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RESUMO
Sem o acesso à cultura as pessoas não conseguem desenvolver vínculos sociais e sua
identidade. No entanto, nenhum direito é absoluto, assim como para cada direito conquistado
há uma obrigação imposta. Tem sido comum a interferência do Poder Judiciário, do
Ministério Público e dos Tribunais de Contas no que diz respeito à destinação de recursos
públicos às políticas de incentivo aos eventos culturais, principalmente, quando tais eventos
ocorrem em municípios ou estados que decretaram estado de calamidade pública ou de
emergência. De um lado há os que afirmam que os direitos culturais propiciam à sociedade o
aumento do bem estar das pessoas e a solução para diminuir os impactos econômicos
provocados por desastres. Afinal, esses eventos culturais também geram emprego e renda nas
comunidades. Por outro, os que veem a necessidade da mitigação desse direito uma vez que
seria uma conduta imoral o Poder Público decretar estado de calamidade ou situação de
emergência e, ao mesmo tempo, autorizar gastos de altos valores com estrutura de eventos em
nome da tradição e da cultura. Este comportamento do gestor público configura desrespeito
aos princípios constitucionais, dos quais à Administração Pública está sujeita, ensejando a
esses agentes políticos, a responsabilização por improbidade administrativa.
Palavras-chave: Acesso à cultura. Eventos culturais. Estado de Calamidade. Situação de
Emergência. Improbidade Administrativa.

ABSTRACT
Without cultural rights, people don´t have social relations neither identity. However, any
right is absolutely; for every right won there´s an obligation. Is has been common the
judiciary, public prosecutor and the Court of Counts interfere in how the public
administration spends public funds, especially on the public policies of incentive cultural
when events happening at municipalities and states that are in state of emergency. On one
side, there are people that affirm that the cultural rights provide to society a growth on his
welfare state and the solution for reduce economics impacts caused by disasters. After all, this
cultural events also provide employ and income on the communities. On the other hand, there
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are people that understand be necessary reduce this right, because the public manager that
spends public funds with music events and all its structure, when decreed emergency
situation, there are immoral behavior. This behavior of the public administrator configures
disrespect to constitutional principles, which is subject to government, allowing for these
politicians, accountability for administrative misconduct.
Key-Words: Access to culture. Cultural events. State of Calamity. Emergency Situation.
Administrative Misconduct.

1 INTRODUÇÃO
A cultura não só contribui para a formação de identidades e a construção da base
simbólica e de valores de uma sociedade, mas também atende a muitos outros propósitos,
desde o crescimento econômico até o reconhecimento social.
Pelo fato de a cultura exercer um papel tão importante, às vezes, é difícil entender que
os direitos culturais tenham despertado pouco interesse em termos políticos – e legais – e que
a regulamentação do setor cultural e o papel da cultura em diferentes processos sociais
tenham levado um longo tempo para ganhar forma. No entanto, existe um consenso de que a
cultura gera direitos e deveres, e, atualmente, há vários instrumentos normativos que tentam
dar uma resposta a essa tarefa3.
Deste modo, a importância que tal direito exige fez surgir a necessidade de maior
visibilidade dos aspectos transversais da cultura, ao mesmo tempo em que uma voz de crítica
do setor cultural de que o direito à cultura não pode ser tratada como um mercado de respostas
fáceis.
Muito comum nos últimos anos a interferência do Poder Judiciário, do Ministério
Público e dos Tribunais de Contas no que diz respeito à destinação de recursos públicos às
políticas de incentivo aos eventos culturais, principalmente, quando tais eventos ocorrem
concomitantemente com desastres, como secas, enchentes e outros períodos de calamidade
pública4.
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Ao mesmo Estado que tem a obrigação de proteger os cidadãos dos riscos e dos
problemas provocados pelos desastres e fenômenos da natureza, cabe o incentivo às
manifestações culturais. Todavia, pontos merecem destaques: (I) Como cobrar de um gestor
público recursos financeiros para a realização de festa pública quando parte da população está
sofrendo diante de uma forte seca? (II) É aceitável um governante, em nome de uma tradição,
gastar altos valores na realização de festas públicas? (III) Não seria do interesse público a
realização de eventos culturais como forma de incentivar o reaquecimento da economia local,
através da geração de emprego e renda, como forma de atenuar as perdas patrimoniais
causadas por determinadas catástrofes?
Enfim, muitos são os questionamentos e diferentes visões. O fim deste trabalho não é
esgotar todas as posições, muito menos, responder todas as perguntas. Pelo contrário, colocase na perspectiva de gerar novas perguntas e reflexões. Limitar-se-á a uma breve análise sobre
os gastos com a realização de eventos culturais em períodos excepcionais e o direito à cultura.
Além disso, abordará se subsiste o dever-poder dos governantes em investir em determinadas
manifestações ante a condição de calamidade/emergência.
Sem esquecer, também, do gestor público que se utiliza do fundamento de incentivo à
cultura, nestas situações, como forma de praticar atos que implicam em improbidade
administrativa, ferindo, dentre outros, os princípios da legalidade e da moralidade.

