
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA

Gabinete da Secretaria Especial de Cultura  

OFÍCIO Nº 92/2020/SECULT/GAB/MC

Brasília, 16 de janeiro de 2020.

  À Senhora
  KARINE BERBIGIER RIBAS
  Consultora Jurídica Subs tuta do Ministério da Cidadania

  Assunto: Lançamento de seleção pública - Prêmio Nacional das Artes 2020.
  Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 71000.003081/2020-08.

Senhora Consultora Jurídica subs tuta,

Encaminho Nota Técnica nº 3/2020 (6633429),  oriunda da Secretaria  de Fomento e
Incen vo à Cultura desta Secretaria Especial, referente ao lançamento de seleção pública para fins de
premiação de inicia vas ar s co-culturais, para análise e manifestação quanto aos aspectos jurídicos
no  âmbito  da  minuta  do  Edital  de  Seleção  Pública:  "Prêmio  Nacional  das  Artes  2020”,  e  anexos
(6632958 e 6632979).

Dessa forma, com base no ar go 14 da Portaria nº 1.828/GM/MC, solicito prioridade na
análise e emissão de Parecer Jurídico, haja vista a previsão de lançamento do Prêmio Nacional das
Artes  pelo  Presidente  da República,  Senhor  Jair  Messias  Bolsonaro,  e  pelo  Secretário  Especial  da
Cultura, Senhor Roberto Alvim, nesta data, às 19h.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
ANGELA INÁCIO

Chefe de Gabinete 

Documento assinado eletronicamente por Maria Angela Inácio, Chefe de Gabinete da Secretaria
Especial da Cultura, em 16/01/2020, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento
Social.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.cidadania.gov.br/sei-
auten cacao , informando o código verificador 6633402 e o código CRC 9B95826C.

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 4º andar - Brasília/DF - CEP 70068-900 6120242468 -
www.cidadania.gov.br   

71000.003081/2020-08 -
SEI nº 6633402

SEI/MC - 6633402 - Ofício https://sei.cidadania.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...

1 of 1 17/02/2020 09:08



20/01/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/367260662

https://sapiens.agu.gov.br/documento/367260662 1/3

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS CULTURAIS - MC

ESPLANADA DOS MINISTÉRIO BLOCO "A" - SALA 146- 1º ANDAR

 
PARECER n. 00063/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.003081/2020-08
INTERESSADOS: SECRETARIA DA CULTURA - SECULT
ASSUNTOS: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

 
EMENTA:
I - Minuta do “PRÊMIO NACIONAL DAS ARTES 2020”.
II – Manifestação do Secretário Especial de Cultura, Sr. Roberto Alvim, na rede Twitter. Alusão
expressa a elementos de cunho nazista.
III – Evidente risco jurídico de contaminação do Edital. Interpretação da teoria dos motivos
determinantes. Contaminação da política pública de fomento veiculada no Edital.
IV - Impossibilidade da Advocacia-Geral da União analisar atos administrativos que possam
remeter ao ideário nazista. Sugestão de imediato arquivamento do Edital.
V – À consideração superior, com sugestão de devolução do feito à Secretaria Especial de
Cultura.

 
1. Trata-se de processo encaminhado a esta Consultoria Jurídica nos termos do Ofício nº
92/2020/SECUTL/GAB/MINC (doc. SEI nº 6633402), elaborado pela Secretaria Especial de Cultura desta Pasta, que
apresenta Minuta de Edital de seleção pública para fins de premiação de iniciativas artístico-culturais, intitulado de
“PRÊMIO NACIONAL DAS ARTES 2020”.
2. Consta dos autos, dentre outros documentos, a Nota Técnica nº 3/2020, elaborada pela Secretaria de
Fomento e Incentivo à Cultura desta Pasta.
3.  É o breve relatório do contido nos autos. Passo à análise.       
4. Primeiramente, destaco competir a esta Consultoria Jurídica, nos termos do art. 11 da Lei Complementar
nº 73, de 1993, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à
conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, reservados à esfera discricionária do administrador
público legalmente competente. Tampouco cabe a esta Consultoria examinar questões de natureza eminentemente técnica,
administrativa e/ou financeira.
5. Ademais, registro que a presente manifestação apresenta natureza meramente opinativa, e por tal motivo,
as orientações estabelecidas não se tornam vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma justificada, adotar
orientação contrária ou diversa daquela emanada por esta Consultoria Jurídica.
6. Fixadas essas premissas, registro que o lançamento do Edital de seleção pública para fins de premiação de
iniciativas artístico-culturais, intitulado de “PRÊMIO NACIONAL DAS ARTES 2020”, foi precedido de manifestação de
autoria do Secretário Especial de Cultura desta Pasta, Sr. Roberto Alvim, veiculada por intermédio de vídeo divulgado no
espaço oficial da Secretaria Especial de Cultura na rede Twitter[1].
7. No citado vídeo, o Secretário Especial de Cultura ao apresentar o Edital utiliza em seu discurso
fragmentos de fala atribuída à Paul Joseph Goebbles, Ministro da Informação e da Propaganda durante o governo nazista
presidido por Adolf Hitler.
8. Vejamos a fala atribuída à Goebbles nos termos do relato contido no livro Theatre in The Third Reich:
Essays on Theatre in Nazi Germany[2]:

