
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA    ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA

DO RIO DE JANEIRO

Ref.: Inquérito Civil nº 1.30.001.002276/2020-80

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República

signatário, no exercício de suas atribuições previstas nos artigos 127, caput, e 129, II

e III, da Constituição da República, nos artigos 1º, 2º, 5º, III, “a”, “b” e “c”, V, “b”,

e 6º, VII, “b”, XIV, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, com fulcro nos artigos 1o, III,

IV e VIII, e 5o da Lei nº 7.347/85, e no art. 300 do CPC, vem propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

com requerimento de tutela provisória de urgência

em face da  UNIÃO,  pessoa jurídica de direito público interno,  a

qual poderá ser citada na Procuradoria Regional da 2ª Região, na Rua México, nº 74,

Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-140; 

LUCIANO  DA  SILVA  BARBOSA  QUERIDO,  inscrito  no  CPF  nº

, servidor público comissionado, lotado como Presidente Substituto da

Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), com sede na Av. Presidente Vargas, nº 3131,

17º andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20210-911, residente e domiciliado

na , Araruama-RJ, CEP ; e

FUNDAÇÃO NACIONAL  DE  ARTES  –  FUNARTE,  fundação  pública,

representada por seu procurador federal,  localizada na Av.  Presidente Vargas, nº

3131,  18º  andar,  Cidade  Nova,  Rio  de  Janeiro/RJ,  CEP 20210-911,  pelos  fatos  e

fundamentos a seguir expostos.
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1. OBJETO DA PRESENTE DEMANDA

A presente demanda tem como causa de pedir a Portaria nº 221, de

6 de maio de 2020, do Exmo. Senhor Ministro de Estado do Turismo, publicada no

Diário Oficial da União, Seção 2, na data de 7 de maio de 2020, que nomeou Luciano

da  Silva  Barbosa  Querido,  para  exercer  o  cargo  em  comissão  de  Presidente

Substituto,  código  DAS  101.6,  da  Fundação  Nacional  de  Artes  –  FUNARTE,  em

contrariedade  aos  requisitos  exigidos  no  Decreto  nº  9.727/2019  e  aos  princípios

constitucionais elencados no art. 37,  caput, da Constituição da República, ato que

está maculado por grave desvio de finalidade.

Trata-se,  no  caso,  de  nomeação  de  cidadão  sem  experiência

profissional  ou  formação  específica  em  áreas  cuja  expertise  é  essencial  para  o

exercício  do cargo de  Presidente Substituto da FUNARTE.  Tendo em vista  a  alta

complexidade das funções a serem desempenhadas por quem ocupa tal  cargo, as

quais se encontram descritas no Regimento Interno da FUNARTE (Anexo da Portaria

nº 46, de 19 de junho de 2015), é imprescindível que a pessoa responsável por ocupar

tal cargo tenha formação específica, ou, no mínimo, experiência na área, sob pena

de colocar em risco a produção, desenvolvimento e difusão das atividades artísticas

no território nacional, bem como a preservação da memória das artes.

Por outro lado, como se verá, existem parâmetros no Decreto nº

9.727/2019 que exigem perfil profissional e formação acadêmica de ordem técnica

para nomeações em cargos como este na administração pública federal. E, em razão

de  o  cargo  de  Presidente  Substituto  da  FUNARTE  demandar  do  seu  ocupante  a

tomada de decisões, de forma monocrática e colegiada, envolvendo diversas áreas do

saber (ex.: planejar e coordenar as atividades da FUNARTE, ordenar despesas, baixar

atos normativos, decidir ad referendum da Diretoria colegiada em caso de urgência,

formular  políticas  públicas  federais  de  estímulo  à  atividade  produtiva  artística

brasileira,  entre outros),  a nomeação de qualquer indivíduo para  ocupá-lo  não é
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livre,  devendo  observar  os  critérios  de  capacidade  técnica  necessários  para  o

desempenho da atividade. 

Dessa forma, o ato administrativo em questão não é discricionário,

mas  vinculado,  não  sendo  caso  de  mera  conveniência  e  oportunidade  do  Poder

Executivo, podendo ser controlado pelo Poder Judiciário.

2. DOS FATOS

2.1. DA NOMEAÇÃO DO SEGUNDO RÉU PARA O CARGO DE PRESIDENTE SUBSTITUTO

DA FUNARTE

Os  fatos  aqui  narrados  foram  apurados  pela  Procuradoria  da

República no Rio de Janeiro nos autos do Inquérito Civil nº 1.30.001.002276/2020-80.

Segundo consta dos autos, no dia 7 de maio de 2020, foi publicada,

no  Diário  Oficial  da União,  a Portaria  de  nomeação de  Luciano  da Silva Barbosa

Querido para  o  cargo  de Presidente  Substituto da  Fundação Nacional  de  Artes  –

FUNARTE, ocupação DAS nível 6. 

