
 

1 

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIANA CAMPOS, brasileira, solteira, advogada, em causa própria, inscrita na OAB/RS sob o 

nº 94.800, inscrita no CPF nº 832.498.180-20, Título de Eleitor nº 096804120426, com endereço 

profissional à Av. Goethe, nº 71, conjunto 1004, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90430-100, 

com endereço eletrônico juliana@gazen.com.br, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

propor 

 

AÇÃO POPULAR 

Com pedido liminar inaudita altera parte 

 

Em desfavor de SANTANDER CULTURAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

nº 04.536.327/0003-03, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 1028, no Centro da Cidade de Porto 

Alegre/RS, BANCO SANTANDER MERIDIONAL, inscrito no CNPJ nº 90.400.888/0001-42, 

com sede na Rua Amador Bueno, nº 474, na cidade de São Paulo/SP , e UNIÃO FEDERAL, 

pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Mostardeiro, nº 483, 3º andar, no bairro 

Moinhos de Vento, em Porto Alegre/RS, tendo como interessados, ainda - na posição de 

interessados: RAINMAKER CONSULTORIA DE IMAGEM, PROJETOS E PRODUÇÕES, 

inscrita no CNPJ nº 03.910.474/0001-69, com sede na Rua Pedro Gomes Cardim, 157, conjunto 34 

- Bairro Jardim Guedala, na cidade de São Paulo/SP, com a intervenção do MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, com fulcro nos fatos e fundamentos de direito a seguir expostos: 
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I. BREVE RESUMO DOS FATOS: 

 

Em 15 de agosto de 2017 foi inaugurada a exposição Queermuseu – Cartografias da Diferença na 

Arte Brasileira, no Santander Cultural, em Porto Alegre/RS, associação civil que funciona como 

braço cultural do grupo Santander. 

 

O projeto, sob o registro nº 164274 no PRONAC (Programa Nacional de Apoio à Cultura), buscou 

explorar a diversidade na arte e na cultura contemporânea através de um conjunto de obras que 

percorrem um arco histórico de meados do século XIX até a contemporaneidade. 

 

A ficha técnica do projeto e todos os documentos que integraram o processo administrativo para o 

financiamento da exposição encontram-se disponíveis no endereço eletrônico 

http://versalic.cultura.gov.br/#/projetos/164274. 

 

 

Após alguns protestos anônimos que acusaram as pinturas da exposição de promoverem a pedofilia, 

zoofilia e de atacarem o catolicismo, a mostra foi fechada pelo Santander Cultural no dia 10 de 

setembro 2017, que se justificou através de comunicado em uma de suas redes sociais: 

 

NOTA SOBRE A EXPOSIÇÃO QUEERMUSEU 
Nos últimos dias, recebemos diversas manifestações críticas sobre a exposição Queermuseu - 

Cartografias da diferença na Arte Brasileira. Pedimos sinceras desculpas a todos os que se 

sentiram ofendidos por alguma obra que fazia parte da mostra. 
O objetivo do Santander Cultural é incentivar as artes e promover o debate sobre as grandes 

questões do mundo contemporâneo, e não gerar qualquer tipo de desrespeito e discórdia. 

Nosso papel, como um espaço cultural, é dar luz ao trabalho de curadores e artistas 

brasileiros para gerar reflexão. Sempre fazemos isso sem interferir no conteúdo para 

preservar a independência dos autores, e essa tem sido a maneira mais eficaz de levar ao 

público um trabalho inovador e de qualidade. 
Desta vez, no entanto, ouvimos as manifestações e entendemos que algumas das obras da 

exposição Queermuseu desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas, o que não está em linha 

com a nossa visão de mundo. Quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, 

perde seu propósito maior, que é elevar a condição humana. 
O Santander Cultural não chancela um tipo de arte, mas sim a arte na sua pluralidade, 

alicerçada no profundo respeito que temos por cada indivíduo. Por essa razão, decidimos 

encerrar a mostra neste domingo, 10/09. Garantimos, no entanto, que seguimos 

comprometidos com a promoção do debate sobre diversidade e outros grandes temas 

contemporâneos. 

 

O ato arbitrário da instituição, que é o braço cultural do grupo Santander, após alguns protestos 

anônimos e em função, aparentemente, de ameaças de correntistas encerrarem suas contas mantidas 

http://versalic.cultura.gov.br/#/projetos/164274
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perante o banco de mesmo nome, mostra-se em desacordo com a Constituição Federal, que garante 

o direito à cultura, à liberdade de expressão e assegura a anulação de atos lesivos ao patrimônio 

cultural, como será apresentado em detalhes a seguir. 

 

Considera-se também que a apatia com que o Ministério da Cultura tratou a ilegalidade em questão 

é, isoladamente, uma ilegalidade por si só. Na segunda-feira, dia 11 de setembro, por intermédio do 

Ofício nº 1.173/2017 – COFIS/CGEFI/DEIPC/SEFIC/MinC, foi apenas solicitado à proponente 

(RAINMAKER) que envie esclarecimentos no prazo de 20 (vinte) dias. Ora, tal ação é uma 

verdadeira omissão do Ministério da Cultura em proteger com resolutividade a ofensa ao 

patrimônio cultural em questão. 

 

II. DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR E DA LELGITIMIDADE PASSIVA: 

 

O artigo 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal admite a Ação Popular visando anular ato lesivo 

ao patrimônio histórico e cultural. De igual forma preceitua a Lei nº 4.717/65. 

 

Conforme verifica-se da ficha técnica da exposição , a mesma foi patrocinada pelo Banco Santander 

Meridional (principal patrocinador, com o montante de R$ 591.000,00, decisão tomada em 21 de 

dezembro de 2016), produzida pela Rainmaker (proponente do projeto no Ministério da Cultura), 

realizada nas dependências da filial de Porto Alegre do Santander Cultural (que aceitou 

formalmente receber a exposição em ofício enviado em 29 de agosto de 2016), em conjunto com o 

Ministério da Cultura e Governo Federal. 

 

Dessa forma, a arbitrariedade do fechamento da exposição pela entidade que meramente cedeu 

espaço para a sua realização, sem a chancela das demais partes envolvidas, torna nulo o ato 

praticado pelo Santander Cultural. Tal qual o direito à cultura, à proteção do patrimônio cultural, à 

liberdade de expressão impõe ao Judiciário a aplicação imediata destes direitos fundamentais sobre 

o caso concreto e igualmente justificam a propositura da presente Ação Popular. 

