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Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Protocolo: 17.537.573-2

MANOEL JOSÉ DE SOUZA NETOInteressado:

Solicitação
Ao  membro  da  controladoria  CGE  dentro  da  Superintendência  da

Cultura, a Superintendente da Cultura e aos membros da CONSEC, ao qual
se  solicita  que  seja  dada  ciência  do  protocolo  em  tela  aos  senhores
conselheiros  e  respectivos  suplentes  da  sociedade  civil  e  do  poder
público. 

Venho com esta correspondência registrar denuncia de malversação do
uso de recursos públicos, envolvendo as verbas da lei Aldir Blanc (Lei no
14.017, DE 29 de junho de 2020), suas origem no orçamento de guerra
(PEC 10/2020) e seus usos equivocados no Estado do Paraná, através da
sua Superintendência da Cultura, que mesmo diante das leis 8.666/93 e
9.784/99, bem como diante do artigo 37 da constituição e do manual do
funcionalismo público do Estado do Paraná,  promoveu pagamentos de
prêmios em editais, à exemplo do Trajetórias, para funcionários públicos,
mesmo sabendo de que essas verbas são assistenciais e com finalidade de
proteção dos trabalhadores da cultura durante o período de emergência
causado pelo pandemia. 

Foram ao menos 28 funcionários públicos premiados num único edital,
com valores  de 20 mil  reais  cada,  somando 560 mil  reais.  Valore  que
poderia ter protegido ao menos 100 famílias de artistas e técnicos dos
efeitos sociais nefastos causados pela pandemia.

Os decretos, lei e outros instrumentos legais, contidos na peça anexa,
demonstram,  que  estava  destacada  a  função  da  Lei  Aldir  Blanc,  com
objetivo de proteção dos trabalhadores da cultura dos riscos da pandemia,
o que não foi executada - ao menos no estado do Paraná - onde os editais
foram  excludentes,  e  por  terem  sido  excessivamente  burocráticos,
resultaram em afastamento dos trabalhadores da inscrição, alegando os
prejudicados, da impossibilidade de preencher os requisitos exigidos e
certames obrigatórios. Tanto é verdade, que o Estado não conseguiu dotar
e promover pagamentos dos recursos, que sobraram em caixa, mais de
84% dos montantes disponíveis retornaram ao tesouro nacional sem uso,
considerando uma pandemia em que as vitimas ficaram sem auxilio.

Em paralelo, o mesmo órgão de cultura, que dificultou a vida de ao
menos 10 mil técnicos e artistas que não conseguiram acessar os recursos
que  sobraram  em  caixa  (55  milhões  de  reais),  premiou  funcionários
públicos, que estão em dia com seus salários, e portanto não correm riscos
sociais, comparativamente aos demais. Podendo ser considerado o caso,
gestão temerária com recursos em estado de calamidade pública, onde a
aplicação equivocada de 560 mil  reais  em um dos editais,  gerou dolo,
miséria, fome, e mortes, de um lado, e do outro, dano ao erário público
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causando prejuízos, tanto devido a Superintendência da Cultura, ao não
tomar as providências mínimas esperadas no artigo 37 da Constituição,
ferindo  a  eficácia,  razoabilidade  e  moralidade,  como  os  funcionários
públicos  premiados,  que  diante  da  pandemia,  feriram  a  moralidade,
buscando verbas de uma lei assistencial e de proteção do meio cultural,
diante da pandemia, mesmo não tendo a necessidade dos recursos. 

O  ofício  anexo  solicita  investigação  interna  e  externa,  inquérito,  e
sindicância para apuração de todos os editais semelhantes da lei  Aldir
Blanc no Paraná. Segue além da peça inicial, documentos como a lista dos
funcionários  localizados  (devem  ser  muitos  mais  na  soma  de  outros
editais),  também o  edital  Trajetórias,  lista  de  premiados  e  a  peça  de
denuncia Processo 17.519.479-7 que compara a origem dos recursos com
a aplicação, sinceramente e desculpem pelo termo, porcamente efetivada!

Atenciosamente, assina: 
Manoel J de Souza Neto
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Irregularidades na distribuição de recursos da Lei Aldir Blanc pela Superintendência 

Estadual de Cultura do Paraná da Secretaria de Comunicação e Cultura do Paraná. O 

caso dos funcionários públicos premiados no edital:  Prêmio Jornada em 

Reconhecimento à Trajetória. 

“Dois pesos e duas medidas. “Aos amigos tudo, aos inimigos a lei”. 
Superintendência Estadual de Cultura do Paraná, falta de transparência, isenção, 
neutralidade, legalidade, moralidade, impessoalidade, isonomia, publicidade, 
eficiência, razoabilidade, desrespeito às leis, ao código do funcionalismo, a lei 8.666 
e outras, premiando com dinheiro público, funcionários públicos com recursos das 
verbas emergências de combate a pandemia na lei Aldir Blanc, resultando em 560 
mil em desvios de finalidade, e ao que tudo indica o rombo é bem maior”. 

 

Curitiba, 14 de Abril de 2021  

Ao MP, Senhor Promotor RAFAEL OSVALDO MACHADO MOURA.  

 

Em investigação realizada por membros do Fórum de Cultura do Paraná1 e chanceladas 

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

Aldir Blanc no Paraná, funcionários públicos recebendo verbas de uma lei emergencial, 

com origem no que foi chamado orçamento de Guerra federal de combate ao COVID 

(PEC 10/2020). 

                                                           
1 Registre-se para a história, que fomos eleitos pelo Fórum de Cultura do Paraná para este fim, de apurar 
irregularidades denunciadas pelo meio cultural. Mas que diante dos missão fomos atacados covardemente por 
agentes culturais, funcionários públicos premiados, gestores públicos e conselheiros da cultura, que tentaram de 
todas às formas impedir as denúncias, através de retaliação política, injúria, calunia, difamação, acusações falsas de 
ordem pessoal, com ataques a personalidade (vedado pela constituição), e que ainda assim, diante das provas, 
entidades de classe, dirigentes, representantes e conselheiros, se recusaram em apoiar o envio das denúncias, indo 
estes contra o clamor do meio cultural e da sociedade, ignorando a legalidade e moralidade. Assumo portanto está 
missão de coração partido, pela naturalização e conivência com a corrupção pelo povo brasileiro.   
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Somente num dos editais, com título “Prêmio Jornada em Reconhecimento à Trajetória” 

(Edital de Concurso nº 003/2020), foram localizados 28 funcionários públicos premiados 

(lista em anexo), cada um com 20 mil reais, totalizando 560 mil reais em prêmios 

indevidos, ainda que a verba fosse exclusiva para proteger a sociedade civil, profissionais 

da cultura da calamidade pública causada pela pandemia (Conforme denúncia anterior 

Processo_17.519.479-7, que trata da origem das verbas da Lei Aldir Blanc, no orçamento 

de guerra, para o combate à pandemia). A comparação desta denuncia com a anterior, 

da origem das verbas, demonstra dupla gravidade da situação, pois de um lado os 

recursos deveriam ser assistências (Processo_17.519.479-7 – e-protocolo governo do 

Paraná), e do outro como demonstraremos nessa petição, se tratam de recursos que 

não deveriam ser pleiteados por questões legais por funcionários públicos, que estão 

com seus salários em dia, portanto, fora do escopo, dos objetivos das leis e programas 

que foram criados para atender as vítimas da classe artística e técnicos dos setores 

culturais que por ventura estejam necessitando de assistência e proteção social (Lei no 

14.017, de 29 de junho de 2020). O funcionalismo público, não se enquadra nesta 

categoria.  

