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É aqui que se insere a questão inicial: que 

somos? Uma reflexão sobre nossa própria 

identidade terá que ser o ponto de partida do 

processo de reconstrução que temos pela frente, se 

desejamos que o desenvolvimento futuro se 

alimente da criatividade do nosso povo e contribua 

para a satisfação dos anseios mais legítimos deste.  

[...]  

Falar de desenvolvimento como reencontro com o 

gênio criativo de nossa cultura e como realização 

das potencialidades humanas pode parecer simples 

fuga na utopia. Mas que é a utopia senão o fruto da 

percepção de dimensões secretas da realidade, um 

afloramento de energias contidas que antecipa a 

ampliação do horizonte de possibilidades aberto ao 

homem?  
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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo foi descrever e analisar a trajetória do incentivo fiscal à 

cultura no município do Rio de Janeiro – Lei 1.940/92 (1992–2012) e Lei 5.553/13 (2013 – em 

vigor), e, como objetivos secundários, consolidar os dados dispersos e avaliar a distribuição de 

recursos das fases de inscrição de projetos e captação de recursos. Foram realizadas pesquisas 

em diversas fontes, públicas e privadas, eletrônicas e físicas e, além do resgate histórico, a 

estruturação de um banco de dados permitiu consolidar uma grande variedade de registros sobre 

os termos de compromisso (contratos) firmados no período. O resultado da pesquisa evidencia 

melhorias na distribuição dos recursos, na inter-relação entre o poder público e os agentes de 

mercado e na operacionalização do mecanismo, apesar de não ter havido aporte de recursos 

privados para a cultura, como pretendido originalmente.  

 

Palavras-chave: Lei do ISS; Lei de Incentivo à Cultura; política cultural; política pública; 

Comissão Carioca de Promoção Cultural. 

 



 

ABSTRACT 

 

The current study’s goal was to describe and analyze the history of tax incentives for 

cultural sponsorships in the city of Rio de Janeiro – Law 1.940/92 (1992–2012) and Law 

5.553/13 (2013 – active), and, as a secondary goal, to consolidate disperse data and evaluate 

the distribution of resources throughout the phases of the projects and the obtaining of 

sponsorships. The research data was collected from various sources, both public and private, in 

electronic and paper formats. In addition to a historical review, the structure of the database 

permitted the consolidation of the terms of commitment of a large variety of contracts 

completed during the period. The results of the research provided evidence of improvements in 

the distribution of resources, with respect to the interrelationship between governmental and 

private agents in the operationalization of the law for cultural incentives. However, the 

objective of the law was not achieved, in that sponsors failed to provide additional funding, as 

was planned. 

 

Keywords: Law for cultural incentives; tax incentives; cultural sponsorship; cultural policies; 

public policies. 
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17 

INTRODUÇÃO 

 

Da década de 1990 até os dias atuais, desempenhei diversos papéis no segmento cultural, 

todos relacionados com a primeira Lei de Incentivo à Cultura, de 1992. Atuei como 

patrocinadora, captadora de recursos e produtora cultural, testemunhei o acampamento de 

produtores no Centro Cultural Calouste Gulbenkian em 2012 e participei ativamente do 

movimento pela reformulação do mecanismo, culminando com a criação de uma nova lei de 

incentivo em 2013.  

Há muitas discussões e estudos acadêmicos sobre renúncia fiscal para a cultura em nível 

federal, mas ainda é incipiente a consolidação de informações para aprofundar o debate sobre 

o incentivo municipal no Rio de Janeiro. O pouco material disponível geralmente aparece de 

forma sucinta em compilações sobre leis locais, tanto municipais quanto estaduais.  

Neste novo papel como acadêmica, vislumbrei a possibilidade de aproveitar esses 

múltiplos olhares – uma posição privilegiada – para tentar traduzir com amplitude necessária a 

trajetória do incentivo fiscal no Rio de Janeiro e a fragilidade de seu modus operandi que 

vigorou por 20 anos. O instrumento resistiu, foi reformulado e atualmente representa uma das 

maiores fontes de financiamento à projetos culturais no Rio de Janeiro. 