 

III. DA DISTORÇÃO FÁTICA: 

 

A pressão contra a exposição gerou diversas manifestações nas redes sociais, apontando as obras 

como “blasfêmias” e “doentias”. 
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O resultado foi que o Santander Cultural, mero braço cultural do grupo Santander, cedeu às 

pressões das críticas dirigidas ao conteúdo das obras e fechou, como se dono fosse, a exposição, 

alegando, contraditoriamente, em nota pública, que seu objetivo é “incentivar as artes e promover o 

debate sobre as grandes questões do mundo contemporâneo”.  

 

Sobre esta nota, pairam alguns questionamentos: 

 

1. Que tipo de incentivo se tem a partir da censura de uma exposição que se propunha 

justamente a debater as questões de gênero, diversidade e sexualidade? 

2. Pode a instituição financiadora de uma exposição artística – deliberadamente, sub-

repticiamente e por intermédio do seu braço cultural que meramente tinha a função de ceder 

o espaço físico – encerrá-la sem a anuência dos demais realizadores (o que inclui o 

Ministério da Cultura e o Governo Federal) e em desrespeito aos direitos fundamentais 

constitucionalmente garantidos? 

3. Por que, no caso concreto, a Rainmaker, proponente do projeto ao Ministério da Cultura 

nada fez para defender seus direitos?   

4. Por que houve uma falha de governança gigantesca no projeto ao se permitir que o principal 

patrocinador seja também, por intermédio do seu braço cultural, o “senhor” da tomada de 

decisão de abrir ou não as portas da exposição? 

5. Por que há uma clara omissão do Ministério da Cultura em ser resolutivo na proteção do 

patrimônio cultural, que é a própria exposição, conjunto de bens culturais protegidos 

constitucionalmente? 

 

Há ainda a alegação de que a exposição teria sido visitada por escolas. Tal informação não foi 

confirmada pelo Santander Cultural, de forma que, desde já, com fulcro no art. 7º, inciso I, alínea 

“b”, da Lei nº 4.717/65, requer-se a exibição dos dados de visitação da exposição, com a 

informação de quantas e quais escolas compareceram ao local e à quais séries de ensino pertenciam 

as turmas. 

 

São estas questões e estes pontos que pretendemos elucidar através da presente demanda, com a 

consequente procedência do pleito para que seja reaberta a exposição Queermuseu: Cartografias da 

Diferença na Arte Brasileira. 
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IV. DAS OBRAS ATACADAS: 

 

1
Para melhor elucidação do cerne da ação e do caso em si, é de boa técnica uma análise das obras 

que ensejaram o cancelamento arbitrário da exposição: 

 

 

A foto acima colacionada traz a obra de Adriana Varejão, acusada de fazer apologia à zoofilia ao 

apresentar um casal tendo relações sexuais com o que aparenta ser uma cabra. Datada de 1994, 

“Cena do interior II” apresenta um drama erótico e sua "intensidade histórica, conceitual e estética é 

exemplar da força da imagem que é possível encontrar nessa exposição".
2
 

                                                 
1
   Foto: Eduardo Ortega / Acervo Atelier Adriana Varejão / Cortesia Atelier Adriana Varejão 

2
 Informação retirada do catálogo da exposição Queermuseu – Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. 
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Conforme já trazido à baila nos meios de comunicação, a obra aponta uma realidade no que busca 

retratar: o interior. Não se trata de apologia, mas sim de mostrar algo que existe e provocar o 

debate. 

3
 

As obras de Bia Leite “Adriano bafônica e Luiz França She-há” e “Travesti da lambada e deusa das 

águas”, ambas de 2013, foram acusadas de incitar a pedofilia. A artista se inspirou em um blog
4
, 

hospedado no site Tumblr, onde são postadas fotografias enviadas pelos próprios leitores, que 

brincam com o fato de, desde cedo, questionarem sua sexualidade. 

 

A importância do debate do gênero e da sexualidade na infância ainda é tratada como tabu pela 

sociedade, em que pese diversos estudos estejam sendo trazidos quase que diariamente, 

comprovando a necessidade de falarmos abertamente sobre o tema, com o objetivo de – 

futuramente – vivermos em uma sociedade mais tolerante com a diferença, com a chancela 

constitucional do princípio da igualdade. 

 

Cumpre referir que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. A média é de uma pessoa a 

cada 25 horas.
5
 Justamente por isso, exposições com o tema da Queermuseu se fazem necessárias 

em nossa sociedade e – ainda – a sua continuidade se mostra imprescindível. 

 

                                                 
3
   Laura Fraiz | Cortesia da artista - BIA LEITE: Travesti da lambada e deusa das águas | Adriano bafônica e Luiz 

França She-há (2013).   
4
 www.criancaviada.tumblr.com 

5
 https://homofobiamata.files.wordpress.com/2017/01/relatc3b3rio-2016-ps.pdf 
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Ademais, o próprio catálogo da exposição traz a explicação da origem da obra, que aparentemente 

não foi lido pelos manifestantes contrários à mostra, nem pelo Santander Cultural. 

 

 

 

 

A obra acima, do pintor gaúcho Fernando Baril, de nome “Cruzando Jesus Cristo com Deusa 

Shiva”, foi pintada em 1996. Na imagem, Jesus aparece com dezenas de braços extras, como Shiva, 

mas acrescidos de elementos da cultura pop e do consumismo desenfreado. Para os contrários à 

exposição, a obra, mesmo pintada há quase duas décadas, se enquadra no artigo 208 do Código 

Penal, ocorrendo o crime de “vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso”, como se 

não a Constituição Federal não tivesse estabelecido a liberdade de expressão da atividade artística. 
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Vale ressaltar que, após o cancelamento da exposição, dois promotores do Ministério Público do 

Rio Grande do Sul visitaram o Santander Cultural. Conforme apontou o promotor da Infância e da 

Juventude Julio Almeida, não há pedofilia nas obras. O que existe são algumas imagens que podem 

caracterizar cenas de sexo explícito. A declaração apenas confirma o que será amplamente 

pontuado aqui: não há nada que justifique o fechamento da manifestação cultural Queermuseu 

e o direito do Santander Cultural não é absoluto de simplesmente fechar as portas de suas 

dependências depois de ter aceito, desde 29 de agosto de 2016, receber a exposição.  

 

Temos aqui um claro conflito de princípios constitucionais: a gestão privada de um bem imóvel (do 

Santander) vale mais do que o direito do cidadão fruir arte?   