DA INSCRIÇÃO NOS EDITAIS 

Os funcionários públicos que se inscreveram e o órgão público que pagou, não podem 

alegar inocência, desconhecimento de aspectos legais, que são princípios das atividades 

da administração e suas responsabilidades. Ao assinar este termo, o funcionalismo 

declarava não ter qualquer conflito de interesse ou impedimento legal que o impedisse 

de se cadastrar ao recebimento destas verbas públicas. Pois consta do edital carta que 

obrigava o pretendente ao recurso, a prover assinatura obrigatória, Anexo I - Declaração 

de Atendimento de Requisitos do Edital: 
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A responsabilidade do funcionário público diante do código de ética do funcionalismo 

público foi claramente violado, ao assinar este termo inerente a inscrição, mas também 

ocorreu violação por parte dos funcionários da Superintendência Estadual de Cultura do 

Paraná da Secretaria de Comunicação e Cultura do Paraná, que não se deram ao 

trabalho de verificar uma informação pública acessível, que se encontra em qualquer 

plataforma de buscar na internet através de vistas no DOU, nos sistemas de 

transparência ou nas páginas do dos respectivos órgãos públicos. Tanto, que sem a 

menor dificuldade localizamos no primeiro edital que observamos, logo de cara 28 

funcionários públicos premiados indevidamente. Ocorreram casos, que por muito 

menos, a Superintendência Estadual de Cultura do Paraná da Secretaria de Comunicação 

e Cultura do Paraná vedou os pagamentos, alegando irregularidades. Existem dois pesos 

e duas medidas por parte do órgão público? 

A situação tem por agravante, que a informação se tornou pública por meio das redes 

sociais em janeiro de 2021, onde o funcionalismo tomou conhecimento, e os 

funcionários da Superintendência Estadual de Cultura do Paraná da Secretaria de 

Comunicação e Cultura do Paraná não pediram sindicância interna, e ainda pagaram os 

prêmios indevidamente aos funcionários públicos (edital dos premiados em anexo). 
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DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA BOA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O artigo 37 da constituição, define alguns princípios fundamentais da administração 

pública, entre ele, legalidade, moralidade, impessoalidade e isonomia, mas também 

outros como moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, exigindo da 

administração pública de todos os níveis da União, a transparência e bom uso dos 

recursos e do patrimônio público. Segundo Marcos Rek, estes princípios obrigatórios, 

são delimitados: 

 

“Para a obtenção do êxito de seu dever-fazer, essencialmente quanto à 

aplicação de recursos, caracterizada como a efetivação de despesas com a 

aquisição de bens, serviços, recursos humanos, obras e todo o necessário ao 

fim a que se propõe, a Administração Pública submete-se aos princípios 

administrativos, os quais vêm disciplinar sua atividade, estabelecendo, 

destarte, limites ao seu poder/dever, evitando excessos ou abusos, sejam 

eles decorrentes de ilegalidades ou de atos discricionários. Os princípios 

administrativos consubstanciados essencialmente na Constituição Federal e, 

esparsamente em normas infraconstitucionais, bem como, os princípios 

básicos aplicados às licitações (...) observados e aplicados por todo e 

qualquer administrador ou agente público, visando à transparência, 

legalidade, economia e respeito ao patrimônio público.” 

A partir da constituição, se dá a base que orienta um conjunto de leis que tem origem 
na Constituição de 1988, em seu Capítulo VII – Da Administração Pública, 
especificamente em seu artigo 37, “Caput”, que assim estabelece: 

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade,  7 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: […]” (CF, 1998)  

Além dos Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, outros marcos 

legais em leis infraconstitucionais, tais como a Lei Complementar 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos da Administração 

Pública, Lei 4.320/64, Lei 9.784/99 – Regula o Processo Administrativo no Âmbito da 

Administração Pública Federal, dentre outras (REK): 

“Da legalidade: O Princípio da Legalidade decorre imediatamente do 
expresso na Constituição Federal em seu Art. 5º, II que dispõe: ‘Ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei.’ O Princípio da Legalidade é considerado o mais importante princípio da 
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Administração Pública, do qual decorrem os demais. Caracteriza-se como 
diretriz e limitador da atuação do gestor público, ao qual só é permitido fazer 
o que a lei expressamente autoriza. Neste prisma, a atuação do agente 
público e da Administração dar-se-á exclusivamente se houver alguma 
previsão legal para tanto e, todos os atos administrativos efetivados além do 
permissivo positivado, caso não sejam discricionários, serão considerados 
ilegais. (...) Princípio da Impessoalidade É o princípio que obriga a 
Administração em sua atuação, a não praticar atos visando aos interesses 
pessoais ou se subordinando à conveniência de qualquer indivíduo, mas sim, 
direcionada a atender aos ditames legais e, essencialmente, aos interesses 
sociais. (...) Princípio da Moralidade O Princípio da Moralidade atribui ao 
administrador e agente público, a obrigação de atuar com moral, ética, boa-
fé e lealdade. (...) Princípio da Publicidade O Princípio da Publicidade é um 
dos que confere maior credibilidade ao gestor público e manifesta-se como 
objeto ou instrumento de controle interno e externo. Será por meio da 
publicação dos atos administrativos que o cidadão terá conhecimento das 
atividades e ações executadas, o que proporciona transparência aos atos 
emanados da administração. (...) Princípio da Eficiência Finalmente, dentre 
os princípios elencados pelo artigo 37 da CF/88, evidencia-se o da Eficiência, 
o qual, num grau não inferior aos demais, vem ditar ao gestor público o 
dever de celeridade, eficácia, economicidade, efetividade e qualidade por 
ocasião da concretização de seus atos administrativos. (REK) 

Um dos fundamentos do repasse de recursos públicos, é a transparência e 

estabelecimento de normas de licitação, contratos e meios de fiscalização, controle e 

acompanhamento, para eficácia dos objetivos estabelecidos nas políticas de Estado, 

para atendimento dos interesses populares. Seriam princípios Basilares Aplicados às 

Licitações segundo REK: 

“De demandas identificadas derivarão as despesas públicas, as quais, a 
exemplo de todo ato administrativo, não se excetuam à sujeição aos 
requisitos e princípios da administração, afinal, o que se administra é o 
patrimônio público, subordinando-se, desta maneira, aos 
supraespecificados princípios, bem assim, aos da economicidade, 
oportunidade, conveniência e, ainda, ao processo licitatório. A licitação 
surge neste cenário como regra e, com rigor, visa à obtenção de proposta 
mais vantajosa à Administração Pública quando de suas contratações, 
possibilitando ampla concorrência e tratamento isonômico aos 
fornecedores, atendendo ao interesse público e à legalidade. (...) a melhor 
proposta e a moralidade administrativa. (...)DI PIETRO leciona que ‘a própria 
licitação constitui um princípio a que se vincula a Administração Pública. Ela 
é uma decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público e 
que se constitui em uma restrição à liberdade administrativa na escolha do 
contratante; a Administração terá que escolher aquele cuja proposta melhor 
atenda ao interesse público.’ (2002, p. 301)”. (Marcos Rek, 2013) fonte: 
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https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/os-
principios-basilares-da-administracao-publica-e-os-aplicaveis-as-licitacoes/ 

Aqui o autor expõem questões centrais para a análise do caso em questão, da Lei Aldir 

Blanc no Paraná. Foram limitados os objetivos de assistencial social na pandemia, 

aplicando regras que estão enquadradas na lei 8.666, descumprindo o objetivo de 

atender ao máximo de pessoas vitimadas pela pandemia, dentre trabalhadores da 

cultura, objetivo da lei (não efetivado, posto que 15% do recurso foi aplicado conforme 

comprovado no Processo_17.519.479-7 – e-protocolo governo do Paraná), portanto não 

atingindo a eficiência não atendendo a população numa pandemia. Mas do outro lado, 

se ignorou os princípios de razoabilidade, da moralidade, da legalidade, premiando 

funcionários públicos, que tendo seus salários garantidos, não se enquadram dentre as 

pessoas, que possam estar precisando dos recursos para sobreviver, mas que neste 

caso, denota irregularidade, pois sendo funcionários públicos, sequer deveriam estar 

entre os inscritos, senão, vejamos.  

