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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a principal política pública de 

fomento à área cultural financiada pelo Governo Federal: a Lei no 8.313/1991, 

conhecida como Lei Rouanet. Foram apresentados um resumo do texto legal 

(contextualizado com o texto constitucional e com o decreto de regulamentação da 

lei), informações extraídas do sistema SalicNet relacionadas à execução dos 

mecanismos implementados pela Lei Rouanet no período de 2012 a 2015 e a 

evidenciação de que os resultados alcançados no período se distanciam das metas 

e objetivos almejados. Os dados apresentados demonstraram a inexpressividade 

financeira do Fundo Nacional da Cultura (FNC) e, com relação aos incentivos a 

projetos culturais, verificou-se a má distribuição regional dos recursos, o 

financiamento a projetos com alto potencial lucrativo e o viés publicitário associado à 

tomada de decisão dos incentivadores. Foi constatada a má qualidade do gasto 

público na medida em que, após 25 anos de execução da política pública, sua 

eficácia se mostra comprometida. Por fim, foram apresentadas sugestões para 

aprimoramento da gestão do FNC e meios que possibilitariam uma maior paridade 

entre o volume de recursos do Fundo e dos incentivos a projetos culturais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 No âmbito das Finanças Públicas, uma das principais funções econômicas do 

Estado é a distributiva. Na visão de Giacomoni (2010), como nem todas as distribuições 

de bens e recursos da sociedade são desejáveis, principalmente por considerações de 

eficiência e de justiça social, os governos devem se utilizar do orçamento para promover 

políticas de distribuição de recursos públicos como forma de tentar resolver tais tipos de 

problemas. 

 Visando suavizar estas distorções sociais, os governos atuam principalmente por 

meio de políticas públicas. Uma política pública, de acordo com Saravia (2006, p. 29): 

 

[…] é um sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas 
ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários 
setores da vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de 
atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos 
estabelecidos. (grifo nosso) 
 

 Não há consenso entre os autores sobre a quantidade de etapas que compõem o 

ciclo da política pública. Para este trabalho, utilizou-se o modelo com as etapas que, 

segundo Saravia (2006), são aquelas normalmente consideradas: formulação, 

implementação e avaliação. Importante destacar que esta divisão é meramente didática já 

que, na visão de Wu (2014, p. 21): 

 

[…] as atividades das políticas não ocorrem em “estágios”, com uma progressão 
linear de um para o outro. Ao contrário, são conjuntos de atividades discretas, 
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embora inter-relacionadas, em que os gestores públicos podem se envolver para 
alcançar os objetivos das políticas da sua sociedade e do seu governo. (grifo 
nosso) 

 

 Para Wu (2014, p. 23, 24, 52), a etapa de formulação “[...] se refere ao processo de 

gerar um conjunto de escolhas de políticas plausíveis para resolver problemas”, a 

implementação é o momento “[...] quando a política pública ganha forma e entra em vigor” 

e a avaliação é “[...] uma atividade fundamental, pois envolve a avaliação do grau em que 

uma política pública está atingindo os seus objetivos”. 

 A etapa de avaliação da política pública permite concluir sobre a eficácia de uma 

política já implementada, visto que, de acordo com o Manual de Auditoria Operacional do 

Tribunal de Contas da União (TCU, 2010, p. 12): 

 

A eficácia é definida como o grau de alcance das metas programadas (bens e 
serviços) em um determinado período de tempo, independentemente dos custos 
implicados (COHEN; FRANCO, 1993). O conceito de eficácia diz respeito à 
capacidade da gestão de cumprir objetivos imediatos, traduzidos em metas de 
produção ou de atendimento, ou seja, a capacidade de prover bens ou serviços 
de acordo com o estabelecido no planejamento das ações. (grifo nosso) 

 

 As políticas públicas frequentemente são formalizadas por meio de Leis ou de 

outros dispositivos legais e, no âmbito da Cultura, os artigos 215 a 216A da Constituição 

Federal de 1988 foram reservados para abordar tal tema. Entre outros aspectos, o artigo 

215 determina que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, além de apoiar e incentivar a valorização e a difusão 

das manifestações culturais. Ademais, afirma que outra Lei estabelecerá o Plano Nacional 

de Cultura que visará, entre outros, a valorização do patrimônio cultural brasileiro, a 
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democratização do acesso aos bens de cultura e a valorização da diversidade étnica e 

regional. 

 Para viabilizar a norma constitucional, a Lei no Federal 8.313/1991, conhecida 

como Lei Rouanet, instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) com a 

finalidade de captar e canalizar recursos para o setor. A implementação do Pronac ocorre 

por meio do Fundo Nacional da Cultura (FNC), dos Fundos de Investimento Cultural e 

Artístico (Ficart) e do incentivo a projetos culturais. 

 Assim, o presente trabalho visa demonstrar em que medida a Lei Rouanet é uma 

política pública eficaz. O objetivo geral é verificar e analisar as discrepâncias entre os 

princípios que nortearam a elaboração da lei e do seu decreto de regulamentação e a 

operacionalização de seus mecanismos. Adicionalmente, tem-se os seguintes objetivos 

específicos: 

 evidenciar quais os princípios estabelecidos nos dispositivos legais 

relacionados à Lei Rouanet; 

 apresentar como os recursos captados vêm sendo operacionalizados no 

período de 2012 a 2015; 

 demonstrar a discrepância existente entre o que deveria ocorrer, conforme 

previsão legal, e o que de fato ocorreu no período analisado. 

 A abordagem teórica qualitativa é aquela em que o objeto central será pesquisado 

pelo viés qualitativo, cujo foco principal está na compreensão do evento. O assunto será 

construído com base na legislação aplicável, nos relatórios dos órgãos de controle interno 

e externo, respectivamente a Controladoria Geral da União (CGU) e o TCU, e em artigos 



    8 

 

de opinião referentes ao assunto. Ademais, a análise quantitativa será realizada com base 

em informações extraídas do SalicNet, sistema disponibilizado para a sociedade a fim de 

garantir maior transparência dos atos praticados pelo Ministério da Cultura (MinC). 

 A monografia está estruturada em cinco seções, incluindo introdução e 

considerações finais. Na segunda seção, é elaborado um resumo dos principais artigos da 

Lei Rouanet e do seu decreto de regulamentação; na terceira seção, são apresentados 

dados relacionados à execução dos mecanismos implementados pela Lei Rouanet nos 

estados brasileiros, com algumas análises específicas para o estado da Bahia; na quarta 

seção, é realizado um comparativo entre os objetivos e as metas apresentados nos 

normativos legais e os resultados efetivamente alcançados pela política pública. 
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2 PRINCÍPIOS ESTABELECIDOS NOS DISPOSITIVOS LEGAIS: A FORMULAÇÃO DA 

POLÍTICA PÚBLICA 

 

 

 A presente seção apresenta um resumo dos principais pontos da Lei Rouanet e do 

seu decreto de regulamentação de modo a contextualizar a formulação da política pública. 

De acordo com Saravia (2006, p. 33), a formulação “inclui a seleção e especificação da 

alternativa considerada mais conveniente […] definindo seus objetivos e seu marco 

jurídico, administrativo e financeiro.”. 

 

2.1 A Cultura na Constituição Federal de 1988 

 

 A Seção II do Capítulo III da Constituição Federal de 1988 trata das funções de 

governo no âmbito da Cultura. Em seu artigo 215, a Carta impõe obrigações ao Estado e 

evidencia os objetivos que devem ser alcançados: 

 

Art. 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. 
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 
nacional. 
[…] 
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando 
ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público 
que conduzem à: 
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 
II - produção, promoção e difusão de bens culturais; 
III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas 
dimensões; 
IV - democratização do acesso aos bens de cultura; 
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V - valorização da diversidade étnica e regional. 
 

 Já o artigo 216 faz referência a uma futura lei que estabelecerá incentivos para a 

produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Por fim, o artigo 216A, incluído 

pela Emenda Constitucional nº 71/2012, cria o Sistema Nacional de Cultura e estabelece 

seus princípios: 

 

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, 
de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e 
promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, 
pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo 
promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos 
direitos culturais. 
§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura 
e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos 
seguintes princípios: 
I - diversidade das expressões culturais; 
II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; 
III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; 
IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes 
na área cultural; 
V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações 
desenvolvidas; 
VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais; 
VII - transversalidade das políticas culturais; 
VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; 
IX - transparência e compartilhamento das informações; 
X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social; 
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações; 
XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a 
cultura. 

 

 A leitura dos artigos evidencia aspectos específicos que devem ser destacados: a 

valorização do patrimônio cultural brasileiro, a democratização/universalização do acesso 

aos bens de cultura, a necessidade de processos decisórios com participação social, a 

valorização da diversidade regional e a cooperação entre os entes federados, os agentes 

públicos e as entidades privadas atuantes na área cultural. Assim sendo, as ações e as 
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iniciativas propostas por meio de políticas públicas na área cultural não devem estar 

desassociadas dos aspectos citados. 

 

2.2 A Lei n° 8.313/1991 e o Decreto de Regulamentação n° 5.761/2006 

 

 Três anos após a publicação da Constituição Federal, a Lei nº 8.313/1991 foi 

sancionada pelo Presidente Fernando Collor de Mello. A referida lei, que passaria a ser 

chamada de Lei Rouanet em homenagem ao então Secretário de Cultura Sérgio Paulo 

Rouanet, instituiu o Pronac em seu artigo 1º com a finalidade de captar e canalizar 

recursos para o setor de modo a: 

 

I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da 
cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; 
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, 
com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 
III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus 
respectivos criadores; 
IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade 
brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; 
V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e 
viver da sociedade brasileira; 
VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico 
brasileiro; 
VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de 
outros povos ou nações; 
VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, 
formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória; 
IX - priorizar o produto cultural originário do País. 

 

 De acordo com o artigo 2º do Decreto no 5.761/2006, que regulamenta a Lei 

Rouanet, na execução do Pronac serão apoiados programas, projetos e ações culturais 

destinados às seguintes finalidades: 
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I - valorizar a cultura nacional, considerando suas várias matrizes e formas de 
expressão; 
II - estimular a expressão cultural dos diferentes grupos e comunidades que 
compõem a sociedade brasileira; 
III - viabilizar a expressão cultural de todas as regiões do País e sua difusão em 
escala nacional; 
IV - promover a preservação e o uso sustentável do patrimônio cultural brasileiro 
em sua dimensão material e imaterial; 
V - incentivar a ampliação do acesso da população à fruição e à produção dos 
bens culturais; 
VI - fomentar atividades culturais afirmativas que busquem erradicar todas as 
formas de discriminação e preconceito; 
VII - desenvolver atividades que fortaleçam e articulem as cadeias produtivas e os 
arranjos produtivos locais que formam a economia da cultura; 
VIII - apoiar as atividades culturais de caráter inovador ou experimental; 
IX - impulsionar a preparação e o aperfeiçoamento de recursos humanos para a 
produção e a difusão cultural; 
X - promover a difusão e a valorização das expressões culturais brasileiras no 
exterior, assim como o intercâmbio cultural com outros países; 
XI - estimular ações com vistas a valorizar artistas, mestres de culturas tradicionais, 
técnicos e estudiosos da cultura brasileira; 
XII - contribuir para a implementação do Plano Nacional de Cultura e das políticas 
de cultura do Governo Federal; e 
XIII - apoiar atividades com outras finalidades compatíveis com os princípios 
constitucionais e os objetivos preconizados pela Lei no 8.313, de 1991, assim 
consideradas pelo Ministro de Estado da Cultura. 

