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N.º 521, DE 2019
(Da Sra. Áurea Carolina e outros)
Susta os efeitos da Portaria 1.576, de 20 de agosto de 2019, que susta
por 180 dias o edital de seleção para séries de TVs públicas com
recursos públicos do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA
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O CONGRESSO NACIONAL, no uso de suas atribuições e, com fundamento no
artigo 49, incisos V, X e XI, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1º - Este Decreto susta os efeitos da Portaria 1.576, de 20 de agosto de 2019, que
susta por 180 dias o edital de seleção para séries de TVs públicas.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O Ministério da Cidadania editou Portaria na terça-feira, 20 de agosto
de 2019, que susta por 180 dias o edital de seleção para séries de TVs públicas,
motivada pela censura a propostas com temática LGBT, conforme anunciou o próprio
presidente Jair Bolsonaro1. Ele citou nominalmente 4 (quatro) projetos classificados
na Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV – TVS PÚBLICAS – 2018, inscritos na
categoria diversidade de gênero e sexualidade, afirmando que as obras "não têm
cabimento" e que estavam “indo para o saco”, pois não receberiam os recursos da
Ancine. O Presidente da República disse que, se pudesse, "degolaria as cabeças" (sic)
da diretoria da Ancine, mas que sua ação está restrita nesse sentido porque os cargos
são definidos em mandatos com duração de quatro anos.
Com a suspensão, no entanto, os projetos citados pelo presidente não
serão os únicos prejudicados, já que o edital ainda previa o financiamento de cerca de
outras 70 iniciativas divididas em 12 categorias, como sociedade e meio ambiente,
qualidade de vida e profissões2.
Importa ressaltar que as motivações que sustentam a portaria têm forte
conteúdo discriminatório, ilustrado em sucessivas declarações públicas de agentes do
governo e visa retirar direitos LGBTI. Trata-se de expressão de uma condução política
do Executivo cujo efeito é avassalador sobre os direitos de minorias e grupos
vulneráveis. Essa portaria está no contexto de uma coleção de ofensas e declarações
discriminatórias desferidas por meio de manifestações públicas do atual Presidente
da República.
No fim de abril, o presidente vetou uma peça publicitária do Banco do
Brasil, marcada pela diversidade, e, agora, veta o financiamento pela Agência
Nacional do Cinema (Ancine) de filmes com temática LGBTI, sob o argumento de que
“garimpou” esse conteúdo e “se pudesse, teria degolado tudo”3, numa nítida
demonstração de que assuntos relacionados à diversidade constituem conteúdo sob
censura do governo.

1

Disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/bolsonaro-veta-filmes-com-temas-lgbt/
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/08/edital-com-series-lgbt-criticadas-porbolsonaro-em-live-e-suspenso.shtml
3
Disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/bolsonaro-veta-filmes-com-temas-lgbt/
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A Portaria 1.576 pode ser inserida neste rol de violação do princípio da
vedação do retrocesso social em sua nova regulamentação, em prejuízo da
diversidade no núcleo essencial de seu direito de participação popular no Governo
Federal. É, portanto, notório e flagrantemente ilegal o apagamento arbitrário da luta
por visibilidade e inclusão. Os atos de censura, discriminação e violência configura,
indubitavelmente, abuso de poder e abuso de direito e desvio de finalidade, ferindo
de morte o princípio da impessoalidade, a prevalência dos direitos humanos e a
dignidade da pessoa humana, todos consagrados na Constituição Federal e em
diversos Tratados Internacionais dos quais o Brasil é signatário.
A Convenção Americana de Direitos Humanos assim dispõe:
Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode
estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades
ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser
necessárias para assegurar:
a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou
b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da
saúde ou da moral públicas.