Quando a primeira lei de incentivo fiscal à cultura no Brasil foi criada, em 1986, vivia-

se a redemocratização após anos de ditadura. Em 1985, ao tomar posse como presidente da 

República no lugar de Tancredo Neves, José Sarney – que desde a década de 1970 tentava 

emplacar projetos de lei2 sobre deduções no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas para 

fins culturais – criou o Ministério da Cultura e, na gestão de Celso Furtado, aprovou a lei de 

renúncia fiscal para empresas incentivadoras da cultura, que viria a ser conhecida como Lei 

Sarney.  

Enxergando e propagando o conceito da “dimensão cultural do desenvolvimento – ponto 

de partida para chegar à cultura como sistema de valores e, em etapa posterior, como 

manifestação maior de uma sociedade” (FURTADO, C., 1984 apud FURTADO, R., 2012, p. 

9), Celso Furtado estabeleceu uma ligação inédita no Brasil entre desenvolvimento e cultura, a 

partir da qual “o homem se justifica pelos valores que tem – corolário de que o desenvolvimento 

seria menos o resultado da acumulação material do que um processo de invenção de valores, 

comportamentos, estilos de vida, em suma, de criatividade.” (FURTADO, C. 1984 apud 

FURTADO, R, 2012, p. 9). 

                                                           
2 PL no 54 de outubro de 1972; PL no 56 de abril de 1975; PL no 127 de junho de 1980.  
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Para ele, fazia-se mister reunir Estado e sociedade civil para refletir sobre a cultura e o 

desenvolvimento de uma política cultural brasileira que levasse em consideração a 

complexidade de expressões e também a emergência de uma nova classe média, de modo a 

evitar a uniformização de comportamentos, expressões e produções e, em última análise, a 

uniformização da própria cultura. 

Celso Furtado acreditava que somente a sociedade – em toda a sua pluralidade e 

diversidade dispersas no gigantesco território nacional – poderia selecionar diretamente e de 

forma democrática as expressões culturais que seriam financiadas, já que os recursos eram – e 

ainda são – extremamente limitados. O ciclo do incentivo englobaria então produtores culturais 

e artistas locais, empresas patrocinadoras da própria região e uma oferta dos produtos culturais 

resultantes da renúncia fiscal para a mesma comunidade onde se localizam tanto o produtor 

quanto o patrocinador. A formalização da primeira Lei Nacional de Incentivo à Cultura, de 

1986, semeada por José Sarney e formatada por Celso Furtado, teve, portanto, a finalidade de 

democratizar a difícil decisão sobre a seleção e o respectivo financiamento de grande parte da 

produção cultural brasileira, transferindo essa responsabilidade para a própria sociedade.3  

 

Coerente com o regime democrático, a Lei Sarney instaura profundas mudanças nas 

relações entre a sociedade e o Estado, possibilitando o avanço do esforço coletivo de 

tomar a iniciativa do projeto cultural, mobilizar recursos para a sua realização e 

fiscalizar a sua utilização.  

Impunha-se, portanto, a criação de mecanismos que possibilitassem ao cidadão o 

exercício de iniciativas no campo da produção cultural, transferindo-se para a 

sociedade civil funções que dificilmente pode o Estado executar a contento. 
(FURTADO, C., 1986 apud FURTADO, C.; FURTADO, R., 2012, p. 88, grifo 

nosso). 

 

Apesar das intenções, a Lei Sarney apresentava muitas brechas, possibilitando a 

ocorrência de fraudes com os recursos públicos (MENDES, 2015). Quando Fernando Collor de 

Mello assumiu a Presidência em 1990, extinguiu de uma só vez o Ministério da Cultura e outros 

órgãos coligados e suspendeu a Lei Sarney, provocando uma grita por parte do segmento 

cultural. 