 

 A Lei Rouanet determina que os incentivos apenas serão concedidos a projetos 

cuja exibição, utilização e circulação dos bens culturais sejam abertas a qualquer pessoa 

(caso seja gratuita) ou ao público pagante (caso seja cobrado ingresso). Portanto, além 

de não ser permitida a concessão de incentivos a eventos privados que estabeleçam 

limitações de acesso, o seu decreto de regulamentação define que: 

 

Art. 27.  Dos programas, projetos e ações realizados com recursos incentivados, 
total ou parcialmente, deverá constar formas para a democratização do acesso 
aos bens e serviços resultantes, com vistas a: 
I - tornar os preços de comercialização de obras ou de ingressos mais acessíveis à 
população em geral; 
II - proporcionar condições de acessibilidade a pessoas idosas, nos termos do art. 
23 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, e portadoras de deficiência, 
conforme o disposto no art. 46 do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999; 
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III - promover distribuição gratuita de obras ou de ingressos a beneficiários 
previamente identificados que atendam às condições estabelecidas pelo Ministério 
da Cultura; e 
IV - desenvolver estratégias de difusão que ampliem o acesso. 

 

 O artigo 2o da Lei Rouanet estabelece que a implementação do Pronac ocorrerá 

por meio de três mecanismos: o Fundo Nacional da Cultura, os Fundos de Investimento 

Cultural e Artístico e os incentivos a projetos culturais. 

2.2.1 O Fundo Nacional da Cultura (FNC) 

 

 O FNC, conforme artigo 5º da Lei Rouanet, é um fundo de natureza contábil 

administrado pelo Ministério da Cultura, com prazo indeterminado de duração, que 

funcionará sob as formas de apoio a fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis. 

 A Lei nº 4.320/1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro, estabelece 

que um fundo especial é constituído pelo “produto de receitas especificadas que por lei se 

vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços”. O Decreto nº 93.872/1986, 

que dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, conceitua os 

fundos de natureza contábil: 

 

Art . 71. Constitui Fundo Especial de natureza contábil ou financeira, para fins 
deste decreto, a modalidade de gestão de parcela de recursos do Tesouro 
Nacional, vinculados por lei à realização de determinados objetivos de 
política econômica, social ou administrativa do Governo. 
§ 1º São Fundos Especiais de natureza contábil, os constituídos por 
disponibilidades financeiras evidenciadas em registros contábeis, destinados a 
atender a saques a serem efetuados diretamente contra a caixa do Tesouro 
Nacional. (grifo nosso) 
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 De acordo com o artigo 4º da Lei Rouanet, o Fundo, além do objetivo de captar e 

destinar recursos para projetos culturais compatíveis com as finalidades do Pronac, 

possui os seguintes objetivos: 

 

I - estimular a distribuição regional eqüitativa dos recursos a serem aplicados na 
execução de projetos culturais e artísticos; 
II - favorecer a visão interestadual, estimulando projetos que explorem propostas 
culturais conjuntas, de enfoque regional; 
III - apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que enfatizem o aperfeiçoamento 
profissional e artístico dos recursos humanos na área da cultura, a criatividade e a 
diversidade cultural brasileira; 
IV - contribuir para a preservação e proteção do patrimônio cultural e histórico 
brasileiro; 
V - favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos 
interesses da coletividade, aí considerados os níveis qualitativos e quantitativos de 
atendimentos às demandas culturais existentes, o caráter multiplicador dos 
projetos através de seus aspectos sócio-culturais e a priorização de projetos em 
áreas artísticas e culturais com menos possibilidade de desenvolvimento com 
recursos próprios. 

 

 O artigo 5º da Lei Rouanet define quais as fontes de recursos que constituirão o 

Fundo: 

 

I - recursos do Tesouro Nacional; 
II - doações, nos termos da legislação vigente; 
III - legados; 
IV - subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de 
organismos internacionais; 
V - saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem o Capítulo IV 
e o presente capítulo desta lei; 
VI - devolução de recursos de projetos previstos no Capítulo IV e no presente 
capítulo desta lei, e não iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa; 
VII - um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais, a que 
se refere a Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a 
respectiva origem geográfica regional; 
VIII - Três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e 
loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, 
deduzindo-se este valor do montante destinados aos prêmios; 
IX - reembolso das operações de empréstimo realizadas através do fundo, a título 
de financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no 
mínimo, lhes preserve o valor real; 
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X - resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a legislação 
vigente sobre a matéria; 
XI - conversão da dívida externa com entidades e órgãos estrangeiros, unicamente 
mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministro da Economia, Fazenda e 
Planejamento, observadas as normas e procedimentos do Banco Central do Brasil; 
XII - saldos de exercícios anteriores; 
XIII - recursos de outras fontes. 

 

 Ademais, o decreto de regulamentação da Lei Rouanet define como os recursos 

captados pelo Fundo podem ser gastos: 

 

Art. 10.  Os recursos do Fundo Nacional da Cultura poderão ser utilizados, 
observado o disposto no plano anual do PRONAC, da seguinte forma: 
I - recursos não-reembolsáveis - para utilização em programas, projetos e ações 
culturais de pessoas jurídicas públicas ou privadas sem fins lucrativos; 
II - financiamentos reembolsáveis - para programas, projetos e ações culturais de 
pessoas físicas ou de pessoas jurídicas privadas, com fins lucrativos, por meio de 
agentes financeiros credenciados pelo Ministério da Cultura; 
III - concessão de bolsas de estudo, de pesquisa e de trabalho - para realização de 
cursos ou desenvolvimento de projetos, no Brasil ou no exterior; 
IV - concessão de prêmios; 
V - custeio de passagens e ajuda de custos para intercâmbio cultural, no Brasil ou 
no exterior; 
VI - transferência a Estados, Municípios e Distrito Federal para desenvolvimento 
de programas, projetos e ações culturais, mediante instrumento jurídico que defina 
direitos e deveres mútuos; e 
VII - em outras situações definidas pelo Ministério da Cultura, enquadráveis nos 
arts. 1o e 3o da Lei no 8.313, de 1991. 

 

 De acordo com o artigo 6° da Lei Rouanet e com o artigo 12 do Decreto n° 

5.761/2006, os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após 

aprovados pelo Ministro da Cultura, financiando até 80% do custo do projeto. Importante 

mencionar que as decisões relacionadas aos projetos a serem financiados pelo Fundo 

serão tomadas pela Comissão do Fundo Nacional da Cultura, com competências e 

composição estabelecidas no decreto de regulamentação da Lei Rouanet: 
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Art. 14.  Fica criada, no âmbito do Ministério da Cultura, a Comissão do Fundo 
Nacional da Cultura, à qual compete: 
I - avaliar e selecionar os programas, projetos e ações culturais que objetivem a 
utilização de recursos do Fundo Nacional da Cultura, de modo a subsidiar sua 
aprovação final pelo Ministro de Estado da Cultura; 
II - apreciar as propostas de editais a serem instituídos em caso de processo 
público de seleção de programas, projetos e ações a serem financiados com 
recursos do Fundo Nacional da Cultura, para homologação pelo Ministro de 
Estado da Cultura; 
III - elaborar a proposta de plano de trabalho anual do Fundo Nacional da Cultura, 
que integrará o plano anual do PRONAC, a ser submetida ao Ministro de Estado 
da Cultura para aprovação final de seus termos; 
IV - apreciar as propostas de plano anual das entidades vinculadas ao Ministério 
da Cultura, com vistas à elaboração da proposta de que trata o inciso III; e 
V - exercer outras atribuições estabelecidas pelo Ministro de Estado da Cultura. 
 
Art. 15.  A Comissão do Fundo Nacional da Cultura será integrada: 
I - pelo Secretário-Executivo do Ministério da Cultura, que a presidirá; 
II - pelos titulares das Secretarias do Ministério da Cultura; 
III - pelos presidentes das entidades vinculadas ao Ministério da Cultura; e 
IV - por um representante do Gabinete do Ministro de Estado da Cultura. 

 

 A leitura dos artigos demonstra que as decisões relacionadas à utilização dos 

recursos do FNC serão tomadas por gestores públicos orientados pelos objetivos do 

Fundo. 

 

2.2.2 Os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) 

 

 A Lei Rouanet autoriza a constituição de Fundos de Investimento Cultural e 

Artístico (Ficart), sob a forma de condomínio, sem personalidade jurídica, caracterizando 

comunhão de recursos destinados à aplicação em projetos culturais e artísticos. De 

acordo com o artigo 9º da Lei, são considerados projetos culturais e artísticos para fins de 

aplicação de recursos do Ficart: 
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I - a produção comercial de instrumentos musicais, bem como de discos, fitas, 
vídeos, filmes e outras formas de reprodução fonovideográficas; 
II - a produção comercial de espetáculos teatrais, de dança, música, canto, circo e 
demais atividades congêneres; 
III - a edição comercial de obras relativas às ciências, às letras e às artes, bem 
como de obras de referência e outras de cunho cultural; 
IV - construção, restauração, reparação ou equipamento de salas e outros 
ambientes destinados a atividades com objetivos culturais, de propriedade de 
entidades com fins lucrativos; 
V - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim 
consideradas pelo Ministério da Cultura. 

 

 Conforme o artigo 19 do decreto de regulamentação da Lei Rouanet, para receber 

recursos dos Ficart, os programas, projetos e ações culturais devem destinar-se: 

 

I - à produção e distribuição independentes de bens culturais e à realização de 
espetáculos artísticos e culturais; 
II - à construção, restauração, reforma, equipamento e operação de espaços 
destinados a atividades culturais, de propriedade de entidades com fins lucrativos;  
III - a outras atividades comerciais e industriais de interesse cultural, assim 
consideradas pelo Ministério da Cultura. 
 

 Por se tratarem de ativos financeiros, a Comissão de Valores Mobiliários recebeu a 

competência para disciplinar a constituição, o funcionamento e a administração dos Ficart. 

 A Lei Rouanet oferece, como benefício fiscal, a isenção do imposto sobre 

operações de crédito, câmbio e seguro, assim como do imposto sobre renda para os 

rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos Ficart. Entretanto, os rendimentos e 

ganhos de capital distribuídos pelos Fundos, assim como os ganhos de capital auferidos 

por pessoas físicas ou jurídicas não tributadas com base no lucro real (inclusive isentas) 

decorrentes da alienação ou resgate de quotas, estão sujeitos à incidência do imposto 

sobre a renda na fonte. 
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2.2.3 Os incentivos a projetos culturais 

 

 A Lei Rouanet apresenta a possibilidade de que pessoas físicas ou jurídicas optem 

pela destinação de parcelas do imposto de renda, tanto no apoio direto como por meio de 

contribuições ao FNC. Os casos de apoio direto a projetos culturais tratam-se de renúncia 

de receita tributária do Governo Federal, classificados por Pellegrini (2014, p. 7) como 

gastos públicos tributários: 

 

Gastos públicos diretos e tributários diferem, pois, no primeiro, ocorre a 
arrecadação que, posteriormente, financia a despesa; enquanto, no segundo, é a 
não arrecadação que financia a realização, na órbita privada, de um 
determinado resultado esperado pelo poder público […] Assim, embora sejam 
distintos, ambos são gastos; daí a expressão gasto tributário ou ainda gasto 
indireto, realizado por meio do sistema tributário. (grifo nosso) 
 

 Ademais, Pellegrini (2014, p. 23) apresenta a definição utilizada pela Receita 

Federal do Brasil (RFB) para gastos tributários: 

 

Gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do 
sistema tributário, visando a atender objetivos econômicos e sociais. 
[…] 
Têm caráter compensatório, quando o governo não atende adequadamente a 
população quanto aos serviços de sua responsabilidade, ou têm caráter 
incentivador, quando o governo tem a intenção de desenvolver determinado 
setor ou região. (apud RFB, 2003, p. 9-13) (grifo nosso) 

 

 Portanto, o mecanismo implementado pela Lei Rouanet trata-se de um gasto 

indireto do Governo Federal. O fato de os recursos não terem sido arrecadados pelos 

cofres do Tesouro Nacional para posterior execução da despesa não os descaracterizam 
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como gasto público. Pelo contrário, as definições apresentadas explicitam inclusive a 

natureza fomentadora que tais gastos devem apresentar. 