A LEI 8.666, regulamenta o artigo 37 – XXI, da Constituição Federal, com relação a 

licitações e contratos da administração pública no Brasil, delimita as condições em que 

o Estado se relacionará com os possíveis candidatos a prestações ou fornecimento de 

serviços ou produtos, criando limitações, direitos e deveres, conforme o cabeçalho da 

lei: 

“Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (...) Artigo 2º, As obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, 
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com 
terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta Lei. (...) A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos.”  
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Até aqui, foram expostas leituras relacionadas aos princípios da boa administração 

envolvidas no caso, como referência para expandir o argumento, que será desdobrado 

ao final desta denúncia, sendo fundamental para tal, passarmos por outro aspecto 

relevante do argumento, que é a regulamentação do artigo 37 da constituição, que 

encontra na  Lei 8.666/1993. Nesta lei, o Art. 9o afirma que “Não poderá participar, 

direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do 

fornecimento de bens a eles necessários”: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela licitação; 

 

DAS DECISÕES, JULGAMENTOS, JURISPRUDÊNCIAS E ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE 

Segundo o TCE PR, citado em notícia a respeito do Processo nº: 839610/17, emitido pela 

Diretoria de Comunicação daquele órgão, citando Acórdão nº 2290/19 - Tribunal Pleno, 

tendo por relator o Conselheiro Ivan Lelis Bonilha “Consulta: empresa de servidor não 

pode participar de credenciamento público”, diversas questões apensadas ao 

argumento do conselheiro, para justificar questão semelhante. Nesta posição do TCE 

PR, o órgão se manifesta relacionado a legalidade, ilegalidade, imoralidade da 

participação de funcionários públicos serem beneficiários, em de editais e concorrências 

públicas. 

O artigo 9º, III, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) veda a 
participação de empresas que tenham sócios, dirigentes ou empregados 
com parentesco com agentes públicos do órgão ou ente contratante, até o 
terceiro grau, ainda que a contratação seja realizada por meio de 
credenciamento. Também é vedada a participação de empresa que tenha 
vínculo com dirigente ou servidor integrante da unidade responsável pela 
licitação, ou com qualquer servidor que, de acordo com a autoridade 
administrativa competente, tenha poder de influência sobre o certame. 

Essas vedações incidem sobre servidores públicos efetivos, temporários ou 
comissionados; e aplicam-se também na hipótese de contratação direta, 

10
3

Inserido ao protocolo 17.537.573-2 por: Manoel José de Souza Neto em: 15/04/2021 06:23.



8 
 

inclusive nos processos de credenciamento mediante inexigibilidade de 
licitação. 

A proibição incide mesmo quando o servidor do órgão ou entidade 
contratante figurar como mero sócio cotista, sem poderes de 
administração, e ainda que não seja responsável pela prestação direta do 
serviço; e também na hipótese em que o servidor seja responsável pela 
prestação do serviço contratado, mesmo sem constar no quadro societário 
da empresa contratada. 

A contratação direta por inexigibilidade ou dispensa deverá ser justificada 
expressamente pelo gestor. Portanto, caso escolha a modalidade de 
dispensa, prevista no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, o gestor deverá 
demonstrar de maneira objetiva a existência de situação emergencial ou 
de calamidade pública e que a contratação é necessária para evitar a 
ocorrência de prejuízo concreto a pessoas, obras, serviços, equipamentos 
e outros bens, públicos ou particulares. (...) (Essa é a orientação do Pleno 
do TCE-PR,  artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. (TCE-PR). (O Acórdão nº 
2290/19 - Tribunal Pleno, 22 de agosto, na edição nº 2.127 do Diário 
Eletrônico do TCE-PR, veiculado no portal www.tce.pr.gov.br.) fonte: 
https://m.tce.pr.gov.br/noticias/noticia.aspx?codigo=7197   

 

Ainda segundo o TCE-PR: 

“Decisão 

O relator do processo, (...) Bonilha afirmou que a vedação é válida para 
todos os agentes públicos estatais e servidores públicos estatutários, 
temporários e comissionados, mesmo que o servidor seja sócio-gerente, 
administrador ou sócio cotista, tendo ou não poderes de administração da 
empresa. E acrescentou que também é proibido que o servidor ou seu 
familiar seja prestador de serviço, o que caracterizaria participação 
indireta do servidor. (O Acórdão nº 2290/19 - Tribunal Pleno, 22 de agosto, 
na edição nº 2.127 do Diário Eletrônico do TCE-PR, veiculado no portal 
www.tce.pr.gov.br.) 

 fonte:  https://m.tce.pr.gov.br/noticias/noticia.aspx?codigo=7197   

No caso da premiação de funcionários públicos, com recursos de licitação, não se aplica 

a regra, artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, que isenta o gestor da responsabilidade de 

contratar empresa da qual participe funcionário público, por motivação de emergência, 

posto, que a própria lei é emergencial e assistencial, voltada a atender as vítimas da 

pandemia e não uma licitação comum, tampouco um concurso. Premiar quem não 

precisa, neste caso, seria como destinar recurso da merenda aos empreiteiros, ou aos 
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professores e funcionários da escolas e não destinar os recursos aos estudantes que por 

direito deveriam estar sendo atendidos. 

Falta a razoabilidade, moralidade e eficácia dos pagamentos aos funcionários públicos 

premiados com recursos licitados via lei Aldir Blanc, por ser uma verba emergencial, para 

quem precisa dos recursos, não se aplicando ao artigo 24, IV, da Lei 8.666/93, posto que 

os funcionários citados seguem com salários em dia, e a não contratação dos mesmos 

não poderia “acarretar prejuízo concreto à segurança e integridade de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares” (Lei 8666/93). Sendo 

portanto recurso dado a quem não precisa de auxílios 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.” (LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020) que visam, segundo o 

cabeçalho da lei, distribuição das verbas emergências através de uma comissão criada, 

segundo parágrafo § 2º, para: “avaliar 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). Como pode uma lei, criada para 

esta finalidade, distribuir recursos, que não tenham por objetivo, razoabilidade e 

eficácia, de proteger as pessoas da pandemia, em um momento em que estão sem renda 

devido a paralização das atividades culturais? Podem receber esses recursos, 

funcionários públicos que estão com seus salários garantidos? Isso não fere a 

moralidade? Nas próximas páginas vamos analisar o caso, comparando com Processo 

do TCE ES, relator SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO PARECER EM 

CONSULTATC0002/2019DOEL-TCEES 08.4.2019 –Ed. nº 1345, p. 209: 

A existência de vínculos específicos Deve-se nortear a interpretação do 
dispositivo por um princípio fundamental: existindo vínculos entre o autor 
do projeto e uma empresa, que reduzam a independência daquele ou 
permitam uma situação privilegiada para essa, verifica-se o impedimento. 
Por isso, a vedação aplicar-se-á mesmo quando se configurar outra hipótese 
não expressamente prevista. Isso se dará em todas as hipóteses em que a 
empresa estiver subordinada à influência do autor do projeto. (...) Em suma, 
sempre que houver possibilidade de influência sobre a conduta futura de 
licitante, estará presente uma espécie de “suspeição”, provocando a 
incidência da vedação contida no dispositivo. A questão será enfrentada 
segundo o princípio da moralidade. É desnecessário um elenco exaustivo por 
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parte da Lei. O risco de comprometimento da moralidade será suficiente 
para aplicação da regra.” (SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO PARECER 
EM CONSULTATC0002/2019DOEL-TCEES 08.4.2019 –Ed. nº 1345, p. 209). 

Lembremos, que o meio artístico e cultural é uma rede de amizades, e que no caso, dos 

funcionários públicos localizados que foram premiados pela verbas da Lei Aldir Blanc, 

quase todos residentes em Curitiba, são também no geral professores, com participação 

nas suas entidades de classe, responsáveis pelas propostas de políticas culturais e pela 

eleição de membros da CONSEC, posto, que pelo repertório e capital simbólico, como 

centrais do campo (teorias de Pierre Bourdieu), tem grande influência em seu meio, pois 

ditam as normas socialmente aceitas a cada época, do mundo da arte. Portanto, seriam, 

pelas redes de influência, esses funcionários públicos, professores universitários e 

outros premiados, pessoas com enorme capacidade de pressão no meio, e até nos juris, 

funcionalismo público, conselheiros, etc, posto, que a maioria são seus ex alunos. Estes 

funcionários públicos sendo premiados fora dos objetivos do regramento superior, que 

distribuiu os recursos da Lei Aldir Blanc, que são as verbas da PEC 10/2020, chamado 

orçamento de guerra, teriam capacidade de influir, inclusive ainda na fase de origem da 

regulamentação do edital, como se comprova, posto que as cartas localizadas vinda de 

movimentos da sociedade civil, que sugerem os modelos de editais, foram escritas por 

lideranças da Rede Coragem, formada por líderes, que são alunos e ex-alunos dos 

funcionários públicos premiados. O cruzamento das atas e ofícios trocados entre 

sindicatos, movimentos e associações com a Superintendência da Cultura, ao qual 

acessamos apenas parte, reveladora, mas que nos foi recusado a leitura das demais 

correspondências, pode revelar o que se afirma aqui, de que o cruzamento de autores 

e propostas da formulação dos editais, como suas redes, formação e parcerias, são 

notórias para quem é da classe cultural, e levam diretamente ao elo com os próprios 

premiados. Existe moralidade nestes atos, em se tratando de verbas assistenciais de 

combate a pandemia? 