2 O DIREITO E INCENTIVO AOS EVENTOS CULTURAIS
O direito de participar da vida cultural é essencial para que as pessoas desenvolvam
vínculos sociais e sua identidade. Em um espaço cultural compartilhado, o acesso à vida
cultural e a participação nela constituem uma parte essencial para o sucesso das políticas.
Além disso, o direito à cultura é garantido constitucionalmente a todos os brasileiros, em seu
artigo 215:
O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.

Como alertou Rui Barbosa (1933, p. 489), "não há, numa Constituição, cláusulas a que
se deva atribuir meramente o valor moral de conselhos, avisos ou lições. Todas têm a força
imperativa de regras".
Um dos primeiros instrumentos internacionais a abordar o acesso à participação na vida
cultural é a Recomendação de Nairóbi da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) de 1976 sobre a Participação e Contribuição Popular na Vida
Cultural5. A recomendação, não legalmente vinculativa, define o acesso como
as oportunidades concretas disponíveis a todos em particular por meio da criação de
condições socioeconômicas apropriadas para a livre obtenção de informações,
treinamento, conhecimento e compreensão e para usufruto dos valores culturais e da
propriedade cultural.

Da mesma forma, a participação é definida como

5

Disponível em < http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=249>. Acesso em 03 de agosto de
2013.

as oportunidades concretas garantidas a todos – grupos e indivíduos – para sua livre
expressão, comunicação, ação e engajamento em atividades criativas com vistas ao
pleno desenvolvimento de sua personalidade, uma vida harmoniosa e o progresso
cultural da sociedade.

Quando as pessoas são excluídas da vida cultural, isso pode ter consequências para o
bem-estar e até para a sustentabilidade da ordem social. A participação está intimamente
relacionada à capacidade dos cidadãos de criar um senso de responsabilidade em áreas como
respeito pelos outros, não discriminação, igualdade, justiça social, preservação da diversidade
e do patrimônio e no que se refere à outra cultura (LAAKSONEN, 2010).
As políticas culturais de nível local podem funcionar como uma atividade essencial de
cidadania, liberdade, autonomia, diversão, lazer e crescimento econômico, fortalecendo os
fenômenos sociais e o acesso e a participação, com o senso de se reconhecer em uma
comunidade. Por sua vez, também pode gerar contraposições e conflitos que trazem um
desafio especial à formação de políticas culturais.
O que faz de um indivíduo um cidadão (ou não) de uma cidade ou um lugar em
particular é, em considerável medida, determinado pelos aspectos culturais. As culturas
específicas das comunidades em que se nasce e cresce moldam a percepção de representação
que é totalmente produto de uma localidade.
Nas comunidades locais, geralmente, é que se cultivam estilos de vida e a participação
da vida cultural. Se elas são monótonas ou inspiradoras, vibrantes ou agonizantes,
satisfatórias ou desencantadoras e pobres ou ricas, também depende de como uma cidade trata
seus assuntos culturais e estabelece suas políticas.
Em relação aos direitos culturais, o Professor José Afonso da Silva (1993, p. 280) assim
os compreende, como:
a) o direito à criação cultural, compreendidas as criações científicas, artísticas e
tecnológicas;
b) direito de acesso às fontes da cultura nacional;
c) direito de difusão da cultura;
d) liberdade de formas de expressão cultural;
e) liberdade de manifestações culturais;
f) direito-dever estatal de formação do patrimônio cultural brasileiro e de proteção
dos bens de cultura (...).

