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ALEXANDRE PADILHA, brasileiro, deputado 

federal pelo PT/SP, com endereço na Praça dos Três Poderes – Câmara 

dos Deputados, gabinete 956, anexo IV, CEP 70160-900 – Brasília –DF, 

CLARA LEVIN ANT, arquiteta, brasileira, com endereço na rua 

Brigadeiro Galvão 153, São Paulo/SP, JOSÉ GERALDO DE SOUSA 

JUNIOR, brasileiro, casado, professor e ex-Reitor da Universidade de 

Brasília, portador da Cédula de Identidade n° 250536, SSP/DF, , 

MARCIO SOTELO FELIPPE, advogado, ex-Procurador Geral do Estado 

de São Paulo, portador da cédula de identidade de nº 7989175, residente 

e domiciliado na rua Guarará, 261, ap 21, Jardim Paulista, Cep 01425 

001 e PATRICK MARIANO GOMES, brasileiro, solteiro, advogado 

inscrito na OAB/SP sob o número 195.844, , vêm a Vossa Excelência, 

apresentar  

REPRESENTAÇÃO  

em desfavor do ex-Secretario Especial  da Cultura 

ROBERTO REGO PINHEIRO ALVIM, pelos fatos e motivos a seguir 

delineados.  

 

 



Dos fatos. 

Em vídeo postado na data de ontem, na rede 

social twitter da Secretaria então chefiada pelo Representado, há evidente 

e  direto estímulo ao discurso de ódio, eugenia e rascismo com uma 

performance em que se evoca texto, estética e concepção nazista. 

O video foi gravado e publicado para anunciar o 

Prêmio Nacional das Artes, lançado horas antes em transmissão ao vivo, 

com a participação do presidente da República.  

O Representado,  após a repercussão negativa do 

vídeo, foi exonerado do cargo público. No entanto, o prêmio por ele 

concebido, as indicações para cargos públicos da sua pasta e outros atos 

administrativos praticados pelo Representado possuem relação direta 

com essa ultrajante visão de mundo que assassinou milhões de homens 

e mulheres.  

A competência desta Procuradoria dos Direitos do 

Cidadão é manifesta, uma vez que cabe à esta PFDC a função de “dialogar 

e interagir com órgãos de Estado, organismos nacionais e internacionais 

e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos 

para a proteção e defesa dos direitos individuais indisponíveis, coletivos 

e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 

assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e 

livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, 

alimentação adequada, dentre outros”. (Grifo nosso) 

Neste sentido, entendemos que a exoneração do 

Representado pelo tétrico vídeo nazista apenas atinge a superfície do 

problema. É preciso dizer que até o presente momento não há nenhuma 

iniciativa do Poder Executivo para cancelar todos os atos 

administrativos realizados pelo Representado o que não apenas 

representa conivência, como coloca em risco a própria política nacional 

de cultura, uma vez que amplamente influenciada e direcionada pela 

ideologia do nazismo, como ficou extreme de dúvidas no vídeo postado.  



É que há evidente desvio de finalidade na 

própria constituição e elaboração do Premio Nacional das Artes, bem 

como em todos os atos administrativos praticados pelo Representado. E 

a razão é bem simples: não há qualquer compatibilidade entre um Estado 

Democrático de Direito que tem como cerne a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária com o nazismo. 

Aliás, esta não foi a única apologia autoritária do 

Representado à frente da pasta da Cultura ou quando pleiteava a 

indicação para o cargo. Graves agressões a artistas consagrados 

brasileiros1, convocação de uma cruzada conservadora e autoritária nas 

artes2 compõem o breve, mas não menos significativo perídodo em que 

esteve na chefia da política de cultura nacional. Há que se recordar, 

também, que as indicações3 do  Representado já revelavam pouco apreço 

pela ética no trato da coisa pública.  

Assim, a forma como o Representado pleiteou o 

cargo de Secretário já revelava, para quem quiser ver, a sua completa 

inabilitação para o exercício de função pública, ainda mais para um cargo 

de relevo como a de Secretário Especial de Cultura. Portanto, há que se 

perguntar a razão dessa escolha por parte do Chefe do Executivo e anular 

todos os seus atos praticados. 

Deste modo, é a presente para requerer seja 

recebida esta representação nesta Procuradoria dos Direitos do Cidadão 

e que sejam tomadas, por consequência, todas as medidas que V. Exa. 

entender como necessárias a fim de cessar as consequências dos atos 

praticados pelo Representado, bem como para sua devida 

responsabilização. 

 

 
1 https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/09/apoiador-de-bolsonaro-dramaturgo-roberto-alvim-
critica-fernanda-montenegro-e-fala-em-desprezo-pela-atriz.shtml 
2 https://oglobo.globo.com/cultura/roberto-alvim-convoca-artistas-conservadores-para-criar-uma-
maquina-de-guerra-cultural-23747444 
3 https://www.poder360.com.br/governo/roberto-alvim-convidou-esposa-a-gerenciar-fundo-de-r-35-
milhoes-na-funarte/ 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/09/apoiador-de-bolsonaro-dramaturgo-roberto-alvim-critica-fernanda-montenegro-e-fala-em-desprezo-pela-atriz.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/09/apoiador-de-bolsonaro-dramaturgo-roberto-alvim-critica-fernanda-montenegro-e-fala-em-desprezo-pela-atriz.shtml
https://oglobo.globo.com/cultura/roberto-alvim-convoca-artistas-conservadores-para-criar-uma-maquina-de-guerra-cultural-23747444
https://oglobo.globo.com/cultura/roberto-alvim-convoca-artistas-conservadores-para-criar-uma-maquina-de-guerra-cultural-23747444
https://www.poder360.com.br/governo/roberto-alvim-convidou-esposa-a-gerenciar-fundo-de-r-35-milhoes-na-funarte/
https://www.poder360.com.br/governo/roberto-alvim-convidou-esposa-a-gerenciar-fundo-de-r-35-milhoes-na-funarte/


Como acréscimo, sugerimos: 

a) A suspensão da publicação do edital do Prêmio 
Nacional das Artes enquanto não seja 

analisado pormenorizadamente seu conteúdo e 
motivação, por risco de desvio de finalidade do 

ato administratitvo; 

 

b) Análise pormenorizada de todas as nomeações 

realizadas pelo sr. Roberto Alvin, inclusive dos 
currículos e sua compatibilidade com a função 

ocupada, e de todos os atos administrativos 
por ele praticados no exercício de função 

pública por risco de desvio de finalidade do ato 
administrativo; 

 

c) Determinação de abertura de investigação para 

apurar responsabilidade criminal e 
administrativa; 

 

d) Seja instada a Secretaria Especial de Cultura 
para que informe a respeito dos custos 

estimados de produção do vídeo, bem como dos 

profissionais envolvidos. 

 

Nesses termos,  
Pede deferimento.  

São Paulo, 17  de janeiro de 2020 

 

ALEXANDRE PADILHA 
Deputado Federal PT/SP 

 
CLARA LEVIN ANT 
Arquiteta 

 
JOSÉ GERALDO SOUSA JUNIOR 

Ex-Reitor da Universidade de Brasília 
 

MARCIO SOTELO FELIPPE 
Ex-Procurador do Estado de São Paulo 
 

 
PATRICK MARIANO GOMES 

Advogado 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


