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1. Introdução 

 

A Constituição Federal garante a todo cidadão uma série de direitos 

fundamentais. Alguns são elementos básicos necessários à sobrevivência 

humana, como saúde, moradia, alimentação e segurança, enquanto que 

outros, como educação, esporte, lazer e cultura, são fundamentais para o pleno 

exercício da cidadania. 

Apesar disso, as políticas públicas em nosso país foram historicamente 

relegadas a um segundo plano. No aspecto financeiro, quase todos os setores 

indicados sempre foram áreas pouco privilegiadas em termos orçamentários – 

em comparação a investimentos públicos em indústria e infra-estrutura, por 

exemplo. No plano político, chama atenção o esvaziamento da dimensão 

pública desses setores, que se traduzia pela ausência de uma política pública 

que os contemplasse de forma sistemática, consistente e duradoura. 

No intuito de remediar parcialmente essa situação, mas também como 

um ato político no contexto da reconstrução democrática em um Brasil recém-

saído de um período ditatorial, nos anos oitenta surgiram as chamadas leis de 

incentivo fiscal, ou leis de mecenato. O objetivo destas leis é estimular o aporte 

de recursos adicionais aos setores envolvidos. Há leis de incentivo em diversas 

áreas, como saúde, assistência social, educação, esporte e cultura, para citar 

apenas algumas. 



 

Longe de querer esgotar ou mesmo adentrar no mérito deste sistema, o 

objetivo do presente artigo é tão somente introduzir e conceituar alguns termos 

técnicos importantes para aqueles que desejam melhor compreender a 

matéria, seja do ponto de acadêmico, seja sob o aspecto prático. 

A fim de melhor exemplificar a questão, os termos serão analisados 

especificamente sob a ótica do incentivo cultural, que tem como paradigma a 

chamada Lei Rouanet. Entretanto, os conceitos aqui vistos são válidos para 

praticamente todos os modelos de incentivo via renúncia fiscal. 

 

 
2. O Mecenato 

 

Um dos principais instrumentos no incentivo à cultura hoje é o chamado 

mecenato por renúncia fiscal. Mecenato pode ser entendido como o 

 

Apoio econômico, por parte de um indivíduo, de uma organização 

particular ou do Estado, ao produtor cultural, de modo genérico, ou à 

produção de uma obra cultural em particular. Esse financiamento pode ser 

total ou parcial, apresentar-se sob a forma de um custeio de todas as 

necessidades vitais do artista ou produtor cultural ou mostrar-se voltado 

para a realização de uma única obra. Embora seja difícil distinguir entre o 

mecenas e o comprador de arte, o mecenato não implica necessariamente 

a aquisição da obra pelo financiador. (COELHO, 1999: 246-47) 

 

A palavra mecenato refere-se à figura de Caius Cilnius Mæcenas, ou 

simplesmente Mecenas, protetor das artes e das letras na Roma antiga 1 . 

                                                           
1 O termo deriva de um nome próprio, Mecenas, aristocrata romano de Arezzo 

(mesma região de Dante Alighieri e dos Médicis, grandes patronos das artes 
nos séculos XV e XVI). Caio Clínio Mecenas serviu ao imperador Augusto 
(63 a .C. – 14 a .C.), herdeiro de Júlio César e conhecido como Otávio e 
depois como Octaviano antes de receber o título de Augusto em 27 a .C. O 
reino de Augusto marcou um dos momentos mais brilhantes da história 



 

Mecenas foi o precursor das ações privadas destinadas a beneficiar atividades 

artísticas, partindo da ideia de que o poder necessitava da criação artística e do 

pensamento para legitimar-se (VALIATI E FLORISSI, 2005). 