As políticas que incentivam esses aspectos podem ter impactos de grande alcance sobre
a coesão social, a formação da cidadania e a construção de vidas significativas. A
compreensão mais ampla está no artigo 22, da Resolução 217-A, na qual está a Declaração
Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que diz:
toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à
realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.

O acesso à vida cultural e a possibilidade de fazer uma contribuição significativa e
participar das atividades, da vida e da criação culturais, ganham mais importância em tempos

de crises e dificuldades. Segundo estudos recentes6, as indústrias criativas constituem um dos
poucos setores que conseguiram resistir à crise global. Por exemplo, houve quem afirmasse
que as crises financeiras argentinas estimularam as atividades criativas e artísticas. A
participação na vida cultural pode até não oferecer soluções econômicas, mas aumentará o
bem estar das pessoas e o senso de pertencimento.
Além de todo o aspecto de personalidade e desenvolvimento provocado pelo acesso aos
direitos culturais, importante ressaltar o retorno econômico proporcionado por essas
manifestações, desde o vendedor de uma pequena banca de artesanato até empresários da rede
hoteleira do local onde se realiza um festival. No entanto, este setor da sociedade civil, ainda,
tem uma grande dependência de verbas públicas.
Daí ser necessário observar os conteúdos e a capacidade operacional de quem é
beneficiado com tais incentivos, tudo porque os apoios e estímulos são feitos segundo os
preceitos constitucionais – impregnados de valores – e com recursos públicos, que precisam
ser fiscalizados quanto ao emprego previsto. Sem esquecer, principalmente, do postulado de
que para cada direito adquirido, há uma obrigação.

3 ESTADO DE EMERGÊNCIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA E A
CONTRATAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS: UMA RELAÇÃO
DIFÍCIL
O Decreto Federal nº 7.257/2010 que regulamenta, dentre outros, o reconhecimento de
situação de emergência e estado de calamidade pública, traz em seu artigo 2º, Inc. II e III, os
seguintes conceitos:
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
III - situação de emergência: situação anormal, provocada por desastres, causando
danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de
resposta do poder público do ente atingido;
IV - estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por desastres,
causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da
capacidade de resposta do poder público do ente atingido (grifos nossos);

