
 

 

 

Irregularidades na elaboração, lançamento e pagamento de editais, com recursos da 

Lei Aldir Blanc pela Superintendência Estadual de Cultura do Paraná da Secretaria de 

Comunicação e Cultura do Paraná. O caso da origem dos recursos públicos e do 

descumprimento do objetivo de editais.  

 

“Se ninguém viu, então não é crime?”. Superintendência Estadual de Cultura 
do Paraná, falta de transparência, razoabilidade, gestão temerária e 
ingerência com recursos das verbas emergências de combate a pandemia na 
lei Aldir Blanc, resultando em dezenas de milhões de reais aplicados com 
desvios de finalidade”. 

 

Curitiba, 08 de Abril de 2021  

 

 

Aos Conselheiros da CONSEC e a Superintedência da Cultura do Paraná da Secretaria 

de Comunicação e Cultura. 

 

Em investigação realizada por membros do Fórum de Cultura do Paraná e chanceladas 

pelo Observatório da Cultura do Brasil, foram descobertos em diversos editais da Lei 

Aldir Blanc no Paraná, critérios excludentes, antagônicos aos objetivos da legislação e 

origens dos recursos, verbas de uma lei emergencial, com origem no chamado 

orçamento de Guerra federal de combate ao COVID. 



 

 

 

O Estado do Paraná recebeu repasses de quase 72 milhões de reais. 

 

(A lista completa de repasses de recursos dos estados e municípios pode ser lida no 

documento anexo: Processo 1 - Pagamento a Estados - SEI_72031.008428_2020_04) 

 

Para efeito de informação da movimentação financeira dos recursos, seguem os dados 

do empenho da Superintendência Estadual de Cultura do Paraná: 

 

 

Acerca dos princípios basilares norteadores da administração, nomeadamente Legalidade, 

razoabilidade, impessoalidade, isonomia, moralidade e eficácia, afronta-se ab initio a 

impessoalidade com isonomia, onde a noção de que se deve tratar todos sem 



 

 

discriminações. Uma vez era que somente segmentos da classe artística teve acesso aos 

recursos, suprimindo parte desta.  Além do princípio da eficiência que concentra em si 

a boa administração, sendo  dever do servidor público atuar a fim de oferecer o melhor 

serviço possível preservando os recursos públicos, logo a administração pública deve 

sempre priorizar a execução de serviços com ótima qualidade, evitando desperdícios e 

favorecendo sempre a população. 

Erros de origem na lei, não justificam a má interpretação de gestores, diante do conjunto 

legal e dos princípios da administração pública. 

Apesar do texto da lei Aldir Blanc ser confuso, ao deixar portas abertas para muitos tipos 

de ações culturais variadas, em momento algum, afirma que a função da lei, possa ser 

de promover exclusão, ao invés de atendimento de vítimas de uma pandemia, como diz 

todo o conjunto legal amarrado, que permitiu a liberação desses recursos. 

Art 2º. 

I - renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura; 

II - subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, 
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e 
organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades 
interrompidas por força das medidas de isolamento social; e 

III - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços 
vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção 
de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de 
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia 
solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como 
à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas 
pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras 
plataformas digitais. (Lei Aldir Blanc) 

Especialmente o inciso III da lei, é contraditório com os objetivos do combate a 

Pandemia, posto, que promovem atividades presenciais e contraditórias como o 

objetivo do distanciamento social, citando “de produções, de desenvolvimento de 

atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de 

manifestações culturais,” mas em seguida, reafirmando que sejam “à realização de 

atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou 

disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais”, portanto 



 

 

favorecendo atividades que contribuam com o distanciamento social, o que não 

ocorreu. 

O uso dos recurso presava não apenas uma função de promover o distanciamento das 

pessoas, para impedir o avanço do contágio, mas também, para prover segurança 

financeira para todos trabalhadores dos setores culturais, que tanto estavam proibidos 

de trabalhar, como aqueles que tiveram renda paralisada. A função social da lei é 

assistencial, conforme iremos demonstrar.   

 

Da origem dos recursos: 

Segundo o Observatório da Cultura do Brasil, no cabeçalho da lei Aldir Blanc (LEI Nº 

14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020), afirma de que se tratam de verbas públicas criadas 

para a finalidade de “ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas 

durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 

20 de março de 2020.” E por sua ver esse decreto legislativo número 6 cita que: 

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente 

da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. - § 

2“ ºavaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas 

relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada 

ao coronavírus (Covid-19), indicativo, de que a lei Aldir Blanc, tem por origem e definição 

de usos de recursos, oriundos de uma comissão criada para avaliar a pandemia. Essa 

origem é reforçada em correspondência (EM nº 00249/2020 ME) do Ministro da 

economia, enviada ao presidente, onde afirma: 