2.2. DA INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA, EXPERTISE OU EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL DO NOMEADO

Como  se  comprovou,  o  nomeado  pelo  Ministro  do  Turismo  para

ocupar o referido cargo, Luciano da Silva Barbosa Querido, não atende aos critérios

gerais e específicos para performance do cargo, como apurado nos autos do inquérito

civil.

De acordo com as informações fornecidas pela FUNARTE (Ofício OE/

PGF/FUNARTE/nº  033/2020  –  fls.  16/21  do  Anexo  3),  Luciano  da  Silva  Barbosa
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Querido é bacharel em direito e trabalhou na Câmara Municipal do Rio de Janeiro de

2002  a  2017  como  gestor  responsável  pela  editoração  e  confecção  de  boletins

informativos sobre atividades legislativas. Essas características não o habilitam para

exercer  o  cargo  de  Presidente  Substituto  da  FUNARTE,  tendo  em  vista  a

complexidade da promoção e proteção da atividade artística brasileira. 

 

Não  há  qualquer  registro  de  formação,  experiência  ou  atividade

profissional desenvolvida pelo nomeado na área de promoção e desenvolvimento das

atividades artísticas e culturais. Inclusive, da base de dados da plataforma Lattes do

próprio governo federal, não consta currículo do nomeado (Anexo 5), o que evidencia

a ausência de qualquer qualificação acadêmica.

2.3. DAS FUNÇÕES E CAPACIDADES EXIGIDAS PELO CARGO DE PRESIDENTE DA

FUNARTE

No  curso  do  procedimento  investigativo,  foram feitas  diligências

solicitando-se informações à Presidência da FUNARTE, as quais comprovaram que o

cargo  em questão  exige  a  realização  de  atividades  envolvendo  os  mais  diversos

campos  do  saber  na  promoção  de  atividades  artísticas  e  culturais  no  território

nacional. O rol de competências do Presidente da FUNARTE está descrito no art. 70

do Regimento Interno da FUNARTE, o qual se encontra no Anexo da Portaria nº 46 de

19 de junho de 2015, bem como no art. 14 do Decreto nº 5.037, de 7 de abril de 2004

(Estatuto da FUNARTE).

Oficiada pelo MPF, a FUNARTE informou que a Diretoria Colegiada

da fundação é o órgão responsável por adotar  todas as ações artísticas culturais,

incluindo a formulação, promoção e fomento de programas, projetos e atividades

referentes às áreas de artes cênicas, visuais e música, cabendo ao Presidente tão

somente  expressar  seu  voto  de  qualidade  nessas  matérias.  Afirmou  ainda  que  a

experiência  profissional  do  segundo  réu  (gestor  responsável  pela  editoração  e
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confecção de boletins informativos sobre atividades legislativas) o habilita a ocupar o

cargo de Presidente da FUNARTE, pois o torna profundo conhecedor da administração

pública. 

Ora, diante desses fatos, vê-se que a Portaria de nomeação nº 221,

de 6 de maio de 2020, desafia, a um só tempo, a normativa federal de regência e os

princípios constitucionais  que devem nortear a atuação da Administração Pública,

devendo ter os seus efeitos cessados imediatamente. É o que se passa a demonstrar.

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3.1. A LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DA COMPETÊNCIA

DA JUSTIÇA FEDERAL

A Constituição da República incumbiu ao Ministério Público a defesa

da  ordem jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis,  alçando-o à condição de instituição permanente, essencial à função

jurisdicional do Estado (art. 127). Estabeleceu também ser função institucional do

Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção

do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, bem como

zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados

na Constituição da República (art. 129, II e III). 

A  Lei  Complementar  nº  75/93 dispõe  ser  função  institucional  do

Ministério  Público  da  União  a  defesa  do  patrimônio  nacional,  público,  social  e

cultural  brasileiro  (art.  5º,  III,  “a”,  “b”  e “c”)  e zelar  pelo efetivo respeito dos

Poderes Públicos da União aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade,

competindo-lhe a promoção de inquérito civil e ação civil pública para a proteção

dos referidos interesses (art. 6o, VII, “b”).
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No presente caso,  o Ministério Público Federal  visa a proteger o

patrimônio público e social, além do patrimônio histórico e cultural nacional, bem

como zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância

pública aos direitos assegurados na Constituição. Além disso, objetiva assegurar que

a ocupação dos cargos em comissão devem observar os princípios constitucionais de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da

Constituição da República).

