
 

Ofício 06/2020 
  
  

Curitiba, 30 de dezembro de 2020. 
  
  
  
A Ilma. Sra. Luciana Casagrande Pereira 

Superintendente Geral de Cultura do Paraná 

   

  
PEDIDO DE AVERIGUAÇÕES ACERCA DA PREMIAÇÃO      
DE SERVIDORES PÚBLICOS EM EDITAIS DA LEI ALDIR        
BLANC VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DO       
PARANÁ. 

  
  

  
  
Senhora Superintendente, 
  
 
O SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULO DO ESTADO DO           
PARANÁ - SATED/PR vem acompanhando com preocupação nas redes sociais e na            
imprensa questões afetas à premiação, objeto do Edital de Concurso n. 003/2020,            
relacionado ao Projeto Jornada - Prêmio em Reconhecimento à Trajetória. 
  
Isso porque não obstante os impedimentos e vedações contidas na cláusula sexta do             
citado Edital de Concurso n. 003/2020, tem sido noticiada a contemplação de artistas             
que são servidores públicos, incluindo-se possivelmente outros com grau de          
parentesco de extrema proximidade, que igualmente teriam sido contemplados em          
editais emergenciais na área da Cultura, promovidos pelo estado do Paraná, com            
fundamento na Lei 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc.  
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Pelo exposto, o SATED/PR solicita elucidação sobre o entendimento do Poder           
Executivo Estadual acerca do caráter assistencial da Lei Aldir Blanc, que se presta a              
atender prioritariamente aos fazedores de Arte e Cultura com dificuldades financeiras e            
sem ganhos fixos durante o período de pandemia.  
  
De outra parte, observa-se que a situação dos fazedores de arte e cultura autônomos              
se revela em condições diametralmente opostas à realidade econômica dos servidores           
públicos, que, no sentido de contarem com renda mensal fixa, nesse momento são             
menos afetados financeiramente pela pandemia. Tal questão precisa ser considerada          
uma vez que os recursos efetivamente liberados não atendem a todos os agentes             
culturais que solicitaram contemplação. 
  
A Cláusula Sexta, do Edital n. 003/2020, veda a participação de pessoas jurídicas que              
possuam dentre os seus dirigentes ou representantes pessoas que sejam membros,           
agentes políticos, dirigentes, como também servidores públicos de órgão ou entidade           
da Administração Federal, Estadual e Municipal direta ou indireta de qualquer dos            
Poderes da União, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,            
colateral ou por afinidade até o segundo grau. Vale aqui analisar e considerar,             
acredita-se, a pertinência e coerência de se estender a aplicação do mesmo da referida              
cláusula restritiva para o caso de servidores públicos na qualidade de pessoas físicas,             
haja vista que a sua condição econômica estável durante a pandemia prejudica o fim              
social maior da legislação e do próprio Edital, no sentido de apoiar o setor cultural               
permitindo a subsistência daqueles que foram impedidos de trabalhar e que tiveram            
suas atividades econômicas interrompidas durante o período pandêmico que ainda          
persiste.  
  
Diante do exposto, CONSULTA-SE essa Superintendência Estadual de Cultura sobre          
seu entendimento jurídico em relação à premiação de servidores públicos nas referidas            
circunstâncias, em especial no  edital n. 003/2020. 
 
Vale frisar que tal questionamento em momento algum pretende desmerecer o mérito            
artístico de todo e qualquer premiado, seja na sua condição de agente cultural ou de               
servidor público, mas sim considerar a intenção principal e coletiva da lei em questão. 
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Tal consulta pretende elucidar a situação, na busca de transparência e da melhor             
aplicação de recursos públicos, com o claro condão de sanar dúvidas a respeito de              
questões, reitera-se, de interesse coletivo. 
  
Por fim, vale registrar que este sindicato evidência e considera exemplar a participação             
de diversos artistas e técnicos que participaram ativamente do período de debates e             
execução dos editais da Lei Aldir Blanc no Paraná, embora seja evidente que os              
critérios adotados nos referidos editais estejam aquém dos princípios de inclusão,           
descentralização e acesso plural e diverso aos benefícios da Lei Aldir Blanc, princípios             
que, acredita a gestão deste sindicato, são fundadores da referida lei e não podem              
deixar de ser defendidos e observados em momento algum. 
  

Atenciosamente, 
 

  

 

Adriano Esturilho 

Presidente do Sated/PR 
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