Soma-se a isso, com a nova portaria, a atitude de censura, o que também
afronta a Constituição Federal. O Artigo 5º da CF de 1988, cláusula pétrea da nossa
Carta Magna, garante a liberdade de todos os brasileiros em suas mais diversas
formas: de ir e vir, de manifestação, de pensamento, de crença, de expressão de
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, INDEPENDENTE DE
CENSURA OU LICENÇA. O mesmo artigo assegura o livre acesso à informação, bem
como o direito de reunir-se pacificamente e de se associar. Desde a promulgação do
texto constitucional, nunca foi tão necessário reafirmar publicamente esse direito,
uma vez que grande parte da população, dos mais diversos segmentos, reconhece em
recentes declarações e atitudes do Governo Federal ameaças explícitas a essas
liberdades.
Desde a ascensão de Jair Bolsonaro à Presidência da República, o Artigo 5º da
Constituição Federal vem sendo sistematicamente violado pelo Governo Federal.
Como exemplo, enumeramos abaixo alguns fatos recentes:
- Declarações do Presidente da República e de seu porta-voz de
que não seriam fomentadas pelo Governo Federal, através da
Ancine e da Lei Rouanet, obras artísticas que contrariassem “os
interesses e a tradição judaico-cristã”;
- Edital de seleção para financiamento de obras audiovisuais
por empresa do Banco do Brasil inclui no formulário de
inscrição perguntas quanto à existência de cenas de cunho
religioso ou político, violência e nudez, afrontando a liberdade
de expressão e crença4;
4

Disponível em: https://spbancarios.com.br/08/2019/comeca-censura-arte-no-governo-bolsonaro
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Instituições
públicas
científicas,
reconhecidas
5
internacionalmente, como a Fiocruz e o Inpe6 (Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais), são impedidas ou criticadas
por Ministros por divulgarem dados relativos ao uso de drogas e
ao desmatamento na Amazônia, respectivamente;
- Denúncias de trabalhadores da EBC – Empresa Brasileira de
Comunicação, de censura na cobertura jornalística relativa ao
Golpe Militar de 19647;
- Recusa da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior, agência de fomento ligada ao
Ministério da Educação, em financiar a nona edição do
Congresso Internacional Constitucionalismo e Democracia, sob
a argumentação em parecer técnico de que não podem ser
destinadas verbas públicas para eventos de cunho político ou
partidário8; dentre outros.
Reiteramos, portanto, que compete ao Congresso Nacional, regimental e
constitucionalmente, o dever de “fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer
de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta” e
de “zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição
normativa dos outros Poderes”. Desse modo, ainda que juridicamente a Constituição
confira ao Poder Executivo a competência formal privativa para dispor, mediante
portaria, sobre aspectos do funcionamento da administração federal, essa delegação
legislativa não é absoluta e tem limites claramente definidos. Por isso, também é
competência do Poder Legislativo sustar os atos normativos do Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
Em outras palavras, é preciso deter as ações do governo motivadas por
interesses ideológicos particulares ou pessoais que vão de encontro à legislação,
desconstituem direitos e garantias fundamentais e promovem retrocessos.
Vislumbra-se nítido o abuso de poder por parte do Executivo ao editar a Portaria
1.576, o que caracteriza uma clara “exorbitância do poder regulamentar”, conforme
art. 49, V, da Carta Magna, em desrespeito à ordem constitucional. Fica claro,
portanto, o desvio de finalidade da presente portaria. O que se quer é perseguir a livre
expressão, contrariando dispositivos constitucionais e legais.
Observa-se, portanto, que a Portaria que se pretende sustar extrapolou,
e muito, o poder regulamentar concedido ao Poder Executivo, sendo absolutamente
incompatível com os princípios reitores da Constituição Federal de 1988,
5

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ministro-ataca-fiocruz-diz-que-nao-confia-em-estudosobre-drogas-engavetado-pelo-governo-23696922
6
Disponível em: https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/08/01/governorebate-dados-do-inpe-mas-nao-indica-numero-real-de-desmatamento.htm
7
Disponível em: http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censura-ditadura-e-golpeem-reportagens/
8
Disponível em: https://constitucionalismodemocratico.direito.ufg.br/n/119053-nota-de-repudio-a-censuraatinge-as-agencias-de-fomento
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especialmente em relação à dignidade da pessoa humana e livre expressão e
manifestação.
Por todo o exposto, considerando que a Portaria nº 1.576 representa
claro desrespeito à ordem constitucional (caracterizando, portanto, clara
“exorbitância do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”,
conforme art. 49, V da Carta Magna), cabe ao Congresso Nacional, com fundamento
na Constituição Federal, sustar a referida Portaria.
Por todo o exposto, pedimos o apoio para a aprovação do presente
projeto de decreto legislativo.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2019.

