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RESUMO
Com este labor objetiva-se destacar as semelhanças e diferenças entre o mecenato nacional,
cearense e fortalezense facilitando a compreensão de tais ferramentas até mesmo aos leigos
em direito. Assim se procede devido à consciência de que é justamente esse público leigo, na
sua maioria, que irá desfrutar dos incentivos estatais e que muitas vezes limita-se somente a
saber que a Lei Rouanet existe. Além disso, procura-se compreender se o mecenato cultural
de hoje tem o mesmo significado de outrora e, se não o tem, o que o torna distinto, bem como
situar historicamente o mecenato e destacar sua importância como instrumento de incentivo à
cultura. Visa-se também demonstrar o que caracteriza o mecenato no ordenamento jurídico
brasileiro além de fazer com que todas as pessoas envolvidas profissional ou
amadoristicamente com as artes e a cultura possam descobrir como desfrutar desta ferramenta
de incentivo à cultura chamada mecenato. É claro que cada lei de incentivo aqui retratada tem
suas particularidades e, por isso, dependendo da proposta do artista, uma pode se adequar
melhor que a outra ao seu intento. Por fim, descerra-se na real problemática enfrentada, ou
seja, aufere-se se o instituto do mecenato seria um elemento influenciador no ato de fazer
exclusivamente arte, por meio da ruptura de barreiras sociais e financeiras ou se este gravita a
órbita das relações de proporcionalidade do binômio incentivo x promoção pessoal?
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ABSTRACT
With this work we aim to highlight the similarities and differences between the national
patronage, cearense and fortalezense facilitating the understanding of such tools even to lay
right on. So if proceeds due to the awareness that this is precisely the lay public, mostly, you
will enjoy the state incentives and often limited only to learn that there Rouanet. In addition,
we seek to understand the cultural patronage today has the same meaning as previously and, if
not have, which makes it distinct and historically situate patronage and highlight its
importance as a tool to encourage culture. The aim is also to show patronage that
characterizes the brazilian legal system as well as to make all the people involved with
professional or amateurishly arts and culture can figure out how to enjoy this tool to
encourage culture called patronage. Of course every incentive law pictured here has its
particularities and therefore, depending on the artist's proposal, one may fit better than the
other to his intent. Finally, unlocks on the real problems faced, earns if the institution of
patronage would be an influential element in the act of making art exclusively through the
break social barriers and financial or if this gravitational orbit relations proportionality of the
binomial encouraging personal x advancement?
Keywords: Rouanet. Culture. Patronage. Comparative Law.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Sendo algo intrínseco à humanidade, a arte sempre se manifestou de várias maneiras e
formas através dos tempos. Basicamente todas as sociedades que viveram sobre a terra, desde
os homens mais primitivos até os dos dias atuais, tiveram a sua forma de ver o mundo e, com
sua respectiva visão, tinham uma maneira própria de externar sua cultura. Devido às
dificuldades impostas aos homens pelo seu modo de vida e pelo mundo, ao ato de fazer
exclusivamente arte são colocadas barreiras, sejam sociais ou financeiras, como se a sua
práxis fosse um luxo do qual quase nenhum homem pudesse se dar.
É neste momento de dificuldade do artista que devemos destacar a importantíssima
figura do mecenas, termo utilizado para se referir ao patrocinador, financiador das artes. O ato
de investir no artista é antigo e já foi praticado por outros estadistas como Péricles no século
de ouro de Atenas, mas o termo “mecenas” tem origem no nome de Caio Cílnio Mecenas (70
a.C. - 8 a.C.), cidadão romano do período imperial, patrono das letras, hábil estadista e
conselheiro do Imperador Caio Júlio César Otaviano Augusto (63 a.C. - 14 d.C.). Após a
aposentadoria de suas funções políticas, Caio Cílnio dedicou-se ao seu círculo literário que,
com sua influência, proteção econômica e política, gerou grandes literatos como Virgílio,
Horácio e Propertius.
Após Caio Cílnio, o mecenato continuou a ser praticado através dos séculos por outros
patronos e, assim como o mecenas original, gerou importantes frutos para a humanidade. O
renascimento foi outro momento de destaque para o mundo das artes, pois, com a retomada do
comércio marítimo entre Europa e Ásia, muitos comerciantes ascenderam economicamente e,
com essa ascensão, também trouxeram riqueza para suas respectivas cidades onde
governantes, clero e burgueses puderam investir pesadamente nas artes.
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Essa prática do mecenato no renascimento tinha como principal objetivo tornar a figura
do patrono mais popular entre a população da respectiva cidade em que o mecenas tinha
figura de liderança. Apesar do motivo egoísta, não podemos negar que os frutos gerados dessa
prática foram doces e floresceram através de mãos como as de Sandro Botticelli (1445-1510),
Leonardo da Vinci (1452-1519) e Michelangelo Buonarroti (1475-1564), todos, sem exceção,
financiados por mecenas.
Nos dias atuais, aqui no Brasil, o mecenato não é mais o que era antigamente. É
bastante raro no nosso país um artista encontrar um patrono que ofereça todo o necessário ao
seu desenvolvimento. É basicamente por isso que o Estado brasileiro criou o Programa
Nacional de Apoio à Cultura e incentiva as atividades culturais facultando às pessoas físicas
ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do imposto de renda, a título de doações ou
patrocínios, em projetos culturais apresentados por, também, pessoas físicas ou jurídicas de
natureza cultural ou através de contribuições ao Fundo Nacional de Cultura. Sem essa política,
o cenário cultural brasileiro estaria completamente a mercê do descaso e, dessa forma, o
artista brasileiro sem ampla condição de criar.
O Estado do Ceará, visando incentivar seu respectivo cenário cultural, também criou o
seu mecanismo de incentivo à cultura e, através deste, o Sistema Estadual de Cultura,
objetivou-se estimular a produção e difusão das diversas manifestações culturais e artísticas,
ações que viessem a valorizar os profissionais da cultura e da arte do estado, o apoio aos
criadores e suas respectivas obras além de outras determinações nesse sentido de estímulo e
proteção. O município de Fortaleza, por sua vez, estabelece na sua Lei Orgânica que é seu
dever incentivar a cultura e assim o faz através da Fundação Cultural de Fortaleza e da Lei
Municipal Ordinária nº 9904/2012, que preserva, promove, incentiva e difunde todas as
formas de produção artística e literária.
Após observar a história e o momento atual em que se encontra o mecenato, podemos
perceber que este saiu da figura do indivíduo patrono que, através do seu poder financeiro e
político, dava ao seu artista protegido todas as condições e incentivos para que pudesse
exercer a arte, para a figura, no caso do Brasil, do Estado que incentiva as pessoas físicas e
jurídicas a patrocinarem as atividades culturais. O objetivo do “mecenas” hoje é outro, não
busca mais por si só incentivar o talento, o belo, pelo simples prazer de fazê-lo como muitos
mecenas do passado fizeram, mas sim, obter abatimentos fiscais.
Por tudo isso, faz-se importante o estudo e a pesquisa sobre as diferenças entre o
mecenato nacional, cearense e fortalezense, a fim de esclarecer os pontos relevantes sobre o
assunto e, sobretudo, para demonstrar a importância mecanismos políticos para a Cultura.
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O MECENATO,
COMPARADAS