Tem sido comum em diversos municípios do Nordeste brasileiro a decretação de estado
de calamidade em virtude da grave estiagem que frequentemente assola essa região, que causa
a queda da produção agrícola e o perecimento dos animais, dentre outros prejuízos de ordem
econômica e social7.
Por isso, com vistas a tornar mais efetivo o combate aos efeitos nefastos da seca ou
outras catástrofes os chefes dos poderes executivos, sejam estaduais ou municipais, decretam,
entre outras medidas, o estado de emergência ou de calamidade pública.
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A configuração do estado de emergência ou de calamidade pública, nos termos descritos
no Decreto Federal 7.257/2010, permite ao governo federal apoiar de modo complementar os
municípios que se encontrem em tal situação, em especial, no aspecto financeiro. Além disso,
as rotinas administrativas são adaptadas à situação atípica pela qual o município passa,
atenuando, por exemplo, as exigências previstas para a contratação direta de serviços e/ou
obras8.
Logo, nessa perspectiva e diante desse cenário, o mais lógico seria considerar
incompatível a contratação de bandas ou megaestrutura e a realização de festivais e carnavais
por parte do Poder Público, enquanto perdurar a referida situação de emergência ou de
calamidade pública, uma vez que parte de sua população enfrenta adversidades causadas pelos
desastres.
Interessante trazer à análise, medida deste ano do Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba9. Embora seja órgão auxiliar do Poder Legislativo, os Tribunais de Contas são
funcionalmente autônomos, o que afasta qualquer relação de hierarquia ou de subordinação.
Tratando-se de órgão de controle eminentemente técnico, aos quais competem fiscalizar o
cumprimento das regras e princípios jurídicos que disciplinam a utilização dos recursos
públicos:
O presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, conselheiro Fábio Nogueira,
informou que a Corte estará encaminhado expediente aos gestores dos municípios,
onde se realizarão festas juninas, alertando-os para o cumprimento das exigências
previstas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e das Resoluções Normativas
03/2009 e 01/2013 do TCE, quanto à efetuação de despesas para a contratação das
atrações para as festividades. A RN – 03/2009 regulamenta os procedimentos a
serem adotados para contratação de bandas, grupos musicais, profissionais ou
empresas do setor artístico, sujeitos ao exame do Tribunal; enquanto a RN –
01/2013 determina o envio de documentos relativos à realização de festividades.
Os gestores, além da obediência a essas normas, segundo o conselheiro Fábio
Nogueira, também serão orientados a encaminharem, previamente, a programação
dos festejos. O conselheiro Fábio Nogueira lembrou que muitos dos municípios
paraibanos que, tradicionalmente, realizam festividades no mês de junho,
decretaram estado de calamidade em razão do prolongado período de estiagem,
que vem comprometendo a economia e, consequentemente, o bem estar da
população. De acordo com o presidente do TCE, Fábio Nogueira, essas normas
se inspiram nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública,
“com destaque para os da legalidade, moralidade, economicidade, legitimidade
e razoabilidade, a fim de que se evitem os gastos excessivos com contratações e
se assegure o equilíbrio das contas públicas”. Conforme lembrou o conselheiro
Fábio Nogueira, a intenção do TCE não é impedir a realização dos festejos, mas
um apelo ao bom senso dos gestores quanto à utilização dos recursos públicos.
“Há casos em que, pela tradição e pela formatação, o evento resulta em um
incremento à economia do município, mas, nem nesses casos deixarão de se
analisar todos os demonstrativos financeiros que os gestores se obrigam a
encaminhar ao Tribunal”. (grifos nossos)

Prima facie, seria uma grande contradição o administrador público que decreta uma
situação de emergência ou calamidade e, ao mesmo tempo, abre procedimentos
administrativos e solicitações de verbas para realização de grandes festas ou festivais com
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megaestruturas e de altos valores. Tal prática pode consubstanciar uma flagrante violação aos
princípios constitucionais atinentes à Administração Pública.
A preocupação do constituinte quanto à normatização da Administração Pública faz-se
sentir, principalmente, no caput do artigo 37 da Constituição Federal, onde foram insculpidos
princípios que encerram o sustentáculo de toda a atividade administrativa pública direta e
indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quais
sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência10.
Ditos princípios informam e balizam a generalidade da Administração Pública e todo
ato ou omissão de agente público que de alguma forma deles mantenha distanciamento,
merecerá a imediata repressão, seja através da própria Administração, que tem poder de
autotutela, seja através do Poder Judiciário.
Inclusive, a violação aos princípios norteadores da Administração Pública é considerada
ato de improbidade administrativa11 que, caso configurado, enseja o ressarcimento integral do
dano, se houver; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos e
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente12.
Passa-se agora a análise de alguns dos princípios que orientam a Administração Pública
e como sua violação afronta a ordem constitucional.
3.1 Princípio da Legalidade
Na medida em que o Estado deve submeter-se à ordem jurídica, todos os atos do Poder
Público devem buscar o seu fundamento de validade no padrão normativo originário do órgão
competente. Estabelece Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves (2010, p. 79) que
os atos administrativos devem ser praticados com estrita observância dos
pressupostos legais, o que, por óbvio, abrange as regras e princípios que defluem do
sistema. No entanto, pode ser concebido em uma perspectiva dicotômica: a) como
uma relação de compatibilidade do ato com a lei, resultando na não-contrariedade
dos preceitos normativos; ou b) como uma relação de conformidade com o ato com
a lei, o que somente legitimaria a atuação estatal em havendo previsão normativa e
na medida em que os atos praticados se mantivessem adstritos aos limites desta.