Foi exatamente esse “desmonte”4 da cultura realizado por Fernando Collor um dos 

principais motivos da proliferação de leis municipais e estaduais de cultura por meio de 

                                                           
3 Objeto do primeiro capítulo. 
4 Helen Miranda Mendes (2015) divide o período Collor em dois momentos: o de “destruição”, por Ipojuca 

Nunes, de março de 1990 a março de 1991; e o de “tentativa de reerguimento”, por Sérgio Paulo Rouanet, de 

março de 1991 a outubro de 1992. Utiliza-se a expressão “desmonte da cultura” como sinônimo do primeiro 

período mencionado. 
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renúncia fiscal no início da década de 1990. A pressão pela retomada dos incentivos associou-

se à atuação dos recém-empossados secretários de cultura locais num Brasil pós-ditadura. 

Foi nesse contexto que surgiu a Lei 1.940/92, no município do Rio de Janeiro. No 

entanto, apesar de sua relevância na cena carioca, não há, sobre esse tema específico, registros 

de estudos que consolidem as informações e possibilitem, a partir daí, sua avaliação como parte 

de uma política pública de fomento que atravessa diferentes governos. Um olhar histórico sobre 

a trajetória do mecanismo, incluindo a distribuição dos recursos, portanto, torna-se 

fundamental. 

Tendo em vista essa lacuna, o objetivo do presente estudo foi descrever e analisar a 

trajetória do mecanismo de incentivo fiscal à cultura no Rio de Janeiro – Lei 1.940/92 (1992–

2012) e Lei 5.553 (2013, em vigor), e, como objetivos secundários, consolidar os dados 

dispersos e avaliar a distribuição de recursos. 

 Apesar da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (SMC) dispor de vários 

programas e iniciativas de fomento à cultura, optou-se por realizar um corte vertical sobre o 

fomento indireto, ou seja, exclusivamente sobre o mecanismo de incentivo fiscal à cultura, 

considerando a inter-relação entre produtores culturais, contribuintes incentivadores e poder 

público na sua operação. Não está neste escopo a avaliação do fomento direto ou a ação do 

conselho municipal de cultura, por exemplo. 

Outro aspecto a considerar é que somente as etapas de inscrição (empresas e projetos) e 

de captação de recursos (formalização dos termos de compromisso) foram pesquisadas, 

desconsiderando-se, portanto, assuntos relativos à realização dos projetos, a análise crítica de 

seus orçamentos ou questões sobre qualidade, mérito cultural ou artístico. 

O Rio sempre ocupou um lugar “capital” no fomento e na produção cultural nacional, 

promovendo a circulação de produtos para outras localidades, assim como foi e continua sendo 

um porto cultural, além de ser a capital que mais investe em Cultura (COSTA, 2015, p. 108). E 

grande parte deste investimento tem como origem justamente a lei de incentivo fiscal à cultura, 

em operação nos últimos 20 anos. 

 

Não podemos esquecer que a cidade do Rio de Janeiro é um dos grandes polos, no 

país, de uma poderosa indústria da cultura, capaz de produzir conteúdos que vão se 

espalhar por diferentes regiões, de formar hábitos culturais em nível local, nacional e 

mesmo internacional. (MESSEDER, 2016, p. 11). 

 

Além disso, a questão do financiamento da Cultura por meio de incentivo fiscal nunca 

esteve tão em evidência quanto nos últimos anos, e o que se propõe aqui é ampliação do debate 

ao contexto municipal.  
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Os estudos no campo: revisão e diálogo 

 

A principal referência para a compreensão do mecanismo tem origem no pensamento 

de Celso Furtado sobre o incentivo fiscal. Sua intenção era transferir para a sociedade civil 

funções que o Estado dificilmente poderia executar a contento. 