“Senhor Presidente da República, 1. Submetemos à sua apreciação, proposta 
de Medida Provisória que estabelece a forma de repasse pela União dos 
valores a serem aplicados pelos Poderes Executivos locais em ações 
emergenciais de apoio ao setor cultural durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 
bem como regras para restituição ou suplementação por meio de outras 
fontes próprias de recursos pelos Estados, Municípios ou Distrito Federal. 2. 
Para fins de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem 
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, foi prevista em Lei a 



 

 

transferência pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
em parcela única, no exercício de 2020, do valor de R$ 3.000.000.000,00 
(três bilhões de reais) para que promovam políticas assistenciais voltadas 
para profissionais do ramo cultural. 3. Quanto à ajuda aos trabalhadores da 
cadeia produtiva dos setores artísticos são previstas duas ações. A primeira 
é uma renda emergencial em formato similar à Lei nº 13.982, no valor de R$ 
600,00 (seiscentos reais) pelo período de três meses. A segunda é a oferta 
de linha de crédito aos trabalhadores e microempresas e empresas de 
pequeno porte, vinculadas ao setor cultural, mediante compromisso de 
manter os níveis de emprego no mesmo nível anterior ao Decreto Legislativo 
nº 6 de 2020. 4. Quanto ao auxílio emergencial cultural, trata-se de benefício 
muito similar ao previsto na Lei nº 13.982 de 2020. A similaridade se verifica 
inclusive pela previsão constante do artigo 5º, §2º de que a prorrogação 
da Lei nº 13.982 ensejará a prorrogação também do benefício cultural. 5. 
A proposta não repete, contudo, os meios definidos na Lei nº 13.982 para 
identificação das pessoas que tem direito ao benefício, o que pode ocasionar 
sombreamentos na política pública em razão do relaxamento na distribuição 
do benefício. 6. Sabe-se que para financiar o auxílio emergencial de 
proteção social no âmbito da Lei nº 13.982 de 2020, foi editada a Medida 
Provisória nº 937, de 2020, que abriu crédito extraordinário no valor de R$ 
98,2 bilhões, razão pela qual é fundamental que sejam criados mecanismos 
que permitam a previsão em regulamento da forma e prazos para o 
repasse dos valores para aplicação junto ao setor cultural. 7. Nesse sentido, 
propõe-se a inserção de § 1° ao art. 14 para que fique estabelecido que o 
repasse do valor de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios se dará na forma e no prazo definidos 
em regulamento. 8. Por sua vez, a Lei previu no § 2° de seu art. 3º 
mecanismo que impõe a reversão automática ao Estado dos recursos 
descentralizados aos Municípios e que não tenham sido objeto de 
programação no prazo de 60 (sessenta) dias. Porém, deixo de fazê-lo quando 
a omissão se da pelo Estado ou pelo Distrito Federal, razão pela qual se 
propõe que inclusão de § 2° ao art. 14 para que reste explicitado que os 
recursos repassados que não tenham sido destinados ou que não tenham 
sido objeto de programação publicada pelos Estados ou pelo Distrito 
Federal, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após a 
descentralização realizada pela União, serão restituídos na forma e no prazo 
do regulamento. 9. Considerando ainda as limitações decorrentes do 
próprio valor previsto pela Lei para fins de transferência, propõe-se a 
inclusão de § 3° que, sem descurar do limite dos valores a serem entregues 
pela União, faculte aos entes subnacionais a possibilidade de suplementá-
los por meio de outras fontes próprias de recursos. Tal dispositivo ainda 
elimina eventual risco de que os valores a serem aportados pela União para 
os fins da citada Lei superem os R$ 3 bilhões originalmente previstos, o que 
se mostra adequado em razão dos valores elevados que a União já destinou 
ao combate dos efeitos da pandemia em curso. 10. Por fim, considerando 
reconhecer-se que o setor cultural sofreu forte impacto em decorrência 
das ações que objetivaram a contenção da transmissão do vírus e a 



 

 

redução do número de casos, a toda evidência a presente proposta se 
reveste de urgência e relevância, notadamente para que, desde a sanção 
da Lei citada, as alterações a ela aqui veiculadas tenham vigência, bem 
como para permitir que os Poderes Executivos locais apliquem os recursos 
com a maior brevidade possível em ações emergenciais de apoio ao setor 
cultural durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 11. São essas, Senhor Presidente, 
as razões que justificam o encaminhamento da presente Medida Provisória 
à sua apreciação. Respeitosamente, PAULO ROBERTO NUNES GUEDES” 
(Brasília, 27 de Junho de 2020) 

A mesma relação entre a Lei Aldir Blanc, e demais legislações, relacionadas ao 

orçamento de combate a pandemia, se repetem em todos os documentos, as vezes de 

forma complementar, mas sempre no mesmo sentido. Por exemplo o DECRETO Nº 

10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, que regulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 

2020 (Lei Aldir Blanc), “que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor 

cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública” cita a seguir, que se 

trata de decreto “reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020”. 