SUAS

NUANCES

E

PERSPECTIVAS

A cultura é algo difícil de conceituar, pois possui vários significados que, dependendo
do contexto em que a palavra é utilizada, confundem os interlocutores. Para Cunha Filho
(2000, p. 23): “se bem repararmos, as compreensões apontadas para o termo cultura partem
desde o indivíduo, passeiam por sua produção intelectual, simbólica e material, assim como as
relações
interpessoais,
chegando
ao
conjunto
de
toda
a
humanidade”.
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É, então, a partir da cultura que o ser humano expressa sua existência, seus pensamentos,
suas opiniões e seu comportamento para o mundo. Com a cultura, o homem não só se
posiciona perante os outros e à natureza, mas também elabora sobre a questão da evolução e
do bem-estar.
A cultura, então, tornou-se digna de proteção e incentivo, tendo sido contemplada por
ambas as ações em vários ordenamentos jurídicos pelo mundo. A nossa Constituição Federal
de 1988 não faz diferente e a eleva à categoria de Direito Fundamental. Passa, então, a ser o
conceito de cultura para o Direito, por Cunha Filho (2000, p.28): “a produção humana
vinculada ao ideal de aprimoramento, visando à dignidade da espécie como um todo, e de
cada um dos indivíduos”.
A arte e a cultura dependem de um incentivo para acontecerem plenamente e é
justamente com isso em mente que o legislador brasileiro, ao observar a questão do fomento à
cultura em outros países e ao praticar o direito comparado, fez por bem não só alçar a Cultura
ao posto de Direito Fundamental, mas também de, posteriormente, criar instrumentos que
incentivassem a sua efervescência. E, conforme aduz Fábio Cesnik (2012, p. 18):
O mecanismo federal de incentivo à cultura foi criado no início dos anos de 1990 e é
um dos que mais evoluíram dentre as formas de política de incentivo fiscal à cultura.
É composto pelas leis Rouanet, do Audiovisual e por legislações conexas.