 
“German art of next decade will be heroic, it will be like steel; it will be romantic, non-
sentimental, factual; it wil be national with great pathos and at once obligatory and binding, or it
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will be nothing”
 

9. Em uma tradução aproximada, a frase atribuída à Goebbles com alguma alteração[3], pode feita da
seguinte maneira:

 
“A arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e
livre de sentimentalismo, será nacional com grande pathos e igualmente imperativa e
vinculante, ou então não será nada.”

 
10. O pronunciamento do Sr. Secretário Especial de Cultura foi o seguinte:

 
“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 do nosso povo, ou então não será nada.”
 

11. Observa-se de forma clara no pronunciamento da autoridade administrativa desta Pasta evidente
semelhança com as palavras utilizadas pelo Ministro nazista Goebbles.
12. Some-se a isso o fato de que a trilha sonora utilizada no pronunciamento do Secretário Especial de
Cultura ser identificada como a ópera Lohengrin, escrita pelo compositor alemão Richard Wagner, cuja inclinação nazista
é destacada pela história[4].
13. A escolha de tal música, ao que tudo indica, também remete a elementos relacionados ao nazismo, uma
vez que há expresso enaltecimento de tal composição no livro Mein Kampf escrito por Adolf Hitler[5].
14. A partir desse cenário, é inconteste a associação do ato administrativo pretendido – publicação do Edital
“PRÊMIO NACIONAL DAS ARTES 2020” – ao pronunciamento carregado de elementos de conteúdo nazista exarado
pela autoridade administrativa responsável.
15. Inobstante a possível higidez originária do conteúdo das regras do certame, entendo existir evidente risco
de contaminação do ato administrativo pretendido em razão do teor do pronunciamento realizado pela citada autoridade
administrativa desta Pasta.
16. A manifestação da autoridade administrativa desta Pasta, mesmo que exógena ao ato pretendido, pode ser
compreendida como a verdadeira motivação do Edital, integrando o conteúdo do próprio ato administrativo visado, a
partir de uma visão moderna da teoria dos motivos determinantes.
17. A busca pelo atingimento de um ideário nazista da forma como pronunciado pelo Secretário Especial de
Cultura em sua manifestação pode ser compreendida como a verdadeira motivação do ato administrativo a ser praticado,
mesmo que formalmente o Edital possa conter regras originariamente adequadas.
18. Haveria risco de questionamento ou apontamento de desconexão entre os motivos formais elencados no
ato administrativo e a realidade dos fatos existentes, que remeteria de forma inequívoca a uma referência atrelada ao
nazismo, regime totalitário e agressivo aos direitos humanos. Essa desconexão entre a manifestação técnica do Edital e o
ato referencial ao nazismo feito pelo Secretário Especial de Cultura geraria uma possível causa de nulidade do certame.
19. Desse modo, o Edital já estaria fadado a sofrer inevitáveis e numerosos questionamentos judiciais, uma
vez que estaria ligado de maneira umbilical à manifestação de cunho pretensamente nazista exarado pelo Secretário
Especial de Cultura, Sr. Roberto Alvim.
20. Dito de outra forma, a manifestação do Secretário Especial de Cultura, carregada de elementos associados
ao nazismo, gera a possibilidade real de contaminação do Edital pretendido pela Administração.
21. Também ressai evidente que a própria política pública de fomento visada pelo Edital em apreço estaria de
tal forma associada às referências explícitas ao nazismo que geraria a absoluta inviabilidade de continuidade de qualquer
análise acerca do aludido certame, mormente em face do possível questionamento acerca do desvio de finalidade do ato
administrativo pretendido.
22. Destarte, o risco jurídico relacionado à vinculação do Edital a ser lançado e a manifestação da autoridade
administrativa responsável é incontestável, o que impede que este órgão da Advocacia-Geral da União sequer conheça da
propositura administrativa apresentada.
23. Nesse linha de raciocínio, reforce-se o papel institucional da Advocacia-Geral da União na defesa dos
princípios constitucionais atrelados à moralidade, direitos humanos e defesa do Estado Democrático de Direito, o
que também já afastaria de plano a possibilidade de se adentrar na análise ou defesa de qualquer ato cuja
constituição tenha possível referência ao ideário nazista.
24. Ante tal panorama, sugiro que a Administração adote todas medidas cabíveis para realizar de forma
imediata o devido arquivamento do “PRÊMIO NACIONAL DAS ARTES 2020”.
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25. Nesse compasso, opino pela devolução dos autos à Secretaria Especial de Cultura, para avalie a
orientação desta Consultoria Jurídica no sentido de arquivar o presente Edital, em decorrência da alusão expressa a
elementos relacionados ao nazismo nos termos da manifestação protagonizada pelo Secretário Especial de Cultura, Sr.
Roberto Alvim, na página oficial da Secretaria Especial de Cultura desta Pasta mantida na rede Twitter.