Seria o reforço da afirmativa, vista em todos demais trechos legais, de que são 

instrumentos do estado, que remetem a uma legislação especifica, que “Reconhece, 

para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência 

do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República 

encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.” 

O artigo 65 da lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que dispõem sobre 

responsabilidade legal, determina: 

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso 
Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese 
dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação: 

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos 
arts. 23 , 31 e 70; 

II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de 
empenho prevista no art. 9o. 

§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso 
Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do 
território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos 
inciso I e II do caput:        (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 



 

 

I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua 
verificação, para:     (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

a) contratação e aditamento de operações de crédito;       (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 

b) concessão de garantias;        (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 
2020) 

c) contratação entre entes da Federação; e        (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 

d) recebimento de transferências voluntárias;         (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 

II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas 
e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o 
cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei 
Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao 
combate à calamidade pública;        (Incluído pela Lei Complementar nº 
173, de 2020) 

III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 
17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação 
ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade 
pública.         (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no 
decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública:        
(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

I - aplicar-se-á exclusivamente:       (Incluído pela Lei Complementar nº 173, 
de 2020) 

a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for 
reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e 
enquanto perdurar o referido estado de calamidade;    (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 

b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento 
de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo;      
(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e 
fiscalização.        (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

§ 3º No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União 
com amparo no disposto no § 1º deste artigo, a garantia será mantida, não 
sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia 
vigentes.       (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 

 



 

 

Comprovando, que os Estados e municípios recebem os recursos, mas desde que sejam 

estritamente aplicados no combate da calamidade pública. O que nos leva a perguntar 

novamente, editais com produtos finais, voltados a peças de teatro, realização de filmes, 

discos, e outras produções, combatem a pandemia de que forma, se não geram 

garantias de renda a toda a classe, e também, não cooperam com o distanciamento 

social, e não foram distribuídos para toda a classe artística e de técnicos, que acabam 

por esse motivo, buscando trabalhos para sobreviver, se arriscando em locais, que são 

considerados pelo sistema público de saúde, como os espaços mais perigosos, prováveis 

zonas de contágios, que são bares, teatros, cinemas, eventos em geral? Como podem 

ter contribuído editais com essas finalidades antagônicas, diante da possibilidade 

alternativa da criação de bolsa sociais (por doação civil no próprio Inciso III da lei que 

permitia várias modalidades de repasses), ou auxílio emergencial (Inciso I), para que 

estes trabalhadores ficassem em casa?  

No cabeçalho dessas leis, é citado ainda a Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, do 

poder executivo, que solicita ao legislativo:  

“Em atenção ao disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal, solicito a 
Vossas Excelências o reconhecimento de estado de calamidade pública com 
efeitos até de 31 de dezembro de 2020, em decorrência da pandemia da 
COVID-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde, com as 
consequentes dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no 
art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de 
empenho de que trata o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.”  

Portanto, todo o caminho legislativo, e da origem dos recursos, não trata da lei Aldir 

Blanc, como legislação avulsa, com suas próprias bases, mas ao contrário, com clara 

responsabilidade no combate a emergência de saúde pública causada pela pandemia. 

Ao seguir nos papéis oficiais a origem dos recursos da Lei Aldir Blanc, o caso vai se 

explicando. Ainda segundo os relatórios abaixo: do Observatório da Cultura do Brasil 

publicados no Fórum de Cultura do Paraná:  

“O Congresso Nacional promulgou a Proposta de Emenda à Constituição 
10/2020 (PEC 10/20), que trata do Orçamento de Guerra, para combater a 
crise gerada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19)." (emenda 
constitucional no 106 de 7 de maio de 2020). A fonte vem da própria câmara 
que detalha que os recursos da Lei Aldir Blanc, são para o combate a COVID: 



 

 

https://www.camara.leg.br/noticias/697906-pagamentos-no-orcamento-
para-combate-a-pandemia-superam-75-diz-consultoria/ 

 

Na notícia abaixo com fonte da própria câmara dos deputados, é delimitado os uso do 

orçamento de guerra: 

 

“O orçamento criado neste ano para combater a pandemia de Covid-19 
acumulou até 2 de outubro quase R$ 587 bilhões em despesas autorizadas. 
Desse total, mais de R$ 441 bilhões (75,2%) foram pagos, calculou a 
Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados. 

O chamado “orçamento de guerra”, aprovado pelo Congresso Nacional no 
começo da pandemia, possibilitou a criação do auxílio emergencial de R$ 
600 destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade. Dos mais de R$ 254 
bilhões, 88% já chegaram a esse grupo. 

Já começaram também os pagamentos do auxílio emergencial residual de 
R$ 300. Serão até três parcelas até dezembro deste ano. Dos quase R$ 67 
bilhões reservados a essa finalidade, 19,7% já chegaram aos beneficiários. 

Detalhamento 

Outras quatro ações tiveram um percentual pago ainda maior do que o 
auxílio emergencial, segundo o relatório da consultoria, elaborado a partir 
de dados divulgados pelo Tesouro Nacional até a última sexta-feira (2). 