O termo mecenas expandiu-se progressivamente para designar na 

linguagem corrente a pessoa que apoia, pela sua influência ou por meios 

financeiros, um projeto cultural ou um artista. A era de ouro do mecenato 

ocorreu sem dúvida a partir do século XV, com o Renascimento europeu e com 

o desenvolvimento de uma economia de mercado, em especial o das artes. As 

diferentes cortes, de Carlos V na Espanha aos Habsburgos na Áustria, 

praticamente competiam entre si, tentando reunir a maior quantidade de 

artistas. Nesta época as ações privadas de financiamento cultural finalmente 

começam a se expandir, viabilizadas pelo cenário mercantilista. Mais uma vez, 

a ideia central é a legitimação graças ao prestígio social conferido pelos artistas 

e tão almejado pela burguesia nascente. 

A história nos apresenta alguns grandes nomes desta época, sobretudo 

famílias italianas: os Doria em Gênova, os Borghese em Roma e os Médici em 

Florença. Ao contrário do que ocorria no resto da Europa, as famílias italianas 

mantinham uma espécie de “pacto de não exclusividade” com os artistas; 

juntamente com o poder financeiro detido por essas famílias, isso fez da Itália o 

grande centro da criação artística na renascença. 

Com a Revolução Industrial e o surgimento de novas fortunas, começa o 

rompimento do vínculo que havia entre poder e mecenato, juntamente com o 

próprio desenvolvimento do capitalismo. Mais do que uma questão de prestígio 

                                                                                                                                                                          

romana, conhecido com “o século de Augusto”. Horácio, Virgílio e Ovídio 
forma alguns dos nomes protegidos por Augusto através da ação 
estimuladora de Mecenas, que apoiou também a arquitetura, copiada da 
arquitetura grega. Como se verifica em muitas políticas culturais, também a 
de Mecenas não era desinteressada: seu propósito, ao estimular a arte e a 
cultura, era glorificar o regime de Augusto. 



 

pessoal, a cultura e o comércio de artes tornou-se em si uma indústria 

econômica. Nos Estados Unidos, graças a uma legislação liberal, surge o 

mecenato partindo de indivíduos e não mais apenas de governantes ou 

corporações. Rockefeller Center, Carnegie Hall e Fundação Ford são frutos 

deste tipo de mecenato, que vai além do investimento nas artes e nos artistas, 

abrangendo também as universidades e os centros de pesquisa. Surge então 

uma espécie de “acordo” entre a sociedade, o Estado e o empreendedor, 

acordo esse que passa a ser a força motriz do mecenato: 

 

(...) a sociedade autoriza a utilização de parte de seus próprios recursos 

(fiscais) para a produção de obras com retorno cultural, o Estado atua – 

condizentemente com o modelo liberal – regulando e intermediando o 

processo e o empreendedor supostamente devolve à sociedade parte do 

que ela o ajudou a auferir. (VALIATI E FLORISSI, 2005) 

 

No Brasil, nos primórdios do Ministério da Cultura enquanto pasta 

autônoma (o que aconteceu somente em 1985), surgiu a primeira lei brasileira 

de incentivo à cultura mediante renúncia fiscal ou mecenato: a Lei Federal nº 

7.505/86, a chamada Lei Sarney. Esse diploma normativo permitia descontar 

do imposto de renda devido o valor de doações, patrocínios e investimentos 

feitos em prol de pessoa jurídica de natureza cultural. A pessoa física poderia 

abater até 10% do imposto devido, e a jurídica até 2%. A fração do pagamento 

feito que poderia ser abatida variava conforme a modalidade de incentivo: 

100% para doação, 80% para patrocínio e 50% para investimento. Não havia 

maiores exigências, bastava que a pessoa jurídica de natureza cultural que 

fosse receber o incentivo estivesse previamente cadastrada junto ao MinC. 

Tampouco havia necessidade de prestação de contas – embora prevista na lei, 

sua regulamentação e implantação não chegou a se efetivar. Diante dessas 

lacunas, ocorreram diversas denúncias de corrupção e evasão fiscal – até hoje 

não comprovadas – que levaram à revogação da lei, em 1990. 



 

Essa modalidade de mecenato cultural inaugurada com a Lei Sarney 

existe até hoje no Brasil, tendo sido objeto de um grande número de leis 

específicas em todas as esferas da Federação, dentre as quais destacam-se a 

Lei Federal nº 8.313/91, ou Lei Rouanet, e a Lei Federal nº 8.401/92, 

denominada Lei do Audiovisual. 