 Importante mencionar que, apesar de se tratar da alocação de recurso público, as 

decisões relacionadas aos projetos a serem financiados pelo mecanismo são tomadas por 

agentes privados (pessoas físicas e jurídicas). Ademais, os projetos enquadrados nos 

objetivos não podem ser objeto de apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou 

cultural. 

 Os contribuintes podem deduzir do imposto a pagar as quantias aplicadas na forma 

de doação ou patrocínio. O decreto de regulamentação da Lei Rouanet apresenta as 

seguintes definições para doação e patrocínio: 

 

Art. 4 Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: 
[…] 
IV - doação: a transferência definitiva e irreversível de numerário ou bens em favor 
de proponente, pessoa física ou jurídica sem fins lucrativos, cujo programa, projeto 
ou ação cultural tenha sido aprovado pelo Ministério da Cultura; 
V - patrocínio: a transferência definitiva e irreversível de numerário ou serviços, 
com finalidade promocional, a cobertura de gastos ou a utilização de bens 
móveis ou imóveis do patrocinador, sem a transferência de domínio, para a 
realização de programa, projeto ou ação cultural que tenha sido aprovado pelo 
Ministério da Cultura; (grifo nosso) 

 

 De acordo com o artigo 28 do decreto de regulamentação da Lei Rouanet, o 

percentual de dedução será de até 100% do incentivo concedido aos casos enquadrados 

no artigo 18 da Lei Rouanet. Já os artigos 29 e 30 do referido decreto definem os 

percentuais de dedução do incentivo aos casos enquadrados no artigo 26 da Lei Rouanet: 

no caso das pessoas físicas, 80% das doações e 60% dos patrocínios; para as pessoas 

jurídicas tributadas com base no lucro real, 40% das doações e 30% dos patrocínios. 
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Ressalte-se que a doação e o patrocínio não podem ser efetuados a pessoa ou a 

instituição vinculada ao contribuinte, conforme disposto na Lei Rouanet: 

 

Art. 27.  A doação ou o patrocínio não poderá ser efetuada a pessoa ou instituição 
vinculada ao agente. 
§ 1o  Consideram-se vinculados ao doador ou patrocinador: 
a) a pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja titular, administrador, 
gerente, acionista ou sócio, na data da operação, ou nos doze meses anteriores; 
b) o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os dependentes 
do doador ou patrocinador ou dos titulares, administradores, acionistas ou sócios 
de pessoa jurídica vinculada ao doador ou patrocinador, nos termos da alínea 
anterior; 
c) outra pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja sócio. 
§ 2o  Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, 
criadas pelo doador ou patrocinador, desde que devidamente constituídas e em 
funcionamento, na forma da legislação em vigor. 

 

 Por fim, a Lei determina que o TCU incluirá, em seu parecer prévio sobre as contas 

do Presidente da República, análise relativa a avaliação dos projetos financiados pela Lei 

Rouanet. Adicionalmente, o decreto de regulamentação da Lei Rouanet estabelece que o 

MinC deverá apresentar relatório anual de avaliação dos programas, projetos e ações 

culturais do Pronac (enfatizando o cumprimento do disposto no plano anual) e que este 

relatório integrará a tomada de contas anual do Ministério encaminhada ao TCU. 

 Dessa forma, percebe-se o alinhamento entre os artigos constitucionais, a Lei 

Rouanet e o seu decreto de regulamentação, demonstrando, em tese, que a etapa de 

formulação da política pública vem ocorrendo de maneira satisfatória. 
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3 OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI ROUANET: A EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA 

DE 2012 A 2015 

 

 

 A presente seção tem como objetivo apresentar informações extraídas do sistema 

SalicNet relacionadas à captação e à aplicação de recursos em projetos culturais por 

meio do FNC e dos incentivos. Para Saravia (2006, p. 34), a execução “[…] é o conjunto 

de ações destinado a atingir os objetivos estabelecidos pela política. É pôr em prática 

efetiva a política, é a sua realização.”. 

 Os projetos culturais apresentados ao MinC são registrados no SalicNet1, sistema 

informatizado administrado pelo Ministério, de acesso público e que fornece uma série de 

relatórios contendo informações regionalizadas sobre os projetos registrados: nome do 

proponente, nome do incentivador, valores captados, valores dos incentivos concedidos, 

entre outros. O período escolhido para a análise dos dados compreende os exercícios de 

2012 a 2015 por se tratar do último ciclo de planejamento do Governo Federal. 

 

3.1 O papel secundário do Fundo Nacional da Cultura 

 

3.1.1 A imaterialidade do Fundo 

 

                                    

1 Disponível em: <http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php>. Acesso em: jun. 2016. 

http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php
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 Conforme descrito na seção anterior, o FNC é um fundo administrado pelo MinC 

que tem como principais objetivos captar e destinar recursos para projetos culturais 

compatíveis com as finalidades do Pronac. Os recursos aplicados pelo FNC constituem 

uma forma de fomento direto à cultura, com critérios previamente estabelecidos. 

 Apesar da importância de seus objetivos, o volume de gastos do FNC no período 

de 2012 a 2015 possui pouca representatividade financeira quando comparado às outras 

unidades orçamentárias que compõem o MinC. A tabela a seguir evidencia tal situação: 

 

TABELA 01 – Gastos executados por unidade orçamentária do MinC de 2012 a 2015 

(em R$) 

Unidade Orçamentária 2012 2013 2014 2015 

Agência Nacional do Cinema 123.304.977,80 342.895.335,54 240.945.584,08 674.647.100,44 

Biblioteca Nacional 124.730.988,10 97.530.841,58 100.281.701,28 103.447.281,90 

Fundação Casa Rui Barbosa 34.732.940,83 37.006.612,78 39.752.273,79 43.272.416,36 

Fundação Cultural Palmares 17.960.006,43 17.783.377,10 21.242.794,65 22.696.977,19 

Fundação Nacional de Artes 211.075.107,83 156.235.649,78 130.793.061,02 135.461.562,50 

Fundo Nacional de Cultura 25.077.005,23 20.320.860,91 27.678.039,50 6.697.056,65 

Instituto Brasileiro de Museus 113.838.041,66 119.487.657,56 132.940.401,09 135.038.185,50 

Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 244.789.886,46 290.704.518,05 317.724.013,77 333.992.957,98 

Ministério da Cultura 197.767.012,15 194.686.618,57 236.288.160,41 233.043.292,95 

TOTAL 1.093.275.966,49 1.276.651.471,87 1.247.646.029,59 1.688.296.831,47 

Fonte: elaboração própria, dados coletados  no Portal da Transparência 

 

 A estrutura administrativa do MinC encontra-se representada na figura a seguir: 
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FIGURA 01 – Organograma do MinC 

 

Fonte: site do Ministério da Cultura 

 

 Segundo Sacconi (2010), especificar é definir precisamente, esmiuçar, detalhar. 

Apesar do conceito apresentado na Lei n° 4.320/1964 estabelecer que a constituição de 

um fundo se dará a partir de receitas especificadas, a leitura dos incisos do artigo 5° da 
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Lei Rouanet evidencia a utilização de receitas com denominações genéricas, conforme 

segue: 

 

I - recursos do Tesouro Nacional; 
[…] 
III - legados; 
[…] 
V - saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem o Capítulo IV 
e o presente capítulo desta lei; 
VI - devolução de recursos de projetos previstos no Capítulo IV e no presente 
capítulo desta lei, e não iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa; 
[…] 
XII - saldos de exercícios anteriores; 
XIII recursos de outras fontes. 

 

 A utilização de denominações que não especificam bases de cálculo ou alíquotas 

percentuais compromete a captação de recursos para o Fundo, o que explicaria a sua 

baixa expressividade financeira. 

 Além da imaterialidade financeira em relação às unidades orçamentárias que 

compõem o MinC, o presente trabalho demonstrará o reduzido volume de recursos do 

FNC em comparação ao mecanismo de incentivos a projetos culturais. Assim sendo, 

optou-se por analisar o caso específico do estado da Bahia em vez de expandir o escopo 

de análise à totalidade dos estados brasileiros. 

 

TABELA 02 – Quantidade de projetos e valor em reais do FNC na Bahia no período 

de 2012 a 2015 

 
2012 2013 2014 2015 

No R$ No R$ No R$ No R$ 
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2012 2013 2014 2015 

No R$ No R$ No R$ No R$ 

Salvador 1 1.992.000,00 0 0,00 2 400.000,00 1 100.000,00 

Outros municípios 0 0,00 1 150.000,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 1 1.992.000,00 1 150.000,00 2 400.000,00 1 100.000,00 

Fonte: elaboração própria, dados coletados no sistema SalicNet 

 

 Pelos números apresentados na tabela anterior, percebe-se a pouca 

representatividade do FNC tanto em termos de quantidade de projetos como em valores 

aplicados. Ademais, fica evidente a concentração de recursos na capital do estado no 

quantitativo de projetos e no volume financeiro aplicado. 

 Assim sendo, percebe-se que, nos quatro últimos exercícios fiscais, a atuação do 

FNC na aplicação de recursos em projetos culturais ocorreu de forma pouco 

representativa em termos financeiros. 

 

3.1.2 A realização de gastos incoerentes com os objetivos do Fundo 

 

 De acordo com o Manual Técnico de Orçamento 2016 do Governo Federal, a 

classificação da despesa pública por elemento de despesa tem por finalidade identificar 

os objetos de gasto, informando quais os insumos que se pretende utilizar ou adquirir. Os 

gastos do FNC detalhados por elemento de despesa no período em análise apresentam a 

seguinte composição: 
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TABELA 03 – Gastos do FNC por elemento de despesa consolidados de 2012 a 2015 

Elemento de despesa Valor (em R$) % 

31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 27.442.231,25 34,4% 

48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 23.476.556,14 29,4% 

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.555.295,74 17,0% 

35 - Serviços de Consultoria 5.493.741,90 6,9% 

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.128.736,75 6,4% 

47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1.949.952,44 2,4% 

33 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.137.251,53 1,4% 

30 - Material de Consumo 706.809,04 0,9% 

14 - Diárias - Civil 646.035,97 0,8% 

52 - Equipamentos e Material Permanente 160.007,53 0,2% 

51 - Obras e Instalações 74.160,00 0,1% 

92 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.184,00 0,0% 

TOTAL 79.772.962,29 

Fonte: elaboração própria, dados coletados  no Portal da Transparência 

 

 As descrições de cada um dos elementos de despesa citados, conforme Portaria 

Interministerial STN/SOF nº 16/2001, encontram-se no Anexo A. 

 Apesar dos conceitos apresentados na Lei n° 4.320/1964 e no Decreto n° 

93.872/1986 definirem que os gastos realizados por um fundo estão vinculados à 

realização de determinados objetivos ou serviços, o confronto entre os dados 

apresentados na tabela anterior e os incisos do artigo 10 do decreto de regulamentação 

da Lei Rouanet evidenciam a ausência de respaldo normativo explícito que justifique a 
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realização de gastos com serviços de consultoria e com obrigações tributárias utilizando-

se recursos do FNC. Tais gastos totalizaram R$ 7.443.694,34, o equivalente a 9,3% dos 

gastos executados pelo Fundo no período de 2012 a 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 A inexistência dos Fundos de Investimento Cultural e Artístico 

 

 Os Ficart são outro mecanismo introduzido pela Lei Rouanet. Entretanto, conforme 

documento publicado pelo Ministério da Cultura2, tais fundos de investimentos nunca se 

materializaram de fato: 

 

O Programa estabeleceu os seguintes mecanismos de apoio: Fundos de 
Investimento Cultural e Artístico (Ficart), Fundo Nacional da Cultura (FNC) e 
Incentivo Fiscal. O primeiro consiste na comunhão de recursos destinados à 
aplicação em projetos culturais e artísticos, de cunho comercial, com participação 
dos investidores nos eventuais lucros, mas, até o momento, não foi implementado. 
 