 

Não há crime, ilicitude ou ilegalidade em abrir a exposição. Há, por outro lado, ilicitude em mantê-

la fechada. 

 

Dentre as mais de 270 obras que formam a exposição, apenas três causaram “desconforto”, o que 

representa um total de pouco mais de 1% da mostra e que, ainda assim, tiveram tamanha força para 

encerrar uma exposição concebida por anos  antes da data prevista (8 de outubro de 2017). 

 

Isso nos faz questionar as outras possibilidades que o Santander Cultural poderia ter explorado, que 

não o encerramento da mostra. A exemplo disso, a entidade poderia ter – em último caso – retirado 

estas três obras específicas e dado continuidade à exposição ou simplesmente, como fez 

recentemente o Museu de Arte São Paulo (MASP)
6
, na exposição Pedro Correia de Araújo: 

Erótica, que cobriu com uma pequena cortina as obras que em tese seriam mais sensíveis, uma 

solução interessante também do ponto de vista estético. 

 

Sabemos que o Banco Santander visa o lucro, visa a isenção trazida pela Lei Rouanet e, no 

momento em que se deparou com o potencial prejuízo com a ameaça do encerramento de contas de 

seus clientes, achou mais interessante fechar a exposição, apagar o incêndio e dar o caso por 

encerrado. 

 

Ocorre que não há possibilidade de encerrarmos este assunto da forma que se encontra, justamente 

pela abertura de precedentes para o fechamento de mais exposições, censura de filmes e peças de 

                                                 
6
 http://masp.art.br/masp2010/exposicoes_integra.php?id=308&periodo_menu=  

http://masp.art.br/masp2010/exposicoes_integra.php?id=308&periodo_menu
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teatro e demais ataques às artes em geral que não estiverem de acordo com “a moral e os bons 

costumes”. Tudo isso vai contra a Constituição Federal e fere os direitos e garantias fundamentais 

dos cidadãos. Todo o arcabouço institucional concebido pela Lei Rouanet
7
 está em cheque se, 

sempre que assim quiser, a entidade que oferece o espaço para a exposição (braço cultural de 

um grande grupo econômico), decidir fechar as portas a pedido da instituição financeira que a 

sustenta. 

 

Ademais, o Santander Cultural, não pode ao seu bel prazer, fechar uma exposição sem a devida 

anuência dos demais realizadores. Isto porque existe uma relação jurídica entre as partes que não 

pode, abruptamente, ser rescindida. Aqui também entra a Rainmaker, proponente do projeto e que 

nada faz para defendê-lo, que negociou com o Santander Cultural, teve aprovação para realizar a 

exposição, e agora está trabalhando na prestação de contas parcial do que aconteceu até aqui. 

 

É no mínimo curioso que uma produtora de uma exposição de arte de tamanha importância, 

relevância social e – após tamanha repercussão – quede inerte perante o seu abrupto encerramento, 

sem nada sequer requerer a título de informações ou reabertura da mostra. Não deveria, então, o 

MinC buscar esclarecimentos perante a proponente? 

 

Havia outras diversas soluções para o caso, que não o impedimento do restante da população de 

visitar a mostra em detrimento daqueles que simplesmente podiam não o fazer. 

 

V. DO PRECEDENTE ABERTO À CENSURA, À VIOLAÇÃO DO DIREITO À 

CULTURA E À LIBERDADE DE EXPRESSÃO: 

 

A mostra, que reunia 270 trabalhos de 85 artistas – dentre os quais constam Adriana Varejão, 

Alfredo Volpi, Alair Gomes, Candido Portinari, Flávio de Carvalho e Ligia Clark, todos 

reconhecidos e celebrados para além das fronteiras nacionais, em virtude da relevância de sua 

produção artística –, deveria estar aberta ao público entre os dias 15 de agosto e 8 de outubro, mas 

foi encerrada pelos responsáveis do espaço Santander Cultural após protestos promovidos pela 

sociedade e alguns grupos organizados, entre eles associações religiosas e políticos. 

 

                                                 
7
 http://rouanet.cultura.gov.br/legislacao/ 
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Cumpre referir o trazido no termo de decisão que aprovou o projeto, apontado pela proponente 

Rainmaker: "Será a primeira exposição sobre o assunto já realizada no Brasil. E a primeira desta 

envergadura na América Latina.". Perceba-se a relevância da obra, e - até certo ponto - a sua 

eficácia em debater temas de extrema importância para a sociedade, na busca pela igualdade, pela 

liberdade de gênero e sexualidade. 

 

Contudo, com o fechamento da exposição, o que se mostrou foi um ato arbitrário do Santander 

Cultural de censurar uma exposição (afinal, a fechou por ser ofensiva à algumas pessoas) e violar 

direitos e garantias fundamentais dos demais cidadãos. 

 

A censura, para além da estrita defesa da moralidade e dos bons costumes, incidiu também para a 

suposta preservação da ordem política, da religiosidade e da organização social. 

 

Ainda que não se fale mais em Censura como órgão propriamente dito, afinal, extinto ainda na 

década de oitenta, a perseguição à sexualidade por argumentos de ordem moral ainda vigora com 

bastante força no país e no mundo de modo geral. 

 

Em entrevista dada à revista Cult, o ex-curador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Luiz 

Camillo Osório pontuou a questão de forma bastante elucidativa, principalmente no que tange à 

censura e à ação do banco: 

Acho que fechar uma exposição por conta de protestos sobre o conteúdo das obras é um ato 

extremo e uma forma de censura. Especialmente neste caso, em que questões relacionadas a 

gênero e sexualidade estavam sendo trabalhadas pela curadoria. É parte do papel da arte abrir 

debates sobre formas não canonizadas de comportamento e as instituições devem tomar estas 

situações como desafios educacionais. Para isso, em vez de fechar a exposição, [o banco] 

deveria assumir e convocar o dissenso, abrir o debate com as várias vozes e os diferentes 

tipos de abordagem das questões que estão em foco. Fazer isso com respeito às sensibilidades 

mais tradicionais. A liberdade de expressão é um princípio constitucional. As instituições 

culturais deveriam ser as primeiras a lutar por isso e buscar ouvir as vozes discordantes.  
 

Em situação semelhante, ocorrida em 2011 na exposição da Nan Goldin, a Oi Futuro decidiu que o 

conteúdo da mostra seria impróprio aos visitantes, de forma que a exposição foi para o MAM-Rio. 

Na abertura da exposição foi recebida intimação de processo que buscava o fechamento da 

exposição por crime de pedofilia. A exposição conseguiu ser mantida, haja vista o arquivamento do 

processo. 