 

 

3. Benefício fiscal 

 

A maioria das leis de incentivo trabalha com a ideia de renúncia fiscal: o 

incentivador pode descontar uma parte (ou às vezes a integralidade) do valor 

gasto com o incentivo dos impostos devidos – via de regra, Imposto de Renda 

no caso de legislações federais como a Lei Rouanet, ICMS nas legislações 

estaduais e IPTU ou ISS nas municipais. Esse mecanismo é comumente 

denominado na doutrina e na legislação de benefício fiscal. 

Ocorre que a expressão “benefício fiscal” pode levar à compreensão 

errônea de que o incentivador está economizando dinheiro. Isso é verdade 

apenas se analisarmos a conta do ponto de vista puramente fiscal, isto é, 

tributário. Nesse sentido pode-se falar em benefício, pois o valor que o 

investidor pagará em impostos é menor do que aquele que ele pagaria se não 

tivesse feito a doação ou patrocínio. 

Entretanto, se analisarmos a esfera econômica do incentivador do ponto 

de vista contábil, vê-se que, ao menos em termos monetário, não há benefício 

algum: todo o valor que ele economizou em impostos nada mais é do que 

aquilo que ele já havia gastado com o incentivo em primeiro lugar. Considere-

se ainda que há várias situações nas quais o incentivador não conseguirá 

abater do imposto devido a totalidade do valor empregado para incentivo, de 



 

modo que o incentivo mediante renúncia fiscal prevê efetivamente, ao menos 

em teoria, algum tipo de gasto por parte do incentivador. 

Portanto, deve ficar claro que, quando se fala em benefício fiscal, o 

benefício monetário auferido é puramente fiscal – não há “economia” alguma 

de dinheiro por parte do incentivador2. Se não há essa economia, deve haver 

alguma outra razão para motivar esse mecanismo. 

 

 

4. Doação, Patrocínio e Investimento 

 

Desde a Lei Sarney os mecanismos de incentivo cultural colocam 

doação, patrocínio e investimento como categorias diferentes de incentivo, 

dando tratamento diferenciado a cada tipo3. Considerando que a Lei Rouanet 

ainda preserva esse tripé, embora sob outra roupagem, é interessante 

fazermos uma distinção técnica entre esses conceitos: 

 

O incentivo cultural, ou incentivo fiscal à cultura, assume freqüentemente a 

forma de deduções nos impostos devidos por indivíduos (pessoas físicas) 

ou empresas (pessoas jurídicas) como compensação por gastos efetuados 

com o apoio a práticas culturais. São três as principais modalidades 

cobertas pelos incentivos: 

1. doação: transferência de recursos aos produtores culturais (ou 

                                                           
2 Há situaçõess excepcionais, como por exemplo a Lei de Audiovisual, que em 

situações precisas permite uma verdadeira economia, posto que a parcela 
abatida do imposto pode ser  maior do que o valor incentivado. 

3 Como visto em tópico anterior, a fração do pagamento feito que poderia ser 
abatida variava conforme a modalidade de incentivo: 100% para doação, 
80% para patrocínio e 50% para investimento. 



 

empreendedores) para a realização de obras ou produtos culturais sem 

que haja, por parte do incentivador, interesses promocionais, publicitários 

ou de retorno financeiro; 

2. patrocínio: transferência de recursos a produtores culturais a produtores 

culturais para a realização de obras ou produtos de cultura com finalidades 

promocionais, publicitárias ou de retorno institucional; 

3. investimento: transferência de recursos a produtores culturais para a 

realização de obras ou produtos de cultura com a intenção de participação 

nos eventuais lucros financeiros. (COELHO, 1999: 214-15) 

 

Uma possível distinção entre as características do mecenato (ou 

doação) e patrocínio (ou financiamento) está na tabela abaixo (VALIATI e 

FLORISSI, 2005): 

 

Tipo de Atividade Patrocínio Mecenato 

Motivação Comercial Social ou pessoal 

Objetivos 

Notoriedade, imagem da 
marca, endomarketing, 
relacionamento com a 

sociedade. 