Aqui merecem transcrição, pela sua lucidez, as lições Professor Hely Lopes Meirelles
(1991, p. 78), para quem
a legalidade, como princípio de administração (Const. Rep., art. 37, caput), significa
que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou
desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar,
civil e criminal, conforme o caso (...). Na Administração Pública, não há liberdade
nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a
lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A
lei, para o particular, significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público
significa ‘deve fazer assim’.
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Um administrador público está vinculado a inúmeros dispositivos legais, uma vez que
ao gestor é possível tudo o que a lei permite, enquanto ao particular é possível tudo o que a lei
não proíbe. Segundo o Professor Celso Antonio Bandeira de Mello (2008, p. 100),
o princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, e visceralmente, a quaisquer
tendências de exacerbação personalista dos governantes. Opõe-se a todas as formas
de poder autoritário, desde o absolutista, contra o qual se irrompeu, até as
manifestações caudilhescas ou messiânicas típicas dos países desenvolvidos. (...) É
antídoto natural do poder monocrático ou oligárquico, pois tem como raiz a ideia de
soberania popular, de exaltação da cidadania.

O chefe do executivo tem o poder de decretar o estado de calamidade ou de emergência
pública, desde que preenchidos determinados requisitos. Com essa ação, ele poderá,
excepcionalmente, praticar atos administrativos com menos formalidades, afinal, neste
período demanda resoluções mais rápidas e eficientes. No entanto, essas prerrogativas são
para assegurar o interesse público e não para utilizar-se dos recursos ao seu livre arbítrio ou
malversar o erário.
3.2 Princípio da Moralidade Administrativa
A atual Constituição Federal inovou em relação às anteriores e erigiu em princípio
autônomo a moralidade administrativa, antes reconhecida apenas como corolário do Princípio
da Legalidade. A partir de então, passou-se a exigir do administrador uma moral que
decorresse não só da estrita observância da lei, mas, principalmente, do respeito à ética, à boafé e à honestidade.
Como afirma José Afonso da Silva (1997, p. 440), “todo ato lesivo ao patrimônio
agride a moralidade administrativa”. E nos casos em apreço, a lesão ao erário é certa uma
vez que os recursos que deveriam atender primeiramente aos cidadãos vítimas de desastres,
são gastos em contratação de bandas, em determinados segmentos de eventos, que não pode
ser a prioridade absoluta de nenhum gestor.
Importante trazer para análise o ensinamento de GARCIA e ALVES (2010, p. 94):
Ao valorar os elementos delineadores da moralidade administrativa, é defeso ao
agente público direcionar seu obrar por critérios de ordem ideológica ou de estrita
subjetividade. Ao interpretar e aplicar a norma, deve o agente considerar os valores
norteadores do sistema jurídico, ainda que se apresentem dissonantes de sua visão
pessoal. Assumindo espontaneamente o ônus de gestor da coisa pública, tem o
agente o dever de agir em harmonia com as finalidades institucionais próprias do
órgão que ocupa, o que demonstra que o conceito de moralidade administrativa tem
índole eminentemente teleológica.

A quebra do princípio da moralidade não pode ser visto apenas sob o ângulo de eventual
prejuízo ao erário. A abrangência do princípio, ante a sua novel autonomia no nosso direito
positivo, avança para além dos casos de lesão ao patrimônio, até porque se ficasse restrito a
este plano, estaria comportado no Princípio da Legalidade, do que seria desnecessária e
mesmo incorreta a sua inserção no texto constitucional, ladeando outros princípios
autônomos.
A fiscalização e o controle pelos órgãos competente e, principalmente, pela população
aos administradores, não significa um atentado ao poder de decisão que também lhe cabe,

pelo contrário, como afirmado anteriormente, eles estão vinculados à lei. Como muita clareza,
explicam GARCIA e ALVES (2010, p. 07):
O poder de decisão, sempre que outorgado ao agente público, trará consigo a
semente do abuso, que pode florescer ou não. A manutenção desse poder nos limites
da lei e da razão é uma das finalidades a serem alcançadas pelo sistema da divisão
dos poderes, o que evitará a disseminação do arbítrio e da corrupção. A partir de um
controle recíproco entre as diferentes funções estatais, maior será a possibilidade de
contenção dos desvios comportamentais dos agentes públicos.