Para a nossa Constituição, a elevação da cultura ao patamar de Direito Fundamental e a
criação de mecanismos legais para o efetivo despertar das ações artísticas por meio de
estímulos fiscais, nada mais são do que instrumentos para o exercício dos direitos culturais.
Novamente elabora Cunha Filho (2000, p.34) que:
Direitos Culturais são aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de
saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado,
interferência ativa no presente e possibilidade de previsão e decisão de opções
referentes ao futuro, visando sempre a dignidade da pessoa humana.

Uma das modalidades de estímulo às atividades artísticas é o “Incentivo à Projetos
Culturais”, popularmente conhecido como mecenato. Apesar de mudar e se adequar aos
tempos atuais, tal forma de encorajamento às artes foi e sempre será importante para o seu
desenvolvimento, afinal, sem o respectivo subsídio proveniente do mecenas, o artista
dificilmente poderia focar suas energias somente na arte tendo que exercer outra atividade
para sua subsistência minando dessa forma o seu potencial pleno. Nestes termos, afirma
Françoise Benhamou (2007, p. 46) que:
Para garantir uma renda, o artista exerce uma atividade complementar. Substitui a
atividade artística pelo trabalho “para a subsistência” (ou inversamente) até o
momento em que a utilidade marginal de uma hora adicional dedicada à primeira
atividade se mostre igual à utilidade marginal de uma hora dedicada à outra
atividade.

Fica claro que a atividade cultural, seja qual for, necessita de um constante trabalho
para a transformação da natureza, do elemento que foi dado ao artista para o seu labor que,
sem o devido incentivo, pode se perder, deixar de evoluir ou, no mínimo, aprimo rar-se mais
lentamente do que deveria. E, conforme ressalta Alfredo Bosi (2003, p. 13): “a arte é uma
produção; logo, supõe trabalho. Movimento que arranca o ser do não ser, a forma do amorfo,
o
ato
da
potência,
o
cosmos
do
caos”.
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Para continuar trabalhando focado na sua arte, na sua evolução como artista ou agente
cultural, é a ação do mecenas de grande importância. É claro que o mecenato nem sempre foi
praticado dessa maneira tão institucional e formal como é, de fato, no respectivo incentivo
tratado por este trabalho, de acordo com o que preceitua Fábio Cesnik (2012, p. 01) quando
menciona que:
Os incentivos fiscais são soluções criadas pelos governos para o estímulo de
determinados setores de interesse estratégico, da economia. Sempre que há
necessidade de investimento maciço em determinado setor, cria-se um estímulo
tributário para que recursos sejam canalizados para o segmento específico. A cultura
pertence a um desses setores que têm precisado de estímulo governamental para
conseguir seu impulso inicial.

Tal prática é originária do Séc. XX e vem da percepção estatal de que, sem o devido
incentivo, o país que era os Estados Unidos da América nunca teria um desenvolvimento
cultural à altura da posição que ocupava. Mais uma vez leciona Fábio Cesnik (2012, p. 03)
que:
[...] a lei, criada em 1917, buscava trazer grandes acervos do Europa para o país, que
não tinha quase nada até então, pois os ricos desejavam que o país tivesse tesouros
universais. A lei, nesse sentido, buscou mais do que o fomento da cultura local:
buscou um incentivo à formação de grandes coleções, consubstanciadas na
importação da cultura europeia. Resultado disto é que atualmente os EUA possuem
verdadeiras raridades, frutos do estímulo dado nesse período.