Social (investimento na 
sociedade) 

Contrapartida 
Comercial (investimento na 

marca/empresa) 
Social (investimento na 

sociedade) 

Exploração na 
comunicação 

Sim Não 

Continuidade Fundamental Desejável 

Inter-relações 
Com as demais ferramentas 
de comunicação da empresa 

Com o programa de 
responsabilidade social da 

empresa 

 



 

Segundo o modelo francês, pode-se definir a doação (ou mecenato) 

como “o apoio material prestado, sem contrapartida direta por parte do 

beneficiário, a uma obra ou uma pessoa”4 . Essa modalidade pressupõe a 

ausência de qualquer espécie de contrapartida por parte do doador, nem 

mesmo a publicitária – embora na prática isso possa ocorrer, ainda que de 

forma limitada. Esse mesmo entendimento foi adotado em nossa legislação5. 

O mecenato deve portanto ser claramente distinguido do parrainage ou 

patrocínio, também chamado de financiamento, termo semelhante ao inglês 

sponsoring. As despesas comprometidas no âmbito de operações de patrocínio 

são destinadas a promover a imagem, a marca da empresa. O patrocínio 

segue portanto uma lógica comercial explicitamente calculada e raciocinada, 

sua repercussão deve ser quantificável e proporcional ao investimento inicial. 

Já o investimento é uma modalidade de incentivo similar ao 

funcionamento do mercado de ações, pois traz implícito o conceito de 

participação em lucros e prejuízos eventuais. É a modalidade prevista na Lei 

Rouanet pelo Ficart – Fundos de Investimento Cultural e Artístico. 

 

 

5. Financiamento Público x Privado 

 

Também é importante entender, no âmbito das políticas públicas de 

incentivo via renúncia fiscal, a análise da natureza dos recursos financeiros 

movimentados. 

                                                           
4 Conforme decreto francês de 6 de Janeiro de 1989. 
5 Como se verá em maiores detalhes no próximo capítulo. 



 

Os mecanismos previstos nas leis de incentivo para financiamento do 

sistema cultural no Brasil são de três espécies (SILVA, 2004: 142): 

 

 os recursos orçamentários – aqui estão, por exemplo, os recursos 

do Ministério da Cultura, bem como os recursos destinados ao 

Fundo Nacional de Cultura (FNC); 

 os fundos de investimento – entre eles, o Ficart; 

 os incentivos fiscais. 

 

Não há dúvidas quanto à natureza dos recursos orçamentários: são 

evidentemente recursos públicos, e recebem o tratamento comum da dotação 

orçamentária em todas as esferas da Federação (plano plurianual, lei de 

diretrizes orçamentárias, etc.). 

Quanto aos fundos de investimento, são, via de regra, recursos privados. 

De fato, o artigo 173 da Constituição de 1988 proíbe a participação do Estado 

em exploração direta de atividade econômica6 – e os fundos de investimento 

são atividades econômicas por excelência, tanto que o Ficart é, por força de lei, 

sujeito às regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ao 

regime tributário definido pela Secretaria da Receita Federal. Assim, estaria 

vedado o ingresso de recursos públicos nos fundos de investimento. Não 

obstante, esse mesmo artigo da Constituição autoriza o ingresso do Estado 

nesses fundos se houver “relevante interesse coletivo” – o que parece ser o 

caso do incentivo cultural. Essa exceção normativa tem servido para justificar e 

legitimar diversas outras atuações do Estado nos fundos de investimento: o 

                                                           
6
 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 

atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 



 

BNDES, empresa pública 7 , é um dos maiores partícipes em fundos de 

investimento8. De toda sorte, a distinção entre recursos públicos e privados nos 

fundos de investimento é quase irrelevante na prática, já que “os fundos de 

investimento foram pouco efetivos até o momento, embora guardem grande 

potencial para o aporte adicional de recursos para a cultura” (SILVA, 2004: 

142). 