 

Um maior acesso a bens culturais também melhora a qualidade de vida dos membros 

da coletividade, mas, se fomentado indiscriminadamente, pode frustrar as formas de 

criatividade, mutilando a cultura. A política cultural que se limita a facilitar o consumo 

de bens culturais tende a ser inibitória de atividades criativas e a impor barreiras à 

inovação. Em nossa época de intensa comercialização de todas as dimensões da vida 

social, o objetivo central de uma política cultural deveria ser a liberação das forças 

criativas da sociedade. Não se trata de monitorar a atividade criativa e sim de abrir 

espaço para que ela floresça. Necessitamos de instrumentos para remover os 

obstáculos à atividade criativa, venham eles de instituições venerandas que se dizem 

guardiãs da herança cultural, de comerciantes travestidos de mecenas ou do poder 

burocrático. Trata-se, em síntese, de defender a liberdade de criar, certamente a mais 

vigiada e coatada de todas as formas de liberdade. Portanto, uma verdadeira política 

cultural terá de ser conquistada e preservada pelo esforço e vigilância daqueles que 

creem no gênio criativo de nossa cultura. (FURTADO, C. 1984 apud FURTADO, C.; 

FURTADO, R., 2012, p. 41). 

 

Grandes discussões são travadas sobre isso, pois o que Furtado vislumbrava como a 

pulverização das escolhas com a sociedade, em prol da democratização, acabou se 

transformando em “privatização”, apropriação da decisão pelas grandes empresas, já que 

somente as grandes participam e a participação de pessoas físicas no processo não amadureceu. 

Esse é o cenário no nível federal. E como isso ocorre no âmbito municipal no Rio de Janeiro, 

já que há outras variáveis e características específicas? É um dos mistérios que pretendemos, 

se não desvendar, pelo menos, clarear. 

Em 2014, Francis Miszputen fez levantamento com incentivadores no estado do Rio de 

Janeiro para entender as motivações de escolha dos projetos culturais, com enfoque específico 

na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a “Lei do ICMS”. Um possível desdobramento deste 

estudo poderia ser, tanto no âmbito estadual quanto no municipal, uma análise comparativa 

entre o que as empresas declaram como “diretrizes para a escolha dos projetos” e os projetos 

que foram de fato incentivados. O objetivo seria o de tentar verificar e compreender se há outros 

interesses que motivam a seleção dos projetos culturais pelas empresas ou se há cartas 

marcadas, relações entre produtores e empresários que utilizam o mecanismo como forma de 

barganha política ou financeira, por exemplo. 
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Ainda no Rio de Janeiro, Carvalho (2013) levantou os principais aspectos da gestão 

cultural implementada pela Secretaria Municipal de Cultura no período de 2001 a 2012, 

identificando as diretrizes das políticas culturais e os principais projetos de cada secretário de 

cultura dos prefeitos Cesar Maia e Eduardo Paes, ideia que acabamos incorporando no presente 

estudo ao dividirmos os períodos por gestão.  

Exemplificando ações de fomento direto bem-sucedidas e de forma literário-poética, 

Baron (2015) aprofundou a implementação de ações de fomento à cidadania cultural no 

município do Rio de Janeiro no período de 2013 a 2015, através dos editais Pontos de Cultura, 

Pontões de Cultura e Ações Locais, este último uma iniciativa pioneira carioca para o fomento 

à cidadania e da diversidade cultural. Apesar de não estar no nosso escopo, é uma excelente 

referência de iniciativas complementares ao incentivo fiscal totalmente distintas. 

Mas o que há de mais relevante como referência foi produzido por Messeder (2016).  O 

autor publicou uma trilogia sobre a gestão de Sérgio Sá Leitão, secretário municipal de cultura 

e presidente da Riofilme sobre políticas públicas sobre cultura (2013–2014), audiovisual 

(2009–2014) e ainda artigos de 40 artistas, produtores, acadêmicos e diversos profissionais 

ligados à produção cultural carioca e o “pensar a cidade”, contendo avaliações e propostas 

culturais para o Rio de Janeiro. Ainda que se possa contestar o viés da publicação por ter sido 

uma iniciativa patrocinada pela própria prefeitura, ela de fato descreve muito bem o período, 

incluindo a mudança no perfil dos gestores. Pode-se dizer que a publicação se firma como um 

registro inédito dos assuntos envolvendo políticas culturais implementadas na gestão do 

município no período. 

Em relação às pesquisas, a secretaria Municipal de Cultura realizou levantamentos 

inéditos sobre os hábitos culturais dos cariocas,5 revelando preferências e auxiliando na 

formulação do desenvolvimento de políticas públicas de cultura.  

