 

nossa Constituição Federal, conforme lição de Canotilho: 

 

[...] os direitos sociais e econômicos (ex.: direito dos trabalhadores, 

direito à assistência, direito à educação), uma vez obtido um 
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determinado grau de realização, passam a constituir, 

simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjectivo. 

A ‘proibição de retrocesso social’ nada pode fazer contra as recessões 

e crises econômicas (reversibilidade fática), mas o princípio em 

análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos (ex.: 

segurança social, subsídio de desemprego, prestações de saúde), em 

clara violação do princípio da proteção da confiança e da segurança 

dos cidadãos no âmbito econômico, social e cultural, e do núcleo 

essencial da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade 

da pessoa humana9”. (Grifo nosso) 

 

 

52. Deste modo, além da violação direta a dispositivos constitucionais, o ato 

administrativo impugnado também viola o Princípio da Vedação ao Retrocesso do 

Social, princípio este que visa a refutar propostas de flexibilização de leis que 

asseguram às futuras gerações usufruir das conquistas no âmbito do direito à cultura 

do passado.  

 

53. A bem da verdade, o que se observa é a tentativa de restringir os efeitos da Lei 

8.313/1991, que mais recentemente ganhou tônica no debate político como se fosse 

um divisor de ideologias. 

 

54. É neste sentido que tanto a referida lei, quanto a CNIC, são constantes alvos 

de ataques do governo atual e de sua gestão, cujas manifestações são no sentido de 

diminuir e menosprezar as suas funções e benefícios ao setor cultural brasileiro, num 

claro projeto político de desmonte da cultura10.  

 
9 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição, Ed. Almedina, 2003, 7ª ed., p. 

338 e 339. 
10 < https://exame.com/brasil/bolsonaro-chama-lei-rouanet-de-desgraca-e-reduz-captacao-a-r-1-mi/>  

< https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/12/governo-bolsonaro-barra-patrocinios-culturais-ja-

aprovados-via-lei-rouanet.shtml>  

< https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/03/4910372-governo-bolsonaro-suspende-lei-

rouanet-para-cidades-que-adotarem-lockdown.html>  
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55. O Presidente Jair Bolsonaro, inclusive, em pronunciamento realizado em 

15.08.201911, afirmou que não permitiria o financiamento de produções com temas 

LGBTQIA+ pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). Em seguida, o então Ministro 

da Cidadania publicou a Portaria n. 1.576, que suspendeu o edital “BRDE/FSA 

PRODAV”, que compreendia como categorias “diversidade de gênero” e 

“sexualidade”, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias12. 

 

56. Também o atual Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, o ex-Policial 

Militar André Porciúncula – no mesmo tom de seu superior hierárquico, o Secretário 

Especial da Cultura, o ator Mário Frias – já se manifestou em suas redes sociais a favor 

de certos grupos culturais, bem como demonstrou aversão a outros segmentos. O 

Arguente pede vênia para colacionar, abaixo, prints13 de algumas postagens que 

demonstram o quanto se alega:  

 

 

 
11 https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/08/16/bolsonaro-diz-que-nao-vai-financiar-producoes-

com-temas-lgbt-conheca-series-citadas.ghtml  
12 < https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.576-de-20-de-agosto-de-2019-211680778>  
13 < https://twitter.com/andreporci/status/1393923436037148673?s=21>  

< https://twitter.com/andreporci/status/1400821080240099332?s=21>  

< https://twitter.com/andreporci/status/1398208367320047620?s=21>  
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57. Como se vê, a postura do atual Secretário de Fomento e Incentivo a Cultura 

demonstra a intenção de atuar de modo hostil a determinadas correntes culturais, o 

que será abertamente posto em prática caso haja a manutenção da possibilidade de 

haver decisões monocráticas, ainda que pendentes de referendo, para se determinar 

quais projetos podem ou não captar recursos nos termos da legislação em vigor.  

 

58. Tal conduta, permitida pelo dispositivo normativo impugnado, revela a 

inconstitucionalidade aqui suscitada, de modo a comprovar a necessidade de se 

anular os efeitos do art. 1º da Portaria n. 12/2021, do Ministério do Turismo.  

 

59. Assim, o ato normativo em questão é uma ameaça concreta aos direitos 

culturais por confiar as artes e a análise dos projetos culturais somente ao Secretário 

de Fomento e Incentivo à Cultura, pois nega a equidade às diferentes manifestações 

artísticas, a partir de uma concepção deturpada do que deve ser o papel de fomento 

do Estado para com sua cultura e seus artistas, apenas classificando como 

“adequado” aqueles projetos que os agradem, não que atendam aos requisitos legais.   
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60. Importante destacar, por fim, que o setor cultural brasileiro está sendo 

substancialmente afetado pela crise econômica causada pela pandemia da Covid-1914. 