 

As palavras do Procurador que requereu o arquivamento do caso acima referido merecem espaço na 

presente peça vestibular: 
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A maior demonstração de amadurecimento institucional, em uma sociedade democrática e 

plural, é acomodar as divergências numa moldura de tolerância e reconhecimento da 

diversidade, até porque o dissenso depende da liberdade tanto quanto a concordância. 

 

Ou seja, havendo divergências em relação ao teor de obras específicas, o que deve imperar é o livre 

debate e não o extremismo e a intolerância. 

 

Caso semelhante ocorreu na quinta-feira, 14/09/2017, quando Deputados Estaduais de Mato Grosso 

do Sul registraram um boletim de ocorrência contra Alessandra Cunha, artista plástica de Minas 

Gerais. Ela expõe obras no Museu de Arte Contemporânea (Marco) de Campo Grande. Para os 

parlamentares, os trabalhos fazem apologia à pedofilia. O título da obra que gerou polêmica é 

"Pedofilia" e acompanha os dizeres "O machismo mata, violenta, humilha". 

 

De acordo com a coordenadora do Marco, Lúcia Montserrat, as obras trazem detalhes que falam do 

machismo, das agressões que as mulheres sofrem e promovem questionamentos em torno desse 

tema. “A arte não é uma coisa passiva, e sim e discussão, de reflexão, de enfrentamento da 

realidade.”. 
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A classificação etária da mostra, a pedido da Artista, era de 12 anos e antes mesmo do protesto e de 

virar “caso de polícia”, passou para 18 anos. Ainda assim, cumpre referir que - em se tratando de 

obras que relatam abusos, machismo e demais violências sofridas pela mulher - infelizmente trata-

se de realidade de grande parte da população de jovens brasileiras. 

 

Como se vê, o episódio abre precedentes ruins para a arte e para a sociedade brasileira. "É 

preocupante que, diante de gritaria, o patrocínio seja retirado. Se numa sociedade leva a melhor 

quem grita mais, o que temos é o império da intolerância e do autoritarismo", analisa Francisco 

Foot Hardman, professor de teoria e história literária da Universidade Estadual de Campinas. 

 

Perceba: com o permissivo dado pela manutenção do fechamento da exposição Queermuseu – 

Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, como ficarão as futuras exposições questionadoras 

do “normal”? Como ficarão as obras que não se encaixam no padrão do que é “belo”? Quem 

arriscar-se-á a patrocinar uma exposição que pode – livremente – ser atacada por grupos 

intolerantes anônimos? Quem irá propor projeto de manifestação artística sabendo do risco de 

abrupto fechamento? 

 

O debate em tela é necessário e precisa da intervenção do Judiciário, com parecer do Ministério 

Público, manifestação do Ministério da Cultura e, principalmente, com a reabertura da mostra 

enquanto o debate ocorre! 

 

Se mantido, o fechamento da exposição servirá de combustível à uma sociedade conservadora 

onde o diferente não tem lugar. 

 

Para além do existente nas mídias, nas redes sociais, as pessoas devem ter o direito de formar sua 

própria convicção sobre o caso. De conhecer amplamente o tema e debaterem de forma saudável, 

não através da censura e do impedimento de conhecer as obras. 

 

Que Brasil livre é esse onde o cerceamento de qualquer tipo de opinião, manifestação e expressão é 

feito em nome de uma pretensa higienização das expressões artísticas e culturais? Não é censurando 

uma exposição que se vai evitar a presença e a manifestação completamente legítima de grupos que 

reivindicam maior espaço e mais direitos. 
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O fechamento da exposição Queermuseu nos leva a analisar questões culturais importantes, não 

apenas no tocante à censura, como também ao próprio conceito de arte. O que é arte? A arte 

representa, comunica ou celebra aquilo que retrata? Há limites ao artista? O objeto artístico traduz a 

vontade do artista?  

Estas questões, baseadas no artigo publicado no site da Revista Cult
8
, bem como os próximos 

parágrafos, trazem a baila o debate necessário sobre o ato arbitrário do Santander Cultural e toda a 

carga política e social que ele carrega. 

 

Quando se pensa em arte, de forma leiga, somos remetidos a imagens de belos quadros de artistas 

como Van Gogh, Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso. Contudo, a arte contemporânea – desenvolvida 

desde a segunda metade do século XX, tem um viés que busca nos mostrar o diferente. 

 

É justamente por isto que a arte contemporânea causa constantemente estranheza. Ela nos faz ver, 

nos faz pensar, nos apresenta as coisas de modo inusitado. 

 

A arte contemporânea também possui um viés político (na verdade, a arte como um todo). E nesse 

ponto também se destaca a exposição Queermuseu. Se algumas obras causaram tamanho 

desconforto nas redes sociais, é justamente porque precisamos falar sobre as questões ali trazidas. É 

preciso debater, não colocar uma cortina na frente. 

 

Ainda na conceituação de arte, é próprio dela o traço da autonomia, que, além de provocar debates 

necessários e, justamente, criar polêmicas, busca ainda impactar o público. 

 

À exemplo disso, temos a obra de Francisco de Goya “Saturno devorando um filho”: 

                                                 
8
 https://revistacult.uol.com.br/home/queermuseu-censura-avanco-conservador-democracia/ - matéria escrita por Juliana 

Oliveira Cavalcanti Barros, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRJ e pesquisadora do 

Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ; Paula Dürks Cassol, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em 

Direito da UFRJ Pesquisadora do Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ e Advogada; Roberta Cristina Eugênio 

dos Santos Silva, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRJ; Roberta Laena Costa Jucá, 

doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRJ e pesquisadora do Laboratório de Direitos Humanos 

da UFRJ; Simone Soares Quirino, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRJ e pesquisadora do 

Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ; Vanessa Oliveira Batista Berner, doutora em Direito pela UFMG, 

professora titular da UFRJ e coordenadora do Laboratório de Direitos Humanos da UERJ. 
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O pintor espanhol mostra, à primeira vista, um homem comendo outro ser humano. O que, por si só, 

não faz apologia ao canibalismo. Na verdade, a pintura apresenta, com toda a crueza possível, 

“Chronos ou Saturno devorando um de seus filhos”. Trata-se de um recém-nascido. O deus 

mitológico temia que um de seus filhos o destronasse. 

