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NOTA SOBRE PORTARIA Nº 124 DA SECRETARIA NACIONAL DE 

FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA DA SECRETARIA ESPECIAL DA 

CULTURA – MINISTÉRIO DO TURISMO. 

 

 

Na última quinta feira, 04/03/2021, a Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à 

Cultura da Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo editou a Portaria nº 124 que 

trata acerca da análise e publicação de projetos culturais de estados que não estejam sob 

medidas restritivas de circulação, tais como toque de recolher, lockdown ou outras que impeçam 

ou dificultem a interação presencial com o público pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

 

 A Comissão de Direitos Culturais da OAB/CE – CDCULT/CE, órgão de 

assessoramento que têm por finalidade auxiliar a Diretoria e o Conselho Seccional da OAB/CE 

no cumprimento dos seus objetivos institucionais, nos termos da Resolução nº 07/2017. Vem 

por meio desta nota manifestar sua grande preocupação com o teor do documento que poderá 

causar grandes prejuízos ao setor cultural prejudicando ainda mais a situação 

econômica/financeira dos trabalhadores do setor cultural. 

 

Inicialmente é importante destacar que a imposição de tais medidas afronta a Carta 

Magna deste país, dificultando a criação, fruição, difusão e circulação, impedindo o livre acesso 

à cultura, o exercício da profissão, contribui para fragilizar ainda mais o combalido setor 

cultural, prejudicando ainda mais os trabalhadores deste setor que foram tão prejudicados pela 

paralisação das atividades devido à Covid 19. Num momento onde o país bate recorde de 

mortes devido a pandemia, com números diários superiores a 1.700 (mil e setecentos) pessoas, 

ultrapassando a marca de 260.000 (duzentos e sessenta mil) pessoas atingidas na forma mais 

grave desta doença. 

 

Tal medida imposta assemelha-se a censura, é uma restrição de direitos grave! 

 

A Constituição Federal preconiza em seu Art. 5º, inciso IX e XIII: 

 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença; 

 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 

lei estabelecer; 

 

Ainda na Constituição Federal, o art. 23 assevera: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios:  

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 

instituições democráticas e conservar o patrimônio 

público;  

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiência; 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de 

valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 

paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;  

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização 

de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 

artístico ou cultural;  
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V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à 

educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 

inovação; 

 

Ainda na Constituição Federal, o Art. 215 preconiza que o Estado deve garantir a todas 

as pessoas o pleno exercício dos Direitos Culturais e incentivará as manifestações culturais, 

vejamos: 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício 

dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais. 

 

Importante destacar também a Lei Federal nº 8.313/1991 – Lei Rouanet, que em seu 

artigo 1º destaca: 

 

Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à 

Cultura (Pronac), com a finalidade de captar e canalizar 

recursos para o setor de modo a: 

I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o 

livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício 

dos direitos culturais; 

 

 

As legislações culturais e os editais de fomento possuem papel preponderante na 

democratização ao acesso de serviços e bens culturais. Ao passo que a Nota emitida pela 

Secretaria Especial da Cultura fere garantias conquistadas de forma histórica. Neste momento 

necessitamos de ações que favoreçam o setor cultural, não podendo ser admitidas ações que, ao 

contrário, causem ainda mais danos ao setor cultural.  
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