TCU:13. A princípio, ressalto que o § 3.º transcrito confere ao caput do art. 
9.º amplitude hermenêutica capaz de englobar inúmeras situações de 
impedimento decorrentes da relação entre autor do projeto e licitante ou 
entre aquele e executor do contrato. Nesse sentido, a norma, ao coibir a 
participação de licitante ou executor do contrato que possua ‘qualquer 
vínculo’ de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista com o autor do projeto, elasteceu as hipóteses de impedimento, 
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uma vez que não se faz necessária a existência de vínculo jurídico formal, 
mas, tão somente, uma relação de influência entre licitante ou executor do 
contrato e autor do projeto.(...) 37. Além disso, o art. 9.º da Lei 8.666/1993 
é claro ao dispor, independentemente da ocorrência efetiva do dano, que 
não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 
de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários as pessoas 
elencadas nos incisos deste artigo e em seu § 3.º, no qual estão abrangidos 
os vínculos constatados nestes autos. É suficiente, portanto, a mera 
suspeição para provocar a incidência das vedações contidas nesse 
dispositivo e, por conseguinte, anular o certame que ofender a essas regras. 
(Acórdão 1.170/2010, Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler). TCU:9. A 
despeito de não haver, na Lei 8.666/1993, vedação expressa de contratação, 
pela Administração, de empresas pertencentes a parentes de gestores 
públicos envolvidos no processo, a jurisprudência desta Corte tem se 
firmado no sentido de considerar que há um evidente e indesejado conflito 
de interesses e que há violação dos princípios constitucionais da moralidade 
e da impessoalidade. Além dos Acórdãos 1.632/2006 e 1.893/2010, ambos 
do Plenário, mencionados pelo titular da Secex/MG, essa posição foi 
adotada em diversas outras deliberações. (Acórdão 1.941/2013, Plenário, 
rel. Min. José Múcio Monteiro). (SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 
PARECER EM CONSULTATC0002/2019DOEL-TCEES 08.4.2019 –Ed. nº 1345, 
p. 209). 

Entre os casos localizados, existem empresas premiadas, das quais sócios são 

funcionários públicos, revelando que “há um evidente e indesejado conflito de 

interesses e que há violação dos princípios constitucionais da moralidade e da 

impessoalidade”. 

TCE-PR: Posteriormente, outrossim, nos autos de Consulta n.º 22816-7/10, 
esta C. Corte votou, por unanimidade e, consequentemente, com efeito 
vinculante 7 , em responder ao questionamento formulado pelo Município 
de Arapongas: “....pela impossibilidade de empresa participar de licitação 
se o sócio, cotista ou dirigente for servidor do órgão licitante, ou cônjuge, 
companheiro, parente em linha reta e colateral, consangüíneo ou afim de 
servidor público do órgão ou entidade licitante2, que nele exerça cargo em 
comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, 
pregoeiro ou autoridade ligada à contratação.” Diante de todo o exposto, 

                                                           

2 Existem denúncias informais, que chegaram ao Fórum de Cultura do Paraná que implicam jurados e premiados em 
redes de relações diretas, vinculantes. Infelizmente, corre há mais de 5 meses solicitações de informações sobre os 
jurados, comissões, editais, resultados dos editais, entre outros, no e-protocolo (Processo_ 17.085.751-8), se valendo 
da LAI – Lei de Acesso à Informação, a qual o órgão Superintendência da Cultura da SECC-PR, se recusa em responder. 
As denúncias portanto terão de ser encaminhadas ao CGE, TCE, CGU, TCU, MP para apuração, posto que transcende 
a competência do cidadão níveis acima nesta investigação, que implica cada vez mais o órgão público, por suas 
posturas arredias recorrentes diante de solicitações de informações.  
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verifica-se que a decisão contida no Acórdão combatido não padece de 
qualquer vício, mostrando-se absolutamente correto o entendimento nela 
esboçado, visto que, do confronto dos fatos ofertados na Denúncia com o 
entendimento vinculante deste E. Tribunal, de forma clarividente e objetiva, 
houve nepotismo na contratação da [...], em decorrência da afronta aos 
princípios da impessoalidade em decorrência da contratação de sociedade 
empresarial do cunhado do vice-prefeito à época dos fatos [...]. (Acórdão 
6.166/2016 –Tribunal Pleno). (Processo nº: 839610/17, citando Acórdão nº 
2290/19 - Tribunal Pleno do TCE PR). 

O nepotismo, ou conflito de interesses, muitas vezes fica recalcado por outras formas 

de relações de influência de processos públicos. Por exemplo, caso em que professores 

universitários, são considerados especialistas nas regras, práticas, normas, daquele 

segmento em que atua, e por isso, faz parte por décadas, do conjunto seleto grupo que 

determina as normas públicas de premiações do campo cultural. Caso aqui, que vai se 

comprovando na análise dos nomes citados, professores, concursados, premiados com 

recursos assistenciais, e que historicamente em suas associações profissionais, 

movimentos, fóruns, redes, partidos políticos, tem vínculo3 direito com o 

estabelecimento das normas públicas de premiação de projetos culturais, e portanto, 

capazes de ditar as normas, que ao final, lhes beneficiaram, ainda que aparentem 

imorais, e possam ser inclusive ilegais, dado o conjunto completo da análise, se 

observado desde a origem dos recurso e suas finalidades.  

Nessas circunstâncias, não há, como desenvolvido acima, um impedimento 
para o particular licitar e contratar, mas há para o servidor atuar, em razão 
dos impedimentos de sua ação, com base nos princípios da impessoalidade 
e da moralidade. Esses princípios não são protegidos ao se estender a 
interpretação do art. 9º, da Lei 8.666/93, aprioristicamente, como visto 
acima, mas pela observância de diversas regras, como a da descrição precisa 
e suficiente do objeto licitado, do julgamento objetivo, e da imparcialidade 
dos agentes públicos envolvidos. Nesse sentido, cite-se, mais uma vez, 
Guilherme Salgado Lage: Porém, diante da impossibilidade de criação de 

                                                           
3 Todas as provas dessas afirmações, estão nas cartas enviadas por movimentos e entidades que influíram nos ditames 
dos editais, os cargos dos líderes, seus vínculos, probatórios, comparado posteriormente com as listas de premiados 
nos mesmos editais. Essas informações vão poder ficar esclarecidas, quando a Superintendência Estadual de Cultura 
do Paraná responder outro protocolo, o de número (Processo_17.510.185-3), que trata do pedido de informação da 
lei Aldir Blanc para fins comparativos e do controle social externo, cidadão, acesso à informação ampla, de todas as 
partes interessadas tratando de qualquer aspecto relacionado a Lei Aldir Blanc no Estado do Paraná, bem como as 
respostas dadas por ofícios e cartas emitidas pela Superintendência da Cultura do Paraná a estes protocolos. Portanto 
as dúvidas levantadas neste documento, não são levianas, e nem são falaciosas como o conselheiro do CONSEC 
Laércio Lopes de Araujo, afirmou em reunião virtual daquele organismo no dia 13 de abril de 2021. Os cruzamentos 
destes dados podem dar as respostas necessárias, as denúncias que nos vem sendo enviadas pela classe, que nos 
pede apoio para que sejam esclarecidas essas questões. 

 

15
3

Inserido ao protocolo 17.537.573-2 por: Manoel José de Souza Neto em: 15/04/2021 06:23.