 À consideração superior.
 
Brasília, 17 de janeiro de 2020.
 

EDUARDO MAGALHÃES
ADVOGADO DA UNIÃO

Coordenador de Assuntos Culturais
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000003081202008 e da chave de acesso 90ca1c4b

Notas

1. ^ https://twitter.com/CulturaGovBr/status/1218238782522175493
2. ^ GADBERRY, Glen W. Theatre in The Third Reich, The Prewar Years: Essays on Theatre in Nazi Germany. Ed.

Prager, 2010.
3. ^ LONGERICH, Peter. Goebbles: A Biography.  Oxford University Press, 2010.
4. ^ https://www.dw.com/pt-br/como-hitler-p%C3%B4s-a-%C3%B3pera-a-servi%C3%A7o-do-nazismo/a-44244190
5. ^ https://www.docsity.com/pt/mein-kampf-adolf-hitler/4698819/ 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO MAGALHAES TEIXEIRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 367260662 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): EDUARDO MAGALHAES TEIXEIRA. Data e Hora:
17-01-2020 18:42. Número de Série: 1795756. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

https://twitter.com/CulturaGovBr/status/1218238782522175493
https://www.dw.com/pt-br/como-hitler-p%C3%B4s-a-%C3%B3pera-a-servi%C3%A7o-do-nazismo/a-44244190
https://www.docsity.com/pt/mein-kampf-adolf-hitler/4698819/
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
GABINETE - MC

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO "A" - SALA 146 -1º ANDAR - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO DE APROVAÇÃO nº 00039/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.003081/2020-08
INTERESSADOS: SECRETARIA DA CULTURA - SECULT
ASSUNTOS: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

 
 

1. Manifesto a minha concordância com o Parecer nº 00063/2019/CONJUR-MC/CGU/AGU, da lavra do
Advogado do União Dr. Eduardo Magalhães, Coordenador-Geral de Assuntos Culturais desta Consultoria Jurídica,
adotando-o como fundamento do presente despacho, em conformidade com o que preceitua o § 1º do art. 50 da Lei nº
9.784, de 1999.

 
2. Registro, por oportuno, que o posicionamento deste órgão da Advocacia-Geral da União tem por
escopo precípuo permitir que a Administração Pública possa revisitar as linha de futuro edital do incentivo
cultural, tendo em vista as novas diretrizes da gestão da Secretaria Especial da Cultura – SECULT vindoura.

 
3. Como muito bem salientado no parecer ora aprovado, a manifestação do ex-Secretário Especial da
Cultura, mesmo que exógena ao ato pretendido, pode ser compreendida como a verdadeira motivação do Edital,
integrando o conteúdo do próprio ato administrativo visado, a partir de uma visão moderna da teoria dos motivos
determinantes.

 
4. Nesse contexto, haveria risco de inúmeros questionamentos judiciais ou apontamento de
desconexão entre os motivos formais elencados no ato administrativo e a realidade dos fatos existente, podendo
gerar uma nulidade de todo certame.

 
5. É digno de registro que já tramita desde o dia 17/01/2020 junto a 8ª Vara Federal de Porto Alegre uma
ação popular que tem por desiderato declarar a ilegalidade do Prêmio Nacional das Artes, na forma como anunciado pelo
Governo Federal (AP nº5002521-20.20020.4.04.7100). Nesse compasso, entende esta CONJUR/MC que o caminho mais
seguro sob a ótica jurídica é arquivamento dos autos em análise e caso seja interesse da nova gestão da SECULT, uma
reconstrução do edital de incentivo cultural, fulcrada em uma motivação técnica e sólida.    