                                    

2 Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/programa-nacional-de-apoio-a-cultura-pronac->. Acesso em: jul. 2016. 

http://www.cultura.gov.br/programa-nacional-de-apoio-a-cultura-pronac-
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Segundo Gomes (2013, p. 9), os seguintes motivos justificariam a não 

implementação dos Ficart: 

 

As políticas culturais, notadamente as de fomento, devem viabilizar a multiplicação 
de práticas criativas e democráticas, no sentido de que seja estimulado um 
mercado cultural no país, o que não ocorreu em relação aos Ficart. Os aspectos 
fiscais, a estrutura de governança necessária e a questão do custo de 
oportunidade do capital (parâmetro relevante para tomada de decisões no 
mundo dos negócios) implicaram o fracasso do modelo. 
[…] 
Acresça-se que a disciplina da CVM e a estrutura de governança corporativa 
necessária à implementação dos Ficart (decorrência lógica do modelo) implicam 
custos consideráveis e retornos incertos, o que é levado em conta pelo 
investidor no processo de gestão de riscos. 
 
Inexistem benefícios fiscais efetivamente associados à aplicação de 
recursos nos Ficart. Há um dirigismo por omissão estatal que, em termos 
práticos, transfere o problema para o setor privado. Parte-se da premissa de que a 
cultura constitui investimento necessariamente lucrativo. 
 
Ademais, como o acesso aos recursos do Pronac e aos insertos na Lei do 
Audiovisual não são excludentes, o investidor poderá recorrer à melhor forma de 
captação de fontes pela ótica da relação custo versus benefícios. O que menos 
interessa é o setor incentivado, mas o payback associado ao projeto. 
 
Por esse conjunto de fatores associados, não se tem notícia de pelo menos um 
FICART criado. (grifo nosso) 

 

 Portanto, devido à inexistência de Ficart implementados ao longo dos 25 anos de 

existência da política pública, não é possível analisar o citado mecanismo. 

 

3.3 O protagonismo dos incentivos a projetos culturais 

 

 O terceiro mecanismo introduzido pela Lei Rouanet foi o incentivo a projetos 

culturais por meio de renúncia fiscal ou apoio privado. Conforme exposto na seção 

anterior, os produtores culturais apresentam seus projetos ao MinC e, se aprovados, 
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buscam captar incentivos financeiros junto a pessoas físicas ou jurídicas. A tabela 04 

apresenta os quantitativos e os valores financeiros de projetos apresentados ao Ministério 

pelos proponentes, de projetos aprovados de acordo com os critérios definidos pelo MinC 

e de projetos que efetivamente captaram recursos junto a contribuintes: 

 

TABELA 04 – Informações dos projetos culturais consolidados de 2012 a 2015 

 
Projetos 

apresentados (A) 
Projetos 

aprovados (B) B / A 
Projetos com 
captação (C) C / A 

Quantitativo (unidades) 25.763 24.222 94,0% 9.881 38,4% 

Valor (em R$) 26.792.564.166,14 21.759.834.683,64 81,2% 5.060.407.770,09 18,9% 

Fonte: elaboração própria, dados coletados no sistema SalicNet 

 

 O quadro a seguir apresenta os 20 projetos que mais receberam incentivos 

financeiros no período analisado: 

 

QUADRO 01 – Projetos com maior volume de incentivos consolidados de 2012 a 

2015 

No Ano No Pronac Nome do projeto Incentivos 
recebidos (em R$) 

Quantidade de 
incentivadores 

1 2012 1111923 Plano Anual de Atividades 2012 - 
Itaú Cultural 22.000.000,00 6 

2 2012 128656 Fundação Orquestra Sinfônica 
Brasileira - Temporada 2013 21.132.513,00 185 

3 2013 128313 Plano Anual de Atividades 2013 - 
Itaú Cultural 21.000.000,00 8 

4 2012 1113323 
Restauração e Revitalização do 
Complexo Arquitetônico do Palácio 
do Campo das Princesas 

20.047.929,97 16 

5 2014 138627 Fundação Orquestra Sinfônica 
Brasileira - Temporada 2014 19.622.294,00 192 
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No Ano No Pronac Nome do projeto Incentivos 
recebidos (em R$) 

Quantidade de 
incentivadores 

6 2014 139298 Plano Anual de Atividades 2014 17.900.000,00 6 

7 2013 137748 31ª Bienal de São Paulo 17.843.930,65 22 

8 2015 93803 Restauração e readequação do 
Palácio das Laranjeiras 17.164.375,00 14 

9 2012 127628 MUSEU DA IMAGEM E DO SOM 16.506.672,07 11 

10 2015 1410807 Plano Anual 2015 16.212.261,70 46 

11 2015 1410546 Fundação Orquestra Sinfônica 
Brasileira 2013- Temporada 2015 15.786.643,00 120 

12 2013 137419 Plano Anual de Atividades Osesp 
2014 15.500.113,51 812 

13 2014 138574 PLANO ANUAL DO INSTITUTO 
TOMIE OHTAKE 2014 15.492.233,80 42 

14 2014 1310874 
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE 
TÉCNOLÓGICO 

15.451.906,00 5 

15 2014 148984 Plano Anual de Atividades Osesp 
2015 15.112.691,29 1055 

16 2013 84481 Restauro do Casarão do Valongo - 
Santos 15.008.000,00 20 

17 2012 119340 30ª Bienal de São Paulo 14.839.764,00 32 

18 2015 1410875 Plano Anual de Atividades 2015 - 
Itaú Cultural 14.730.000,00 8 

19 2012 126769 O REI LEÃO 14.594.000,00 9 

20 2015 1410816 MASP 2015 (Plano Anual) 14.569.644,00 31 
Fonte: elaboração própria, dados coletados no sistema SalicNet 

 

 Ademais, o quadro a seguir apresenta os 20 maiores incentivadores no mesmo 

período: 

 

QUADRO 02 – Maiores incentivadores consolidados de 2012 a 2015 

No CNPJ/CPF Incentivador Incentivos 
concedidos (em R$) 

Projetos 
financiados 

1 33657248000189 Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES 186.384.652,92 320 
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No CNPJ/CPF Incentivador Incentivos 
concedidos (em R$) 

Projetos 
financiados 

2 00000000000191 Banco do Brasil S.A 163.489.956,72 511 

3 33592510000154 Vale S/A 131.307.188,77 125 

4 33000167000101 Petróleo Brasileiro S. A - Petrobrás 103.973.696,17 438 

5 17192451000170 BANCO ITAUCARD S.A 90.993.230,15 80 

6 01027058000191 Cielo S.A. 78.397.894,42 97 

7 51990695003586 Bradesco Vida e Previdência S/A 71.997.618,00 57 

8 07207996000150 Banco Bradesco Financiamentos S.A. 66.358.521,20 110 

9 33131541000108 Companhia Brasileira de Metalurgia e 
Mineração 65.116.719,29 213 

10 34028316000103 Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) 57.627.870,90 253 

11 33147315000115 Banco BERJ S.A. 57.539.393,77 117 

12 34274233000102 Petrobrás Distribuidora S.A 51.395.902,94 259 

13 06981176000158 Cemig Distribuição S.A 47.817.113,14 255 

14 92661388000190 Itaú Vida e Previdência S.A 43.695.145,00 70 

15 02449992000164 VIVO S/A 43.020.096,00 41 

16 01425787000104 Redecard S/A 42.207.800,00 44 

17 00280273000722 Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda 41.224.049,80 34 

18 49925225000148 Cia. Itauleasing de Arrecadamento 
Mercantil 39.839.070,48 33 

19 00360305000104 Caixa Econômica Federal 34.292.102,67 59 

20 00001180000207 Centrais Elétricas Brasileiras S/A - 
ELETROBRÁS 33.926.088,71 112 

Fonte: elaboração própria, dados coletados no sistema SalicNet 

 

 A análise do quadro 02 evidencia a predominância de instituições financeiras, 

empresas públicas e sociedades de economia mista entre os maiores incentivadores. 

Importante destacar que a presença de entidades controladas pelo poder público entre os 

principais incentivadores não significa que a atuação de seus dirigentes seja orientada à 
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justiça social e ao fomento à cultura, visto que atuam no mercado privado com fins 

prioritariamente lucrativos. 

 

3.3.1 A materialidade dos incentivos fiscais 

 

 Conforme demonstrado na tabela 04, o montante de recursos captados por meio 

de incentivos fiscais a projetos culturais no período de 2012 a 2015 totalizou 

R$ 5.060.407.770,09. A tabela a seguir demonstra a alta materialidade dos incentivos em 

comparação com o total de gastos executados pelo MinC, FNC e entidades vinculadas: 

 

TABELA 05 – Comparativo entre os incentivos fiscais e o total de gastos 

executados pelo MinC, FNC e entidades vinculadas de 2012 a 2015 (em R$) 

 2012 2013 2014 2015 

Incentivos a projetos 
culturais (A) 1.277.144.304,65 1.261.709.817,10 1.334.879.068,83 1.186.674.579,50 

MinC (B) 1.093.275.966,49 1.276.651.471,87 1.247.646.029,59 1.688.296.831,47 

A / B 116,8% 98,8% 107,0% 70,3% 
Fonte: elaboração própria, dados coletados  no Portal da Transparência e no sistema SalicNet 

 

 A análise do caso baiano confirma a materialidade dos incentivos fiscais frente ao 

FNC, conforme segue: 

 

TABELA 06 – Comparativo entre o FNC e os incentivos fiscais referente à 

quantidade de projetos e valores investidos na Bahia de 2012 a 2015 



    33 

 

 
2012 2013 2014 2015 

No R$ No R$ No R$ No R$ 

FNC (A) 1 1.992.000,00 1 150.000,00 2 400.000,00 1 100.000,00 

Incentivos (B) 60 12.878.225,85 54 12.126.782,25 59 18.301.498,70 61 18.861.089,34 

A / B 1,7% 15,5% 1,9% 1,2% 3,4% 2,2% 1,6% 0,5% 

Fonte: elaboração própria, dados coletados no sistema SalicNet 

 

 Portanto, evidencia-se que, no período em análise, o incentivo a projetos culturais 

foi o mecanismo da Lei Rouanet com maior materialidade financeira. 

 

3.3.2 Os comparativos entre a renúncia fiscal e o aporte privado e entre os incentivos de 

pessoas jurídicas e de pessoas físicas 

 

 Um segundo aspecto que pôde ser observado é que, da totalidade do valor 

captado para projetos culturais, parte decorre de renúncia fiscal (quando o tributo que 

seria recolhido pelo Tesouro Nacional é direcionado pelo contribuinte a um determinado 

projeto) e parte decorre de apoio privado (quando o contribuinte transfere recursos de 

forma voluntária). A tabela a seguir apresenta estes valores e evidencia a baixa 

participação dos apoios privados em comparação com o montante de renúncia fiscal no 

período analisado: 

 

 

GRÁFICO 01 – Valores de renúncia fiscal e aportes privados de 2012 a 2015 
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Fonte: elaboração própria, dados coletados no sistema SalicNet 

 

 Importante destacar que não foi possível analisar a proporção entre o volume de 

recursos destinados a título de doação ou de patrocínio devido a ausência de relatório do 

sistema SalicNet contendo esta informação. 