 

Logo, um objeto de arte não é celebratório daquilo que apresenta e não tem a função de agradar a 

todos. Guernica (1937), de Pablo Picasso, não está aplaudindo a guerra, assim como sua gravura 

Dora e o minotauro (1936) não está estimulando que as mulheres sejam acariciadas ou devoradas 

pelos homens. Tampouco um filme com cenas de corpos empilhados retratando o holocausto 

significa apologia à morte de judeus. De fato, o que os objetos artísticos fazem é apresentar tais 

realidades, sejam históricas ou imaginárias. 

 

Tudo isso nos obriga a refletir sobre a enxurrada de ataques às 1% das obras de arte expostas no 

Queermuseu, partindo de um discurso que desqualifica a arte contemporânea por seu conteúdo, ao 

exemplo do que fez Hitler ao taxar algumas obras de “arte degenerada”. 
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A tela “Cena do interior II”, de Adriana Varejão, ao retratar cenas do interior do Brasil, não faz 

apologia à zoofilia, porque o objeto artístico não é um aplauso ao que nele está retratado. 

 

A obra que traz a inscrição “criança viada” não é uma defesa de que toda criança deva ser “viada” – 

apesar de isso não ser um problema –, porque, ao contrário da propaganda e do marketing, a arte 

não tem a pretensão da transmissão de uma mensagem a ser universalmente introjetada. 

 

Como vimos, com sua autonomia e subjetividade, a arte visibiliza as estruturas hegemônicas – e, 

consequentemente, aquilo que é marginal a elas –, estimulando o pensamento inovador. Ao romper 

com o que está posto instaura nova forma de sensibilidade e de visibilidade, mas não tem uma 

finalidade específica, nem intencionalidade celebratória ou de defesa do que está retratado.  

 

Pela mesma razão, as obras que trazem referências religiosas não estão vilipendiando uma 

determinada religião – e nesse ponto específico, vale lembrar que até a doutrina penal clássica, ao 

discorrer sobre o art. 208 do Código Penal, traz como vilipêndio o objetivo específico de desonrar 

determinada religião, “[…] ofender o sentimento religioso” (BITENCOURT, 2009), e esse 

propósito doloso não está nas obras em questão, porque não há intenção dolosa em nenhum 

objeto artístico. 

 

A arte é expressão de uma sensibilidade nova que se desgarra do seu criador. Não há dolo na arte. 

 

Contudo, hoje, o que se tolera é somente o que segue uma racionalidade universal e hegemônica. 

Somente o que está de acordo com o “normal” é aceito e recepcionado como cultura, o que explica 

horror dos grupos organizados ao se depararem com a exposição Queermuseu. 

 

O feminismo, por exemplo, ao questionar como o conhecimento adquiriu gênero e como pode ser 

desprovido de gênero, e como os conceitos de verdade, racionalidade, objetividade, certeza, entre 

outros, devem ser repensados livres de sexismo, demonstra que aquele “sujeito purificado que 

emerge da negação do corpo é um sujeito europeu, masculino e branco”, afirma Helen Longino. É 

essa ideologia masculina inconsciente que legitima epistemologicamente o conhecimento que 

disfarça a subjetividade de objetividade, e leva a crer que a neutralidade seja possível. 
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É nesse sentido que a exposição em pauta se apresenta como um processo cultural de reação ao 

pensamento hegemônico do que é arte e do que é cultura. 

No caso específico da Queermuseu, é um processo cultural que busca usar a liberdade de 

padrões de gênero e de sexualidade para questionar esses mesmos padrões. 

 

A arte queer tende a confrontar, desconstruir e até mesmo redefinir os imaginários sexo-políticos 

vigentes, a partir da representação de corpos, gêneros e identidades sexuais historicamente 

marginalizadas, além do desmantelamento de estéticas e linguagens criadas na e pela arte 

tradicional, branca, capitalista e heterossexualmente orientada. 

 

Nesta arte queer, “os discursos sobre a ressignificação dos códigos de gênero vão ao encontro de 

reflexões acerca dos limites entre corpo e máquina, tecnologia e cotidiano, privado e público, 

indivíduo e sociedade, pertencimento e território”, afirma Érica Sarmet. Dessa forma, o que parecia 

uma atuação estratégica na seara da política de gênero dos anos 1990, com o desafio às 

demarcações de uma visibilidade que confunde o feminino e o masculino em contextos nodais, 

pode (e deve) progressivamente dar espaço a uma arte queer contemporânea, cujo desafio “é 

expressar a pluralidade de feminilidades e masculinidades para perturbar os corpos dos espectadores 

através dos corpos visíveis na tela”, segundo Sarmet. 

 

Nesta lógica, consagra nossa Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, IX: “é livre a expressão 

da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 

licença”. 

 

De maneira oposta, e em afronta à Constituição, a atuação das pessoas em situação de 

anonimato e grupos organizados contra a mostra Queermuseu, da maneira truculenta como se 

deu, e resultando no cancelamento da exposição por parte do Santander Cultural é 

inadmissível, tal qual a omissão do Ministério da Cultura é inadmissível e clamam pela 

intervenção do Judiciário!  

 

Frise-se tratar-se de manifestação cultural que recebeu o aval do Ministério da Cultura, repetimos, 

através da Lei Rouanet, que exige um rígido e longo processo de avaliação da exposição, parecer da 

Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), que faz uma votação para decidir sobre o 

deferimento da proposta de projeto. 
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Somente após esta etapa que o proponente passa a buscar entidades em troca do incentivo fiscal 

propiciado pela Lei nº 8.313/91 e aqui também se consubstancia o nexo entre o ato do Santander 

Cultural e a sua ilegalidade, tal qual quanto na sua afronta à Constituição Federal ao violar direitos e 

garantias fundamentais do cidadão. 

 

Em que pese o banco alegue que irá “devolver” o dinheiro aos cofres públicos, o tema da devolução 

é irrelevante para os fins desta ação. O questionamento se dá no sentido de toda a estrutura que 

envolve uma exposição: todo o período de preparação, montagem, todos os valores efetivamente 

desembolsados pelos organizadores previamente – que apenas após aprovação - são reembolsados.  

 

A exposição é, isoladamente considerada, um patrimônio cultural protegido constitucionalmente, 

que está ameaçado, pois a sua existência enquanto conjunto de bens culturais é temporária, apenas 

até 8 de outubro. Esse é o direito e essa é a urgência.  Explicamos: 

 

Uma exposição de arte se dá com um conjunto de obras selecionadas pela curadoria, que, como um 

todo, configuram uma manifestação artística autônoma. A Queermuseu duraria até 08/10/2017 e, 

após isso, suas obras serão devolvidas aos seus donos e a possibilidade de que ela ocorra novamente 

na forma posta é remota. 