Neste sentido, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal (STF):
A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está
necessariamente subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se
refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa.
Esse postulado fundamental, que rege a atuação do Poder Público, confere
substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a
ordem positiva do Estado. O princípio constitucional da moralidade administrativa,
ao impor limitações ao exercício do poder estatal, legitima o controle jurisdicional
de todos os atos do Poder Público que transgridam os valores éticos que devem
pautar o comportamento dos agentes e órgãos governamentais. (ADI 2.661MC, Rel.
Min. Celso de Mello, DJ 23/08/02).

A moralidade limita e direciona o dever administrativo, tornando obrigatório que os atos
dos gestores não subjuguem os valores que defluam dos direitos fundamentais dos
administrados, o que permitirá a valorização e o respeito aos seus concidadãos.
3.3 Princípio da Proporcionalidade
Para a atuação do gestor público ser legítima, é necessário haver o equilíbrio, a
harmonia, a motivação e a racionalidade dos atos praticados. Neste cenário, percebe-se a
importância do princípio da proporcionalidade. O que antes se limitava ao Direito Penal, ao
juiz proferir uma pena proporcional ao crime praticado, atualmente, cabe, também, ao agente
público, afinal, a inadequação de um ato administrativo, ter-se-á desproporcionalidade,
consequentemente, sua própria ilegalidade.
Para GARCIA e ALVES (2010, p. 105), “o princípio da proporcionalidade impõe a
obrigação de que o Poder Público utilize os meios adequados e interdita o uso de meios
desproporcionais”. Segundo os autores este princípio,
deflui da concepção de Estado Democrático de Direito e da necessidade de proteção
aos direitos fundamentais assegurados pela Constituição, neles estando ínsito. Isto
porque de nada valeria estruturar uma organização política sob os auspícios da
ordem jurídica, ou mesmo conferir determinados direitos, liberdades e garantias aos
indivíduos, se eles, a qualquer tempo, pudessem sofrer indiscriminadas limitações,
as quais poderiam chegar ao extremo de comprometer os próprios fins visados pelo
constituinte.

Logo, proporcionalidade, é princípio de defesa da ordem jurídica, restringindo o arbítrio
e preservando a legitimidade da atuação do administrador público. Essa proporcionalidade
deve ser medida não pelos critérios pessoais do gestor, mas segundo os padrões comuns e
legítimos da sociedade em que vive.

3.4 Atos que implicam às penalidades da Lei nº 8.429/92
A Constituição Federal prescreve, em seu artigo 37, § 4º, que os atos de improbidade
administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei,
sem prejuízo da ação penal cabível. A partir de tal comando, foi concebida a Lei nº 8.429/92,
que definiu os atos de improbidade administrativa, cominou as sanções aplicáveis e
estabeleceu aspectos procedimentais atinentes à matéria.
O termo improbidade tem origem latina (improbitate), sendo significado de falta de
probidade, mau caráter, desonestidade13. Nos termos da Lei nº 8.429/92, está associado à
atuação desvirtuosa do administrador público, conduta desonesta, que não aproveita ao
interesse público.
Prescreve o artigo 4º da Lei nº 8.429/92 que os agentes públicos de qualquer nível ou
hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos.
Esta referida lei definiu os atos de improbidade administrativa em três dispositivos: no
artigo 9º, cuida dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito;
no artigo 10, trata dos atos que causam prejuízo ao erário; e no artigo 11, prescreve os atos
que atentam contra os princípios da Administração Pública. Sobre este artigo 11, ensina a
Professora Di Pietro (2012, p. 881):
(...) o caput deixa as portas abertas para a inserção de qualquer ato que atente contra
os princípios da administração pública ou qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Vale
dizer que a lesão ao princípio da moralidade ou a qualquer outro princípio imposto à
Administração Pública constitui uma das modalidades de ato de improbidade. Para
ser ato de improbidade, não é necessária a demonstração de ilegalidade do ato; basta
demonstrar a lesão à moralidade administrativa.