Voltando à questão do financiamento público da cultura, alguns autores (OLIVIERI, 

2004; MIRANDA, 2015; RUBIM, 2011) concordam que as leis de incentivo representam uma 

das formas possíveis de financiamento à cultura no Brasil, mas, no entanto, acabaram se 

tornando de tal forma hegemônicas que tomaram o lugar da política de financiamento em si; 

esta, por sua vez, teve um peso tão grande que se tornou a própria política cultural (RUBIM, 

2011). Há muitas críticas em relação ao uso do mecanismo e, a partir da Lei do Audiovisual, 

                                                           
5 As pesquisas foram realizadas em 2013 e em 2016, pela Secretaria Municipal de Cultura e J. Leiva Cultura & 

Esporte, sendo que a última contou com participação do Instituto de Pesquisas Datafolha. 
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Decreto Lei 8.685/936, que estabeleceu uma renúncia de 100% – na realidade, 125%7 –, 

estabeleceu-se uma lógica perversa, algo “criminoso”, paradoxal (RUBIM, 2011). “Se uma lei 

de incentivo que era para trazer recursos privados para a cultura, e que dá uma isenção de 100% 

ou mais, é uma contradição total [...] o espírito da lei de incentivo foi destroçado aqui” (RUBIM, 

2011). O mesmo autor esclarece que o modelo adotado de incentivo fiscal com isenção integral 

é uma invenção brasileira e resume em 11 pontos suas principais críticas às leis de incentivo, 

muitos anteriormente mencionados em célebre artigo de 20078: 

 

1 Poder de deliberação das políticas culturais passa do Estado para as empresas  

        e, destas, para seus departamentos de marketing; 

2 Uso quase que exclusivo de recursos públicos; 

3 Ausência de contrapartidas; 

4 Incapacidade de atrair recursos privados novos; 

5 Concentração de recursos (entre produtores e entre empresas); 

6 Projetos dirigidos por institutos criados pelas próprias empresas; 

7 Apoio à uma cultura mercantil que tem um objetivo comercial; 

8 Concentração regional de recursos; 

9 A diminuição das temporadas9  

10 Aumento dos custos10 

11 Substituição das políticas culturais e de financiamento. (RUBIM, 2011) 

 

Esse é o caso do incentivo municipal no Rio de Janeiro, como vamos ver. Ele se 

enquadra nesta categoria de 100% de isenção e é uma das principais questões em andamento 

nos bastidores sobre a manutenção ou não desta característica. Ao final do trabalho, 

pretendemos dar algumas contribuições nesse sentido, considerando o passado, o presente e o 

futuro. 

Olivieri (2004) segue na mesma linha, quando afirma que “os incentivos não podem ter 

a responsabilidade de resolver a política cultural do país [e que] o incentivo vem sendo 

confundido com a própria política cultural” (OLIVIERI, 2004, p. 23). A autora expõe outras 

duas questões muito discutidas e que permeiam a maior parte dos debates: sob o ponto de vista 

dos artistas e produtores culturais, a autossustentabilidade das produções é baixa, já que apenas 

uma pequena parcela da população é, de fato, consumidora de cultura; e, sob o ângulo das 

empresas, o objetivo, por definição, é a geração de lucro. 

                                                           
6 Lei 8.685, de 20 de julho de 1993. 
7 O abatimento é feito não somente sobre o lucro, mas também como despesa operacional, o que representa 

portanto 125% de renúncia. Em outras palavras, a empresa terá um resultado financeiro maior com a utilização 

desse modelo de renúncia fiscal do que sem ele. 
8 Em artigo intitulado “Políticas culturais no Brasil: tristes tradições” (RUBIM, 2007). 
9 Rubim menciona que é mais rentável ao produtor criar um novo espetáculo do que circular com um existente. 
10 Realização de projetos mais caros; distorção de preços; Reis (2003) também menciona a criação de outras 

funções não existentes anteriormente. 
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Reis (2003) traça um panorama internacional da relação entre Estado e mercado no 

financiamento da cultura e ainda chama a atenção para a importância da definição de uma 

política cultural e também do marketing cultural no âmbito nas empresas e do mercado: 