 

Logo, em que pese as obras de arte estarem disponíveis posteriormente ao encerramento da 

exposição, pois não há seu extravio, o conjunto de obras que integram a Queermuseu dificilmente 

será posto lado a lado novamente. O que faz com que esta mostra seja única, tornando o seu 

encerramento abrupto extremamente danoso aos que não poderão jamais explorar a amplitude 

artística e significativa ali demonstrada. 

 

Ora, se obras de arte estão sempre disponíveis, visto que intactas, por qual motivo são realizadas 

exposições? 

 

As obras de arte, individualmente, possuem significado, mas exposições, que trazem as obras em 

conjunto, debatem o tema proposto de forma muito mais ampla e peculiar. 
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E todos aqueles que ainda visitariam a exposição? Que levariam, sim, seus filhos, haja vista terem o 

direito à cultura e a debaterem gênero, sexualidade e religião com os seus quando bem entenderem. 

Em contrapartida às manifestações contrárias à exposição, exsurgiu uma massa favorável pleiteando 

sua reabertura. Pessoas que necessitam de arte que as represente, ou às choque, ou traga debate à 

sociedade. Debate que poderia ter sido proporcionado pelo próprio Santander Cultural, invés de ter 

simplesmente fechado suas portas. 

 

Uma exposição não é concebida do dia para a noite. Ela envolve muito trabalho, planejamento, 

contratos e logística. Trata-se de uma construção complexa, que envolve muito trabalho intelectual, 

definindo as obras que vão compor a exposição, a coerência entre elas e o equilíbrio estético.  

 

Implica em celebrar contratos de empréstimo com colecionadores privados, com museus nacionais 

e internacionais, contratar apólices de seguro, transporte terrestre, marítimo e aéreo, alugar o 

espaço, promover, treinar mediadores, enfim, uma infinidade de ações. 

 

Então, a urgência que existe em reabrir a exposição está no fato de que a exposição não é 

“transplantável” para outro local, quer seja em Porto Alegre, quer seja no Brasil. Há contratos 

assinados, produtoras contratadas para montar, desmontar, obras de arte que devem retornar aos 

seus destinos, quer seja para voltarem aos seus acervos técnicos ou as suas coleções e museus de 

origem. 

 

Portanto, a urgência está no fato de que a exposição só existe enquanto exposição neste momento-

espaço (Porto Alegre - Rio Grande do Sul), até o dia 8 de outubro de 2017. Qualquer minuto conta, 

qualquer hora conta. Qualquer tempo de exposição fechada envolve impedir que o cidadão 

interessado possa conhecê-la e formar sua própria opinião, como pessoa livre. Quem não quer 

visitar a exposição não precisa fazer nada além de exercer a liberdade de não ir ao local de 

exposição, quer ela esteja aberta ou fechada. Agora, quem quiser conhecê-la, precisa que ela 

esteja aberta. 
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VI. A CENSURA PROPRIAMENTE DITA – A OMISSÃO DO ESTADO E SUA 

ANUÊNCIA AO ATO PRATICADO PELO SANTANDER CULTURAL: 

 

O “ato lesivo ao patrimônio”, conforme preceitua o art. 1º da Lei nº 4.717/65, aqui, é o patrimônio 

cultural que se tornou INACESSÍVEL após o fechamento da exposição pelo Santander Cultural. 

 

A Constituição Federal de 1988 outorga ao cidadão o direito à cultura ao prescrever que “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” (Artigo 215). Também 

outorga o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações” (Artigo 225). 

 

Sobre patrimônio cultural trata o artigo 216 da Carta Magna, que merece ser colacionado para 

elucidar o debate: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
 

I - as formas de expressão; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais; 
§1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

 

 

Cabe analise pormenorizada do artigo acima colacionado, pois abarca toda a tese aqui apresentada, 

como veremos a seguir. Consideramos que a exposição, enquanto formada por bens materiais em 

conjunto, é um patrimônio cultural que deve ser protegido. Já houve um dano a este patrimônio, 

pois uma exposição não pode ser remontada e, com o fechamento, tal patrimônio que ficaria ao 

dispor de todos até 8 de outubro não mais estará. 
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O patrimônio cultural em questão é único, pois o conjunto das obras reunidas pela curadoria não é 

replicável com a mesma potência e proposta estética. 

 

Verifica-se que o patrimônio cultural brasileiro é definido, ali, como bens de natureza material 

tomados em conjunto nos quais se incluem as formas de expressão e criações artísticas. 

 

A exposição Queermuseu trata de obras de arte, em conjunto, que consistem em criações artísticas 

como forma de expressão. 

 

Assim, chegamos no §1º, que determina que o Poder Público protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro através de acautelamento e preservação. E, ainda, no §4º, que impõe que os danos e 

ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

 

Dessa forma, se a Constituição Federal tutela o direito à cultura, impõe a preservação do patrimônio 

cultural e determina a punição aos que os causem danos ou ameacem, qual a justificativa para a não 

reabertura da exposição? 

 

Não se busca aqui a punição do Santander Cultural pelo fechamento da mostra, mas sim a anulação 

do ato ilegal de encerramento da exposição por ato do braço de cultura do banco cuja ligação 

com a exposição foi, desde agosto de 2016, ter cedido seu espaço, para que a exposição siga seu 

curso da forma aprovada pelo MinC, sob pena de dano ao patrimônio cultural – haja vista o livre 

acesso da população às obras durante o evento. 

 

Cabe, aqui, apontar a evidente falha de governança e necessária alteração na Instrução Normativa 

regulamentadora do Ministério da Cultura. Não deveria o Ministério da Cultura impor que aquele 

que oferece seu espaço à uma exposição, tem o dever legal de mantê-la conforme contratado não 

havendo nenhuma ilegalidade? 

 

Como é permitido que a mesma entidade que a mesma entidade que é beneficiada pelo patrocínio 

tenha o total controle da exposição? Que poder enorme do Santander Cultural de fechar 

abruptamente a exposição sem sequer consultar a proponente ou o Ministério da Cultura? 
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Qualquer um pode fechar uma exposição que abriu com seus próprios recursos (mundo privado, 

uma galeria de arte). Mas uma exposição aberta que pediu a atenção do MinC não pode ser fechada 

sem mais nem menos, por algo desmotivado e com desvio de finalidade. 