 Em paralelo, percebe-se a baixa participação dos incentivos originários de pessoas 

físicas em comparação com aqueles advindos de pessoas jurídicas. A análise dos 

projetos com captação de recursos corrobora esta informação: 
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GRÁFICO 02 – Incentivos de pessoas físicas e jurídicas de 2012 a 2015 

 

Fonte: elaboração própria, dados coletados no sistema SalicNet 

 

 Dessa forma, fica demonstrado que a maior parte dos recursos captados por meio 

do mecanismo de incentivos a projetos culturais são originários de renúncias fiscais 

provenientes de pessoas jurídicas. Portanto, evidencia-se que a decisão sobre a alocação 

do recurso público é tomada por agentes privados. 

 

3.3.3 A distribuição regional na aplicação dos recursos captados 

 

 A análise da relação de projetos incentivados permite demonstrar como o recurso 

captado foi distribuído entre as cinco regiões do Brasil, conforme gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 03 – Aplicação dos incentivos por região de 2012 a 2015 

 

Fonte: elaboração própria, dados coletados no sistema SalicNet 

 

 Ademais, a Lei Rouanet possibilita que o recurso captado junto a contribuinte 

localizado em um determinado estado da federação seja investido em projeto cultural que 

será executado em outro estado. A junção dos dados relacionados à captação e à 

aplicação por ente federativo demonstra esta distribuição: 
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TABELA 07 – Comparativo entre os valores captados e aplicados nos entes 

federativos consolidados de 2012 a 2015 (em R$) 

Estado Aplicação (A) Captação (B) Saldo (A – B) 

Minas Gerais 509.717.602,61 362.972.700,21 146.744.902,40 

Rio Grande do Sul 302.525.562,66 233.132.579,67 69.392.982,99 

Rio de Janeiro 1.262.154.192,55 1.205.002.420,93 57.151.771,62 

São Paulo 2.238.489.009,00 2.181.813.058,55 56.675.950,45 

Pernambuco 72.632.987,01 47.844.303,43 24.788.683,58 

Bahia 62.167.596,14 42.036.434,07 20.131.162,07 

Rrio Grande do Norte 25.452.621,66 9.513.344,34 15.939.277,32 

Pará 17.686.389,54 9.437.840,71 8.248.548,83 

Santa Catarina 145.860.459,74 138.014.490,56 7.845.969,18 

Maranhão 8.173.724,51 2.637.278,90 5.536.445,61 

Espírito Santo 31.911.703,07 26.787.588,34 5.124.114,73 

Goiás 20.211.591,74 16.713.466,48 3.498.125,26 

Alagoas 2.241.400,00 95.080,96 2.146.319,04 

Piauí 6.093.928,21 4.825.951,09 1.267.977,12 

Rondônia 4.847.592,00 4.494.847,40 352.744,60 

Tocantins 1.927.800,37 1.837.608,95 90.191,42 

Roraima 114.500,00 52.305,01 62.194,99 
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Estado Aplicação (A) Captação (B) Saldo (A – B) 

Sergipe 2.961.111,00 2.983.072,80 -21.961,80 

Paraíba 2.396.568,24 2.562.344,20 -165.775,96 

Amapá 150.000,00 658.060,17 -508.060,17 

Mato Grosso do Sul 6.171.729,46 8.731.564,21 -2.559.834,75 

Mato Grosso 8.097.121,01 10.816.470,12 -2.719.349,11 

Ceará 52.246.408,30 57.111.624,50 -4.865.216,20 

Acre 428.306,28 7.258.116,01 -6.829.809,73 

Amazonas 8.591.264,04 28.784.053,23 -20.192.789,19 

Paraná 202.080.954,25 273.387.299,63 -71.306.345,38 

Distrito Federal 65.075.646,69 380.903.865,61 -315.828.218,92 

TOTAL 5.060.407.770,08 5.060.407.770,08 0,00 

Fonte: elaboração própria, dados coletados no sistema SalicNet 

 

 A análise da tabela evidencia que além de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 

e Rio Grande do Sul serem, nesta ordem, os quatro entes federativos que mais 

receberam incentivos a projetos culturais, são também os estados com maior saldo entre 

os valores captados e os valores aplicados. Portanto, é possível concluir que este 

excedente foi financiado por recursos captados em outros entes. 

 

TABELA 08 – Quantidade de projetos e valor em reais dos incentivos na Bahia no 

período de 2012 a 2015 

 
2012 2013 2014 2015 

No R$ No R$ No R$ No R$ 
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2012 2013 2014 2015 

No R$ No R$ No R$ No R$ 

Outros 
municípios  
(A) 

11 2.273.140,25 10 3.597.556,25 9 1.806.968,60 11 4.895.396,94 

Salvador  
(B) 49 10.605.085,60 44 8.529.226,00 50 16.494.530,10 50 13.965.692,40 

A / B 22,4% 21,4% 22,7% 42,2% 18,0% 11,0% 22,0% 35,1% 
Fonte: elaboração própria, dados coletados no sistema SalicNet 

 

 A análise da tabela 08 destaca que, no caso da Bahia, a concentração de recursos 

na capital do estado ocorre tanto no quantitativo de projetos como no volume financeiro 

aplicado. 
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4 DISCREPÂNCIAS ENTRE OS PRINCÍPIOS LEGAIS E A OPERACIONALIZAÇÃO DA 

LEI ROUANET: A AVALIAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA 

 

 

 A presente seção tem como objetivo evidenciar que os princípios norteadores da 

Lei Rouanet divergem dos resultados obtidos por meio de sua execução. De acordo com  

Saravia (2006, p. 34), “A avaliação, que consiste na mensuração e análise, a posteriori, 

dos efeitos produzidos na sociedade pelas políticas públicas, especialmente no que diz 

respeito às realizações obtidas e às conseqüências previstas e não previstas.”. 

 

4.1 O baixo volume e a concentração de recursos aplicados pelo Fundo Nacional da 

Cultura 

 

 Na seção anterior, ficou demonstrada a pouca relevância financeira do Fundo 

quando comparado ao total de gastos executados pelo MinC como um todo (equivalente a 

1,5% no período analisado, conforme dados da tabela 01) ou ao mecanismo de incentivo 

a projetos culturais (equivalente a 1,6% no período analisado, conforme dados 

apresentados nas tabelas 01 e 05). O próprio Ministério, em texto publicado no seu site, 

reforça a pouca representatividade do FNC3: 

 

                                    

3 Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/o-incentivo-fiscal-e-a-lei-

rouanet/10883>. Acesso em: mai. 2016. 

http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/o-incentivo-fiscal-e-a-lei-rouanet/10883
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/o-incentivo-fiscal-e-a-lei-rouanet/10883
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Ocorre que, em sua formatação e aplicação, ao longo de 25 anos, a Lei Rouanet 
privilegiou de maneira muito evidente o mecanismo de incentivo, a ponto de ter se 
tornado sinônimo de incentivo fiscal. O FNC não dispôs de prerrogativas que 
garantissem sua potência e crescimento equilibrado, nem mesmo sua estabilidade, 
e ficou diminuído; os Ficart nunca saíram do papel. 

 

 A Plenária Nacional da III Conferência Nacional de Cultura, realizada 2013, definiu 

20 diretrizes prioritárias para o desenvolvimento da cultura no país. Uma das diretrizes 

priorizadas está relacionada justamente ao fortalecimento do Fundo4: 

 

Proposta 1.25: Fortalecer o Fundo Nacional de Cultura, como principal mecanismo 
de financiamento público da cultura, garantindo por meio de: a) garantia de 
paridade com os recursos de renúncia fiscal, b) efetivação do compartilhamento 
entre fundos públicos de cultura, c) criação de mecanismos internos ao FNC, que 
estabeleçam apoio financeiro para a produção, mediação e distribuição de 
produções artístico-culturais, ouvido o Conselho Nacional de Política Cultural. 
 

 A CGU, por meio do relatório de auditoria no 201305605 sobre a prestação de 

contas anual apresentada pela Secretaria-Executiva do MinC consolidando suas unidades 

e o FNC, confirma a baixa execução orçamentária do Fundo no exercício 2012: 

 

Em análise ao percentual de execução dos créditos orçamentários destinados na 
Lei Orçamentária Anual ao Fundo Nacional de Cultura, restou evidenciada a sua 
baixa utilização para o alcance dos objetivos das ações finalísticas do 
Ministério da Cultura, causada pela ocorrência de contingenciamentos no 
cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 
2012 ao longo do exercício de 2012. 
 
Centrando a análise apenas na meta financeira estabelecida na LOA/2012, 
confrontando-se com os dados de execução do SIAFI, constata-se que a 
execução das principais ações finalísticas do FNC ficaram abaixo do previsto. 
A Lei Orçamentária dotou R$ 451.360.348,00 milhões em créditos orçamentários 
ao FNC para aplicação no Programa 2027 Cultura: Preservação, Promoção e 

                                    

4 Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/documents/10907/945028/RESUMO+-

+Propostas+Aprovadas+na+III+CNC.doc/5a361660-eda0-4c4c-9342-285d85c5b08c>. Acesso em: mai. 2016. 

http://www.cultura.gov.br/documents/10907/945028/RESUMO+-+Propostas+Aprovadas+na+III+CNC.doc/5a361660-eda0-4c4c-9342-285d85c5b08c
http://www.cultura.gov.br/documents/10907/945028/RESUMO+-+Propostas+Aprovadas+na+III+CNC.doc/5a361660-eda0-4c4c-9342-285d85c5b08c
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Acesso. Desse montante, somente 5,45% dos créditos foram executados (CGU, 
2013, p. 8) (grifo nosso) 
 

 O Relatório de Gestão do exercício 2015, referente à Secretaria Executiva do MinC 

consolidando as informações sobre a gestão das unidades do Ministério e do FNC, 

destaca algumas informações relacionadas ao contexto operacional do Fundo: 

 

Em razão de diversos fatores, inclusive de restrições orçamentárias vivenciadas 
pelo Ministério da Cultura e suas unidades vinculadas, foram identificados 
pontos críticos na gestão do FNC dos últimos anos. Dessa forma, o PTA [Plano de 
Trabalho Anual] do FNC para o exercício 2015 foi elaborado com a intenção de 
iniciar processos de melhoria da gestão do Fundo, especificamente em relação a 
fluxos, planejamento e organização. Dentre os aprimoramentos foram 
estabelecidas prioridades e linhas programáticas que propiciam que a governança 
do FNC esteja mais próxima de suas finalidades, estabelecidas em Lei. 
 
