
 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº          , DE 2019 

(Do Sr. MARCELO CALERO) 

Requer informações ao Exmo. Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo, sobre a proibição da exibição do 
filme Chico: Artista Brasileiro, que retrata a 
vida e obra de Chico Buarque, no 8º Cine 
Fest Brasil, em Montevidéu, Uruguai.  

Senhor Presidente, 

Requeiro, com base no art. 50 da Constituição Federal, e na 

forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam 

solicitadas informações ao Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, 

sobre a proibição da exibição do filme Chico: Artista Brasileiro, que retrata a 

vida e obra de Chico Buarque, no 8º Cine Fest Brasil, em Montevidéu, Uruguai, 

nos seguintes termos: 

1. Como se dá a participação da Embaixada do Brasil em 

Montevidéu e qual o papel do Ministério das Relações Exteriores brasileiro na 

organização do 8º Cine Fest Brasil, que acontecerá na capital do Uruguai entre 

os dias 03 e 09 de outubro? 

2. A quem compete definir e selecionar as obras audiovisuais 

que serão exibidas no festival? Quais são os critérios de escolha? 

3. A Embaixada do Brasil em Montevidéu e o Ministério das 

Relações Exteriores atuaram no sentido de vetar a exibição do filme Chico: 

Artista Brasileiro? Em caso positivo, por qual razão? 

4. Existe alguma orientação do Ministério das Relações 

Exteriores dirigida a suas representações no exterior para vetar obras 

audiovisuais em razão do conteúdo? Em caso positivo, quais são os critérios? 
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JUSTIFICAÇÃO 

A embaixada brasileira em Montevidéu, no Uruguai, teria 

proibido a exibição de um filme sobre a vida e obra do cantor Chico Buarque 

naquele país. A obra seria exibida no 8º Cine Fest Brasil, que acontece em 

outubro e é patrocinado pela Embaixada do Brasil no país, entre outros 

patrocinadores. 

As informações foram divulgadas pelo colunista do jornal O 

Globo, Ancelmo Goisi, que reproduziu uma carta enviada por um dos 

produtores uruguaios ao diretor do filme, Miguel faria Jr, que também é amigo 

de Chico Buarque. Na carta publicada na íntegra e em seu idioma original, um 

dos produtores uruguaios explica diretamente ao diretor Miguel Faria Jr. que a 

Embaixada do Brasil em Montevidéu havia pedido que o filme não fosse 

exibido na mostra. 

Como cidadãos comprometidos com a liberdade de expressão 

e conscientes da grandeza de todo o nosso patrimônio artístico e cultural, 

devemos repudiar o menor sinal de qualquer tentativa de restrição ou censura 

à nossa arte. Diante desses fatos, requeremos com a urgência que se faz 

necessária, as informações aqui solicitadas. 

 

Sala das Sessões, em        de                     de 2019. 

 

 

Deputado MARCELO CALERO 
 

 

                                            
i
 https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/produtora-de-festival-de-montevideu-decide-
exibir-o-filme-sobre-chico-buarque.html 
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