 

Impossível a não configuração do dano ao patrimônio cultural por conta da alegação de que as obras 

seguiriam disponíveis em acervos particulares ou públicos (no caso das obras que integram o acervo 

do MARGS), haja vista que como já bem pontuado pela MD. Juíza Federal Thais Helena Della 

Giustina, estariam acessíveis apenas a seus curadores. 

 

O patrimônio cultural em questão não se resume às obras isoladamente consideradas, mas sim 

refere-se à exposição, à curadoria, à proposta estética potencializada por, em certo momento 

histórico, elas estarem todas reunidas em apenas um espaço, com certa disposição, por certo tempo, 

na cidade de Porto Alegre. O argumento de que não há dano individual às obras, data máxima 

vênia, não se sustenta, justamente pelo já trazido à baila no que tange à unicidade de uma exposição 

de arte como um conjunto de obras que formam a temática a ser debatida. 

 

Repetimos: e o resto da população ceifada de visitar a exposição? Cerca de 900 pessoas ao dia 

chegavam a frequentar a mostra, isso significa que mais de vinte e cinco mil pessoas foram 

prejudicadas com o fechamento arbitrário realizado pelo Santander Cultural. 

 

Em termos quantitativos mais detalhados, o IPEA aponta que apenas 15% da população brasileira 

frequenta a categoria ampla chamada de “eventos/centros culturais/museus”. Tendo o município de 

Porto Alegre uma população aproximada de 1.484.941 (um milhão quatrocentos e oitenta e quatro 

mil novecentos e quarenta e um habitantes), somente cerca de duzentos mil seriam potenciais 

consumidores da exposição. Neste universo, a Queermuseu chegaria ao glorioso número de 49.000 

visitantes, 24% dos potenciais 200.000. 

 

Justamente o que se busca na presente demanda é garantir o direito do cidadão de frequentar 

uma exposição (patrimônio cultural a ser protegido) livremente, sem censura por omissão do 

Estado e que possa, também livremente, debater gênero, sexo, religião sem interferência de 

grupos extremistas e anuência de instituições privadas, tal qual lhe é constitucionalmente 

garantido! 
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A importância da mostra se consubstancia justamente na sua repercussão negativa, haja vista que o 

maior descontentamento dos que a atacam é o fato da mesma distanciar-se do "normal" e trazer, 

com naturalidade, o homossexualismo, a questão de gênero e até a religiosidade. A necessidade de 

debate é grande e o Judiciário não pode chancelar a intolerância! 

 

Por óbvio que não merece respaldo a atuação ilegal do Santander. Seria o mesmo que permitir que 

cinemas deixem de exibir filmes como O Código da Vinci, que inclusive foi tentada, há mais de dez 

anos, e negada pelo juízo da 2ª Vara Cível do Fórum Regional de Santo Amaro, justamente com o 

fundamento de que a exibição do filme não confronta normas constitucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, a exibição da mostra não confronta normas constitucionais (ou 

infraconstitucionais), mas seu fechamento sim. 
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Ainda que o Santander Cultural seja instituição privada que gere suas próprias ações e tem livre 

vontade sobre suas atuações, houve uma formalização contratual, com aceite em sediar a 

Queermuseu: 

 

 

Não há qualquer documento do Santander Cultural, direcionado à produtora Rainmaker Projetos e 

Produções ou ao Curador Gaudêncio Fidelis, sequer informando o fechamento da exposição, o que 

corrobora com a arbitrariedade ilegal aqui apontada. 

 

VII. A AUTONOMIA PRIVADA, A AUTONOMIA DE VONTADE E A TEORIA DA 

APLICAÇÃO IMEDIATA E DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: 
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A concepção de autonomia prvada se dá como o poder dos indivíduos de regularem as suas relações 

mútuas, privadas ou não, no âmbito de criação de normas com força jurídica, dentro dos limites das 

normas gerais fornecidos pelo Estado. 

 

A autonomia de vontadek, por sua vez, é a faculdade dos indivíduos de suscitar, mediante 

declaração de vontade, efeitos reconhecidos e tutelados pela ordem jurídica. 

 

Assim, conclui-se que a autonomia privada constitui o poder de criar normas para si, dentro 

daqueles limites fornecidos pelo ordenamento jurídico. 

 

Partindo da premissa de que os direitos fundamentais carregam em seu bojo os valores mais nobres 

de um Esdado Democrático de Direito, devendo reger todos os âmbitos do direito, coloca-se a 

questão acerca da existência de outros destinatários das normas de direito fundamental, 

principalmente, se estas vinculam também os particulares, saindo de um plano vertical, para então 

chegar a um plano horizontal. 

 

A aplicação direta dos direitos fundamentais quer dizer, em síntese, que da mesma forma que na 

mesma forma como são aplicados nas relações entre o Estado e os cidadãos, são aplicados também 

nas relações interparticulares. 

 

Dessa forma, os direitos fundamentais têm efeitos absolutos inclusive na relação entre pessoas 

jurídicas de direito privado. 

 

No Brasil, a adoção do Estado Constitucional Social e Democrático de Direitos leva, 

inexoravelmente, ao reconhecimento da eficácia imediata frente a terceiros dos direitos 

fundamentais e sua respectiva potencialidade direta decorrente de seu caráter subjetivo garantido 

constitucionalmente. 

 

Não se pode conceber o direito privado como um sistema independente, desconjuntado das 

premissas majoritárias do Estado Social e da constitucionalização dos direitos sociais e da 

personalidade.  
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Essa concepção teórica tem por objetivo a aplicação direita e imediata dos direitos fundamentais nas 

relações privadas, ressalvando os métodos de incidência. 

 

A Constituição Federal em seu artigo 5°, §1° determina que “as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 

 

Ingo Wolfgang Sarlet explica: 

 

Se, portanto, todas as normas constitucionais sempre são dotadas de um mínimo de eficácia, 

no caso dos direitos fundamentais, à luz do significado outorgado ao art.5°, §1°, de nossa Lei 

Fundamental, pode afirmar-se que aos poderes públicos incumbem a tarefa e o dever de 

extrair das normas que os consagram (os direitos fundamentais) a maior eficácia 

possível, outorgando-lhes, neste sentido, efeitos reforçados relativamente às demais 

normas constitucionais, já que não há como desconsiderar a circunstância de que a 

presunção da aplicabilidade imediata e plena eficácia que milita em favor dos direitos 

fundamentais constitui, em verdade, um dos esteios de sua fundamentalidade formal no 

âmbito da Constituição. 