A isenção dada aos beneficiários da tarifa social de energia elétrica entre 
abril e junho (Medida Provisória 950/20) consumiu todos os R$ 900 milhões 
reservados pelo governo. Com a medida, as famílias não precisaram pagar a 
conta de luz naquele período. 

O financiamento da folha salarial das empresas consumiu todos os R$ 17 
bilhões alocados. Inicialmente, o governo havia aberto crédito 
extraordinário de R$ 34 bilhões (MP 943/20), mas essa linha acabou 
reduzida pela metade em meio a ajustes no socorro ao setor privado. 

O auxílio financeiro aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, no 
montante de quase R$ 60,2 bilhões, já foi praticamente todo quitado. A Lei 
Complementar 173/20 compensa os entes federativos por perdas 
econômicas em razão da pandemia. 

No caso das medidas de apoio a micro, pequenas e médias empresas, com 
valor autorizado de R$ 47,9 bilhões, foram pagos 89,6%. O objetivo dessas 
ações é prover recursos para capital de giro e quitação de salários nessas 
firmas, que juntas mais empregam no País. 

Fonte: Agência Câmara de Notícias” 

https://www.camara.leg.br/noticias/697906-pagamentos-no-orcamento-para-combate-a-pandemia-superam-75-diz-consultoria/
https://www.camara.leg.br/noticias/697906-pagamentos-no-orcamento-para-combate-a-pandemia-superam-75-diz-consultoria/


 

 

No mesmo artigo, a Câmara dos Deputados informa que o orçamento da lei Aldir Blanc, 

faz parte do orçamento de guerra, e são fontes do tesouro nacional. 

  

Fonte: https://www.camara.leg.br/noticias/697906-pagamentos-no-orcamento-para-

combate-a-pandemia-superam-75-diz-consultoria/  

A informação acima, confirma que os recursos vieram do tesouro nacional, associando 

as verbas da lei Aldir Blanc a fonte destinada ao combate ao Covid, na própria página da 

Câmara dos Deputados. Informação que retornaremos adiante. 

https://www.camara.leg.br/noticias/697906-pagamentos-no-orcamento-para-combate-a-pandemia-superam-75-diz-consultoria/
https://www.camara.leg.br/noticias/697906-pagamentos-no-orcamento-para-combate-a-pandemia-superam-75-diz-consultoria/


 

 

Nessa emenda do orçamento de guerra, sua finalidade fica clara no segundo artigo: "Art. 

2º Com o propósito exclusivo de enfrentamento do contexto da calamidade e de seus 

efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo federal, no 

âmbito de suas competências, poderá adotar processos simplificados de contratação de 

pessoal, em caráter temporário e emergencial, e de obras, serviços e compras que 

assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os 

concorrentes, dispensada a observância do § 1º do art. 169 da Constituição Federal na 

contratação de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, limitada 

a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo da tutela dos órgãos 

de controle." Esse orçamento foi regulamentado pelo decreto 10.360 de 21 de Maio de 

2020, que reforça a finalidade puramente social e econômica de combate aos efeitos da 

pandemia, no cabeçalho da lei: 

“Dispõe sobre a forma de identificação das autorizações de despesas 
relacionadas ao enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente 
de pandemia e de seus efeitos sociais e econômicos.” 

E em seu primeiro artigo: 

"Art. 1º As autorizações de despesas relacionadas ao enfrentamento de 
calamidade pública nacional decorrente de pandemia, de que trata o art. 1º 
da Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, observarão os 
seguintes critérios: I - as programações orçamentárias cuja finalidade seja 
exclusivamente o enfrentamento da covid-19 e de seus efeitos sociais e 
econômicos deverão conter o complemento "covid-19" no título ou no 
subtítulo da ação orçamentária, sem prejuízo de sua combinação com o 
marcador de que trata o inciso II; II - as autorizações de despesas constantes 
da Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, e de seus créditos adicionais 
abertos, que sejam direcionadas ao enfrentamento dacovid-19 e de seus 
efeitos sociais e econômicos,..."  

O que foi reforçada na instrução normativa no 41 de 29 de maio de 2020, do Ministério 

da Economia/Secretaria Especial de Fazenda/Secretaria de Orçamento Federal: "Art. 3º 

Em observância ao disposto no art. 5º da Emenda Constitucional nº 106, de 2020, as 

dotações identificadas na forma do Decreto nº 10.360, de 2020, e desta Instrução 

Normativa deverão ser destinadas exclusivamente ao enfrentamento da Covid-19 e de 

seus efeitos." (Fontes dos dados acima: Observatório da Cultura do Brasil). 



 

 

As correspondências acima e leis citadas neste estudo, comprovam, que os valores não 

vieram do Fundo Nacional de Cultura (apenas passaram por este), que em verdade 

vieram da fonte gerada pela “Lei nº 13.982 de 2020, foi editada a Medida Provisória nº 

937, de 2020, que abriu crédito extraordinário no valor de R$ 98,2 bilhões”, recursos 

do tesouro nacional para fins emergências, assistenciais! 