Desta forma, Fábio Cesnik (2012, p. 03) aborda ainda a fundamental importância do
conhecimento do contexto em que a cultura está inserida para a compreensão total de sua real
dimensão. Tal compreensão gera para a sociedade inúmeros benefícios, inclusive o econômico,
conforme se observa nas palavras que seguem do autor supramencionado:
Outro fator importante utilizado pelos americanos foi a transformação de sua cultura,
que se consolidava, naquele momento, em um produto de exportação. No presente
momento, a cultura é o terceiro produto de exportação do país, estimulando uma
ampla geração de divisas com os royalties provenientes dos produtos culturais.

Observa-se, então, o progresso obtido pela sociedade, seja qual for que alça a Cultura
ao grau de importância de um direito fundamental. A partir dessa elevação e com as decisões
políticas pertinentes, pode a cultura, através das várias formas de incentivo, entre estes o
mecenato, trazer benesses múltiplas e duradouras. No Brasil ainda é cedo para afirmar se o
efeito gerado pela sua forma de incentivar a cultura é o esperado e se abrange a classe artística
necessitada. Será mesmo que o mecenato está cumprindo com a sua função?

3
AS RELAÇÕES DE PROPORCIONALIDADE REFERENTES AO
BINÔMIO MECENATO DE INCENTIVO X MECENATO DE
PROMOÇÃO PESSOAL
É fato que os primeiros mecenas da história investiam nos seus protegidos inicialmente
pelo prazer de observar a evolução artística e a conclusão das obras destes. Com o sucesso
dessas obras, era natural que o patrono também colhesse parte dos louros da aclamação
popular
pelo
artista
e
seu
trabalho.
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No caso do renascimento, os mecenas eram ricos comerciantes, príncipes, condes,
bispos e banqueiros. Alguns os que já tinham o prestígio social investiam nas artes
procurando reforçar sua posição política, embelezar suas propriedades ou apenas satisfazer
seu ego. Outros, os novos ricos da burguesia, os comerciantes prósperos e banqueiros,
visavam ascender socialmente. O mecenato era uma das maneiras de mostrar para a
aristocracia nobre e todo o resto da sociedade que, além do dinheiro, tinha o rico burguês,
cultura e classe suficientes para se misturar com o topo da hierarquia social.
No Brasil, nossa modalidade de mecenato se baseia no princípio da renúncia fiscal.
Talvez o legislador tenha percebido que, infelizmente, no nosso país a arte não é valorizada
como deveria e, em ordem de fomentar o incentivo por parte dos particulares, associou o ato
de patrocinar as manifestações artísticas a vantagens tributárias e de publicitárias. A doação
também é permitida, mas somente no caso de pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural
e sem fins lucrativos. É causa de abatimento fiscal maior no imposto de renda, mas impede
divulgação. É claro que os “mecenas” de hoje em dia não visam mais o prestígio e a ascensão
social como os mecenas renascent istas e muito menos o prazer de investir em um artista
talentoso, hoje em dia o patrono das artes que investe e doa através das leis de incentivo à
cultura busca principalmente abatimentos fiscais e boa publicidade para sua marca no projeto
que financiou, no caso do patrocínio.
Além das diferenças naturais, a principal característica do mecenato atual é o fato de
que o Estado está sempre presente no relacionamento entre artista e patrono. Caso o primeiro
não apresente um projeto sólido que cumpra com os requisitos e objetivos impostos pela Lei
de Incentivo à Cultura, a relação com o segundo nem chega a se iniciar. Essa intervenção
existe com o fim de evitar fraudes fiscais e investimentos em pessoas próximas.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Lei Rouanet de Incentivo à Cultura é conhecida, de fato, por sua política de
incentivos fiscais. Tal mecanismo possibilita que os cidadãos e as empresas possam aplicar
parte do Imposto de Renda devido em ações culturais, pois além de obterem benefícios fiscais
sobre o valor do incentivo, esses ditos “apoiadores” acabam por fortalecer iniciativas culturais
que não se enquadram em programas do Ministério da Cultura.
Este apoio pode ser solicitado por pessoas físicas que atuem da aérea cultural (artistas,
produtores e técnicos); pessoas jurídicas de natureza cultural (autarquias e fundações) e
pessoas jurídicas privadas e de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos (cooperativas e