 

 

O Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões demonstrou límpida aceitação pela incidência 

dos direitos fundamentais de forma direta nas relações privada, por exemplo: o Recurso 

Extraordinário n° 201819/RJ – Rio de Janeiro, onde a União Brasileira de Compositores 

desrespeitou o direito constitucional de ampla defesa no momento de exclusão de sócio. Tendo 

como relator o Ministro Gilmar Mendes, ficou assim decidido: 

 

EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE 

COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E 

DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS 

RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais 

não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas 

igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. 

Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não 

apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em 

face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À 

AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional 

brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos 

princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o 

próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades 

e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição 

às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que 

asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia 

privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em 

detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente 

aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere 

aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de 

ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força 
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normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, 

em tema de liberdades fundamentais.
9
 

 

Neste sentido, aplicando ao caso concreto, o direito constitucional à cultura e à liberdade de 

expressão, bem como a proteção constitucional ao patrimônio cultural devem ser aplicados 

imediatamente ainda que perante uma relação envolvendo pessoa jurídica de direito privado, 

exigindo do Estado uma conduta ativa de proteção a esses direitos. O ponto mais relevante aqui é a 

falta de intermediação das normas de direito privado na interpretação das diretrizes constitucionais, 

cuja aplicação se dá prontamente, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 5º da 

Constituição Federal. 

 

O argumento é este: estando essas normas instituídas na Constituição, devem, pela força normativa 

da Constituição, ter aplicação em toda a ordem jurídica indistintamente. Considerando a 

Constituição como fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico, não há motivos para a 

distinção na aplicação de suas normas no Direito Público e no Direito Privado. 

 

Amparando-se dos dizeres de Paulo Bonavides, cumpre ressaltar que o papel do Judiciário é o de 

viabilizar a concretização da norma permitindo a melhor solução para o caso. Portanto, se o caso 

em análise demandar aplicação direta, nada impede que o intérprete o faça. 

 

Exatamente assim que se pinta o quadro do caso em tela: impõe-se a tutela imediata do direito 

constitucional à cultura e a obrigação do Estado em proteger o patrimônio cultural e isto resulta, 

necessariamente, na reabertura da exposição para que seja permitido o amplo debate acerca da 

exposição como um todo, bem como de todos os pontos trazidos até aqui. 

 

Cita-se, como exemplo histórico da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, fato ocorrido 

na Corte Constitucional Alemã que, em 1958, julgou caso de grande repercussão conhecido como 

Lüth. O diretor Lüth invocou sua liberdade de expressão, direito fundamental, convidando o público 

alemão a boicotar filmes de um diretor nazista Veit Harlan. 

 

Submetida a questão ao Judiciário, a Corte Constitucional decidiu que a legislação civil haveria de 

ser interpretada conforme a Constituição, exercendo um juízo de ponderação acerca dos valores 

                                                 
9
 RE 201819 / RJ – Rio de Janeiro. STF. Relator para acórdão - Ministro Gilmar Mendes Disponível em: 

<http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=RE.SCLA.%20E%20201819.NUME.&base=b

aseAcordaos>. Acesso em: 15 mar. 2007. 
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envolvidos, determinando que, naquela hipótese, necessitaria imperar a liberdade de expressão, 

direito fundamental invocado por Lüth. 

 

Nesta seara, pode-se concluir que a autonomia privada, cujas limitações encontram-se na ordem 

jurídica, não pode ser exercida com prejuízo aos direitos e garantias de outros entes, 

mormente aqueles positivados em sede constitucional, vez que a autonomia de vontade não 

adjudica aos indivíduos, no âmbito de seu encontro e desempenho, a faculdade de violar ou 

ignorar as restrições impostas pela Carta Política, cuja eficácia e força normativa igualmente se 

impõem, aos entes privados, no domínio de suas relações particulares, em sede de liberdades 

fundamentais. 

 

Abalizando-se nos ensinamentos de Bobbio
10

, pode-se afirmar que o problema grave de nosso 

tempo, com relação aos direitos do homem, não é mais o de fundamentá-los, e sim de protegê-los. 

Não se trata mais de saber quantos e quais são estes direitos, mas sim qual é o modo mais seguro de 

garanti-los. 

 

A determinação judicial de reabertura da exposição não se trata de ingerência indevida em ato de 

gestão de instituição privada, haja vista ser dever da justiça a aplicação imediata dos direitos 

fundamentais atropelados pelo Santander Cultural ao deliberadamente fechar a exposição. 

 

Não foi respeitada a Constituição Federal, o contrato firmado entre as partes que previa a duração 

da exposição até o dia 8 de outubro de 2017 e, principalmente, não foi respeitado o cidadão que foi 

impedido de visitar uma mostra artística por conta única e exclusivamente da intolerância de uma 

minoria. 

 

VIII. DOS PEDIDOS: 

 

Por todo o exposto, requer-se: 

a. Liminarmente: a determinação da reabertura imediata da exposição sob pena de 

fixação de multa diária por este MD. Juízo; 

- Requer-se, ainda, que seja apontada a classificação indicativa 

da mostra aos seus visitantes. 

                                                 
10

 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p.25. 
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b. Ainda liminarmente, o impedimento de realização do desmonte da exposição até 

a data contratada previamente (08/10/2017); 

c. A exibição dos documentos referentes às turmas de crianças que visitaram a 

exposição (quantas foram, a quais séries de ensino pertenciam, etc.), bem como o 

documento que informou a decisão de fechamento da mostra à produtora, ao 

MinC e ao Curador, atestando a rescisão antecipada do direito de usar o espaço 

em que a exposição se encontra , com fulcro no art. 7º, inciso I, alínea “b” da Lei nº 

4.717/65; 

d. No mérito, a total procedência da demanda, para determinar a reabertura da 

mostra, com sua normal duração de 54 dias, mesmo que isso implique, 

respeitando o limite do dia 8 de outubro de 2017, que ela fique aberta durante mais 

horas de cada dia remanescente até a data final previamente ajustada, assim como a 

declaração de omissão ilegal do Ministério da Cultura ao reagir sem 

resolutividade na pronta correção da ofensa ao patrimônio cultural no presente 

caso; 

e. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos.  

 

Dá-se a causa o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).  

 

Pede deferimento. 

Porto Alegre/RS, 15 de setembro de 2017. 

 

 

 

Marcelo Gazen   Maurício Gazen 

 OAB/RS 58.307               OAB/RS 71.456 

 

 

Juliana Campos 

OAB/RS 94.800 

 