Como podem ser tratadas verbas emergenciais, criadas para quem tem pressa, incluindo 

regras e montantes, que obrigam os gestores na aplicação da lei de licitações 8.666, 

contra populações indefesas de artistas carentes, indígenas, afro-brasileiros, artesãos, 

músicos de bar, circenses, ribeirinhos, caiçaras, e muitos outros, que viviam da cultura, 

turismo e entretenimento, mas que para concorrer as verbas precisavam apresentar 

excessiva burocracia, além do currículo padrão mundo da arte (usado por formados em 

belas artes), mérito (crítica, reconhecimento de imprensa, justificativas teórica e 

fundamentações), certidões negativas, CNPJ, MEI, EI, ERELI, planejamento e prestações 

de contas, típicas de concorrências públicas. Falta razoabilidade em tudo que foi feito 

pelas pastas da cultura do Paraná. 

Esses recursos não foram alocados para o fomento da arte nos moldes das políticas de 

cultura através dos famosos editais de exclusão (ao estilo Lei Rouanet, editais da 

Funarte, ou semelhantes pelo Estados e municípios brasileiros), que ao invés de incluir 

os cidadãos nos recursos, selecionam por meio de currículo, mérito, formação superior, 

fama, reconhecimento de crítica, aqueles que vão gozar de vantagens públicas na 

valorização da história e belas artes nacionais, conceito ultrapassado dos Estados 

Nacionais do Século XIX.  

3 – Estes editais estabelecem regras com base em códigos próprios e 
restritos ao campo dominado por determinada camada das classes, 

portanto “elites de classe” no conceito de Perissinoto e Codato[viii], que por 
sua vez controlam as indicações dos jurados que irão usar como critérios os 
currículos profissionais e de formação que estabeleçam vinculo pessoal e 

social com suas classes ditas “superiores”, ou seja, o próprio mundo da arte, 

mas deste somente serão beneficiados os “artistas instituídos” no conceito 
atribuído por Teixeira Coelho[ix], pois não se trata apenas do valor artístico 
o critério, mas o que determina a aprovação é a rede de relações que o 
artista estabelece com o grupo dominante e a burocracia. ( ..) Os critérios de 
julgamento observados são estabelecidos dentro da lógica pessoal do 
reconhecimento de que características que determinariam afinidade entre 



 

 

jurados e grupos artísticos que se enquadrariam dentro das expectativas dos 
formuladores dos editais, que possam assegurar a manutenção das 
tradições culturais destas elites, eliminando as chances dos demais. E isso 
ocorre anteriormente ainda na elaboração dos editais que teriam uma única 
função – não determinar vencedores, mas criar limitações para a ampla 
maioria da população, portanto função de exclusão. (SOUZA NETO, Mérito 
no julgamento de projetos nas leis de incentivo à cultura, 2012) 
https://vermelho.org.br/2012/08/10/merito-no-julgamento-de-projetos-
nas-leis-de-incentivo-a-cultura/ 

Ao contrário, esses recursos da Lei Aldir Blanc foram criados para serem inclusivos, 

atendendo a todas as gamas de atividades reconhecidas como culturais, os chamados 

trabalhadores da cultura, o que pode ser entendido através dos artigos 215, 216 e 216-

A da constituição, e das leis do Plano Nacional de Cultura (Lei n° 12.343, de 2 de 

dezembro de 2010), o que compreende enorme gama de atividades, somadas ainda as 

leis que tem profissões regulamentadas, como caso das 6533/1978 (Dispõe sobre a 

regulamentação das profissões de Artistas e de técnico em Espetáculos de Diversões) e 

das 3857/1960 que trata das atividades dos músicos profissionais.  

A questão da origem dos recursos argumentada nos parágrafos anteriores é 

fundamental, pois as leis da arte, editais são baseadas em seleção, mérito, currículo,  

bonito ou feio, mais reconhecido, mais inovador, de grande valor estético, histórico, e 

tendo “suas próprias leis”, gestores replicaram essas mesmas normas em parte do 

Brasil, ignorando, primeiro o Artigo 216-A da constituição A Convenção sobre a Proteção 

e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris, em 20 de 

outubro de 2005, do qual o Brasil é signatário, e da entendimento mais social e 

antropológico para a cultura. Segundo, ignoraram, que essa verba da Lei Aldir Blanc, 

tinha outra finalidade, assistencial e inclusiva, nunca exclusiva, seletiva e com qualquer 

método de escolha subjetiva a critérios do gosto dos jurados, como se fossem prêmios, 

fato que ocorreu em larga escala na aplicação e seleção dos que receberiam esses 

recursos.  