 

A importância de uma política cultural claramente definida é reconhecida quando se 

considera a cultura como um dos pilares de desenvolvimento da sociedade, 

promovendo a identidade de um povo, incentivando a sua criação e participação, 

oferecendo um cimento único e multifacetado, onde o respeito à diversidade é 

pressuposto básico de existência. [...] E sobre os objetivos mais comumente 

manifestos na política cultural de diversos países: defender e preservar a identidade 

de um povo; democratizar o acesso à cultura e promover a diversidade cultural (REIS, 

2003, p. 140). 

 

 Outra leva de autores critica a postura esmoleira (DÓRIA, 2003) de produtores que 

somente pleiteiam o aumento de recursos e não se posicionam contra o que se poderia chamar 

de “privatização da cultura” (WU, 2006). Dória (2003) aponta algumas consequências desse 

“laissez faire” cultural: “a substituição do artista, criador da cultura, por empresários culturais;11 

a subordinação dos empresários culturais ao gosto médio das corporações; e o aumento dos 

custos de produção” (DÓRIA, 2003, p. 58). Sobre esse período do “laissez faire” cultural e 

sobre as práticas ditas neoliberais no Governo de Fernando Henrique Cardoso com Francisco 

Weffort na pasta da cultura,12 uma publicação-referência é a coletânea de artigos “Um olhar 

sobre a cultura brasileira” (WEFFORT; SOUZA, 1998). Nela, os autores, incluindo Moisés 

(1998), defendem que o financiamento da cultura requer origens variadas como garantia de 

escolhas democráticas e diversas que sejam um espelho da cultura nacional.  O questionamento 

é que a escolha do que será produzido fica a cargo do mercado. E neste ponto retomamos a 

semente de Celso Furtado sobre a “liberação das forças criativas da sociedade” (FURTADO, 

C., 1984 apud FURTADO, C.; FURTADO, R., 2012, p. 41) e prosseguimos com a questão 

sociedade – mercado – empresas. 

Saindo da teoria para a empiria, o estudo mais recente sobre a Lei Rouanet foi publicado 

em 201613 por Henilton Menezes a partir da consolidação de dados de 2010–2014. Numa 

riquíssima pesquisa, foram analisados os dados do Salic Web, sistema que contém todas as 

informações sobre os usuários do mecenato federal, e feitas análises sobre a distribuição de 

                                                           
11 Reis (2003) apresenta os empresários culturais como intermediários culturais, que seriam os promotores de 

artistas, curadores, produtores culturais, ou seja, parte de uma engrenagem que deles necessitada; não há um 

olhar crítico – as abordagens são muito distintas. 
12 Francisco Weffort foi ministro da Cultura de 1995 a 2002. 
13  “A Lei Rouanet muito além dos (f)atos”, e-book elaborado por Henilton Menezes, secretário de Fomento e 

Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, entre janeiro/2010 e dezembro/2014 , com o apoio da Associação 

Brasileira de Produtores Teatrais foi lançado também em livro em 2016. Ver referências. 
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recursos entre agentes, regiões, segmentos, além de muitas reflexões de alguém com 

propriedade no tema.  

É importante mencionar a importância do artigo Leis de incentivo à cultura via renúncia 

fiscal no Brasil, de César Bolaño, Joanne Mota e Fábio Moura (2012), por onde a jornada 

começou. 

 

Percurso metodológico 

 

Seguindo a classificação proposta por Vergara (2005), a pesquisa pode ser categorizada 

quanto aos fins propostos e quando aos meios para a coleta de dados.14 Como os tipos podem 

se mesclar, em relação à finalidade, esta pesquisa foi do tipo exploratória – na qual não há 

conhecimento sistematizado e não importa tanto a formulação de hipóteses – e explicativa, já 

que se pretendeu explicar e entender o funcionamento da lei municipal de incentivo à cultura. 

Os dados coletados foram organizados de forma cronológica e segmentados por 

categoria: legislação, imprensa, dados sobre os editais e a operação da lei, acervo pessoal da 

autora e também de outros agentes.  

