
 

 

Of. Pres. nº 279/2022 - CCULT 
                                                             Brasília, 02 de agosto de 2022. 

 
Ao Sr. 
MINISTRO BRUNO DANTAS 
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 
 
Assunto: Consulta o Tribunal de Contas da União (TCU) para que o órgão se pronuncie 
acerca do uso dos recursos da Lei Paulo Gustavo em período eleitoral. 
 

 

Senhor Presidente, 

 

A Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo, foi 
aprovada com o nítido intuito de mitigar os impactos que a pandemia de Covid-19 trouxe para a 
classe cultural brasileira. A lei é fruto do reconhecimento das dificuldades enfrentadas pelos 
fazedores de cultura, não apenas no campo do audiovisual- para o qual traçou as maiores linhas 
de financiamento -, mas também para todas as áreas e atividades que integram, contribuem, 
criam, concretizam e são parte da cultura em nosso país.  

O art. 3º da lei estabelece que a União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios R$ 3.862.000.000,00 (três bilhões, oitocentos e sessenta e dois milhões de reais) para 
aplicação em ações emergenciais que visem a combater e mitigar os efeitos da pandemia da 
covid-19 sobre o setor cultural. Os valores deverão ser utilizados pelos entes federativos em 
ações dentre aquelas relacionadas nos artigos 6º e 8º. 

O Legislador previu etapas para a execução dos valores a serem recebidos e um prazo de 
90 (noventa) dias para a União repassar os valores aos entes federativos a contar da publicação 
da lei. Não se despreza que neste interim o ente federal pretenda e vá regulamentar a lei, por 
meio de instrumento específico. Esse repasse, por certo, também está sujeito a requerimento 
feito por estado ou município, por meio de apresentação de plano de ação, a ser feita em até 60 
dias da abertura da plataforma eletrônica federal (conforme previsto no artigo 3º). 



 

 

Assim, entre a publicação da lei e o repasse pela União temos vários caminhos a percorrer, 
como a regulamentação, a abertura da plataforma digital, o requerimento via plano de ação, a 
aprovação (ainda que meramente formal e simplificada) do plano, abertura da conta específica e, 
em derradeiro o recebimento dos valores, tudo a ocorrer no curto espaço de tempo de 90 dias.  

Repassados os valores, a lei prevê prazo para municípios e estados publicarem 
adequação em seus orçamentos para dispêndio do valor: 180 dias para os municípios e 120 dias 
para os estados (artigos 11 e 12). Não realizada a providência de adequação por município no 
prazo estabelecido no artigo 11, caberia ao estado em cujo território esta circunscrito receber a 
quantia correspondente. E desse novo recebimento, mais 120 dias deteria o estado para adequar 
seu próprio orçamento, para então executar os valores recebidos.  

Ocorre que, na prática, o prazo conferido pela lei com uma mão pelos artigos 11 e 12, foi 
suprimido pela previsão constante do artigo 22. Com efeito, o artigo 22, caput, estabelece que os 
entes federativos têm até 31 de dezembro de 2022 para executar os valores oriundos desta lei. E, 
em seu § 1º, que o prazo de execução será prorrogado por igual período se essa execução ficar 
obstada por alguma restrição constante na legislação eleitoral. E termina por determinar a 
restituição do saldo remanescente nas constas específicas encerrado o exercício de 2022.  

É flagrante, portanto, que a previsão constante no artigo 22 gera um potencial e inegável 
risco para a efetividade da própria lei e, se não abrandada via alteração legislativa ou por 
interpretação, pode ter o condão de inviabilizar e esvaziar por completo os objetivos nela 
previstos.  

Não obstante possível mudança legislativa que possa vir a ser aprovada, já se mostra 
possível e oportuno conferir interpretação ao dispositivo da Lei que garanta, minimamente, a sua 
efetividade, posto que não se pode admitir que lei constitua mecanismos emergenciais de socorro 
ao meio cultural, mas que ela mesma inviabilize sua concretização. Uma mera e simplória 
interpretação literal do texto certamente não se coaduna com o momento em que vivemos, em 
que a crise do setor cultural ainda é sentida, e no qual os fazedores de cultura continuam a sofrer 
as mazelas da pandemia. 

Assim, em primeiro lugar, consultamos essa egrégia Corte de Contas sobre a possibilidade 
de se considerar que a expressão “autorizados a executar os recursos oriundos desta Lei 

Complementar até 31 de dezembro de 2022”, constante de seu art. 22, compreende prazo para 



 

 

empenhar os valores e, assim, criar a obrigação de pagamento para estado ou município, na 
forma do artigo 58 da Lei nº 4.320/1964. 