Corroborando a legitimidade do Ministério Público para propor ações

civis públicas em defesa do patrimônio público e do patrimônio histórico e cultural,

bem como o fato de que a presença do Ministério Público Federal no feito é razão

suficiente para firmar a competência do juízo federal, o Superior Tribunal de Justiça

já assentou que:

“17. O novel art. 129, III, da Constituição Federal habilitou o
Ministério Público à promoção de qualquer espécie de ação na
defesa do patrimônio público social não se limitando à ação de
reparação  de  danos.  18.  Em  consequência,  legitima-se
o Ministério  Público a  toda  e qualquer  demanda que  vise  à
defesa  do patrimônio  público (neste  inserido  o  histórico,
cultural,  urbanístico,  ambiental,  etc),  sob  o
ângulo material (perdas  e  danos)  ou  imaterial  (lesão  à
moralidade),  bem  como  à  defesa  da  ordem  econômica,
consoante dispõe o parágrafo único do art. 1º da lei 8.884/94.
19. É cediço no Eg. STJ que "em ação proposta pelo Ministério
Público Federal,  órgão da União,  somente a Justiça Federal
está constitucionalmente  habilitada a proferir  sentença que
vincule tal órgão" (CC 40.534, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJ de 17/05/04).” (STJ,  REsp 677585/RS, rel. Ministro LUIZ
FUX, Primeira Turma, j. 6/12/2005, DJ 13/2/2006)

***

“4. Hodiernamente, após a constatação da importância e dos
inconvenientes da legitimação isolada do cidadão, não há mais
lugar para o veto da legitimatio ad causam do MP para a Ação
Popular,  a  Ação  Civil  Pública  ou  o  Mandado  de  Segurança
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coletivo. 5. Em consequência, legitima-se o Parquet a toda e
qualquer demanda que vise à defesa do patrimônio público
(neste inserido o histórico,  cultural,  urbanístico,  ambiental,
etc),  sob  o  ângulo  material  (perdas  e  danos)  ou  imaterial
(lesão  à  moralidade).  6.  Deveras,  o  Ministério  Público  está
legitimado  a  defender  os  interesses  transindividuais,  quais
sejam os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos.  7.
Precedentes  do STJ:  AARESP 229226 /  RS,  Rel.  Min.  Castro
Meira, Segunda Turma, DJ de 07/06/2004; RESP 183569/AL,
deste  relator,  Primeira  Turma,  DJ  de  22/09/2003;  RESP
404239 / PR ;  Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma,
DJ de 19/12/2002;  ERESP 141491 / SC; Rel Min. Waldemar
Zveiter,  Corte  Especial,  DJ  de  01/08/2000.”  (STJ,  REsp
586307/MT,  rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  j.
8/3/2005, DJ 28/3/2005)

Registra-se  ainda  que  a  presença  da  UNIÃO,  pessoa  jurídica  de

direito público interno, no polo passivo da presente demanda enseja a competência

para processo e julgamento do feito pela Justiça Federal, consoante previsto no art.

109, inciso I, da Constituição da República.

Dessa forma, encontra-se demonstrada a legitimidade do Ministério

Público Federal para a propositura da presente ação civil pública, sendo competente

a Seção Judiciária da Justiça Federal do Rio de Janeiro para processo e julgamento,

ante a presença do MPF no polo ativo do processo e da UNIÃO e da FUNARTE no polo

passivo.

Em relação à legitimidade passiva, a presente demanda, como se

verá, pretende a anulação da portaria, suspendendo-se os efeitos da nomeação de

Luciano da Silva Barbosa Querido para assunção do cargo de Presidente da FUNARTE.

A pretensão ora veiculada requer, portanto, a anulação de ato jurídico da UNIÃO,

praticado por meio do Ministério do Turismo, suspendendo os efeitos da nomeação do

segundo réu ao cargo de presidente substituto da FUNARTE, que é uma fundação

pública, e assim instituição descentralizada em relação à UNIÃO. Ora, vê-se que os
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pedidos formulados e seus efeitos afetam a esfera de relações jurídicas dos três réus,

que devem, por conseguinte, constar do polo passivo. 

3.2. DA VIOLAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 9.727/2019

A Portaria nº 221, de 6 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial

da União no dia 7 de maio de 2020, nomeando Luciano da Silva Barbosa Querido para

o  cargo  comissionado  de  Presidente  Substituto  da  FUNARTE,  DAS  nível  6,  não

obedeceu os parâmetros exigidos no Decreto nº 9.727/2019.

O  Decreto  nº  9.727/2019  dispõe  sobre  os  critérios,  o  perfil

profissional  e  os  procedimentos  a  serem observados  para a  ocupação dos  cargos

comissionados de grupo-direção e assessoramento – DAS, na Administração Pública

Federal direta, autárquica e fundacional, no âmbito do Poder Executivo. Para um

indivíduo ocupar o cargo em comissão DAS nível 6, é imprescindível que preencha os

critérios  gerais  e  específicos  elencados  nos  arts.  2º  e  5º,  respectivamente,  do

referido ato normativo, a saber:

“Critérios gerais para ocupação de DAS ou de FCPE
Art.  2º  São critérios  gerais  para a  ocupação de DAS ou  de
FCPE:
I - idoneidade moral e reputação ilibada; 
II - perfil profissional ou formação acadêmica compatível com
o cargo ou a função para o qual tenha sido indicado; e 
III  -  não  enquadramento  nas  hipóteses  de  inelegibilidade
previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990.
Parágrafo único.  Os  ocupantes  de  DAS ou de  FCPE deverão
informar  prontamente  a superveniência  da restrição  de que
trata  o  inciso  III  do caput à  autoridade  responsável  por  sua
nomeação ou designação. 
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Ocupação de DAS e FCPE de níveis 5 e 6 
Art. 5º  Além do disposto no art. 2º, os ocupantes de DAS e
FCPE de níveis 5 e 6 atenderão, no mínimo, a um dos seguintes
critérios específicos:
I - possuir experiência profissional de, no mínimo, cinco anos
em atividades correlatas às áreas de atuação do órgão ou da
entidade  ou  em  áreas  relacionadas  às  atribuições  e  às
competências do cargo ou da função;
II  -  ter ocupado cargo em comissão ou função de confiança
equivalente a DAS de nível 3 ou superior em qualquer Poder,
inclusive na administração pública indireta, de qualquer ente
federativo por, no mínimo, três anos; ou
III - possuir título de mestre ou doutor em área correlata às
áreas  de  atuação  do  órgão  ou  da  entidade  ou  em  áreas
relacionadas às atribuições do cargo ou da função.”

Como  requisito básico previsto no art.  2º,  II,  o  nomeado para  o

cargo  em  questão  deve,  além  de  outros,  ter  “perfil  profissional  ou  formação

acadêmica compatível com o cargo ou a função para o qual tenha sido indicado”. 

Além de ter capacidade técnica para ocupar o cargo, o nomeado

deve preencher,  no mínimo, uma das exigências específicas elencadas no art. 5º,

quais  sejam:  experiência  profissional  de,  no  mínimo,  cinco  anos,  em atividades

correlatas  às  áreas  de  atuação  do  órgão;  ter  ocupado  cargo  comissionado,

equivalente a DAS de nível 3 ou superior em qualquer Poder por, no mínimo, três

anos; ou, possuir títulos de mestre ou doutor em área correlata às áreas de atuação

do órgão ou em áreas relacionadas às funções do cargo.

Como se vê, os requisitos exigidos nos arts. 2º e 5º impõem que o

nomeado tenha capacitação técnica para ocupar o cargo. Com isso, busca-se evitar

que sejam feitas nomeações de pessoas que não detenham a expertise necessária

para o desempenho das atividades, por interesses puramente políticos.

Ressalta-se que esses critérios são de  observância obrigatória pela

Administração  Pública,  e  não  meramente  facultativa.  E  o  detalhamento  dos
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requisitos pelo decreto de regência mostra que se trata de ato vinculado,  e não

discricionário.

Embora não haja norma específica determinando que o cargo de

Presidente da Fundação Nacional de Artes seja provido por técnico de carreira da

própria fundação, a natureza e as funções do cargo exigem conhecimento na área de

atuação do órgão ou experiência na área. Vale dizer, podem-se nomear pessoas fora

dos quadros de servidores, mas é imprescindível que tenham expertise e experiência

na  área  de  promoção  e  incentivo  à  produção,  prática  e  desenvolvimento  das

atividades artísticas e culturais no território nacional, bem como promoção de ações

destinadas à difusão do produto e produção cultural.

No  caso,  o  segundo  réu  não  preenche  os  critérios  objetivos

estabelecidos pelo Decreto federal nº 9.727/2019.

Luciano da Silva Barbosa Querido, além de não ter perfil profissional

e formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi nomeado (requisito

geral previsto no inciso II do art. 2º do decreto), tampouco preenche quaisquer dos

requisitos específicos exigidos nos incisos do art. 5º, senão vejamos: (i) não possui

título  de  mestre  ou  doutor,  (ii)  não  possui  experiência  mínima  de  5  anos  em

atividades correlatas às áreas de atuação da FUNARTE e (iii) não possui formação

acadêmica compatível com o exercício da função referente à área de preservação e

promoção das atividades artísticas e culturais.

Dessa forma, a Portaria de nomeação nº 221, de 6 de maio de 2020,

violou as normas previstas no Decreto nº 9.727/2019, ao nomear indivíduo sem a

capacitação técnica exigida para ocupar o cargo de Presidente da FUNARTE, tendo

em vista que não preenche os critérios básicos e, muito menos, específicos exigidos

pelos arts. 2º e 5º do referido diploma.
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3.3. DO NÃO PREENCHIMENTO DAS CAPACIDADES EXIGIDAS PARA O CARGO DE

PRESIDENTE PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO DA FUNARTE

O cargo de Presidente da FUNARTE demanda que o indivíduo que irá

ocupá-lo possua capacidades técnicas específicas na área de promoção e incentivo à

produção, prática e desenvolvimento das atividades artísticas no território nacional,

bem como na promoção de ações destinadas à difusão da produção cultural. Essas

exigências são pensadas tendo em vista as atividades que terá de realizar, previstas

no Regimento Interno da FUNARTE. 