A própria autora da lei, Deputada Jandira Feghali em live da Frente Movimento, quando 

descobriu o que ocorreu no Paraná foi categórica ao afirmar: 

"Agora, fazer exigência de currículo, numa lei emergencial, dentro de uma 
pandemia, aí é um absurdo, cada momento é um momento. Num momento 
em de as pessoas terem que sobreviver, um monte de gente passando fome, 



 

 

sem trabalho, você fazer exigência de currículo, aí sinceramente é um 
absurdo! Acho que não cabe. Tem momentos que um edital, a depender, do 
tipo de produto ou de processos e produção que você quer, cabe 
determinadas exigências. Mas num momento como esses, eu acho um 
absurdo você ficar exigindo currículo vitae e uma série de parâmetros para 
se fazer um edital, para se fazer um auxilio num momento como esse. Aí 
realmente não cabe" (Deputada Jandira Feghali, PCdoB, co-autora da lei 
Aldir Blanc).  

https://www.facebook.com/groups/forumdeculturadoparana/permalink/3
732821396812506 

 

Até aqui, todas as situações, vão revelando da parte dos gestores uma série de violações 

de princípios da razoabilidade, isenção, neutralidade, isonomia, entre outros. 

Tanto os recursos não foram de origem no Fundo Nacional de Cultura, o que teria gerado 

a confusão de sua forma de gasto antagônica ao momento de grave crise, que o próprio 

técnico, que deu as deputadas autoras da lei a ideia do projeto, Célio Turino, confirmou 

em redes sociais.  

 

Rede social da assessora parlamentar Inti Queiroz do gabinete da deputada federal 

Sâmia Bonfim do PSOL (SP), 18 de janeiro de 2021. 



 

 

A própria informação foi reforçada no diálogo, quando os mesmos citados confirmaram 

a informação diretamente do portal da transparência (Através de envio de link: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos/34902-fundo-nacional-de-

cultura?fbclid=IwAR3Ezjb3Qnw39xYOeiERZGpYXwpKjuKsXp1fmfwioRZC2SNFqmQ1SAP

QSE8), onde pode ser lido, que os recursos gastos, tinham origem de orçamentos de 

terceiros, no valor de 3 bilhões, que são os recursos da Lei Aldir Blanc, que na origem, 

vieram “Lei nº 13.982 de 2020, foi editada a Medida Provisória nº 937, de 2020, que 

abriu crédito extraordinário no valor de R$ 98,2 bilhões”: 

 

Essa informação faz toda a diferença, diante do que gestores e agentes culturais 

pregaram na elaboração de editais, na hora de distribuir, de que eram verbas para a 

arte, que não favoreceram as vítimas da pandemia, mas asseguraram vantagens para 

agentes em melhores condições de enfrentar a pandemia, do que aqueles que foram 

excluídos. 

Essa informação foi confirmada, quando foi localizado o processo completo de gastos 

da união com a Lei Aldir Blanc, material com mais de 1.000 páginas (anexo), onde se 



 

 

revelam categoricamente, que os gastos tiveram origem em títulos de responsabilidade 

do tesouro, referente a fonte 144. O que segundo o advogado Gehad Hajar, “contrasta 

com as fontes de recursos que vão ao Fundo Nacional de Cultura, que possui fonte de 

recursos próprias, a fonte 118 - Contribuições sobre Concursos de Prognósticos”. 

Na documentação do processo de repasses da Lei Aldir Blanc, consta do arquivo o 

descritivo da origem e da finalidade “TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

CONFORME ENTENDIMENTOS SUPERIORES” : Processo 3 - Empenhos e Comunicados  - 

SEI_72031.007803_2020_91__4_ consta  

 

Fonte: Processo 3 - Empenhos e Comunicados  - SEI_72031.007803_2020_91__4_ 

consta  

No mesmo arquivo consta a origem, “GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO 

NACIONAL”, e a UG/GESTAO FAVORECIDA : 540035 / 00001 - FNC/MTUR – SECDC, 

demonstrando que os recursos passaram pelo FNC, mas para atender, segundo 

Observação “TRANSFERENCIA DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO CONFORME 

ENTENDIMENTOS SUPERIORES (SPOA / SGFT)”, ou seja, remetendo a funções e 

objetivos pré-estabelecidos, ou seja, todo o conjunto legal aqui apresentado, no 

combate a PANDEMIA. Na página seguinte do mesmo relatório, consta o resultado LEI 



 

 

“PRIMÁRIO OBRIGATÓRIO”. Na página 11, a ação orçamentária descrita consta como 

“0058 – auxílio financeiro aos estados, ao distrito federal e aos municípios relacionado 

ao apoio emergencial do setor cultural devido a pandemia da covid-19”. 