Nesta medida, o saldo a restituir na forma do §2º seria apenas aquele não empenhado, ou 
seja, ainda não comprometido orçamentariamente. Tal raciocínio foi empregado na Lei Aldir Blanc 
(Lei 14.017/20) e, por certo, pode servir de marco interpretativo para a disposição contida no art. 
22 da Lei Paulo Gustavo, uma vez que não há o menor sentido em exigir que estados e 
municípios efetuem todos os pagamentos até 31.12.2022, ao custo de tornar inviável a 
implementação da lei. 

Como já dito, há diversas etapas a seguir, que se somam ao tempo necessário para 
publicar editais de cultura, selecionar projetos, celebrar instrumentos, conferir todas as 
formalidades necessárias e, por derradeiro, efetuar a transferência dos valores aos verdadeiros 
destinatários da Lei Paulo Gustavo, os fazedores de cultura.  

Outro ponto de destaque diz respeito à eventual prorrogação do prazo da execução por 
força de algum empecilho de ordem eleitoral. O obstáculo pode surgir em dois momentos. 
Primeiro, na fase de repasse da União para estados e municípios, o que pode vir a ocorrer por se 
considerar ou não este repasse de cunho voluntário. Em segundo momento, ainda que a União 
consiga fazer o repasse, estados e municípios podem se ver impedidos de implementar e 
executar as atividades culturais, por eventual restrição também de ordem eleitoral, vedação 
constante do § 10º do art. 73 da Lei 9.504/1997, abaixo transcrito: 

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, 

valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade 

pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em 

execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá 

promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.  

Nos parece que essa restrição pode afetar a execução de duas linhas de fomento 
constantes na Lei Paulo Gustavo: a via da premiação e o subsídio mensal a espaços culturais.  

A premiação é tratada pela Lei Paulo Gustavo como doação, logo, alienação gratuita de 
bem a ser realizada pelo ente federal (artigo 18, §3º). O mesmo pode ser dito sobre o subsídio 
mensal mencionado no §2º do art. 8º da lei, que aparentemente também tem cunho gratuito, pois, 



 

 

a princípio, não pressupõe contraprestação do titular do espaço, tendo como fundamento a 
simples interrupção ou prejuízo para as atividades realizadas naquele espaço.  

Para se evitar dúvidas de interpretação e insegurança jurídica, é fundamental que a União 
já defina, na própria regulamentação, sob estrita orientação e supervisão deste egrégio Tribunal 
de Contas, (1) que o artigo 22, caput, traz prazo para que os valores venham a ser empenhados 
pelos entes federativos, definindo a devolução apenas do remanescente não empenhado; e (2) 
que nas situações em que já haja claro prejuízo para a contagem do prazo de execução, tal como 
nas hipóteses de premiação e pagamento de subsídio mensal, o prazo para execução pode ser 
prorrogado pelo período correspondente à publicação da lei até o término deste ano, 
considerando que a execução é obstada por completo em razão de vedações do período eleitoral. 

Melhor ainda é entender não apenas pela impossibilidade decorrente de vedação direta 
constante na lei eleitoral, mas também da inviabilidade prática de execução da atividade por 
consequência de alguma restrição trazida na legislação. É que a lei complementar não especifica, 
apenas menciona a possibilidade de algum impedimento de execução decorrente da legislação 
eleitoral.  

Estamos falando, portanto, em todo e qualquer entrave que a lei eleitoral possa vir a trazer 
para a execução da atividade. O entrave pode ser direto, como uma proibição pura e simples, ou 
pode decorrer de algum empecilho ou restrição que venha a prejudicar a correta e efetiva 
execução da ação cultural. No caso, pode-se dar como exemplo um nítido entrave que prejudica 
enormemente a realização plena da Lei Paulo Gustavo, qual seja aquele referente às restrições 
de divulgação durante o período eleitoral. Isso inviabiliza uma das obrigações previstas na lei que 
é a da busca ativa. Não é possível implementar com efetividade a busca ativa durante o período 
eleitoral. Assim como não é possível dar publicidade às medidas emergenciais constantes na Lei 
Paulo Gustavo durante o período eleitoral e assim garantir seu alcance. 

Ante todo o exposto, é inegável a necessidade de conferir, desde já, por orientação desta 
Corte, a prorrogação do prazo de execução dos recursos destinados ao setor cultural pelo prazo 
equivalente ao período eleitoral, além das demais diretrizes interpretativas das regras da Lei 
Paulo Gustavo que eventualmente estejam em contraste com a legislação eleitoral.  

Para tanto, com vistas a garantir segurança jurídica para os agentes públicos responsáveis 
pela execução dos recursos públicos destinados ao socorro emergencial dos fazedores de cultura 



 

 

em nosso país, tão duramente castigados pelos efeitos da situação de calamidade causados pela 
pandemia de Covid-19, é que vimos solicitar desta Corte de Contas o exame das questões aqui 
formuladas, na certeza de obter a orientação condizente e adequada para que se garanta a 
melhor aplicação dos recursos públicos implicados. 

 

Atenciosamente, 

 

Deputada PROFESSORA ROSA NEIDE 
Presidenta 