O PTA do FNC para 2015 constitui 2 premissas para o FNC: Distribuição 
regional equânime e visão interestadual. Considerou ainda como prioridades os 
programas e ações que objetivassem: 
• Formação ou aperfeiçoamento profissional e artístico; 
• Preservação e promoção das manifestações tradicionais e do patrimônio cultural 
e histórico brasileiro; 
• Apoio à Produção Cultural de acordo com as demandas culturais existentes;  
• Territorialização e irradiação cultural; 
• Ações de fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. (MinC, 2016, p. 180) 
(grifo nosso) 

 

 O estudo de caso da Bahia corroborou a imaterialidade do Fundo no período 

analisado em termos quantitativos e financeiros quando comparado ao mecanismo de 

incentivos a projetos culturais (respectivamente 2,1% e 4,2%, de acordo com os dados da 

tabela 06). Ademais, a tabela 02 evidencia a concentração de 94,3% dos recursos 

financeiros e 80,0% do quantitativo de projetos na capital do estado que, além de ser o 

município com maior potencial econômico, responde por apenas 19,1% da população do 

estado, segundo o Censo IBGE 2010. 
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 Assim sendo, conclui-se que a situação exposta contraria de forma clara os artigos 

1o e 4o da Lei Rouanet: 

 

Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a 
finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a: 
I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da 
cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; 
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística 
brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 
III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus 
respectivos criadores; 
[…]  
Art. 4° Fica ratificado o Fundo de Promoção Cultural, criado pela Lei n° 7.505, de 2 
de julho de 1986, que passará a denominar-se Fundo Nacional da Cultura (FNC), 
com o objetivo de captar e destinar recursos para projetos culturais compatíveis 
com as finalidades do Pronac e de: 
I - estimular a distribuição regional eqüitativa dos recursos a serem aplicados 
na execução de projetos culturais e artísticos; 
[…] 
V - favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos 
interesses da coletividade, aí considerados os níveis qualitativos e quantitativos de 
atendimentos às demandas culturais existentes, o caráter multiplicador dos 
projetos através de seus aspectos sócio-culturais e a priorização de projetos em 
áreas artísticas e culturais com menos possibilidade de desenvolvimento 
com recursos próprios. (grifo nosso) 
 

 Ademais, percebe-se o não atendimento ao decreto de regulamentação da Lei 

Rouanet: 

 

Art. 2o Na execução do Pronac, serão apoiados programas, projetos e ações 
culturais destinados às seguintes finalidades: 
I - valorizar a cultura nacional, considerando suas várias matrizes e formas de 
expressão; 
II - estimular a expressão cultural dos diferentes grupos e comunidades que 
compõem a sociedade brasileira; 
[…] 
V - incentivar a ampliação do acesso da população à fruição e à produção dos 
bens culturais; (grifo nosso) 

 

4.2 As discrepâncias dos incentivos a projetos culturais 
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4.2.1 A concentração dos recursos aplicados 

 

 Os dados apresentados na tabela 07 destacam a má distribuição dos recursos 

entre as cinco regiões do país. O gráfico a seguir apresenta esta má distribuição de forma 

consolidada: 

GRÁFICO 04 – Aplicação dos incentivos por região consolidados de 2012 a 2015 

 

Fonte: elaboração própria, dados coletados no sistema SalicNet 

 

 A região Sudeste, que concentrou 79,9% dos recursos aplicados, possui 42,1% da 

população brasileira segundo dados do Censo IBGE 2010. O Nordeste, que representa 

27,8% da população, recebeu apenas 4,6% do total de recursos. 
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 As tabelas a seguir apresentam o detalhamento das quantidades de projetos e dos 

valores totais associados por estado: 

 

TABELA 09 – Quantitativo de projetos consolidados de 2012 a 2015 por estado 

Estado 
Projetos 

apresentados (A) 
Projetos 

aprovados (B) B / A 
Projetos  

captadores (C) C / A 

São Paulo 8.416 7.889 93,7% 3.115 37,0% 

Rio de Janeiro 5.318 5.024 94,5% 1.801 33,9% 

Minas Gerais 3.233 3.044 94,2% 1.256 38,8% 

Rio Grande do Sul 2.096 1.977 94,3% 1.068 51,0% 

Paraná 1.709 1.597 93,4% 814 47,6% 

Santa Catarina 1.274 1.201 94,3% 668 52,4% 

Bahia 812 760 93,6% 191 23,5% 

Ceará 484 470 97,1% 188 38,8% 

Pernambuco 479 438 91,4% 174 36,3% 

Distrito Federal 508 487 95,9% 147 28,9% 

Goiás 359 341 95,0% 95 26,5% 

Espírito Santo 213 192 90,1% 79 37,1% 

Pará 141 132 93,6% 40 28,4% 

Mato Grosso 120 111 92,5% 39 32,5% 

Rio Grande do Norte 110 99 90,0% 34 30,9% 

Amazonas 68 61 89,7% 31 45,6% 

Piauí 62 60 96,8% 27 43,5% 

Mato Grosso do Sul 76 70 92,1% 24 31,6% 

Paraíba 77 72 93,5% 21 27,3% 

Maranhão 81 73 90,1% 20 24,7% 
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Estado 
Projetos 

apresentados (A) 
Projetos 

aprovados (B) B / A 
Projetos  

captadores (C) C / A 

Sergipe 37 37 100,0% 14 37,8% 

Alagoas 26 24 92,3% 10 38,5% 

Tocantins 19 18 94,7% 10 52,6% 

Rondônia 21 22 104,8% 9 42,9% 

Acre 10 10 100,0% 3 30,0% 

Amapá 13 12 92,3% 2 15,4% 

Roraima 1 1 100,0% 1 100,0% 

TOTAL 25.763 24.222 94,0% 9.881 38,4% 

Fonte: elaboração própria, dados coletados no sistema SalicNet 

 

TABELA 10 – Valor em reais de projetos consolidados de 2012 a 2015 por estado 

Estado 
Projetos 

apresentados (A) 
Projetos  

aprovados (B) B / A 
Projetos  

captadores (C) C / A 

São Paulo 10.918.592.176,80 8.885.519.845,34 81,4% 2.238.489.009,00 20,5% 

Rio de Janeiro 6.671.741.092,74 5.414.217.406,33 81,2% 1.262.154.192,55 18,9% 

Minas Gerais 2.704.325.084,11 2.201.943.007,95 81,4% 509.717.602,61 18,8% 

Rio Grande do Sul 1.336.683.309,20 1.111.891.249,03 83,2% 302.525.562,66 22,6% 

Paraná 1.072.132.144,98 890.667.527,67 83,1% 202.080.954,25 18,8% 

Santa Catarina 757.601.934,89 594.306.539,93 78,4% 145.860.459,74 19,3% 

Pernambuco 605.098.888,04 430.099.366,04 71,1% 72.632.987,01 12,0% 

Distrito Federal 518.862.978,87 429.934.015,84 82,9% 65.075.646,69 12,5% 

Bahia 859.739.093,66 702.132.368,30 81,7% 62.167.596,14 7,2% 

Ceará 268.050.006,07 243.179.400,47 90,7% 52.246.408,30 19,5% 

Espírito Santo 169.914.093,87 128.218.150,15 75,5% 31.911.703,07 18,8% 

Rio Grande do Norte 100.277.101,25 83.791.122,13 83,6% 25.452.621,66 25,4% 
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Estado 
Projetos 

apresentados (A) 
Projetos  

aprovados (B) B / A 
Projetos  

captadores (C) C / A 

Goiás 252.951.145,67 205.486.143,39 81,2% 20.211.591,74 8,0% 

Pará 104.760.830,67 88.503.228,93 84,5% 17.686.389,54 16,9% 

Amazonas 52.863.003,62 45.232.896,11 85,6% 8.591.264,04 16,3% 

Maranhão 61.103.356,98 56.443.454,42 92,4% 8.173.724,51 13,4% 

Mato Grosso 106.986.529,60 70.515.618,22 65,9% 8.097.121,01 7,6% 

Mato Grosso do Sul 61.002.518,40 47.030.788,07 77,1% 6.171.729,46 10,1% 

Piauí 35.533.955,39 27.550.328,92 77,5% 6.093.928,21 17,1% 

Rondônia 16.016.044,25 14.082.238,93 87,9% 4.847.592,00 30,3% 

Sergipe 27.351.614,39 24.876.470,22 91,0% 2.961.111,00 10,8% 

Paraíba 56.687.451,46 37.782.834,12 66,7% 2.396.568,24 4,2% 

Alagoas 14.036.519,91 10.750.458,66 76,6% 2.241.400,00 16,0% 

Tocantins 4.671.566,13 3.969.683,73 85,0% 1.927.800,37 41,3% 

Acre 3.951.503,80 4.056.564,75 102,7% 428.306,28 10,8% 

Amapá 10.986.486,41 7.081.740,59 64,5% 150.000,00 1,4% 

Roraima 643.735,00 572.235,40 88,9% 114.500,00 17,8% 

TOTAL 26.792.564.166,14 21.759.834.683,64 81,2% 5.060.407.770,09 18,9% 

Fonte: elaboração própria, dados coletados no sistema SalicNet 

 

 Vale mencionar que os seis entes federativos com maior captação, tanto em 

termos quantitativos quanto financeiros, são justamente os estados com maior PIB de 

acordo com dados de 2013 do IBGE: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A concentração seria consequência da alta 

quantidade e do alto valor financeiro associados aos projetos (apresentados, aprovados e 

com captação) dos estados da referida região, além da facilidade de acesso dos 
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produtores culturais destas regiões aos grandes incentivadores que, em sua maioria, 

também estão localizados no Sudeste. 

 Além da análise regional, percebe-se também a uma alta concentração de recursos 

por projeto com captação. A relação dos 9.881 projetos que captaram recursos por meio 

do mecanismo de incentivos de 2012 a 2015 demonstra que o valor médio de captação é 

de R$ 512.135,19, variando de R$ 1,00 a R$ 22.000.000,00 por projeto. Entretanto, 

percebe-se que apesar dos projetos com captação superior à média representarem 

apenas 21,8% do quantitativo total, tais produções captaram 74,0% do volume de 

recursos. Considerando como projetos de maior porte aqueles com captação superior à 

média e de menor porte aqueles com captação inferior à média, é como se, a cada 

R$ 100,00 aplicados, um projeto de maior porte captasse R$ 74,00 e outros quatro 

projetos de menor porte captassem R$ 6,50 cada. 

 O Relatório de Gestão do exercício 2014, referente à Secretaria Executiva do MinC 

consolidando as informações sobre a gestão das unidades do Ministério e do FNC, 

aborda questões relacionadas à concentração dos recursos: 

 

Os dados apresentados demonstram claramente uma concentração altíssima da 
demanda espontânea por apoio a projetos na região Sudeste, especialmente nos 
estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Isso se dá devido aos diferentes níveis 
de oportunidade de acesso aos equipamentos de produção e fruição cultural 
que cada estado apresenta. (MinC, 2015, p. 133) (grifo nosso) 

 

 Importante destacar a baixa relação percentual entre projetos apresentados e 

aqueles que efetivamente captaram recursos na Bahia, seja em termos quantitativos 

(23,5%, superando apenas o Amapá) como em termos financeiros (7,2%, superando 
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apenas Paraíba e Amapá). O estudo de caso apresentou similaridades com a análise por 

região do país, visto que a capital Salvador concentrou 82,5% do quantitativo de projetos 

e 79,8% dos recursos aplicados, conforme dados da tabela 08. 

 Assim sendo, nota-se que a situação ilustrada vai claramente de encontro aos 

objetivos do Pronac dispostos na Lei Rouanet: 

 

Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a 
finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a: 
[…] 
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística 
brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 
III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus 
respectivos criadores; 
IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade 
brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; (grifo nosso) 

 

 

 

 

4.2.2 O financiamento de projetos com alto potencial lucrativo 

 

 A análise da relação de projetos financiados pela Lei Rouanet de 2012 a 2015 

evidencia o financiamento de grandes espetáculos com alto potencial lucrativo. A título de 

exemplo, consultas realizadas em 28/07/2016 a endereços eletrônicos evidenciaram os 

valores cobrados por alguns dos espetáculos financiados: 
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 Rock in Rio 20155: de R$ 175,00 a R$ 350,00; 

 Musical Wicked 20156: de R$ 50,00 a R$ 280,00; 

 Musical O Rei Leão 20137: de R$ 50,00 a R$ 280,00; 

 Musical Cazuza, Pro Dia Nascer Feliz 20148: de R$ 50,00 a R$ 180,00; 

 Musical Chacrinha 20149: de R$ 50,00 a R$ 180,00. 

 Tendo como referência o valor de R$ 50,00 estabelecido no artigo 8º da Lei nº 

12.761/2012 para o vale-cultura, benefício mensal concedido pelo empregador aos 

trabalhadores para compra de produtos ou serviços culturais, percebe-se que os valores 

praticados são pouco acessíveis à maioria da população brasileira. 

 O relatório de auditoria no 201316985 da CGU, atinente à avaliação dos 

mecanismos de democratização de acesso aos produtos culturais beneficiados com 

aporte de recursos de renúncias de receitas da União, constata a existência de projetos 

que não promovem a democratização de acesso ao público: 

 

                                    

5 Disponível em: <http://g1.globo.com/musica/rock-in-rio/2015/noticia/2015/04/ingressos-para-o-rock-rio-estao-esgotados-1.html>. 