13 
 

regra geral e abstrata e da já verificada taxatividade do art. 9º da Lei 
8.666/93, como preservar os princípios da moralidade e da impessoalidade 
em licitações, sem gerar tal conflito com outros princípios igualmente 
relevantes?[...]Desta forma, podemos concluir que, para a adequada 
aplicação do princípio da moralidade às licitações, cabe ao Administrador e 
aos órgãos de controle, ponderando os valores envolvidos, verificar, no caso 
concreto, se há indícios de ação ou omissão do servidor(ou pessoa que tenha 
poder de mando sobre ele, como um político, por exemplo), ocorrida a em 
qualquer momento do procedimento, desde a fase interna até o 
encerramento do certame, que possa ter influído ilicitamente no resultado 
da licitação, beneficiando licitante com quem o servidor mantenha relação 
de parentesco. Pode-se verificar, por exemplo, se não houve detalhamento 
excessivo do objeto visando beneficiar parente ou se o servidor cujo parente 
apresentou proposta omitiu-se no dever de pedir seu afastamento da 
comissão de licitação, conforme previsto nos artigos 18 a 20 da Lei de 
processo administrativo, que assim dispõem: Lei nº 9.784/99: Art. 18. É 
impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade 
que: I -tenha interesse direto ou indireto na matéria; II -tenha participado 
ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais 
situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até 
o terceiro grau; III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o 
interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Art. 19. A autoridade ou 
servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade 
competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de 
comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares. 
Art. 20. Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha 
amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com 
os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro 
grau. (g.n.)O impedimento dos servidores que atuem diretamente na 
licitação de que participa ou no contrato que assina sociedade empresário 
de que seu cônjuge é sócio, decorre da regra geral que os artigos 18 a 21, da 
Lei 9.784/99 estatuem. Essa regra consiste na abstenção de participação em 
processo administrativo no qual possa haver conflito de interesses do 
servidor ou da autoridade, em homenagem aos princípios da 
impessoalidade e da moralidade. A Lei 9.784/99, embora se enuncie como 
de abrangência apenas federal, possui aplicação nacional, seja quando da 
ausência de lei de processo administrativo do ente, como entende o STJ8, 
mas também quando do estabelecimento de regras gerais pela Lei 9.784/99, 
como as relativas ao impedimento e à suspeição. (SEBASTIÃO CARLOS 
RANNA DE MACEDO PARECER EM CONSULTATC0002/2019DOEL-TCEES 
08.4.2019 –Ed. nº 1345, p. 209). 

Novamente, aqui em decisão de TCE (TCE-ES) envolvendo sentença de interesse a este 

caso aqui relatado, pode ser observada a crítica, de que as formas não objetivas de 

influência em um processo, que venham a ferir a moralidade do objeto do processo 

licitatório, não estão relegados ao órgão promotor da concorrência, mas as relações 
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externas de todos os envolvidos, que tenham capacidade de influir na moralidade do 

processo.  

A determinação dessas normas e sua aplicabilidade aos processos licitatórios, partindo 

do artigo 37 da constituição, e sua regulamentação na lei 8.666/93, é ampliada com a 

Lei 9.784/99, instituindo o processo administrativo: 

Quanto ao entendimento de que a Lei 9.784/99 é de âmbito nacional em 
suas regras gerais, confira-se a exposição de Bruno Santos Cunha, fundada 
no trabalho de grandes administrativistas: Neste trabalho, no entanto, 
defende-se uma processualidade administrativa ampla, como parte 
integrante de uma doutrina processual em caráter ainda mais amplo. Desta 
feita, vê-se o processo administrativo como subespécie processual capaz de 
enquadrar-se no gênero processo emanado a partir das competências de 
âmbito nitidamente nacional encartadas no já citado art. 22, I, da 
Constituição Federal de 1988. Na mesma linha, Carolina Caiado Lima aponta 
que embora haja entendimentos contrários, entendemos que é possível 
inserir o processo administrativo no “direito processual” a que se refere o 
art. 22, I, da Constituição Federal de 1988, o permitira a existência de uma 
lei geral de processo administrativo, aplicável a todos os entes da federação, 
e veiculadoras das principais diretrizes regedoras do processo 
administrativo. A existência de uma lei geral não violaria o princípio 
federativo e tampouco impediria a existência de leis específicas sobre 
processo administrativo, como é o caso da Lei Federal 8.666/1993, que trata 
dos processos licitatórios. A prevalecer tal entendimento, o que se pretende 
é uma valorização do processo administrativo enquanto instrumento de 
garantia de direitos e interesses fundamentais constitucionalmente 
elencados, sobretudo no tocante ao inarredável tratamento isonômico a ser 
dispensado aos cidadãos-administrados em sua relação com a 
Administração. Assim, uma disciplina nacional da matéria encontraria 
espaço no afã da uniformização da atuação administrativa, ao menos em 
suas linhas gerais, tal qual versa a Lei Federal nº 9.784/99, que, sóbria em 
sua regulamentação, é capaz de abarcar as distintas esferas da federação. 
Restaria aos entes subnacionais, pois, eventual complementação 
procedimental, com espeque no art. 24, XI da Constituição Federal. É que, 
conforme anota Francisco Xavier da Silva Guimarães, “nesse sentido a lei 
federal tem nítido caráter de lei geral que fortalece a autonomia federativa, 
preserva a unidade processual sem impedir que situações peculiares e 
próprias de determinados Estados sejam por eles atendidas 
procedimentalmente.” E continua o aludido autor, ao dispor que a Lei 
Federal nº 9.784/99 veio estabelecer regras, a meu sentir, de obrigatória 
abrangência nacional, portanto, sem as restrições de seu equivocado 
enunciado ao pretender regular o processo administrativo tão-só no âmbito 
da Administração Pública Federal. Realmente, as normas constitucionais 
sobre Direito Processual de competência legislativa exclusiva da União são 
de eficácia plena e de aplicabilidade ampla a todos os entes federativos, não 
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sendo, portanto, passíveis das limitações que a Lei nº 9.784/99 quer impor 
ao restringir sua abrangência ao âmbito federal. (SEBASTIÃO CARLOS RANNA 
DE MACEDO PARECER EM CONSULTATC0002/2019DOEL-TCEES 08.4.2019 –
Ed. nº 1345, p. 209). 

Portanto, a institucionalização de processos licitatórios, deve segundo o relator, ter por 

base um conjunto maior de referências, e não apenas o artigo 37 mas também o artigo 

22, I, da constituição, e as leis Lei Federal nº 9.784/99, e 8.666/93, mas também, tendo 

em vista para o regramento ter eficácia, moralidade, razoabilidade, ter o gestor, o 

entendimento de que o processo licitatório, não se encerra em si mesmo, mas deve 

estar sujeito ao conjunto de outras normas, leis, bem como origem dos recursos e seus 

objetivos.  

Não bastasse a irregularidades, que podem surgir de uma leitura mais próxima do 

processo licitatório citado, dos premiados, funcionários públicos, e seus cargos e 

relações, em contradição gritante como o objetivo e origem dos recursos, e com a 

capacidade destes de influência do processo em todo seu conjunto anterior, ainda em 

fases de elaboração dos editais, até os resultados, ainda existem outros fatores que 

precisam ser expostos, das suas responsabilidades enquanto funcionários públicos, se 

não, vejamos. 

 

DAS NORMAS, MANUAIS, CÓDIGO DE ÉTICA DO FUNCIONALISMO PÚBLICO 

Poderiam estes funcionários, receber premiação, de uma verba, de edital de licitação, 

que ainda que evidentemente num processo equivocado, posto as verbas eram na 

verdade assistenciais (Como demonstrado no Processo_17.519.479-7 registrado no e-

protocolo do governo do Paraná), diante de outra questão anterior, que deriva da 

origem de seu vínculo empregatício no funcionalismo público? O funcionalismo público, 

passa por processo de seleção, que envolve concursos, que obrigam aos pretendentes 

aos cargos, o estudo da legislação, processos administrativos, e princípios da 

administração pública, bem como o código de ética do funcionalismo público.  