 
6. Por derradeiro, reitero que o parecer jurídico aprovado apresenta natureza meramente opinativa, e por
tal motivo, as orientações estabelecidas não se tornam vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma
justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada por esta Consultoria Jurídica.

 
7. Diante disso, registro tarefa para o Protocolo desta Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Cidadania,
a fim de que proceda à adoção das providências administrativas cabíveis e encaminhe os autos à Secretaria Especial da
Cultura, para conhecimento e adoção das providências sugeridas no parecer ora aprovado.

 
 
Brasília, 20 de janeiro de 2020.
 
 

(assinado eletronicamente)



20/01/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/367679724

https://sapiens.agu.gov.br/documento/367679724 2/2

IVAN SANTOS NUNES
ADVOGADO DA UNIÃO

Gabinete da CONJUR/MC[1]

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000003081202008 e da chave de acesso 90ca1c4b

Notas

1. ^ Delegação de competência prevista no art. 2º da ORDEM DE SERVIÇO Nº 1/2019/CONJUR-MC/CGU/AGU.

Documento assinado eletronicamente por IVAN SANTOS NUNES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 367679724 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): IVAN SANTOS NUNES. Data e Hora: 20-01-2020
11:33. Número de Série: 102160. Emissor: Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4.



MINISTÉRIO DA CIDADANIA
GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA  

Despacho nº 22 /2020/SECULT/GAB

À Secretaria de Fomento e Incen vo à Cultura

Haja  vista  o disposto  no Parecer  Jurídico nº  00063/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU,  da
Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania, pelo qual sugere a adoção de "todas medidas cabíveis
para realizar de forma imediata o devido arquivamento do 'PRÊMIO NACIONAL DAS ARTES 2020'",
res tuo os autos a essa Secretaria, a fim de que seja providenciado o referido arquivamento, nos
termos do Parecer supracitado.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Maria Angela Inácio, Chefe de Gabinete da Secretaria
Especial da Cultura, em 20/01/2020, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento
Social.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.cidadania.gov.br/sei-
auten cacao , informando o código verificador 6651003 e o código CRC 2BA5FC50.

Referência: Processo nº 71000.003081/2020-08 SEI nº 6651003

SEI/MC - 6651003 - Despacho https://sei.cidadania.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA

Secretaria de Fomento e Incen vo à Cultura  

OFÍCIO Nº 65/2020/MC/SECULT/SEFIC

Brasília, 20 de janeiro de 2020.

Ao Senhor
Neuran Pereira da Silva
Diretor
Departamento de Fomento Direto (DFD/SEFIC/SECULT/MC)
Secretaria Especial da Cultura
Brasília/DF

Assunto: Lançamento de seleção pública - Prêmio Nacional das Artes 2020.

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 71000.003081/2020-08.

Senhor Diretor,

1. Encaminho  o  presente  processo  para  conhecimento  e  providências  quanto  às
informações con das no Despacho nº 22 /2020/SECULT/GAB (6651003), que faz referência Parecer
Jurídico  nº  00063/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU  (6650742),  acerca  do  Edital  de  Seleção  Pública:
"Prêmio Nacional das Artes 2020.

Atenciosamente,

*Assinado Eletronicamente*
GISLAINE TARGA

Chefe de Gabinete/SEFIC/SECULT

Documento assinado eletronicamente por Gislaine Targa Neves Simoncelli, Chefe de Gabinete,
em 21/01/2020, às 08:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso
II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.cidadania.gov.br/sei-
auten cacao , informando o código verificador 6654078 e o código CRC 6CC9B68A.

Esplanada dos Ministérios, Bloco 'A' - Bairro Zona Cívico-Administra va - Brasília/DF - CEP 70054-906 - 71000.003081/2020-08 -

SEI/MC - 6654078 - Ofício https://sei.cidadania.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Nota Informativa nº 4/2020/DFDIR/SEFIC/SECULT/MC

Brasília, 20 de janeiro de 2020

Assunto: Arquivamento de processo; Prêmio Nacional das Artes 2020.

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 71000.003081/2020-08

1. O presente processo trata do Edital sobre o "Prêmio Nacional das Artes 2020".

2. Considerando  o  exposto  no  Parecer  Jurídico  n.  00063/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU
(6650742)  e  Despacho de  Aprovação nº  00039/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU (6650751),  sugere-se
o arquivamento deste processo.

À consideração superior.

(assinado eletronicamente)

NEURAN PEREIRA DA SILVA

Diretor

DFDIR/SEFIC/SECULT/MC

De acordo. Arquive-se.