O prejuízo causado pelo administrador ímprobo, nesses casos, não é somente o
dispêndio de recursos do erário, mas também a condenação dele nas sanções da Lei da
Improbidade Administrativa, numa tentativa de restaurar a moralidade e o crédito que devem
permear toda atividade da Administração Pública. Nestas situações, percebe-se que há um
caráter punitivo, como também preventivo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cultura não é um fato estático, mas um organismo vivo e, portanto, as formas de
participação também passam por mudanças. O Poder Público, como está prescrito
constitucionalmente, tem o dever de oportunizar aos cidadãos o acesso e o incentivo às
práticas culturais, cabendo a estes a escolha de participar ou não, e tudo isso deveria ter uma
base normativa que garantisse essas possibilidades nas diversas circunstâncias e para todos.
Deve-se ressaltar que as políticas públicas, principalmente, as culturais, devem refletir
sobre aquilo que contribui para a construção de um ambiente capacitador em que os direitos à
participação na vida cultural ou o acesso a ela estejam contemplados.
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Conf. Dicionário Aurélio Eletrônico – Século XXI. Versão 3.0. S.l.: Editora Nova Fronteira, 1999.

Não se pode desprezar que a grande maioria dessas manifestações culturais gera
emprego e renda nas comunidades locais. Por exemplo, os festejos alusivos a santos da Igreja
Católica no mês de junho proporcionam o turismo e a prestação de serviços em muitas
cidades nordestinas, como Mossoró/RN, Caruaru/PE e Campina Grande/PB. Não se pode
negar que essas festas, além do reconhecimento cultural de uma tradição de séculos14, atraem
um considerável número de visitantes de outras regiões do estado e do país, atraindo novos
investimentos, servindo, de certa forma, para diminuir as perdas patrimoniais causadas por
certos desastres.
Todavia, em determinadas situações, vê-se que o retorno financeiro e cultural às
comunidades locais é bem menor que os recursos alocados na contratação de bandas com
altos cachês, de trios elétricos e outras estruturas. O direcionamento de recursos públicos para
beneficiar restritos grupos empresariais, em nome da cultura, caracteriza, nessa medida, atos
que desmoralizam a Administração Pública e seus princípios, por isso devem sujeitar esse
mau gestor às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).
Para alguns, nos períodos em que o próprio Poder Público decreta estado de emergência
ou de calamidade pública é discrepante a contratação de bandas com altos cachês, megaestrutura de palco e som, serviços de buffet ou iluminação.
Por outro lado, é perfeitamente compatível a promoção de eventos culturais com a
gestão de recursos escassos por parte da Administração Pública. Mesmo em situações de
emergência ou de calamidade pública o gestor deve gerenciar seus recursos de modo a
aperfeiçoar as necessidades da população. Em determinadas localidades, eventos culturais são
necessários para a manifestação e preservação da cultura popular, além de gerar algum
retorno financeiro ao município. Conciliar tais necessidades é o ofício do gestor e ele deve ser
responsável pela execução de ações públicas que permitam a consagração e preservação de
direitos da sociedade sem comprometer o erário. Em diversos municípios, a quantidade de
dias de evento ou de sua estrutura foi diminuída a fim de reduzir os custos sem que houvesse
o cancelamento das festividades15.
Não que o direito à cultura seja mais ou menos importante que os demais, é preciso
políticas públicas de incentivo às legítimas manifestações culturais, desde que haja
proporcionalidade nos gastos, com o planejamento cabível, a limitação legal e, realmente, do
interesse público. O gestor, em que pese o direito a cultura e ao lazer, deve repensar sua
política de gastos com itens de festividades. Não necessariamente vetando-os ou
simplesmente não mais realizando aquelas que caracterizam e marcam a cultura local. O
gestor, em meio a tal situação atípica, deve repensar a estrutura do evento e reduzir os custos.
Deste modo, tem-se a concretização do princípio da razoabilidade na Administração Pública e
concilia-se o direito à cultura e ao lazer com a racionalidade nos gastos públicos.

14

No mês de junho, por exemplo, são comemorados os dias de Santo Antônio, São João e São Pedro, com a
celebração de quadrilhas, shows culturais, promoção da cultura popular, além de fomentar o turismo e diversas
manifestações populares nas cidades.
15

Notícia disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/01/mp-quer-impedircontratacao-de-bandas-para-festa-em-cidade-do-rn.html> Acesso em 19 de agosto de 2013.
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