Acesso em: jul. 2016. 

6 Disponível em: <http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=WICKED16&pp=IBRAD&view=BRAD&v=STR>. Acesso 

em: jul. 2016. 

7 Disponível em: <http://guia.folha.uol.com.br/teatro/1196972-venda-de-ingresso-para-o-musical-o-rei-leao-comecou-hoje-veja-

fotos.shtml>. Acesso em: jul. 2016. 

8 Disponível em: <http://guia.folha.uol.com.br/teatro/2014/07/1487313-cazuza---pro-dia-nascer-feliz-depois-de-13-cidades-musical-

chega-a-sp.shtml>. Acesso em: jul. 2016. 

9 Disponível em: <http://guia.uol.com.br/sao-paulo/teatro/noticias/2015/02/24/musical-do-chacrinha-chega-a-sp-em-marco-

ingressos-estao-a-venda.htm>. Acesso em: jul. 2016. 

http://g1.globo.com/musica/rock-in-rio/2015/noticia/2015/04/ingressos-para-o-rock-rio-estao-esgotados-1.html
http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=WICKED16&pp=IBRAD&view=BRAD&v=STR
http://guia.folha.uol.com.br/teatro/1196972-venda-de-ingresso-para-o-musical-o-rei-leao-comecou-hoje-veja-fotos.shtml
http://guia.folha.uol.com.br/teatro/1196972-venda-de-ingresso-para-o-musical-o-rei-leao-comecou-hoje-veja-fotos.shtml
http://guia.folha.uol.com.br/teatro/2014/07/1487313-cazuza---pro-dia-nascer-feliz-depois-de-13-cidades-musical-chega-a-sp.shtml
http://guia.folha.uol.com.br/teatro/2014/07/1487313-cazuza---pro-dia-nascer-feliz-depois-de-13-cidades-musical-chega-a-sp.shtml
http://guia.uol.com.br/sao-paulo/teatro/noticias/2015/02/24/musical-do-chacrinha-chega-a-sp-em-marco-ingressos-estao-a-venda.htm
http://guia.uol.com.br/sao-paulo/teatro/noticias/2015/02/24/musical-do-chacrinha-chega-a-sp-em-marco-ingressos-estao-a-venda.htm
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[…] faz parte da democratização do acesso não somente a distribuição gratuita e 
pública, mas tornar os preços de comercialização de obras ou de ingressos mais 
acessíveis à população. Entende-se, então, que os preços dos produtos 
culturais decorrentes do Pronac não podem consistir como um fator de 
limitação de acesso à população em geral, em última instância, a beneficiária 
final de tais produtos. 
[...] 
Na Instrução Normativa vigente [...] aduz-se que não há mecanismos de 
controle para que os preços dos produtos culturais decorrentes do Pronac 
não consistam em um fator de limitação de acesso à população, uma vez que 
determina a possibilidade de o custo unitário, de até 50% dos ingressos ou 
produtos culturais, situar-se na alçada decisória da proponente. 
[…] 
Em síntese, como o proponente detém a prerrogativa de definir o preço de 
comercialização de até 50% dos produtos culturais, restando para a população 
de baixa renda e para a distribuição gratuita uma faixa de 30% dos produtos 
e considerando que, em muitos casos, o projeto cultural é realizado integralmente 
com recursos de renúncia de receitas, essa distribuição se revela 
desproporcional. 
[…] 
É fundamental um regramento nesse sentido, já que, mesmo havendo a 
obediência a um valor coerente do ingresso, buscando a democratização do 
acesso, na faixa de ingressos comercializáveis, poderá representar parcela 
significativa de recursos sem destinação definida. Em uma situação hipotética, 
poderá ocorrer uma arrecadação que até venha a superar o valor integral 
proposto do projeto, sem que haja um tratamento adequado destes recursos em 
favor da valorização e estimulação da cultura nacional. (CGU, 2014, p. 2, 4, 11, 17) 
(grifo nosso) 
 

 O TCU, por meio do Acórdão nº 191/2016, corroborou o raciocínio de que, mesmo 

não havendo ilegalidade no ato, projetos com forte potencial lucrativo não devem ser 

financiados com recursos públicos: 

 

Trata-se, em última instância, de transferência de recursos públicos para agentes 
que efetivamente não precisariam de tal apoio, ou que estão no extremo 
superior das faixas de concentração de renda, sem que se garanta, em cada 
caso, como efetivamente serão atendidas as diretrizes do Plano Nacional de 
Cultura (art. 215, § 3º, da CF/88) e as finalidades do Pronac (art. 1º da Lei 
Rouanet). 
[…] 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
[…] 
9.2. determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (SE/MinC) que, ao 
deliberar sobre proposta de concessão de incentivos a projetos culturais previstos 
no art. 2º, inciso III, da Lei 8.313/1991: 
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[…] 
9.2.2. abstenha-se de autorizar a captação de recursos a projetos que 
apresentem forte potencial lucrativo, bem como capacidade de atrair 
suficientes investimentos privados independentemente dos incentivos 
fiscais daquela Lei; (TCU, 2016, p. 15, 34) (grifo nosso) 

 

 Diante do exposto, conclui-se pela não observância ao artigo 1o da Lei Rouanet: 

 

Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a 
finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a: 
I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da 
cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; 
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística 
brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 
 
 

 Ademais, fica evidente a não observância aos artigos 2° e 27 do decreto de 

regulamentação da Lei Rouanet: 

 

Art. 2o Na execução do Pronac, serão apoiados programas, projetos e ações 
culturais destinados às seguintes finalidades: 
I - valorizar a cultura nacional, considerando suas várias matrizes e formas de 
expressão; 
II - estimular a expressão cultural dos diferentes grupos e comunidades que 
compõem a sociedade brasileira; 
[…] 
V - incentivar a ampliação do acesso da população à fruição e à produção dos 
bens culturais; 
[…] 
VIII - apoiar as atividades culturais de caráter inovador ou experimental; 
[…] 
Art. 27.  Dos programas, projetos e ações realizados com recursos incentivados, 
total ou parcialmente, deverá constar formas para a democratização do acesso 
aos bens e serviços resultantes, com vistas a: 
I - tornar os preços de comercialização de obras ou de ingressos mais 
acessíveis à população em geral; (grifo nosso) 

 

4.2.3 O viés publicitário na tomada de decisão 
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 Anteriormente, foram apresentados dados que demonstram que o incentivo a 

projetos culturais é o mecanismo financeiramente mais relevante de financiamento à 

cultura do país. Ademais, comprovou também que a principal fonte destes recursos são 

os incentivos pagos por pessoas jurídicas oriundos de renúncias fiscais. 

 Apesar do MinC ser responsável pela análise e validação dos projetos 

apresentados, as decisões sobre quais projetos serão financiados por um recurso que é 

majoritariamente público são tomadas pelos próprios contribuintes (pessoas jurídicas, em 

sua maior parte). Assim sendo, é razoável questionar em que proporção estas decisões 

são tomadas visando o desenvolvimento cultural do país ou visando a publicidade e a 

propaganda geradas pela divulgação dos projetos apoiados. O ex-Ministro da Cultura 

Juca Ferreira, em reunião realizada em 17/06/2015 com o Senador Roberto Rocha, 

ponderou sobre esta situação10: "Não é possível que os departamentos de marketing das 

grandes empresas decidam onde serão investidos os recursos para cultura". 

  Apesar da ausência de relatório do SalicNet que apresente a proporção entre 

doações e patrocínios impedir a realização de maiores análises sobre o assunto, os 

exemplos listados na tabela a seguir reforçam o viés publicitário de algumas tomadas de 

decisão: 

 

 

TABELA 11 – Exemplos de incentivos culturais com viés publicitário 

                                    

10 Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/id/1271121>. Acesso em: jul. 

2016. 

http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/id/1271121
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Ano Incentivador Nº Pronac Nome do projeto Estado Valor (em R$) 

2013 Petrobrás Distribuidora S.A 132774 
Agora É Tempo - 
Programa Petrobras 
Distribuidora de Cultura 

RJ 240.840,00 

2014 Petrobrás Distribuidora S.A 132774 
Agora É Tempo - 
Programa Petrobras 
Distribuidora de Cultura 

RJ 26.760,00 

TOTAL 267.600,00 

2013 Itaú Vida e Previdência S.A 128313 Plano Anual de Atividades 
2013 - Itaú Cultural SP 3.000.000,00 

2013 Banco Itaú S.A 128313 Plano Anual de Atividades 
2013 - Itaú Cultural SP 1.000.000,00 

2013 Cia. Itauleasing de 
Arrecadamento Mercantil 128313 Plano Anual de Atividades 

2013 - Itaú Cultural SP 6.000.000,00 

2013 BANCO ITAUCARD S.A 128313 Plano Anual de Atividades 
2013 - Itaú Cultural SP 4.000.000,00 

TOTAL 14.000.000,00 

2012 Petróleo Brasileiro S. A - 
Petrobrás 105742 

PLANO DE ATIVIDADES 
ANUAIS DA 
ORQUESTRA 
PETROBRAS SINFÔNICA 
- ANO 2011 

RJ 1.030.000,00 

2012 Petróleo Brasileiro S. A - 
Petrobrás 115078 

PLANO DE ATIVIDADES 
ANUAIS DA 
ORQUESTRA 
PETROBRAS SINFÔNICA 
- ANO 2012 

RJ 10.300.000,00 

TOTAL 11.330.000,00 

2013 Santander Leasing S.A. 
Arrendamento Mercantil 128276 

Santander Cultural - 2013 
- Plano Anual de 
Atividades 

RS 5.189.000,00 

2012 Santander Leasing S.A. 
Arrendamento Mercantil 128276 

Santander Cultural - 2013 
- Plano Anual de 
Atividades 

RS 562.587,40 

2012 Santander Capitalização S.A 128276 
Santander Cultural - 2013 
- Plano Anual de 
Atividades 

RS 175.000,00 

TOTAL 5.926.587,40 
Fonte: elaboração própria, dados coletados no sistema SalicNet 

 

 Vale mencionar que, apesar do artigo 27 da Lei Rouanet proibir doações ou 

patrocínios a pessoa ou instituição vinculada ao contribuinte, o parágrafo 2o do referido 
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artigo exclui os casos de instituições culturais sem fins lucrativos criadas pelo contribuinte 

desde que devidamente constituídas e em funcionamento. 

 Para Saddi (2010, p. 65), o mecanismo aumenta a possibilidade dos próprios 

produtores culturais elaborarem seus projetos norteados nos interesses dos 

incentivadores: 

 

O que ocorreu, ao longo dos anos, foi que a maior parte das empresas acabou não 
precisando investir dinheiro privado nos projetos do Artigo 18, e os mecanismos de 
renúncia fiscal falharam na tentativa de gerar uma mentalidade da importância dos 
patrocínios culturais na comunicação das empresas. Os usos da Lei acabaram 
distorcidos, sendo que alguns produtores têm inclusive moldado seus projetos 
para que fiquem mais interessantes ao patrocinador ou para que tenham 
maior apelo comercial. (grifo nosso) 
 

 O relatório de auditoria nº 201316985 da CGU questiona a possibilidade de 

decisões serem tomadas visando outros interesses que não a cultura na medida em que 

projetos que receberam incentivos também geram valores consideráveis de receita: 

 

Sem uma definição precisa sobre as destinações desse valor arrecadado, 
ocasiões que não se coadunam com as diretrizes do Programa estarão bem 
suscetíveis de ocorrer como, por exemplo, o enfoque, pura e exclusivamente, 
mercadológico por parte do proponente. A canalização de recursos para o setor, 
de modo à facilitação ao acesso às fontes de cultura, à promoção da produção 
cultural, ao apoio e difusão à produção de bens culturais, entre outros, poderia ser 
relevada a segundo plano, priorizando o caráter comercial e lucrativo do 
projeto. (CGU, 2014, p. 17) (grifo nosso) 
 

 O Acórdão TCU nº 191/2016 apresenta entendimento similar em termos do caráter 

publicitário associado aos incentivos a projetos culturais: 

 

A principal dessas supostas distorções consistiria no fato de que a decisão 
quanto aos projetos que serão apoiados cabe aos incentivadores, ou seja, a 
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agentes privados, aos quais interessa atender, preponderantemente, sua 
estratégia de marketing, e não às finalidades do Pronac. A ocorrência seria 
agravada pelo fato de apenas cerca de 10% dos incentivos, historicamente, 
terem sido bancados por recursos privados (TCU, 2016, p. 15) (grifo nosso) 

 

 Por fim, Gomes (2013, p. 9) destaca que “O que a Lei Rouanet mais promoveu foi 

a transferência do poder decisório para o setor privado (organização corporativa da 

cultura) e, menos, o fomento de um mercado cultural no país.”. 