(assinado eletronicamente)

CAMILO CALANDRELI

Secretário

SEFIC/SECULT/MC

Documento assinado eletronicamente por Neuran Pereira da Silva, Diretor(a) de Fomento
Direto, em 21/01/2020, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Camilo Calandreli, Secretário(a) de Fomento e
Incen vo à Cultura, em 21/01/2020, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento
Social.

SEI/MC - 6657711 - Nota Informativa https://sei.cidadania.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.cidadania.gov.br/sei-
auten cacao , informando o código verificador 6657711 e o código CRC 93555764.

Referência: Processo nº 71000.003081/2020-08 SEI nº 6657711

SEI/MC - 6657711 - Nota Informativa https://sei.cidadania.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA
Departamento de Fomento Direto  

OFÍCIO Nº 39/2020/SECULT/SEFIC/DFDIR/MC

Brasília, 04 de fevereiro de 2020.

À SGFT/SE/MC,

Assunto: Edital "Prêmio Nacional das Artes 2020"

1. Trata-se da minuta do Edital "Prêmio Nacional das Artes 2020", para o qual já havia
sido definido a UO e Funcional Programá ca (6632388) e, salvo melhor juízo, foi pautado e aprovado
na 1ª Reunião Extraordinária da CFNC em 2020.

2. Cabe  informar  que  em  tal  processo  há  a  indicação  para  que  seja  defini vamente
arquivado, conforme sugestões da CONJUR (6650742 e 6650751) e decisão da autoridade competente
(6657711).

3. Isto  posto,  encaminha-se  o  presente  processo  para  conhecimento  e  providências
cabíveis em relação às questões orçamentárias e/ou junto a CFNC.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

NEURAN PEREIRA DA SILVA

Diretor

DFDIR/SEFIC/SECULT/MC

De acordo. À SGFT/SE/MC, na forma proposta.

(assinado eletronicamente)

CAMILO CALANDRELI

Secretário

SEFIC/SECULT/MC

Documento assinado eletronicamente por Neuran Pereira da Silva, Diretor(a) de Fomento
Direto, em 04/02/2020, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.
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Documento assinado eletronicamente por Camilo Calandreli, Secretário(a) de Fomento e

Incen vo à Cultura, em 05/02/2020, às 19:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento
Social.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.cidadania.gov.br/sei-
auten cacao , informando o código verificador 6798182 e o código CRC 25FB1F26.
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE FUNDOS E TRANSFERÊNCIAS  

Despacho nº 171 /2020/SE/SGFT

Processo nº 71000.003081/2020-08

Interessado: SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA

Em, 06 de fevereiro de 2020.

À Diretoria Execu va do Fundo Nacional da Cultura,

1. Tramito,  para  conhecimento  e  providências  cabíveis,  o  OFÍCIO  Nº  39/2020/SECULT
/SEFIC/DFDIR/MC (SEI  6798182),  de 05/02/2020,  que encaminha o :  Edital  "Prêmio  Nacional  das
Artes 2020"

2. Proponho  que  a  resposta  seja  encaminhada  diretamente  ao  interessado,  caso  haja
necessidade.

Atenciosamente,

(assinatura eletrônica)

Documento assinado eletronicamente por Luiz Ricardo Sanchez, Assessor(a), em 06/02/2020, às
09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº
390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.cidadania.gov.br/sei-
auten cacao , informando o código verificador 6826187 e o código CRC 66C22B19.

Referência: Processo nº 71000.003081/2020-08 SEI nº 6826187
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DA CULTURA  

Despacho nº 276 /2020/SE/SGFT/DEFNC

Processo nº 71000.003081/2020-08

Interessado: Secretaria de Difusão e Infraestrura Cultural (SEINFRA)

À Coordenação-Geral de Apoio a Projetos - CGAP.

Assunto: Edital "Prêmio Nacional das Artes 2020".

Senhora Coordenadora,

Em atendimento ao Despacho nº 171/2020/SE/SGFT, (SEI 6826187), solicito que essa
Coordenação-Geral analise o supracitado processo e tome as providências administra vas necessárias.

Atenciosamente, 

PABLO WANZELLER PINHEIRO
Diretor-Execu vo do Fundo Nacional da Cultura - Subs tuto

Documento assinado eletronicamente por Pablo Wanzeller Pinheiro, Diretor(a) Execu vo(a),
Subs tuto(a), em 06/02/2020, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.cidadania.gov.br/sei-
auten cacao , informando o código verificador 6835706 e o código CRC 5A3DEFBA.

Referência: Processo nº 71000.003081/2020-08 SEI nº 6835706
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