Houve pesquisa documental cuidadosa, buscando as informações produzidas pelos 

órgãos públicos para um levantamento sistemático de leis, decretos, resoluções e editais 

publicados no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro; documentos dos acervos da 

Comissão Carioca de Promoção Cultural (CCPC), RioArte15 e Secretaria Municipal de Cultura 

(SMC). Outra fonte importante consultada foi a mídia, especialmente os jornais O Globo e 

Jornal do Brasil e, de forma mais discreta, a Tribuna da Imprensa e O Fluminense. 

A principal fonte de informação sobre os projetos, incentivadores e proponentes de 1994 

a 2008 foi o arquivo físico – pastas suspensas do período – contendo antigos documentos 

organizados e guardados ao longo dos anos por Luiz Moreira, a memória do ISS no Rio de 

Janeiro em pessoa. O resgate histórico só foi possível pela consulta a esse acervo, já que no 

início dos anos 1990 a informatização era incipiente. 

Além das fontes escritas, foram consultados alguns agentes para a obtenção de 

informações complementares às lacunas apresentadas pela documentação ou capturar parte da 

visão de alguns atores.16 

                                                           
14 Quanto aos fins: exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada ou intervencionista; quanto aos 

meios: de campo, laboratório, documental, experimental, participante, pesquisa-ação, estudo de caso e 

bibliográfica.  
15 Órgão extinto em 2006. 
16 A relação das fontes e dos entrevistados está no Apêndice A. 



25 

 

Composto por fotografias e registros documentais, o acervo pessoal da autora também 

representou importante fonte de consulta. 

 

Limitação, tratamento e estruturação do banco de dados 

 

Um banco de dados foi estruturado em Excel, com informações sobre os termos de 

compromissos firmados entre 1994 a 2015, no intuito de organizar as informações e facilitar a 

formulação de hipóteses sobre a distribuição de recursos. As principais informações do banco 

de dados são:  

 

a) ano (da renúncia); 

b) nome do projeto; 

c) nome do proponente; 

d) nome do incentivador; 

e) categoria; 

f) valor do termo de compromisso; 

g) outros dados nem sempre disponíveis (número termos de compromisso e adesão, código 

de inscrição, número do processo, entre outros). 

 

Na medida do possível, foram corrigidos erros de digitação e padronizados os nomes 

dos projetos, proponentes e empresas.  

Em relação aos anos, como as nomenclaturas das fontes são distintas, definiu-se o ano, 

tomando-se como referência a renúncia fiscal, sendo que, em 2012, como houve dois editais, 

os dados foram consolidados e os valores das renúncias somados.  

Sobre as categorias ou segmentos artísticos, há dois pontos a considerar. O primeiro é 

que no início da operação o cadastro considerava como categorias únicas, música e dança, por 

exemplo, ou ainda teatro e circo. Por isso, não é possível estabelecer comparações entre as 

predominâncias nas categorias de forma histórica, já que os critérios adotados ao longo dos 

anos são diferentes. O segundo ponto diz respeito à falta de padronização dos segmentos. 

Procedeu-se a uma padronização de categorias para os dois grandes períodos estudados de 

acordo com as informações da base de dados:17 

 

                                                           
17 Apesar do design constar como um dos segmentos culturais da nova lei, não houve ocorrência de projetos 

inscritos sob esta categoria no período de 2013 a 2015. 
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Quadro 1: Padronização de segmentos culturais utilizados no banco de dados no período de 

1994 a 2012.  
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Quadro 2: Padronização de segmentos culturais utilizados no banco de dados no período de 

2013 a 2015. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sobre lacunas nos arquivos ou informações conflitantes, uma das principais fontes18 

consultadas sobre o período de 1994 a 2005 apresenta uma grande limitação. Nas situações nas 

quais havia mais de um incentivador por projeto, não constava no arquivo original a informação 

do valor aportado por empresa. Para minimizar esse problema, foram consultadas algumas 

cópias dos diários oficiais com a publicação dos termos de compromisso e feita a inserção no 

banco de dados do valor correto. Nos casos em que não foi possível apurar essa informação, foi 

feita uma divisão do valor do projeto pelo número de empresas incentivadoras com valores 