As atribuições do Presidente da FUNARTE encontram-se descritas no

art. 70 do Regimento Interno dessa fundação, previsto no Anexo da Portaria nº 46, de

19 de junho de 2015:

“Art. 70 – Ao Presidente incumbe:
I - representar a FUNARTE em juízo ou fora dele;
II - planejar, coordenar e controlar as atividades da FUNARTE;
III - fazer cumprir as decisões do órgão colegiado; 
IV  -  ratificar  os  atos  de  dispensa  ou  inexigibilidade  das
licitações, nos casos prescritos em lei; 
V - ordenar despesas; 
VI - baixar atos normativos; e 
VII  -  baixar  atos  ad  referendum da  Diretoria  nos  casos  de
comprovada urgência.” 

Ademais,  o  art.  14 do Decreto  nº  5.037,  de  7  de abril  de 2004

(Estatuto da FUNARTE), também prevê as competências do Presidente da FUNARTE:

“Art. 14. Ao Presidente incumbe: 
I - representar a FUNARTE em juízo ou fora dele; 
II - planejar, coordenar e controlar as atividades da FUNARTE;
III  -  ratificar  os  atos  de  dispensa  ou  de  declaração  de
inexigibilidade das licitações, nos casos prescritos em lei; 
IV - ordenar despesas; 
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V - baixar atos normativos; e 
VI  -  baixar  atos  ad  referendum da  Diretoria  nos  casos  de
comprovada urgência.”

Percebe-se que o cargo de Presidente da FUNARTE compreende a

realização de atividades envolvendo os mais diversos campos do saber na promoção

de atividades  artísticas  e  culturais  no território  nacional,  exigindo que  o  agente

público ocupante do cargo tenha capacitação técnica e experiência na área. Tais

atividades  demandam  diversos  tipos  de  conhecimentos  atrelados  à  gestão  da

produção artística  e  cultural  nacional,  essenciais  para  a  formulação  de  políticas

públicas  federais  de  estímulo  à  atividade  produtiva  artística  brasileira.  Esses

conhecimentos  são  também  absolutamente  imprescindíveis  para  “representar  a

FUNARTE em juízo ou fora dele”, para praticar atos de dispensa ou inexigibilidade de

licitações, para elaborar atos normativos e praticar atos ad referendum da Diretoria

nos  casos  de  comprovada  urgência,  entre  outras  muitas  funções  atribuídas  ao

Presidente da FUNARTE.

Sem expertise técnica, o segundo réu simplesmente não conseguirá

se desincumbir das funções previstas para o cargo para o qual nomeado.

Como já  afirmado,  não  há  registro de  formação,  experiência  ou

atividade profissional desenvolvida pelo nomeado na área de preservação e promoção

do patrimônio artístico e cultural. Como uma pessoa sem a capacitação técnica na

área poderá desempenhar a presidência de uma fundação pública, inclusive editando

atos normativos ad referendum da Diretoria colegiada?

Percebe-se que, ao contrário do informado pela FUNARTE nos autos

do procedimento investigativo (Ofício OE/PGF/FUNARTE/nº 033/2020 – fls. 16/21 do

Anexo 3), o Presidente da fundação tem diversas atribuições no que diz respeito à

promoção  de  políticas  públicas  de  gestão  e  promoção  de  atividades  artísticas  e

culturais no Brasil, não tendo apenas o papel de expressar seu voto de qualidade. Ele
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inclusive tem o poder de baixar atos normativos e decidir ad referendum da Diretoria

colegiada,  como  expressamente  previsto  no  inciso  VII  do  art.  70  do  Regimento

Interno da FUNARTE e no inciso VI do art. 14 do Estatuto da FUNARTE.

Note-se que a resposta da FUNARTE ao pedido de informações do

MPF procurou dizer que a experiência do segundo réu como assessor legislativo na

Câmara de Vereadores conferiria a ele a capacitação necessária, e que sua formação

em Direito o faria conhecer como funciona a administração pública. Ora, como se vê,

diante da previsão estatutária de que o Presidente pode decidir sozinho nas decisões

ad referendum, além de ordenar despesas e elaborar atos normativos referentes a

matérias  eminentemente técnicas, é impossível crer  que a formação jurídica e a

experiência  descrita na assessoria de vereador sejam suficientes  para qualificá-lo

nessa área de tantas especificidades. 

Observe-se  que  o  perfil  profissional  (bacharel  em  direito)  e  a

experiência  profissional  do  segundo  réu  (gestor  responsável  pela  editoração  e

confecção de boletins informativos sobre atividades legislativas) não são relacionados

com o cargo para o qual foi nomeado.

Deve-se salientar ainda a missão institucional da FUNARTE, criada

pela Lei nº 6.312/1975, cujas finalidades são a promoção, incentivo e amparo, em

todo o território nacional, da prática, do desenvolvimento e difusão de atividades

artísticas e culturais. 

A formação e experiência profissional do segundo réu nomeado para

o cargo de Presidente não se identificam com o propósito da fundação previsto em

lei. Por isso, não são suficientes para preencher os requisitos exigidos pelo decreto.