Essas obrigações, portanto começam a valer no momento em que integram o quadro de 

funcionários públicos, diante das boas práticas da administração pública, artigo 37, do 

Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou 
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Código de Ética do Servidor Público do Brasil, decreto 1.171, 22 de junho de 1994, que 

tratam de vedações como: 

Art. 6.º É vedada à autoridade pública estadual a aceitação de presentes, 
ressalvados os brindes que não tenham valor comercial ou distribuídos por 
entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação 
habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas que 
não ultrapassem o valor de R$ 100,00 (cem reais). 

Pode, portanto o funcionário público, aderir a prêmios, vantagens, presentes, processos 

licitatórios que lhes ofertem valores do erário público, que não sejam relacionados ao 

exercício da sua atividade direta, cargo e salário? 

Segundo o Manual do Funcionário Público Estadual, isso estaria em conflito com a moral 

que seu cargo exige: 

Os princípios constitucionais encontram-se estabelecidos tanto no artigo 37 
da Constituição Federal como no artigo 27 da Constituição Estadual. São 
eles: ● Legalidade – significa que a administração pública é uma atividade 
que se desenvolve debaixo da lei, na forma da lei, nos limites da lei e para 
atingir fins assinalados pela lei; ● Impessoalidade – vincula-se às 
experiências de vida dos administradores, aos quais não deve afetar o seu 
proceder, obrigatoriamente dirigido ao interesse público, sem qualquer 
sentido de individualismo, mas sim em conformidade com o bem comum, 
ou seja, a atividade pública deve ser voltada à comunidade como um todo 
indivisível, vedando-se o favorecimento de alguns; ●  Moralidade – preceito 
ético implícito ao Direito, convivendo moral e direito em área comum, 
jamais se afastando um do outro. Existe considerável diferença entre a 
moralidade administrativa e a moralidade comum, visto que a moralidade 
administrativa impõe comportamentos cujas regras são extraídas da 
própria atuação dos servidores, sendo que ao contrário do que ocorre com 
a moral comum, a moral administrativa não é alterada com o passar dos 
tempos; ●  Publicidade – como regra geral, todos os atos administrativos 
praticados pelos agentes administrativos não devem ser sigilosos, salvo 
aqueles expressamente definidos em lei, de modo que os atos praticados 
pela administração devem ser objeto de ampla divulgação, propiciando 
maior transparência possível da atuação dos administradores; ● Eficiência – 
foi inserido pela Emenda Constitucional 19/98, e significa realizar mais e 
melhor com menos, ou seja, prover os serviços públicos necessários a toda 
a população, de maneira satisfatória e com qualidade, utilizando o mínimo 
necessário de suporte financeiro. Outros princípios que norteiam o agente 
público: ● Igualdade; ● Finalidade; ● Motivação; ● Razoabilidade; ●  
Proporcionalidade; ● Ampla defesa; ● Contraditório; ● Segurança jurídica; ●  
Interesse público; ● Informalidade; ● Oficialidade; ● Verdade Material; ●  
Duplo grau de jurisdição administrativa; ● Boa-fé. DEVERES DO SERVIDOR 
PÚBLICO Os deveres do servidor público estão estabelecidos no artigo 279 
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do Estatuto dos Funcionários Civis do Paraná – Lei 6174/70 e são eles: ● 
Assiduidade; ● Pontualidade; ● Urbanidade; ● Discrição; ● Lealdade e 
respeito às instituições constitucionais e administrativas a que servir; ● 
Observância das normas legais e regulamentares; ● Obediência às ordens 
superiores, exceto quando manifestamente ilegais ● Levar ao 
conhecimento de autoridades superiores irregularidades de que tiver 
ciência em razão do cargo ou função; ● Zelar pela economia e conservação 
do material que lhe for confiado; ● Providenciar para que esteja sempre em 
ordem, no assentamento individual, sua declaração de família; ● Atender 
prontamente às requisições para defesa da Fazenda Pública e à expedição 
de certidões para defesa de direito; ● Guardar sigilo sobre a documentação 
e os assuntos de natureza reservada de que tenha conhecimento em razão 
do cargo ou função; ● Apresentar-se decentemente trajado em serviço ou 
com uniforme que for destinado para cada caso; ● Proceder na vida pública 
e privada de forma a dignificar sempre a função pública ● Submeter-se a 
inspeção médica que for determinada pela autoridade competente; ● 
Freqüentar cursos legalmente instituídos para aperfeiçoamento ou 
especialização; ● Comparecer à repartição às horas de trabalho ordinário e 
às de trabalho extraordinário, quando convocado, executando os serviços 
que lhe competirem. (Manual do Servidor Público do Estado do Paraná) 

O funcionalismo está sujeito às PROIBIÇÕES AO SERVIDOR PÚBLICO Conforme 

estabelece o artigo 285 do Estatuto dos Funcionários Civis – Lei 6174/70, ao servidor é 

proibido: 

● Exercer cumulativamente dois ou mais cargos ou funções públicas, salvo 
as exceções permitidas em lei; ● Referir-se de modo depreciativo em 
informação, parecer ou despacho, às autoridades e atos da administração 
pública, federal ou estadual, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-
los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço; ● Retirar, 
modificar ou substituir, sem prévia autorização da autoridade competente, 
qualquer documento de órgão estadual, com o fim de criar direito ou 
obrigação ou de alterar a verdade dos fatos; ● Valer-se do cargo para lograr 
proveito pessoal em detrimento da dignidade do cargo ou função; ● 
Promover manifestação de apreço ou desapreço e fazer circular ou 
subscrever lista de donativos, no recinto de serviço; ● Coagir ou aliciar 
subordinados com o objetivo de natureza partidária; ● Enquanto na 
atividade, participar de diretoria, gerência, administração, Conselho Técnico 
ou Administrativo de empresa ou sociedade comercial ou industrial: ● 
contratante ou concessionária de serviço público estadual; ● fornecedora 
de equipamento ou material de qualquer natureza ou espécie, a qualquer 
órgão estadual; ● Praticar a usura em qualquer de suas formas; ● Pleitear, 
como procurador ou intermediário, junto aos órgãos estaduais, salvo 
quando se tratar da percepção de vencimento, remuneração, provento ou 
vantagens de parente, consangüíneo ou afim, até segundo grau; ● Receber 
propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie, em razão 
do cargo ou função; ● Revelar fato ou informação de natureza sigilosa de 
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que tenha ciência, em razão do cargo ou função, salvo quando se tratar de 
depoimento em processo judicial, policial ou administrativo; ● Cometer a 
pessoa estranha ao serviço do Estado, salvo nos casos previstos em lei, o 
desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados; ● 
Censurar pela imprensa ou por qualquer outro órgão de divulgação pública 
as autoridades constituídas, podendo, porém, fazê-lo em trabalhos 
assinados, apreciando atos dessas autoridades sob o ponto de vista 
doutrinário, com ânimo construtivo; ● Entreter-se nos locais e horas de 
trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço; 
Deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada; ● Atender pessoas 
estranhas ao serviço, no local do trabalho, para o trato de assuntos 
particulares; ● Empregar materiais e bens do Estado em serviço particular, 
ou, sem autorização superior, retirar objetos de órgãos estaduais; ● Aceitar 
representações de Estados estrangeiros; ● Incitar greves ou aderir a elas; ver 
artigo 37, VII, da Constituição Federal e artigo 27, VII, da Constituição 
Estadual ● Exercer comércio entre os colegas de trabalho; ● Valer-se de sua 
qualidade de servidor para melhor desempenhar atividade estranha às 
suas funções ou para lograr qualquer proveito, direta ou indiretamente, 
por si ou por interposta pessoa. (Manual do Servidor Público do Estado do 
Paraná) 

 

Estariam estes funcionários, sujeitos a investigação, processo administrativo e 

sindicância em casos de indícios de qualquer uma das violações acima, ainda mais, 

envolvendo verbas públicas federais, assistências que deveriam estar sendo usadas para 

proteger vítimas da pandemia, um claro abuso a moralidade exigidas por seus cargos. 

SINDICÂNCIA  

A apuração de responsabilidade é feita através de Sindicância e Processo 
Administrativo. A autoridade é obrigada a apurar irregularidade de que 
tenha ciência, sob o risco de co-responsabilidade. A sindicância é condição 
preliminar obrigatória para destituição de função, demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade. Designada a comissão sindicante, 
composta por três membros de alta hierarquia, com o objetivo de ouvir as 
pessoas, adotar diligências, para no prazo de 15 dias improrrogáveis, em 
relatório, apontar a existência ou não de irregularidades, mencionando os 
dispositivos violados e indicando a presunção da autoria.  