organizações não governamentais).
Vale ressaltar que a proposta cultural poderá gravitar a órbita de diversos segmentos
como o teatro, a dança, a atividade circense, a música, a literatura, as artes plásticas e gráficas,
as gravuras, o artesanato, o patrimônio cultural e audiovisual.
Essa proposta deverá ser aprovada pelo Ministério da Cultura, e, ocorrendo tal feito, o
titular poderá buscar os recursos com cidadãos ou empresas. Nesse sentido, os incentivadores
poderão ter parte ou em sua totalidade do valor do apoio deduzido do Imposto de Renda
devido.
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O incentivo poderá ser feito mediante doação ou patrocínio. Deve-se ressaltar que
somente pessoas físicas ou jurídicas sem fins lucrativos é que poderão receber doações, sendo
vedado ao doador a sua promoção pessoal. Já no patrocínio, é permitida a publicidade do
apoio, com a devida identificação do patrocinador, que também poderá vir a receber uma
parte percentual do produto final do projeto (CD´S, ingressos, revistas) para a distribuição
gratuita.
Outro mecanismo da Lei Rouanet é o Fundo Nacional de Cultura (FNC), que é um
elemento constituído perante recursos destinados exclusivamente à execução de programas,
projetos ou ações provenientes da cultura. Com tais recursos advindos deste, o Ministério da
Cultura poderá estimular a concessão de prêmios, apoiar a realização de intercâmbios
culturais e propostas que não se enquadrem em programas específicos, mas que têm estreita
relação com as políticas culturais e são relevantes para esse contexto de demanda espontânea.
Nesse sentido, é importante observar que para que se receba o apoio do fundo, as
propostas serão escolhidas mediante seleção realizada pela Secretaria de Incentivo e Fomento
à Cultura (SEFIC), e, quando aprovadas, as iniciativas celebram por meio de convênio ou
contrato de repasse de verbas a sua relação com o Fundo Nacional de Cultura. Faz-se
necessário mencionar também, que estes incentivos são mecanismos do Programa Nacional
de Apoio à Cultura (PRONAC), instituído pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/91).
Sendo assim, o PRONAC tem como objetivos a facilitação dos meios de acesso á
cultura, a estimulação da regionalização da produção artístico-cultural brasileira, a proteção
das manifestações que garantam a sua diversidade e priorizar o produto cultural originado do
Brasil, bem como o desenvolvimento do respeito aos valores cultuais dos demais países.
Em seguida a todas essas considerações fundamentais acerca do tema em análise, faz-se
necessário abordar que historicamente, o que caracteriza o mecenato como instrumento de
fomento à cultura é o fato de que o artista sem o investimento do mecenas, seja ele pessoa
física ou jurídica, não poderia produzir sua arte de maneira plena. Também há a possibilidade
de que, através das obras do artista, o mecenas buscasse se promover perante a sociedade em
que estava inserido.
Para o vigente ordenamento jurídico do Brasil, não é caracterizado o mecenato como
um simples arranjo, contrato entre o mecenas e o artista. É, na verdade, um direito garantido
pela Constituição Federal de 1988. Esta determina que o Estado deve garantir a todos o pleno
exercício de seus direitos culturais sendo o mecenato um destes dispositivos pelos quais os
governantes farão valer essa determinação. O mecenato, que na verdade se chama “Incentivo
à Projetos Culturais”, é trabalhado pela União e esta facultará às pessoas físicas ou jurídicas a
opção pela aplicação de parcelas do Imposto de Renda, através de doações ou patrocínios, em
projetos culturais onde, depois deste processo, poderão abater do Imposto de Renda as
quantias investidas no respectivo trabalho.
Por fim, o mecenato nacional, cearense e fortalezense possuem semelhanças e
diferenças, mas, no objetivo final, visam atender a expectativa de incentivar projetos culturais.
Observa-se como semelhança o fato de que esse incentivo será proveniente de incentivos
fiscais facultados pelos respectivos governos à pessoas físicas ou jurídicas além dos fundos de
incentivo de cada ente governamental. A diferença basicamente é o imposto a ser
contemplado, as fontes de receita de cada fundo e o modo como o particular deve se submeter
para exercer seu direito cultural através deste instrumento de incentivo.
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