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EMÍDIO PEREIRA DE SOUZA, Deputado Estadual, portador do RG 

nº. 10.165.827-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.046.958/70, com 

endereço profissional na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Avenida 

Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera, São Paulo, Capital, vem, por seus 

advogados, abaixo subscritos, protestando pela juntado de procuração no 

prazo legal,  vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com 

fundamento no art. 5º, inciso II, e 319, ambos do Código de Processo Penal, 

para expor e requerer o quanto segue. 

 

I – Introdução 

 

Na data de 16 de janeiro de 2020, a Secretaria Especial da 

Cultura, do Ministério da Cidadania, do Governo Federal, anunciou, em seu 

site oficial1 e em suas redes sociais,2 a criação do “PRÊMIO NACIONAL DAS ARTES”. 

 

 
1 http://cultura.gov.br/secretaria-especial-da-cultura-lanca-premio-nacional-das-artes/. Consultado em 
17.01.2020. 
2 https://twitter.com/CulturaGovBr/status/1217941233412321286. Consultado em 17.01.2020. 

http://cultura.gov.br/secretaria-especial-da-cultura-lanca-premio-nacional-das-artes/
https://twitter.com/CulturaGovBr/status/1217941233412321286


As publicações de anúncio de criação do prêmio se fizeram 

acompanhadas de um vídeo institucional de 06:37 minutos, da Secretaria 

Especial da Cultura, no qual o Secretário Especial da Cultura, Sr. Roberto 

Alvim, profere verdadeiro pronunciamento, com sua concepção e projeto 

para o fomento à cultura no Brasil. 

 

O vídeo chocou a sociedade cível imediatamente após sua 

divulgação. 

 

O roteiro utilizado para a divulgação de indigitado prêmio 

emprega uma série de expressões de cunho nacionalista e ufanista, 

conclamando a um pretenso “renascimento” da cultura sobre as bases da fé 

cristã, que congrega a “maioria do povo brasileiro”. Em tom triunfal, exalta 

uma projetada nova era da cultura, que se inicial pela criação de prêmios 

regionais para seguimentos artísticos. 

 

O anúncio do prêmio e da “virada histórica” do estado da cultura 

do Brasil, incrivelmente, não são, contudo, o que mais consternaram na 

horripilante película apresentada. Se o roteiro traz assustadoras 

reminiscências de Estados autoritários e autocráticos e sectário - mormente 

pela preferência a uma vertente religiosa em relação às demais, o que vai de 

encontro ao princípio da laicidade do Estado – a estética adotada consterna 

pela semelhança com propagandas de regimes totalitários. 

 

Em um cenário limpo, o Secretário Especial e dramaturgo 

Roberto Alvim fala de maneira pausada e ostenta olhar firme em direção à 

câmera, posicionando-se ao centro de um cenário limpo, no qual se 



destacam um quadro do Presidente da República, uma bandeira do Brasil e 

um crucifixo missionário.  

 

Ao fundo, se houve uma calma e tenebrosa melodia, cujo volume 

vai aumentando nos segundos finais do vídeo, aumentando as cores 

dramáticas de uma exortação épica. Algo bastante atípico e incomum para 

pronunciamentos de detentores e cargos da administração pública federal. 

 

A amálgama de um roteiro a uma estética utilizada longamente 

pela propaganda de Estados nacionalistas, totalitários e massivos violadores 

de diretos humanos poderia ainda ser compreendida como meras 

coincidências ou meras utilizações de artifícios audiovisuais, ainda que de 

péssimo gosto e de questionável aceitação ética. 

 

Entretanto, um exame detalhado do pronunciamento mostrou 

que, ao cabo, o Secretário Especial da Cultura do Governo Federal, sob o 

pretexto de anunciar a criação de uma prêmio de cultura, promoveu 

verdadeira exortação a discursos e simbologias do regime da Alemanha 

Nazista. 

 

Em determinado trecho de seu pronunciamento, Roberto Alvim 

parafraseia, com espantosa semelhança, frase escrita por ninguém menos 

do que Paul Joseph Goebbels, Ministro da Propaganda da Alemanha Nazista. 

O Secretário Especial afirma em seu discurso: 

 

“A arte brasileira da próxima década será heroica e será 

nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento 



emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente 

vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será 

nada" 

 

No livro “Política do ódio no Brasil”,3 Ângelo Muller aponta que 

Joseph Goebbels escreveu em seu diário que: 

 

"A arte alemã da próxima década será heroica, será 

ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será 

nacional com grande páthos e igualmente imperativa e vinculante, 

ou então não será nada". 

 

Desnecessárias seriam quaisquer delineações sobre o pavoroso 

papel do Ministro da Propaganda Alemão na construção de uma dos regimes 

mais sombrios da história da humanidade. Também, desnecessárias seriam 

digressões sobre a vilania do projeto de Estado que mencionado sujeito 

concebia em sua doentia visão do mundo, compartilhada com seus 

comparsas de partido. Apenas por isso, a mera coincidência material dos 

discursos já traria suficiente repulsa.  

 

Ocorre que, colocado no contexto geral, a paráfrase do Ministro 

Nazista, utilizada em um vídeo que se utiliza de estética do mesmo cariz, 

minam gradativamente a tese de que tudo não passou de meros acidentes 

ou coincidências. Tese que por fim cai por terra quando se repara que a 

mórbida trilha de fundo utilizada no vídeo institucional é nada menos do que 

parte inicial da ópera “Lohengrin”, de Richard Wagner, renomado músico 

 
3 MÜLLER, Angelo. A Política do ódio no Brasil. Ed. Viseu. 2019 



clássico alemão, mas também conhecido por ser uma grande influência e o 

compositor preferido de Adolf Hitler. 

 

II – Enquadramento Jurídico 

 

A República Federativa do Brasil não tolera o preconceito, a 

discriminação e tem em seus alicerces a prevalência dos direitos humanos. 

Compreender a história, resguardar a história e impedir que história 

aconteça é corolário dessas missões constitucionais. 

 

Imbuída desse espírito Republicano e Progressista, a Lei Federal 

nº. 7.716, de janeiro de 1989, define os crimes resultantes de preconceito 

de raça ou de cor. Em mencionado diploma, em seu art. 20, proibiu-se, 

cominando-se sanções penais quaisquer tipos de propagandas 

discriminatórias em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional. 

 

O parágrafo primeiro, de mencionado diploma, especificamente, 

apena com reclusão de dois a cinco anos e multa quem “veicular símbolos” 

“ou propaganda”, “para fins de divulgação do nazismo”. 

 

III – Pedido 

 

Os fatos ora trazidos à conhecimento dessa c. Autoridade, são 

simplesmente inadmissíveis em um Estado que se quer ser chamado 

Democrático e de Direito e, s.m.j., orbitam a esfera de atuação do direito 

criminal, razão pela qual se requer a Vossa Senhoria se digne a instaurar a 



competente procedimento, com objetivo de apurar eventual tipificação 

penal. 

 

De São Paulo para Brasília em 17 de janeiro de 2020 
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