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Associação Brasileira de Imprensa – ABI, entidade de classe com abrangência 

nacional e pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 

34.058.917/0001-69, com sede na Rua Araújo Porto Alegre, 71, Centro, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP 20030-012, e e-mail presidencia@abi.org.br, e telefone: (21) 2282-1292, 

vem, com base no caput do artigo 37 da Constituição da República e no disposto na Lei 

de Acesso à Informação – LAI (Lei Federal  12.527/11),  através de seu presidente Paulo 

Jeronimo de Sousa e do advogado que assinam abaixo, solicitar informações acerca das 

tratativas para a compra dos direitos de transmissão de duas temporadas da novela  bíblica 

da RecordTV, “Os Dez Mandamentos”. 

 

1 – Os fatos 

 

 Foi publicado, no dia 10 de janeiro do ano corrente, na versão online do jornal O 

Globo, na coluna do repórter Lauro Jardim, notícia de que, “depois de cinco meses de 

negociação, a EBC está finalizando a compra das duas temporadas de ‘Os dez 

mandamentos’, uma novela bíblica da Record, para exibir em 2021 na TV Brasil”. É sobre 

esses fatos que requeremos as informações adiante assinaladas. 



2 – Os argumentos jurídicos  

 

Não pode a administração pública, salvo raras e taxativas exceções, se negar a dar 

publicidade aos motivos, objetivos, diretrizes e documentos que fundamentam sua 

tomada de decisão (art. 37, caput, da Constituição da República). Afinal, sem uma ampla 

publicidade destes não há como o cidadão, as instituições da sociedade civil e as 

instituições e órgãos públicos responsáveis pelo controle (interno e externo) sobre as 

ações do estado exercerem a verificação da legalidade e da pertinência dos atos 

administrativos.  

 

A esse respeito, leciona o Professor Gilmar Mendes (Curso de Direito 

Constitucional, 2014, p. 848): 

 

“O princípio da publicidade está ligado ao direito de informação dos 

cidadãos e ao dever de transparência do Estado, em conexão direta com 

o princípio democrático, que pode ser considerado, inicialmente, como 

apreensível em duas vertentes: (1) na perspectiva do direito à 

informação (e de acesso à informação), como garantia de participação 

e controle social dos cidadãos (a partir das disposições relacionadas no 

artigo 5º, CF/88), bem como (2) na perspectiva da atuação da 

Administração Pública em sentido amplo (a partir dos princípios 

determinados no art. 37, caput, e artigos seguintes da CF/88)”. 

 

Além disso, a Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei Federal 12.527/11) 

estabelece que a atuação pública deve ser eivada de transparência, senão vejamos:  

 

“Art. 6º: Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as 

normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: I - gestão 

transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua 

divulgação”. 

 

Ainda sobre o tema, recentemente, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por 

unanimidade, no julgamento da medida cautelar das Ações Declaratórias de 

Inconstitucionalidades 6531, 6347 e 6353, declarou inconstitucional a tentativa da União 



de, por conta da pandemia, suspender temporariamente a eficácia do artigo 6º-B da Lei 

de Acesso à informação. Segundo o voto condutor do Ministro Alexandre de Morais:   

 

“A publicidade específica de determinada informação somente poderá 

ser excepcionada quando o interesse público assim determinar. 

Portanto, salvo em situações excepcionais, a Administração Pública 

tem o dever de absoluta transparência na condução dos negócios 

públicos, sob pena de desrespeito aos artigos 37, caput, e 5º, incisos 

XXXIII e LXXII, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE 

MELLO, “o modelo político-jurídico, plasmado na nova ordem 

constitucional, rejeita o poder que oculta e o poder que se oculta” 

(Pleno, RHD n. 22/DF, Red. p/ Acórdão Min. CELSO DE MELLO, DJ, 

1-9-95). O art. 6º-B da Lei 13.979/2020, incluído pelo art. 1º da Medida 

Provisória 928/2020, não estabelece situações excepcionais e concretas 

impeditivas de acesso à informação, pelo contrário, transforma a regra 

constitucional de publicidade e transparência em exceção, invertendo a 

finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de informações a 

toda a Sociedade. Diante do exposto, reiterando os fundamentos da 

decisão monocrática que proferi, VOTO no sentido de REFERENDAR 

A MEDIDA CAUTELAR concedida, para determinar a suspensão da 

eficácia do art. 6º-B da Lei 13.979/2020, incluído pelo art. 1º da Medida 

Provisória 928/2020”. 

 

Como visto, a publicidade é eixo estruturante da legitimação democrática das 

políticas públicas, motivo pelo qual não pode ser mitigada pela administração. Por isso, 

requeremos as informações abaixo indicadas. 

 

3 – O pedido de informação 

 

 Diante de tudo o acima exposto, a ABI requer as seguintes informações: 

 

1 – A EBC está em avançada tratativa visando a compra ou já finalizou a aquisição 

das duas temporadas de “Os dez mandamentos”, novela bíblica da TV Record, 

para exibir na TV Brasil? 

2 – Quais motivos e razões fundamentam a negociação da compra ou 

eventualmente a própria compra de uma novela que já foi exibida em canal aberto 

recentemente para nova exposição em igual contexto? 



3 – Considerando a laicidade do Estado, determinado pelo art. 19 da Constituição 

da República, a EBC tomou como fundamento da negociação/compra da novela 

“Os dez mandamentos” o fundamento bíblico do argumento principal da trama? 

4 – A EBC tomou como base da negociação/compra da novela “Os dez 

mandamentos” a eventual proximidade político-ideológica do Presidente da 

República com a Record TV? 

5 – Quais valores, direitos e obrigações estão envolvidos nas tratativas de compra 

da novela “Os dez mandamentos” ou no contrato de compra eventualmente já 

celebrado? Em ambos os casos, solicitamos a entrega dos documentos e contratos 

que estabelecem as diretrizes das tratativas e eventualmente a sua celebração.  

 

Certos de sua colaboração. 

 

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2021. 

 

 

Paulo Jeronimo de Sousa  

Presidente da ABI 

 

 

Ítalo Pires Aguiar 

163402 OAB/RJ  

(Assinatura eletrônica) 
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