Já os recursos empregados no incentivo fiscal – seja por mecenato ou 

patrocínio – merecem especial atenção. Não só porque a classificação de sua 

natureza não é tão simples como nos dois casos anteriores, mas também 

porque, dos três mecanismos analisados, é o que movimenta o maior volume 

financeiro. 

O incentivo fiscal é o mecanismo que faculta às pessoas físicas e 

jurídicas apoiar determinadas iniciativas, em geral mediante suporte financeiro, 

e posteriormente ver sua carga de imposto devido ser reduzida em função do 

aporte financeiro prestado. 

O principal mecanismo empregado na legislação para reduzir a carga 

tributária é o abatimento direto no valor do imposto devido – esse é o modus 

operandi da Lei Rouanet. Em alguns casos, porém, ao invés de abatimento 

direto – ou além desse abatimento –, é permitida a dedução do incentivo das 

despesas operacionais, reduzindo a base de cálculo do imposto devido9. Há 

                                                           
7 O BNDES é uma ex-autarquia federal criada pela Lei nº 1.628, de 20 de junho de 

1952, e foi enquadrado como uma empresa pública federal, com personalidade 

jurídica de direito privado e patrimônio próprio, pela Lei nº 5.662, de 21 de junho de 

1971. 

8 O BNDES participa hoje de 31 fundos de investimento, que totalizam 
patrimônio comprometido de aproximadamente R$ 7,4 bilhões. 

9 Essa distinção entre abatimento direto do imposto devido e redução da base 
de cálculo é fundamental no modelo francês de incentivo cultural. 



 

ainda a possibilidade, instituída pela Lei do Audiovisual, de devolução de 

impostos pela Receita Federal. 

Qualquer que seja a modalidade adotada, o fato é que, embora o capital 

empregado inicialmente seja inteiramente privado, parte dele virá do recurso 

fiscal que o Estado deixa de arrecadar – a chamada renúncia fiscal. Desta 

forma, pode-se dizer que os recursos empregados no incentivo fiscal são em 

parte públicos e em parte privados. É esse o princípio do incentivo cultural por 

renúncia fiscal: 

 

Em princípio, o apoio a projetos por incentivo deveria significar 

que o incentivador coloca recursos próprios adicionais – aliás, 

tal é o objetivo dessas leis. (SILVA, 2004: 144) 

 

Ocorre que nem sempre é esse o caso. Com a publicação da Lei 

9.874/99 que alterou a lei Rouanet, a pessoa física ou jurídica que apoiar 

projetos enquadrados em determinados segmentos, estabelecidos pelo artigo 

18 da lei, passou a ter a possibilidade de deduzir integralmente o valor doado 

ou patrocinado do imposto devido. Além da Lei Rouanet, uma série de leis 

estaduais e municipais também permite o abatimento integral. O Procultura, 

sucessor ainda não vigente da Lei Rouanet, manteve a possibilidade, embora 

em circunstâncias distintas. 

Posto de forma mais explícita: nessas situações de abatimento integral, 

os recursos empregados no incentivo fiscal são integralmente públicos. 

 

 



 

6. Considerações finais 

 

O presente artigo visou apenas pincelar alguns conceitos básicos 

necessários para a compreensão do modelo de incentivo fiscal. Em especial, 

procurou-se desmistificar o termo “benefício fiscal”, que pode erroneamente 

levar a crer que o incentivador teria alguma espécie de ganho ou economia 

financeira – o que acontece apenas em determinadas hipóteses muito 

específicas. 

De especial relevância, mostrou-se a natureza dos recursos empregados 

neste modelo de incentivo: embora devessem se tratar de recursos em parte 

públicos e em parte privados, o modelo legislativo em vigor permite que 

projetos privados sejam realizados com recursos exclusivamente públicos. 

Como advertido, o presente texto não busca nem de longe aprofundar o 

assunto, mas tão somente servir como introdução para aqueles que desejam 

melhor compreender a matéria, seja do ponto de acadêmico, seja sob o 

aspecto prático. 
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