 Casos de políticas públicas que não alcançam seus objetivos devido a deficiências 

em sua elaboração não são incomuns, conforme destacado por Wu (2014, p. 13): 

 

As políticas públicas ocupam um lugar central no mundo dos gestores públicos, 
fornecendo-lhes potencialmente tanto a legitimidade quanto os recursos de que 
necessitam para executar suas tarefas em um alto nível de inteligência, 
sofisticação e competência. No entanto, o processo de políticas públicas é, em 
ocasiões, repleto de irracionalidade, inconsistências e falta de coordenação, 
que podem tornar-se grandes fontes de tensão e sofrimento para esses agentes. 
Em particular, se os gestores públicos não estiverem familiarizados com a 
natureza e o funcionamento do processo de políticas, eles podem não ser capazes 
de elaborar estratégias eficazes para influenciar sua direção e garantir que resulte 
em um conjunto integrado de resultados. 

[…] 

Por outro lado, as políticas nacionais (que podem ser adotadas para fins de 
sinalização política, por exemplo) às vezes podem ser tão mal concebidas ao 
ponto de ser praticamente “construídas para fracassar”, independentemente 

do esforço de implementação. (grifo nosso) 

 

 Dessa forma, diante do exposto na presente seção, percebe-se uma clara 

divergência entre os objetivos que a Lei Rouanet pretende alcançar e aquilo que a política 

pública, de fato, concretiza. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O Estado tem como função atuar em situações de exceção que comprometam a 

justiça social e o bem-estar da população como um todo. Nesse sentido, utiliza políticas 

públicas com o objetivo de amenizar ou corrigir distorções em áreas que a iniciativa 

privada não teria interesse em atuar. 

 O presente trabalho teve como objetivo analisar a Lei Rouanet sob a ótica de uma 

política pública. Inicialmente, apresentou-se a formulação da política por meio de um 

resumo da Lei e do seu decreto de regulamentação, destacando os mecanismos por ela 

criados (o FNC, os Ficart e os incentivos por meio de renúncia fiscal); em seguida, foi 

evidenciada sua fase de implementação de 2012 a 2015, demonstrando a pouca 

representatividade financeira do FNC, a inexistência dos Ficart e a alta materialidade da 

renúncia fiscal, com destaque a aspectos específicos do estado da Bahia; por fim, 

avaliou-se a política por meio da comparação entre os resultados obtidos pelos 

mecanismos e os objetivos esperados, destacando que a alta concentração de recursos, 

o financiamento a grandes projetos com potencial lucrativo e o forte viés publicitário dos 

incentivadores divergem dos princípios que a norteiam. 

 Não foram avaliados aspetos relacionados a fraudes e a crimes cometidos na 

aprovação e na execução dos projetos culturais devido a ausência de dados disponíveis 

que permitam concluir sobre estas questões. A legalidade de determinados projetos está 

sendo questionada em duas frentes: uma Comissão Parlamentar de Inquérito protocolada 



    58 

 

em 25/05/2016 e a Operação Boca Livre deflagrada em 28/06/2016 pela Polícia Federal. 

Ademais, percebe-se uma maior atuação dos órgãos de controle interno e externo na 

realização de auditorias com escopo voltado para a Lei Rouanet. 

 O conteúdo apresentado no presente trabalho demonstra que a Lei Rouanet é uma 

política pública pouco eficaz, na medida em que não atinge as metas e os objetivos que 

se propõe a alcançar: a democratização do acesso, a participação social no processo 

decisório, a regionalização da cultura, a priorização de projetos com menor potencial 

lucrativo e o pluralismo da cultura nacional. A atuação do Estado acaba por beneficiar 

principalmente as grandes empresas (favorecidas com a publicidade associada aos 

incentivos concedidos), os grandes produtores artísticos (que captam mais recursos 

devido à maior facilidade de acesso aos incentivadores) e a parcela da população com 

maior poder aquisitivo (que apresentam mais condições financeiras de acesso aos 

projetos financiados), excluindo aqueles que mais necessitariam ser beneficiados pela 

política pública: os produtores culturais de menor porte e a população com menor renda. 

 É preciso que as ações governamentais, quando executadas, levem o país a um 

cenário de maior justiça social e de desenvolvimento regional. Portanto, não se justifica a 

manutenção de uma política pública em que, após 25 anos de execução, as decisões 

sobre a alocação de recursos públicos sejam tomadas por agentes privados que optem 

por canalizar os incentivos culturais em poucos projetos de grande porte, situados nas 

localidades economicamente mais desenvolvidas do país e inacessíveis ao público de 

menor poder aquisitivo, tendo como principal motivação o fortalecimento de suas marcas 

por meio da publicidade associada. 
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 Portanto, para que a política pública seja capaz de alcançar os resultados a que se 

propõe, faz-se necessário a realização de ajustes no seu desenho. A revisão dos incisos 

do artigo 5o da Lei Rouanet, de modo a definir de forma mais específica a base de cálculo 

e os valores percentuais das receitas de constituição do FNC, implicaria no aumento da 

captação de recursos para o fortalecimento do Fundo. Ademais, é preciso definir critérios 

de rateio baseados em indicadores sociais, geográficos e econômicos de modo a garantir 

que os recursos captados pelo FNC sejam aplicados nas localidades mais necessitadas, 

beneficiando os produtores culturais com menos recursos e a parcela da população mais 

necessitada. Por fim, é necessário que os gestores responsáveis pelo Fundo 

implementem controles internos que assegurem a realização de gastos aderentes aos 

seus objetivos. 

 Com relação aos incentivos a projetos culturais, o Governo Federal deveria definir 

um tratamento tributário privilegiado às contribuições direcionadas ao FNC em 

comparação aos apoios diretos a projetos culturais, visando estimular mais aportes ao 

Fundo. Uma maior diferenciação no tratamento tributário entre as renúncias fiscais e os 

aportes privados poderia reduzir a desproporção atual e, consequentemente, o esforço 

governamental. Por fim, é extremamente necessário instruir a população em geral sobre a 

existência da política pública e orientá-la sobre como os mecanismos funcionam, de modo 

a aumentar a participação dos aportes de pessoas físicas. 

 O Projeto de Lei no 6.722/2010, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça 

e de Cidadania da Câmara dos Deputados em 11/11/2014 e encaminhado ao Senado 

Federal em 13/11/2014, promove a instituição de uma nova política pública de fomento à 

cultura: o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura (Procultura). O texto atual, 
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que ainda será debatido no Senado, propõe alterações que visam sanar as deficiências 

observadas em avaliações da Lei Rouanet, a exemplo de: 

 fortalecer o FNC, transformando-o no principal mecanismo de fomento, incentivo e 

financiamento à cultura; 

 regionalizar os recursos do FNC, destinando, no mínimo, 10% para cada região do 

país e o restante para outros fundos estaduais e municipais; 

 aumentar a captação de recursos privados para financiamento de projetos; 

 adequar a amplitude e os percentuais de incentivo fiscal; 

 proporcionar o acesso igualitário ao investimento cultural; 

 promover a descentralização setorial, social e regional dos beneficiados. 

 Assim, o debate do Procultura no Senado deve ser direcionado de modo que o 

texto aprovado seja coerente com as disposições constitucionais e apresente uma política 

pública realmente voltada para o fomento à cultura, contendo dispositivos que assegurem 

o alcance dos objetivos propostos e que verdadeiramente promovam impactos positivos 

para a população. Especialmente em momentos de escassez de recursos, a busca pela 

melhoria do gasto público é dever de todos. 
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ANEXO A 

Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 16/2001 
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ANEXO II - NATUREZA DA DESPESA 

SEÇÃO II - DOS CONCEITOS E ESPECIFICAÇÕES 

ITEM D - ELEMENTOS DE DESPESA 

 

 

14 - Diárias – Civil: 

Despesas orçamentárias com cobertura de alimentação, pousada e locomoção urbana, 

do servidor público estatutário ou celetista que se desloca de sua sede em objeto de 

serviço, em caráter eventual ou transitório, entendido como sede o Município onde a 

repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente. 

30 - Material de Consumo: 

Despesas orçamentárias com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; 

lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros 

combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para 

estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso 

zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de 

construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de 

proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e 

mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento 

de dados; aquisição de disquete; pen-drive; material para esportes e diversões; material 

para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para 
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manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; 

material químico; material para telecomunicações; vestuário, uniformes, fardamento, 

tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de 

proteção ao voo; suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de 

navios e esquadra; explosivos e munições; bandeiras, flâmulas e insígnias e outros 

materiais de uso não-duradouro. 

31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras: 

Despesas orçamentárias com a aquisição de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, 

bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios 

lotéricos. 

33 - Passagens e Despesas com Locomoção: 

Despesas orçamentárias, realizadas diretamente ou por meio de empresa contratada, 

com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de 

embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de 

pessoas e suas respectivas bagagens, inclusive quando decorrentes de mudanças de 

domicílio no interesse da administração. 

35 - Serviços de Consultoria: 

Despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, 

prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou 

jurídicas, ou assemelhadas. 
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36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física: 

Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos 

diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: 

remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo 

empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; gratificação por encargo de 

curso ou de concurso; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de 

internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física. 

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: 

Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para 

órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, 

gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e 

carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do 

locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais 

permanentes; software; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral 

(exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de 

divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas 

com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche 

(exclusive a indenização a servidor); habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros 

congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações 

não tributárias. 

47 - Obrigações Tributárias e Contributivas: 
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Despesas orçamentárias decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e 

econômicas (Imposto de Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS, 

PIS/PASEP, etc.), exceto as incidentes sobre a folha de salários, classificadas como 

obrigações patronais, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das 

obrigações de que trata este elemento de despesa. 

48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas: 

Despesas orçamentárias com a concessão de auxílio financeiro diretamente a pessoas 

físicas, sob as mais diversas modalidades, tais como ajuda ou apoio financeiro e subsídio 

ou complementação na aquisição de bens, não classificados explícita ou implicitamente 

em outros elementos de despesa, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar 

no 101/2000. 

51 - Obras e Instalações: 

Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; 

pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à 

realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam 

incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar 

condicionado central, etc. 

52 - Equipamentos e Material Permanente: 

Despesas orçamentárias com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos 

e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, 
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odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e 

diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais 

bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos 

de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; 

máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e 

equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de 

escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e 

equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; 

obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; 

veículos rodoviários; outros materiais permanentes. 

92 - Despesas de Exercícios Anteriores: 

Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei no 4.320/1964, 

que assim estabelece: “Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o 

orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, 

que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com 

prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do 

exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada 

no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem 

cronológica”. 

 