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR O Processo Administrativo 
Disciplinar - PAD pode ter início sem a realização de sindicância, quando a 
falta for confessada, documentalmente provada ou manifestamente 
evidente. O PAD dá maior legitimidade à decisão administrativa (legitimação 
pelo procedimento), torna mais aceitável a decisão pela participação no 
processo, permite o contraditório e ampla defesa, garantindo a segurança 
jurídica e paz social. O contraditório protege contra o poder coercitivo da 
administração, busca da verdade material, propicia a impessoalidade, pela 
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oportunidade de manifestação e amplia a transparência administrativa. A 
ampla defesa é a garantia de contestação ou rebate em favor de si próprio, 
ante condutas, fatos ou argumentos, interpretações que possam acarretar 
prejuízos físicos, materiais ou morais. A ampla defesa baseia-se na tríplice 
percepção da garantia de poder defender-se, garantia de um processo 
legítimo e garantia de respeito a um Estado Democrático de Direito. 
RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR A responsabilidade civil, penal e 
administrativa do servidor, decorre de procedimento doloso (com intenção) 
ou culposo (sem intenção) que importe prejuízo. Cabe indenização aos 
cofres públicos paga em prestações mensais até a quinta parte da 
remuneração. PENAS DISCIPLINARES As penas disciplinares estão definidas 
nos artigos 291 e 293 do Estatuto dos Funcionários Civis do Paraná – Lei 
6174/70, e são elas: ● Advertência, aplicada verbalmente em caso de mera 
negligência; ● Repreensão, aplicada por escrito, em caso de desobediência 
ou falta de cumprimento dos deveres e reincidência em falta que tenha 
resultado na pena de advertência; ● Suspensão, que não excederá de 
noventa dias, aplicada em caso de falta grave, de infração às proibições, e 
de reincidência em falta que tenha resultado em pena de repreensão; ● 
Multa, aplicada quando houver conveniência para o serviço, convertendo a 
suspensão em multa, na base de cinqüenta por cento por dia de vencimento 
ou remuneração, sendo obrigado o funcionário, neste caso, a permanecer 
no serviço; ● Destituição de função, aplicada em caso de falta de exação no 
cumprimento do dever, de benevolência ou negligência contributiva para 
falta de apuração, no devido tempo, de infração perpetrada por outrem; ● 
Demissão, aplicada nos casos de: - Crime contra a administração pública; - 
Abandono do cargo; - Incontinência pública e escandalosa, vício de jogos 
proibidos e embriaguez habitual; - Ofensa física em serviço, contra servidor 
ou particular, salvo em legítima defesa; - Insubordinação grave em serviço; - 
Aplicação irregular dos dinheiros públicos; - Revelação de segredo que se 
conheça em razão do cargo ou função; - Lesão aos cofres públicos e 
dilapidação do patrimônio do Estado; - Corrupção passiva, nos termos da 
Lei penal; - Transgressão a qualquer das proibições previstas no item II, do 
artigo 285, quando de natureza grave e se comprovada má-fé. ● Cassação 
de aposentadoria ou disponibilidade, se ficar provado que o inativo: - 
Praticou falta grave no exercício do cargo ou função; - Aceitou ilegalmente 
cargo ou função pública; - Aceitou representação de Estado estrangeiro sem 
prévia autorização do Presidente da República; - Praticou usura em 
qualquer das suas formas; - Perdeu a nacionalidade brasileira. 

 

Não consta da parte da Remuneração do Manual do Servidor Público do Paraná, 

qualquer prêmio, bolsa assistencial, ou qualquer outros recursos públicos, que não 

sejam fruto de seu próprio direito, por gratificação no cargo exclusivo que exerce no 

funcionalismo público, sendo vedado outros ganhos no Estado, que não sejam auxílio 
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funeral, doença, vale transporte, auxílio alimentação, ajuda de custo, gratificações 

especiais dadas em função de seu cargo. 

O mesmo não se aplica a valores previdenciários, do regime CLT, posto que recursos da 

previdência dos funcionários público, corre em regime próprio RPPS, regulamentado 

pelo artigo 40 da Constituição Federal e na Lei 9.717/98,  

Os funcionários públicos do Paraná, que precisarem de qualquer benefício 

previdenciário previsto no regime próprio precisa buscar estes segundo o Manual do 

Funcionário Público Estadual através de:  

“DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS Os benefícios previdenciários são requeridos através de 
formulários próprios aos quais são anexados os documentos necessários à 
análise da solicitação. A relação desses documentos pode ser obtida em 
Curitiba, na sede da Paranaprevidência, no interior do Estado na sede dos 
Núcleos Regionais da Educação e, pela internet no seguinte endereço 
eletrônico www.paranaprevidencia.pr.gov.” 

 

DECISÕES SEMELHANTES NA ALDIR BLANC 

Os recursos da lei Aldir Blanc ofertados aos funcionários públicos, já foram recusados 

pelo CGE no caso do auxílio de 600 reais (Lei n° 13.982/2020), bem como a mesma CGE, 

vedou o pagamento de funcionários públicos, no inciso (I) da lei Aldir Blanc (Nº 

14.017/2020). Por qual motivo em recursos oriundos da mesma lei (Nº 14.017/2020), 

na outra categoria, no inciso (III) da mesma lei, a da Superintendência Estadual de 

Cultura do Paraná da Secretaria de Comunicação e Cultura do Paraná, ter feito os 

pagamentos de prêmios de um verba de proteção social de trabalhadores autônomos e 

profissionais da cultura, para funcionalismo público municipal, estadual e Federal? 

O que gera um outro questionamento, podem funcionários públicos, receber benefício 

dado por recurso federal, dado para proteção de artistas e agentes trabalhadores da 

cultura autônomos e do mercado de trabalho civil? Se na regra das demais leis 

relacionadas ao auxílio emergencial geral, são vedadas as participações de funcionários 

públicos, por qual motivo a lei Aldir Blanc isso seria permitido? Lembremos que o auxílio 

do setor cultural, não é uma lei, descolada de um conjunto de leis relacionadas e que 
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faz parte do mesmo marco legal e mesmo orçamento (inclusive conforme demonstrado 

na denúncia anterior da origem das verbas por nós encaminhado), e fazem parte da 

mesma verba assistencial, com base no orçamento de guerra de combate ao COVID 

(Informação que pode ser comparada com Processo_17.519.479-7 no e-protocolo do 

Governo do Estado do Paraná).  

Tanto é verdade a vedação ao funcionalismo ter base jurídica, que no mesmo caso da 

lei Aldir Blanc, já foram pegos no inciso I da lei cadastros considerados irregulares, 

inclusive de funcionários públicos, que foram recusados ou tiveram de devolver os 

recursos. Somente cadastros irregulares no auxilio (600 reais) da lei Aldir Blanc, foram 

localizados 217 que receberam valores de auxílio emergencial de 600 reais, vetados pela 

CGE que pediu devolução dos recursos: 