Diante  da  ausência  de  capacidade  técnica  do  nomeado  para  a

Presidência,  há um  grave risco de que o funcionamento da terceira ré entre em

colapso.
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É  possível  que  as  diretrizes  técnicas  sejam  completamente

distorcidas,  simplesmente por desconhecimento.  Como pode alguém que não tem

formação  técnica  formular  políticas  públicas  federais  de  estímulo  à  atividade

produtiva artística brasileira?

É ainda altamente  provável que,  por desconhecer a matéria e não

ser   expert   nos inúmeros procedimentos nos quais deverá tomar decisões, o nomeado

não atue, tentando compreender o tecnicismo envolvido à medida que as questões

surjam. Assim,  as atividades poderão simplesmente parar ou passar a tramitar em

ritmo lento e incompatível com a necessidade do serviço.

Alternativamente, se não parar para estudar o que não domina, é

possível ainda que, no afã de liberar os procedimentos rapidamente, o nomeado não

proceda  à  análise  detida  dos  interesses  da  promoção,  gestão  e  incentivo  das

atividades artísticas e culturais. 

Qualquer que seja o resultado, o prognóstico é grave. Estamos

diante da probabilidade de desempenho de atividade negligente, imperita ou a

interrupção total do exercício de relevantes funções públicas.

Por outro lado, o cargo de Presidente colocaria o nomeado, dentro

da estrutura organizacional da FUNARTE, como gestor de uma equipe de técnicos

experientes,  que  esperariam  liderança  e  direcionamento  administrativo  para  o

exercício de suas próprias funções. Sem saber o que fazer, como poderá o nomeado

gerir toda uma estrutura de equipes técnicas? 

É evidente, portanto, que, sem experiência ou formação específica,

o  réu  Luciano  Querido  não  tem  condições  de  desempenhar  as  atividades  de

Presidente da FUNARTE, sob pena de acarretar reais prejuízos na gestão e fomento à

atividade produtiva artística brasileira se for mantido no cargo. 
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Dessa maneira, a Portaria de nomeação nº 221, de 6 de maio de

2020,  desrespeitou  as  normas  previstas  no  Regimento  Interno  e  no  Estatuto  da

FUNARTE, tendo em vista que o segundo réu não possui as competências necessárias

para ocupar tal cargo. 

3.4. DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 37, CAPUT, DA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

De outro ângulo,  deve-se lembrar que as nomeações  para cargos

públicos,  ainda  que  para  cargos  em  comissão,  devem  observar  os  princípios

constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,

elencados no art. 37, caput, da Constituição da República.

A Portaria nº 221, de 6 de maio de 2020, do Exmo. Senhor Ministro

de Estado do Turismo, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, na data de 7 de

maio de 2020, não obedeceu ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput,

da  Constituição  da  República,  atualmente  compreendido  como  princípio  da

juridicidade,  tendo  em  vista  que  o  ato  de  nomeação  de  Luciano  Querido  não

obedeceu  os  requisitos  obrigatórios previstos  nos  arts.  2º  e  5º  do  Decreto  nº

9.727/2019.

Ademais,  não  foi  observado  o  princípio  da  eficiência.  O

preenchimento de um cargo estrategicamente técnico, haja vista a natureza e as

funções  a  serem desempenhadas,  exigem capacitação  técnica,  obtida  através  da

formação acadêmica, experiência prática ou atividade profissional na área para a

qual o indivíduo foi nomeado. 

Espera-se do agente público o melhor desempenho possível de suas

atuações e atribuições, a fim de que sejam produzidos os melhores resultados. E isso
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somente será alcançado se o agente público tiver qualificação técnica compatível

com o cargo a ser ocupado.

Segundo  a  perspectiva  contemporânea  de  uma  Administração

Pública  gerencial,  não  basta  a  prática  de  atos  que  estejam  aptos  a  produzir

resultados  juridicamente  dele  esperados,  é  necessário  que  esses  atos  sejam

praticados com qualidades intrínsecas de excelência, a fim de possibilitar o melhor

atendimento das finalidades para ele previstas em lei. Certo é que esse dever de

eficiência do agente público é um direito dos cidadãos.

Nomear para um cargo de presidência, no qual se desempenham

funções técnicas de alta complexidade, uma pessoa sem formação e sem experiência

é um ato que claramente viola o princípio constitucional da eficiência.

Ademais, nota-se que o ato de nomeação, que deveria ter sido um

ato técnico, em razão da natureza e das funções do cargo, afastou-se dos cânones

exigidos  de  capacitação  técnica  do  nomeado,  indo  de  encontro  ao  princípio  da

impessoalidade, que deve nortear a atuação da Administração Pública. Houve um

evidente favorecimento a uma pessoa cuja  habilidade profissional  é incompatível

com  as  funções  a  serem  exercidas.  Uma  escolha  motivada  por  parâmetros

desconhecidos, mas certamente não baseada em critérios objetivos, como exigido

pela regulação aplicável.

