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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO

PAULO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA

CAPITAL.

A DEPUTADA ESTADUAL ISA PENNA (PSOL) na Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo, por meio desta, vem à presença de Vossa Excelência

expor e requerer o seguinte.

No dia 29 de julho de 2021, foi amplamente noticiado pela mídia um

incêndio nas instalações de um galpão da Cinemateca Brasileira, localizado na Zona Oeste1

da capital paulista e utilizado para armazenamento de obras e documentos da instituição.

A Cinemateca Brasileira foi criada na década de 1940 e destina suas

atividades majoritariamente a preservação e difusão da produção audiovisual brasileira. Vale
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lembrar que a instituição tem o maior acervo da América do Sul com cerca de 250 mil rolos

de filmes e mais de um milhão de documentos relacionados ao audiovisual.

Infelizmente, não é a primeira vez que as instalações da instituição

são atingidas por incêndio, citando apenas exemplo recente, no ano de 2016 quinhentas

obras foram destruídas pelas labaredas que atingiram o local .2

Trata-se de situação de grande perda para o patrimônio cultural do

estado de São Paulo e do país como um todo que afeta diretamente o campo do

audiovisual, mas impacta a preservação cultural brasileira como um todo.

Em que pese a instituição faça parte da Administração Pública

federal, a proteção do patrimônio público cultural é de competência de todos os entes da

federação, conforme dispõe o artigo 23 da Constituição Federal o qual resgatamos:

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

do Distrito Federal e dos Municípios:

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;

A constituição federal traz ainda outro disposição que merece ser

resgatada:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os

bens de natureza material e imaterial, tomados

individualmente ou em conjunto, portadores de

referência à identidade, à ação, à memória dos
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diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,

nos quais se incluem:

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da

comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio

cultural brasileiro, por meio de inventários, registros,

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras

formas de acautelamento e preservação

Tendo em vista as disposições legais citadas, bem como o

considerável impacto que a perda do patrimônio da Cinemateca Brasileira tem para o

patrimônio cultural audiovisual brasileiro, solicitamos à Vossa Excelência a tomada das

providências legais a fim compreender o impacto no acervo citado, bem como apuração das

causas e da responsabilidade pelo ocorrido.

Na certeza de que Vossa Excelência irá considerar este pedido,

renovo votos de apreço e admiração.

São Paulo, 30 de julho de 2021

Isa Penna

Deputada Estadual

Arthur do Val

Deputado Estadual
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