Áurea Carolina
2.a. Vice-Presidente da Comissão de Cultura
PSOL/MG
Benedita da Silva
Presidente da Comissão de Cultura
PT/RJ
Ivan Valente
Líder do PSOL
PSOL/SP
Jandira Feghali
Titular da Comissão de Cultura
PCdoB/RJ
Fernanda Melchionna
Vice-Líder do PSOL
PSOL/RS
Edmilson Rodrigues
PSOL/PA
Glauber Braga
PSOL/RJ
Luiza Erundina
PSOL/SP
Marcelo Freixo
PSOL/RJ
Sâmia Bomfim
PSOL/SP
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Talíria Petrone
PSOL/RJ
David Miranda
PSOL/RJ
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;
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VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a
suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses
e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional;
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade
competente;
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter
paramilitar;
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem
de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em
julgado;
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro,
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar
de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada
pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
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XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da
imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem
ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais
e associativas;
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei
brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais
favorável a lei pessoal do de cujus ;
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal;
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a
lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à
pena de reclusão, nos termos da lei;
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados,
civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático;
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XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de
reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as
seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a
natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com
seus filhos durante o período de amamentação;
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime
comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de
opinião;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória;
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal,
salvo nas hipóteses previstas em lei;
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for
intentada no prazo legal;
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa
da intimidade ou o interesse social o exigirem;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;
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LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por
seu interrogatório policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder;
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data , quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do poder público;
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e
em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou
associados;
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
LXXII - conceder-se-á habeas data :
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante,
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter
público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso,
judicial ou administrativo;
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o
autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos;
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que
ficar preso além do tempo fixado na sentença;
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data , e, na forma da
lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Inciso
acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação
imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte.
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§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos
dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja
criação tenha manifestado adesão. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Artigo com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
.......................................................................................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República,
não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de
competência da União, especialmente sobre:
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de
crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da
União;
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou
Estados, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas;
VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII - concessão de anistia;
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria
Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito
Federal; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012, publicada no DOU de
30/3/2012, produzindo efeitos 120 dias após a publicação)

X – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas,
observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública; (Inciso
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
XII - telecomunicações e radiodifusão;
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XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas
operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado
o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Inciso acrescido pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998 e com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a
permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam
temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do
País, quando a ausência exceder a quinze dias;
IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio,
ou suspender qualquer uma dessas medidas;
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores,
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII – fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos
Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e
153, § 2º, I; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar
os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição
normativa dos outros Poderes;
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de
rádio e televisão;
XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos
hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com
área superior a dois mil e quinhentos hectares.
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas
Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos
diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente,
informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a
ausência sem justificação adequada. (“Caput” do artigo com redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 2, de 1994)
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§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara
dos Deputados ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos
com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.
§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão
encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas
referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não
atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas. (Parágrafo
com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PORTARIA Nº 1.576, DE 20 DE AGOSTO DE 2019
O
MINISTRO
DE
ESTADO
DA
CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso I, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na
Lei 11.437, de 28 de dezembro de 2006, no
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967, bem como no Decreto nº 6.299, de 12 de
dezembro de 2007, resolve:
Art. 1º Ficam suspensos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por
igual período, os termos do Edital de Chamamento para TVs Públicas, com recursos públicos
do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA, lançado em 13 de março de 2018, em razão da
necessidade de recompor os membros do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual CGFSA.
Art. 2º Após a recomposição do CGFSA, fica determinada a revisão dos critérios
e diretrizes para a aplicação dos recursos do FSA, bem como que sejam avaliados os critérios
de apresentação de propostas de projetos, os parâmetros de julgamento e os limites de valor
de apoio para cada linha de ação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
OSMAR GASPARINI TERRA

FIM DO DOCUMENTO
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