À  luz  de  todo  o  exposto,  é  evidente  que  a  Portaria  atacada

desrespeitou os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e impessoalidade

previstos no art. 37, caput, da Constituição da República.
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3.5. DA OCORRÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE NA NOMEAÇÃO DO SEGUNDO RÉU

PARA O CARGO DE PRESIDENTE SUBSTITUTO DA FUNARTE

Na eventual hipótese de o juízo considerar o ato de nomeação para

o cargo de Presidente Substituto da FUNARTE como discricionário – o que se admite

apenas  a  título  de argumentação,  pois  não o é,  como visto,  à vista  de critérios

detalhados no Decreto federal nº 9.727/2019 -, revela-se flagrante a ocorrência de

abuso de poder, na forma de desvio de finalidade, pois a UNIÃO, pelo Ministério do

Turismo, não observou os limites legais do exercício do seu poder de nomeação. Tais

limites, fixados nas normas citadas,  vinculam a Administração Pública de modo a

balizar a satisfação finalística do interesse público definido no sistema jurídico, como

único resultado juridicamente aceitável.

O Ministério do Turismo, utilizando-se indevidamente do seu poder

de nomeações para cargos no Poder Executivo Federal, desviou-se da finalidade de

persecução do interesse público ao nomear para a Presidência de uma fundação, no

qual se desempenham funções técnicas de alta complexidade, uma pessoa que não

possui as habilidades e competências imprescindíveis para o bom desempenho das

atividades inerentes ao cargo.

Houve evidente atribuição de funções públicas a uma pessoa cuja

experiência profissional é incompatível com as atividades a serem exercidas. E esse

ilícito merece correção pelo Poder Judiciário.

3.6. DA POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO

O ato de nomeação para ocupar o cargo de Presidente Substituto da

Fundação Nacional de Artes deveria ter sido um ato estritamente técnico, tendo em

vista a natureza e as funções do cargo. Contudo, percebe-se que a Portaria nº 221,

de 6 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial da União, na Seção 2, na data de 7

de maio de 2020, infringiu a Constituição e a normativa de regência.
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Como a  natureza  do  cargo  de  Presidente  da  FUNARTE  demanda

diversos tipos de conhecimento, o ato de nomeação de algum indivíduo para ocupá-lo

é  um  ato  jurídico  sem  qualquer  natureza  política.  A  escolha  do  Presidente  da

fundação  deve  ser,  portanto,  lastreada  pela  análise  dos  critérios  de  capacidade

profissional  imprescindíveis  para  o  bom desempenho  das  atividades  inerentes  ao

cargo. 

De outro lado, como há critérios detalhados em decreto federal, o

ato de nomeação é vinculado. Não se trata de ato discricionário, pois a nomeação

não  é  atribuída  à  conveniência  e  oportunidade  da  Administração  Pública.  Ao

contrário,  pelos  exaustivos  critérios  para  nomeação  previstos  em  normativa

específica, existe ampla margem de controle jurisdicional da sua conformidade com

o ordenamento jurídico.

Cabe ao Poder Judiciário intervir, uma vez provocado, controlando

a  juridicidade  do  ato  de  nomeação  quando,  a  despeito  de  existir  norma

estabelecendo critérios básicos e específicos para nomeação de um indivíduo para

cargo comissionado DAS nível  6 (Decreto nº 9.727/2019),  a Administração Pública

deixa de observá-la, infringindo, ainda, os princípios constitucionais da legalidade,

eficiência e impessoalidade.

Registra-se que, ainda que o ato administrativo de nomeação ora

impugnado fosse político  –  o  que,  frisa-se,  não é -,  ainda  assim seria  permitido

controle  judicial  na  hipótese  de  flagrante  violação  dos  princípios  constitucionais

(STJ, AgInt no Ag 1433738/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/11/2019),

circunstâncias comprovadas no presente caso.

Lembre-se que, em caso semelhante, no qual se considerou haver

ingerência política na nomeação de indivíduo para o cargo de Diretor-Geral da Polícia

Federal, objeto do mandado de segurança nº 37.097/DF, o Supremo Tribunal Federal
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suspendeu  a  nomeação  e  posse  do  indivíduo,  entendendo  que  o  agente  público

desviou da finalidade de persecução do interesse público ao utilizar-se do seu poder

para atingir fim diverso daquele que a lei fixou (STF, Min. Rel. Alexandre de Moraes,

j. 29/4/2020). 

4. DOS REQUERIMENTOS LIMINARES. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Os requisitos para a concessão da  tutela provisória de urgência,

previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estão presentes.

A  plausibilidade  das  alegações  é  clara  diante  dos  documentos

acostados à inicial, oriundos do Inquérito Civil nº 1.30.001.002276/2020-80. 

Todas  as  provas  colhidas  atestam a  ilegalidade  perpetrada  pela

UNIÃO, quanto à publicação da Portaria de nomeação nº 221, de 6 de maio de 2020,

publicada no Diário Oficial  da União, Seção 2, na data de 7 de maio de 2020, e

mostram estar presente o fumus boni iuris.