 

Tanto a informação de que o a fonte do FNC – Fundo Nacional de Cultura, foram as 

verbas emergências do tesouro nacional, já citadas, na “Lei nº 13.982 de 2020, foi 

editada a Medida Provisória nº 937, de 2020, que abriu crédito extraordinário no valor 

de R$ 98,2 bilhões”, que na data da escrita deste argumento, consta vazios os recursos 

do FNC, que receberam em 2020 aporte de 3 bilhões, e que mesmo tendo sido gastos 

apenas 1 bilhão pelos estados e municípios, restavam 2 bilhões sem uso, mas que 

retornaram ao caixa da união, como prevista na própria lei, confirmado no portal da 

transparência: 

 

 

Os recursos que retornaram, foram sacados e devolvidos ao tesouro, ficando o caixa a 

zero. Conforme as palavras do Ministro da Economia Paulo Guedes: 

“§ 2° ao art. 14 para que reste explicitado que os recursos repassados que 
não tenham sido destinados ou que não tenham sido objeto de 
programação publicada pelos Estados ou pelo Distrito Federal, no prazo 



 

 

máximo de 120 (cento e vinte) dias após a descentralização realizada pela 
União, serão restituídos na forma e no prazo do regulamento”.  

O que foi feito, conforme podem ser observados, após 120 dias, os 2 bilhões restantes 

foram resgatados pela União, pois não pertenciam ao Fundo Nacional de Cultura, mas 

as verbas de combate ao COVID. O que implica em dizer, que sempre foram para o 

combate da pandemia, e portanto, para proteção das vítimas da pandemia, no setor 

cultural.  

Ainda assim, ao menos no Estado do Paraná, o que se testemunhou, foram agentes 

culturais privilegiados em acordos registrados com o poder público, juntos, promovendo 

e definindo as regras editais com regras de exclusão e burocracia excessiva, impedindo 

que as pessoas que mais necessitavam acessassem os recursos através de mecanismos 

simplificados, que permitissem que as verbas fossem aplicadas conforme sua origem e 

intenção.  

O resultado da ingerência e gestão temerária é gritante. Devido a excessiva burocracia, 

a classe se sentiu previamente excluída, e apesar de levantamentos apontarem para a 

existência de dezenas de milhares de trabalhadores da cultura em atividade no Paraná, 

beneficiados pela lei Aldir Blanc, foram 2.148, respectivamente incisos I (668) e III 

(1480), e inciso II, menos de uma centena.  

A proposta de Doação Civil por meio de bolsas, sugerido pelo Conselheiro Gehad Hajar, 

fez levantamentos de que quase 12 mil técnicos e artistas poderiam ter recebido os 

recursos no Paraná. A estimativa é de que menos de 20% dos técnicos e artistas 

receberam algum auxílio, isso fora todos os demais, esquecidos que não aparecem nos 

números. 

Segundo dados fornecidos por membros do CONSEC – Conselho estadual de cultura do 

Paraná. 

Do total de R$ 71.915.814,94 liberado pelo Governo Federal ao Paraná, os valores que 

sobraram dos 3 incisos da lei Aldir Blanc: 

 Incisos. 1 e 2 - Sobrou R$ 26.678.325,98 (92,75%)  

 Incisos. 3 - Sobrou R$ 28.917.647,00 (67,01%)  



 

 

 Total Restante: R$ 55.595.972,90. 

Portanto 77% dos recursos disponíveis na Lei Aldir Blanc não foram aplicados no Paraná. 

Mas os números podem ser ainda piores, pois segundo relatório do Ministério do 

Turismo, datado de 16 de março de 2021, disponível na página do Sistema Nacional de 

Cultura, apotam o Paraná recebeu: 

 PGTO ORIGINAL : R$ 71.915.815  

 REVERSÃO: R$ 13.047.158  

 REPASSE TOTAL: R$ 84.962.972  

 SALDO CONTA: R$ 72.140.061 

 % EM CONTA: 84,91%  

 % EXECUTADO: 15,09% 

 Fonte: Ministério do Turismo. 

Esses resultados revelam falta de eficácia da administração pública em promover os 

repasses, deixando sobrar 84,91% dos recursos em caixa. 

 

(Fonte: Relação do saldo dos Estados e do Distrito Federal nas contas da Aldir Blanc, 

16/03/2021, Ministério do Turismo) 



 

 

O Observatório da Cultura do Brasil apontou alguns detalhes deste relatório que 

chamam atenção. 

“RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO REVELA O DESASTRE QUE FOI A 

GESTÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC NO PARANÁ. FATOS JÁ 

APURADOS PELO OBSERVATÓRIO DE CULTURA DO PARANÁ.  

Governo do Paraná através de sua Superintendência da Cultura obteve os 

piores resultados na execução da Lei Aldir Blanc no Brasil, ficando a frente 

apenas dos Estados de Goiás e Mato Grosso do Sul.  

Só para comparativo, segundo o Ministério, estados como de Alagoas, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul e Roraima executaram próximo de 99% das 

verbas, enquanto o Paraná teria pago apenas 15,09% dos recursos. A média 

nacional foi de 70% de pagamentos de recursos da lei Aldir Blanc.  