Neste contexto, a Portaria n. 12 de 2021, a partir da previsão contida em seu art. 1º, 

acena para um agravamento de tal cenário, uma vez que, além de ficarem à mercê de 

decisões unilaterais, não haverá transparência nas deliberações, tampouco em relação 

ao destino dos financiamentos.  

 

61. Tendo em vista o quanto demonstrado, resta clara a inconstitucionalidade do 

art. 1º da Portaria n. 12/2021 com o ordenamento jurídico brasileiro e seus preceitos 

fundamentais, que visam a fomentar os direitos culturais de modo a promover e 

garantir que os cidadãos brasileiros, com prisma nos princípios da dignidade humana 

e da igualdade, possam se desenvolver enquanto indivíduos e na coletividade.  

 

 

V – DO PEDIDO LIMINAR 

 

62. Conforme estabelecido no art. 5º, §1°, da Lei n° 9.882/99, o Pleno desta Eg. 

Corte pode conceder liminar inaudita altera pars em caso de extrema urgência ou 

perigo de lesão grave, sendo que, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil15, faz-se necessário evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. 

 

 
14 Informações sobre o impacto da pandemia da Covid-19 no setor cultural: 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/12/09/O-estrago-da-pandemia-para-os-agentes-

culturais-brasileiros  
15 Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



 

21 

63. No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que o art. 1º da Portaria n. 

12/2021 do Ministério do Turismo viola preceitos fundamentais alvo de proteção 

desta c. Corte, conforme amplamente demonstrado no bojo da presente ação, sendo 

eles os direitos fundamentais à cultura, o princípio da participação popular e o 

princípio do não retrocesso social.  

 

64. Assim, presente o fumus boni iuris. 

 

65. Já no que diz respeito à demora, necessário pontuar que, o ato impugnado tem 

eficácia imediata, como se pode verificar em seu art. 3º16. Ademais, conforme já 

demonstrado, a presente causa trata de violações a direitos e garantias fundamentais, 

de tal forma que a própria Constituição da República, em seu art. 5º, § 1º, estabelece 

que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.  

 

66. Se não bastasse, é evidente que simples manutenção da vigência da 

mencionada norma, autorizando a tomada de decisões monocráticas, mediante mera 

apresentação ao colegiado para referendo, demonstra a quebra para com o dever de 

participação social na gestão da cultura nacional, a demonstrar a urgência na 

suspensão do ato impugnado.  

 

67. Dessa forma, demonstrada a presença dos requisitos autorizadores, faz-se 

necessária e juridicamente cabível a concessão de liminar para suspender a eficácia 

do art. 1º da Portaria nº 12, de 28.04.2021, do Ministério do Turismo, tendo em vista 

que macula preceitos fundamentais.  

 

 
16 Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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VI – DOS PEDIDOS 

 

68. Assim, pelo exposto, o Partido dos Trabalhadores, respeitosamente, em defesa 

dos direitos à cultura, em detrimento de mecanismos estatais violadores de preceitos 

fundamentais, pugna que esse e. Supremo Tribunal Federal: 

 

a. Conheça o presente feito como Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental; 

 

b. Conceda o pedido de liminar pleiteado, inaudita altera pars e ad 

referendum do Plenário, para suspender a eficácia do art. 1º da Portaria 

n. 12, de 28 de abril de 2021, do Ministério do Turismo; 

 

c. Determine a intimação do Ministro de Estado do Turismo para que 

apresente suas manifestações; bem como da Advocacia-Geral da União 

e da Procuradoria-Geral da República para fins de parecer; 

 

d. No mérito, pugna-se pela confirmação do pedido liminar, de modo 

que seja declarada inconstitucional o art. 1º da Portaria n. 12, de 28 de 

abril de 2021. 

 

69. Por fim, requer que todas as intimações ocorram no nome de EUGÊNIO 

ARAGÃO, OAB/DF 4.935 e, por oportuno, a concessão do prazo para a juntada de 

instrumento de procuração específica. 
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Nestes termos, pede deferimento. 

 

Brasília, 18 de junho de 2021. 

 

EUGÊNIO ARAGÃO 

OAB/DF 4.935 

 

 

ANGELO FERRARO 

OAB/DF 37.922 

MIGUEL NOVAES 

OAB/DF 57.469 

 

MARCELO SCHMIDT 

OAB/DF 53.599 

EDUARDA SILVA 

OAB/DF 48.704 

 

 