O  periculum in mora  também está demonstrado, de um lado,  por

todos  os  riscos    anteriormente  apontados,  de inação por desconhecimento,  de  

atuação comissiva sem aptidão técnica, ou ainda de interrupção das atividades

normativas, administrativas e técnicas da FUNARTE. Todos estes cenários, à luz

das complexas funções desempenhadas pela terceira ré, são muito prováveis. 

O periculum in mora está comprovado também porque as apurações

evidenciaram que Luciano da Silva Barbosa Querido foi nomeado na data de 7 de

maio de 2020, já tendo tomado posse e entrado em exercício. 

Aguardar  a sentença final  sobre  o mérito faria com que Luciano

Querido  continue  praticando  diversos  atos  no  exercício  da  função,  tal  como
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informado no Ofício OE/PGF/FUNARTE/nº 033/2020 da FUNARTE, ou omitir-se por

inapetência técnica, durante meses ou anos, sem que tenha capacitação compatível

para o cargo. 

Por todo o exposto, e presentes os requisitos para a concessão da

tutela  provisória,  vem o  MPF requerer,  liminarmente,  inaudita  altera  parte,  na

forma dos artigos 300,  caput e § 2o, e seguintes do CPC, a  tutela provisória,  com

fulcro no art. 497, parágrafo único, do CPC, a fim de fazer cessar o ilícito cometido,

determinando-se a SUSPENSÃO dos efeitos da Portaria nº 221, de 6 de maio de

2020, do Exmo. Senhor Ministro de Estado do Turismo, publicada no Diário Oficial da

União, Seção 2, na data de 7 de maio de 2020, que nomeou Luciano da Silva Barbosa

Querido, para exercer o cargo em comissão de Presidente Substituto, código DAS

101.6, da Fundação Nacional de Artes,  comunicando-se a UNIÃO e a FUNARTE da

decisão para que cancelem o ato/termo de posse do segundo réu no referido

cargo, afastando-o desde logo do exercício de suas funções  .  

5. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

5.1.  a concessão da tutela provisória de urgência,  inaudita altera

parte, nos termos delineados no item anterior;

5.2.  a citação  dos  réus,  para  que  compareçam  à  audiência  de

conciliação, na forma do art. 334 do CPC;

5.3. não  agendada ou  frustrada a  audiência  de  conciliação,  que

sejam os réus instados a responder ao pedido no prazo legal, sob pena de confissão e

presunção de veracidade dos fatos alegados;
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5.4. ao final, requer que seja julgado procedente o pedido para:

5.4.1. reconhecer a ilegalidade da Portaria nº 221, de 6 de maio de

2020, do Exmo. Senhor Ministro de Estado do Turismo, publicada no

Diário Oficial da União, Seção 2, na data de 7 de maio de 2020, que

nomeou Luciano da Silva Barbosa Querido, para exercer o cargo em

comissão de Presidente Substituto, código DAS 101.6, da Fundação

Nacional  de  Artes,  declarando sua nulidade,  bem assim    dos seus  

efeitos já produzidos;

5.4.2. que  seja  concedida  na  sentença  a  tutela  inibitória, com

fulcro no art. 497, parágrafo único, do CPC, confirmando-se a tutela

provisória deferida, para que a primeira e a terceira rés cancelem o

ato/termo  de  posse  do  segundo  réu,  Luciano  da  Silva  Barbosa

Querido,  no  cargo  em comissão de Presidente Substituto,  código

DAS  101.6,  da  Fundação  Nacional  de  Artes,  fazendo  cessar  seu

exercício no cargo;

5.4.3.  a  fixação  de  prazo  não  superior  a  15  dias  a  partir  da

sentença condenatória, para o cumprimento da obrigação descrita

no item anterior, com estabelecimento de multa diária à parte ré

em caso de eventual descumprimento,  devendo os valores serem

revertidos em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (art. 13

da Lei nº 7.347/85), sem prejuízo das demais sanções previstas em

lei,  em  especial  para  a  execução  judicial  das  obrigações  não

cumpridas (arts. 536 e 537 do CPC); e

5.5. a condenação dos réus em custas e honorários advocatícios, em

valores a serem revertidos para a Conta Única do Tesouro Nacional.
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Requer  a  produção  de  todos  os  meios  de  prova  legalmente

admitidos, especialmente a prova documental superveniente e o depoimento pessoal

do segundo réu, tudo a ser especificado em momento oportuno.

Dá-se à presente causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Rio de Janeiro, 1 de julho de 2020.

ANTONIO DO PASSO CABRAL

Procurador da República

Lista de documentos:

Anexos 2 e 3 – Cópia integral do Inquérito Civil nº 1.30.001.002276/2020-80;

Anexo 4 – Portaria de nomeação nº 221, de 6 de maio de 2020, publicada no Diário

Oficial  da União  no dia  7 de  maio de 2020,  nomeando Luciano  da Silva Barbosa

Querido para exercer o cargo comissionado de Presidente Substituto da Fundação

Nacional de Artes – FUNARTE;

Anexo 5 - Busca infrutífera de currículo Lattes do segundo réu.
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