A auditoria da Controladoria-Geral do Estado (CGE) encontrou indícios de 
irregularidades no cadastramento de trabalhadores da área da cultura 
beneficiados pela Lei Aldir Blanc. Os procedimentos questionados referem-
se a 217 cadastros que somam mais de R$ 650 mil, pagos em parcelas de R$ 
600, como auxílio emergencial do Governo Federal para o enfrentamento à 
Covid-19. Caso os titulares não solucionem os problemas terão de devolver 
o auxílio. O acompanhamento pela CGE foi determinado para garantir 
transparência e tratamento igualitário, sem favorecimentos. “O trabalho da 
Controladoria-Geral é garantir a legalidade, impessoalidade, publicidade, 
economicidade e moralidade administrativa nos procedimentos da 
administração pública”, afirmou o controlador-geral Raul Siqueira. A CGE e 
a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura fizeram parceria 
para atestar a conformidade no cadastramento dos trabalhadores 
beneficiados. A Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, prevê ações 
emergenciais para artistas e espaços artísticos, além de linhas de créditos 
para fomento em atividades culturais. A distribuição do benefício ficou por 
conta dos Estados. “Verificaremos a possibilidade de redirecionar os 
recursos eventualmente devolvidos para outros artistas e profissionais da 
área de cultura. Nosso objetivo é maximizar o uso de dinheiro público para 
ampliar o atendimento, em um momento tão delicado como esta pandemia 
que estamos vivendo”, comentou Siqueira. INDÍCIOS – Para ter direito às 
parcelas, os profissionais precisavam assinar auto-declaração, afirmando 
atender aos critérios legais. “Nos concentramos na conformidade das 
informações prestadas pelos beneficiados com o que rege a Lei Aldir Blanc e 
percebemos inconsistências que precisam ser esclarecidas”, explicou a 
diretora de Gestão e Inovação, Sharlene Sena, que coordenou o Grupo de 
Trabalho de Auditoria. Ela ressaltou que a maior parte dos indícios, em 147 
cadastros, foram encontrados no recebimento de benefícios federais, o que 
é vedado pela lei, com exceção do Bolsa Família. Também houve casos de 
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endereços fora do Paraná, pessoas com vínculo empregatício, com 
participação societária de empresas com rendimento acima de R$ 50 mil e 
de um servidor municipal. Sharlene explicou que os indícios apontavam 
condições que podem não ter sido respeitadas. “Alguns somavam mais de 
uma situação. Solicitamos a revisão dos cadastros que apresentaram 
algumas das condições restritivas ao recebimento do benefício. Todos têm 
o direito ao contraditório e é dada a possibilidade de regularização”, 
detalhou a diretora. DEVOLUÇÃO – O trabalho de contato com os 
beneficiários é executado pela Secretaria da Comunicação Social e da 
Cultura. Como as pessoas que receberam o dinheiro assinaram termo 
afirmando estar em conformidade com a legislação, caso se comprove a 
irregularidade, elas terão de devolver o recurso, que voltará aos cofres do 
Governo Federal. Entre os quesitos para pessoas físicas receberem o auxílio 
estão atuação nas áreas artística e cultural nos últimos dois anos e renda 
familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda 
familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135), o que for maior. 
O beneficiário deve ser artista das áreas de música, teatro, dança, circo, 
artesanato, arte visual, audiovisual, cultura popular, literatura ou de 
formação; técnico (luz, som, estrutura); ou gestor ou produtor cultural. A 
íntegra da lei está disponível no Diário Oficial da União. Fonte: 
https://blogdotupan.com.br/2021/01/14/controladoria-geral-do-estado-
faz-auditoria-nos-cadastros-da-lei-aldir-
blanc/?fbclid=IwAR3D7jbj_umhrtJyYtkUlDigXQmOYGTqyZlyV4NKZ_e6WertI
kAKRF28zF0 

Por qual motivação, na mesma lei Aldir Blanc, estaria liberado recursos no inciso (III) 

para premiar com verbas de emergências, funcionários públicos, que estão de gozo de 

seus salários preservados em meio à crise, quando milhões de brasileiros sofrem pela 

fome? Se a própria Controladoria Geral do Estado, já decidiu na análise da mesma lei, 

em outro inciso (I), que funcionários públicos, não podem recorrer a estes recursos, por 

ferir o objetivo da lei Aldir Blanc?   

Essas informações, são auto referenciadas, pois uma confirma as outras por 

semelhanças. Na própria lei Aldir Blanc, consta a vedação de espaços público recebendo 

os recursos, dando o entendimento, de que o funcionalismo público, também não 

deveria ser alvo dos benefícios: 

“Parágrafo único. Fica vedada a concessão do benefício a que se refere o 
inciso II do caput do art. 2º desta Lei a espaços culturais criados pela 
administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a 
espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados 
ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de 
diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços 
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geridos pelos serviços sociais do Sistema S.” (LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO 
DE 2020) 

As mesmas regras de auxílio da LEI Nº 13.982, DE 2 DE ABRIL DE 2020, inspiraram a lei 

Aldir Blanc e fazem parte do mesmo marco legal, conforme carta do Ministro da 

Economia citada acima, as leis seriam espelhos correspondentes, então a pergunta, 

porque uma regra se aplica em uma lei e na outra não, se as regras de ambas as leis e 

origem dos recursos são os mesmos?: 

“Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta 
Lei, será concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos 
reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes 
requisitos: 

I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade; 

II - não tenha emprego formal ativo; 

III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário 
do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, 
ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa Família; 

IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-
mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos; 

V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e 
setenta centavos); e 

VI - que exerça atividade na condição de: 

a) microempreendedor individual (MEI); 

b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que 
contribua na forma do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991; ou 

c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de 
qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 20 de 
março de 2020, ou que, nos termos de autodeclaração, cumpra o requisito 
do inciso IV.” (LEI Nº 13.982, DE 2 DE ABRIL DE 2020). 

A lei é clara, não permitindo ser distribuída, para pessoas empregadas seja no setor 

público ou privado, ao afirmar que: “II - não tenha emprego formal ativo;” Por que essas 
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vantagens se estenderiam também aos funcionários públicos na lei equivalente da 

cultura, Aldir Blanc? Aqui novamente faltou razoabilidade do gestor público, e sobrou 

gestão temerária dos recursos, pois distribuiu para quem não precisava, e deixou faltar 

para quem corre inclusive risco de morrer por falta de dinheiro, ou pela pandemia, ou 

outros efeitos de ambas das situações.  

Portanto nem a títulos de gratificação, ou prêmio, o funcionalismo não poderia ter 

recebido os recursos, se enquadrando como crime de peculato, improbidade 

administrativa e má gestão pública do órgão, e do lado do funcionalismo clara violação 

do código de ética do funcionalismo e má fé, ao ter se inscrito em recursos aos quais 

não tinha direito. 

 

CONCLUSÃO 

Pede-se investigação interna e externa, inquérito e sindicância para apuração de 

irregularidades cometidas por juris, funcionalismo público responsável pela gestão dos 

recursos, bem como dos resultados de todos os editais envolvendo a Lei Aldir Blanc no 

Paraná (estadual e municipais). Motivo, posto que se em um único destes editais, se 

comprovou 28 funcionários públicos, premiados com 20 mil cada, no valor total de 560 

mil reais utilizados a margem do interesse dos objetivos da legislação Aldir Blanc (LEI Nº 

14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020), existe margem, para supor, que se repetiram por 

todos demais editais do período as mesmas irregularidades. O que se confirma, em 

outras situações denunciadas informalmente por membros da classe, e inclusive por 

membros do CONSEC – Conselho Estadual de Cultura do Paraná, em reunião ocorrida 

no dia 14 de abril de 2020, divulgada por meio digital (Vídeo oficial: 

https://www.youtube.com/watch?v=RQCs9U4aeqU&t=9s), situações repetidas em editais 

do Estado do Paraná e também em municípios que aderiram aos fundos emergenciais, 

e portanto, que todos sejam apurados.  

Ser artista não é salvo conduto para corrupção! Para proteção dos 99,9% de inocentes 

e honestos do meio cultural, que se faça à justiça e limpeza destes ambientes de 

fomento público, para que incidentes como este não manchem o meio cultural. 
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Seguem em anexos:  

● Processo 17.519.479-7 que se refere a análise da origem e finalidade dos 
recursos da Lei Aldir Blanc. 

● Edital premio de trajetória lei Aldir Blanc 

● Anexo i - premio de trajetória lei Aldir Blanc 06.10_vf (Declaração de 
atendimento de requisitos do edital). 

● Esclarecimentos ao edital de premio de trajetória 

● Lista resultado da análise de mérito em ordem decrescente de notas - 
jornada 

● Projetos habilitados trajetória 

● Seleção edital 003 2020 – trajetória retificação 12.12.docx_1 

● Funcionários públicos premiados edital trajetórias 

 

ATT:.  

 

Manoel J de Souza Neto   

(Conselheiro Nacional de Cultura, membro dos setoriais de música e diretor da CF-OMB entre 2005 e 2020) 

Aqui subscrevendo como cidadão, 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 15 de Abril de2021. 
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