Mas aqui no Paraná, sabe-se, nos bastidores,  que teve produtor que queria 

edital no valor de 100 mil reais, e tanto pressionaram que às verbas em 

forma de edital caíram na complicada e burocrática lei 8.666 de licitações.  

A excessiva burocracia, exigência de mérito, currículos, certidões negativas, 

CNPJ etc, afastaram a classe, que não teve como concorrer às verbas da Lei 

Aldir Blanc.  

O resultado vocês podem observar no relatório do próprio Ministério da 

Cultura anexo nessa publicação. Esse relatório nos apresenta números, mas 

assim como nas mortes por covid, esses números tem rosto,  endereço e 

história. São milhares de trabalhadoras e trabalhadores que ficaram 

passando fome porque a Lei não chegou neles.  

A inépcia dos gestores e movimentos envolvidos em decidir como seria a 
distribuição dos recursos é responsável direta por sofrimento de muitos 
colegas nossos.” (Observatório da Cultura do Brasil) 

 

A catástrofe nos repasses da lei Aldir Blanc no Paraná, foram ampliadas devido a baixa 

adesão de municípios na assinatura da plataforma Mais Brasil para receber os recursos: 

 247 municípios = 61,9% aderiram a LAB; 

 129 municípios = 32,33% não se cadastraram; 

 16 municípios = 9,01% estavam em cadastro; 

 6 municípios = 1,5% em analise;  

 1 município rejeitado.  



 

 

Outra questão que precisa ser apurada, se refere a grave concentração de premiados na 

capital com recursos estaduais, com números apurados pelos conselheiros, que podem 

chegar até 80% de premiados concentrados na capital Curitiba em alguns editais, mas 

são números que não puderam ser confirmados, pois o poder público se recusa em 

fornecer dados ou simplesmente responder ofícios, mesmo de uso da LAI – Lei Aldir 

Blanc. O que pode ser conferido no Protocolo 17.085.751-8 do sistema de informação 

do Estado que corre há quase 5 meses aguardando por dados solicitados que poderiam 

ajudar a esclarecer essas questões. 

O resultado catastrófico é entendido em resumo através dos números:  

 A maior parte dos recursos emergenciais não foram usados, sobrando em caixa 

e devolvidos ao governo federal por inépcia de 77,30% (segundo membros da 

CONSEC), mas 84,91% (segundo relatório do Ministério do Turismo), enquanto a 

Superintendência da Cultura do Paraná não fornece os dados abertos para 

comparação;  

 As estimativas iniciais apontam para 80% da classe de trabalhadores da cultura 

que poderiam ter sido atendidos não recebeu qualquer tipo de auxílio. Mas os 

números das entidades de trabalhadores da cultura são 10 vezes maiores e por 

falta de dados e indicadores ningúem sabe ao certo a dimensão da catástrofe 

social;  

 As verbas não chegaram em 38,01% dos municípios do Paraná (e os dados 

podem ser piores, pois não foram confirmados todos os municípios que podem 

ou não ter executado os recursos); 

 E ao que se sabe até aqui, pela analise primaria dos editais, ainda que sem 

confirmação das informações oficialmente, a maior parte dos recursos foram 

aplicados aos moradores de Curitiba, e que pela análise inicial, sugerem ser 

moradores de bairros centrais e bairros nobres da capital.  

Um cabedal de despropósitos, descumprimento de princípios da administração pública, 

como razoabilidade, eficácia, além da gestão temerária de recursos com origem no 

combate a pandemia que as notícias não mentem, estão fazendo muita falta para os 



 

 

trabalhadores da cultura, que estão morrendo as pencas, na miséria, por COVID, ou em 

decorrências de outros efeitos da pandemia, portanto, indícios de crimes de direitos 

humanos. 

Diante dos fatos apresentados, e das provas, que são os próprios editais da 

Superintendência Estadual de Cultura do Paraná, que constam os vícios nas regras e 

exigências excessivas de burocracia, mérito, currículo etc. em total oposição aos 

objetivos da legislação, pede-se investigação interna e externa, inquérito, e sindicância 

para apuração de todos os editais, posto que aparentemente foram utilizados a margem 

do interesse dos objetivos da legislação Aldir Blanc (LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 

2020) e seu conjunto legal e origens das verbas, que visavam a proteção das vítimas da 

pandemia, erros cometidos em editais do Governo do Estado do Paraná e também em 

todos os municípios que aderiram aos fundos emergenciais da cultura, que todos sejam 

apurados, recursos ressarcidos, medidas protetivas e compensatórias apresentadas, e 

que as verdadeiras vítimas, sejam atendidas por critérios de direitos humanos e 

cidadania. 

 

ATT:.  

 

Manoel J de Souza Neto   

 

 

 

 

Gehad Hajar 

 

Aqui subscrevendo como cidadãos, respondendo pelo Fórum de Cultura do Paraná que 

nos elegeu em assembleia para este fim especifico.  

 

Documento registrado no Fórum de Cultura do Paraná em 08 de Abril de 2021. 