                                                           
18  Arquivo “1994 – 2005 listagem de projetos incentivados.doc” (CCPC). 

Categorias utilizadas no banco de dados (1994 - 2012)

1 Artes Visuais

2 Audiovisual e Fotografia

3 Cursos / Oficina / Animação

4 Literatura

5 Música e Dança

6 Teatro e Circo

7 Preservação e Restauração

8 Museus, Bibliotecas e Centros Cuturais

9 Folclore e Artesanato

10 Outros (muito variado)

Categorias oficiais (lei 5.553/13) Categorias utilizadas no banco de dados (2013 - 2015)

1 Artes Visuais 1 Artes Visuais

2 Artesanato 2 Artesanato e Folclore

3 Audiovisual 3 Audiovisual e Cinema

4 Bibliotecas 4 Bibliotecas

5 Centros Culturais 5 Centros Culturais e Museus

6 Cinema 6 Circo

7 Circo 7 Dança

8 Dança 8 Fotografia

9 Folclore 9 Literatura

10 Fotografia 10 Moda

11 Literatura 11 Multiplataforma e Transmídia

12 Moda 12 Música

13 Multiplataforma 13 Teatro

14 Museus 14 Patrimônio e Preservação

15 Música

16 Multiplataforma

17 Teatro

18 Transmídia

19
Preservação e restauração do patrimônio natural, material e

imaterial
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desconhecidos. O objetivo de manter o registro das empresas incentivadoras e dos projetos, 

ainda que com valores “estimados”, foi não desperdiçar tais dados sobre os participantes, já que 

esse arquivo é o único que possui o registro dos projetos no período dos primórdios da lei19.  

Outra planilha fornecida pela CCPC, “dadosISS3”, foi utilizada parcialmente e contém 

informações sobre o número de projetos inscritos, aprovados e incentivados de cada período, 

assim como as renúncias definidas e os valores efetivamente gastos. No entanto, algumas 

informações divergem de fontes também confiáveis e, por isso, os dados foram compilados no 

sentido de chegarem o mais próximo da realidade. Como exemplo, se somarmos o valor dos 

termos de compromisso do banco de dados com os totais relacionados no relatório 

DadosISS3.xls, os números não são coincidentes, apesar de serem os oficiais divulgados 

também nos relatórios anuais do Rioarte. 

Em relação à renúncia fiscal e aos dados de orçamento definido, empenhado e liquidado, 

há muitas discrepâncias entre os relatórios gerados por diferentes órgãos, como a CCPC e a 

Controladoria Geral do Município. Isso também ocorre quando esses dados são comparados 

com os resultados consolidados no banco de dados sobre os termos de compromisso firmados. 

Como a questão do orçamento requer estudos avançados para a diferenciação criteriosa de suas 

diferentes etapas, foram mantidas as diferentes fontes, para que pudessem ser utilizadas nas 

várias situações e citadas as referências. Essa é a razão que explica eventuais discrepâncias de 

dados. 

 O objetivo de montar um banco de dados foi estabelecer uma visão de longo prazo, 

considerando as regras propostas e seus impactos na distribuição de recursos entre empresas, 

produtoras e projetos. 

 

Estrutura dos capítulos 

 

Recuperar a conjuntura que antecede a criação da Lei Municipal e que incide 

diretamente no modelo que desenhado é o primeiro dos objetivos do capítulo 1, que se inicia 

pela criação da Lei Sarney com destaque para a influência do pensamento de Celso Furtado em 

relação à cultura e desenvolvimento. Já na Era Collor, o que acontece é um desmonte da Cultura, 

com o fim do Ministério da Cultura e com a extinção da Lei Sarney. Na ocasião, entra em cena 

o embaixador Sérgio Paulo Rouanet para reestabelecer a trégua com o segmento artístico e 

desenvolver um novo mecanismo de incentivo cultural através de renúncia fiscal, corroborando 

                                                           
19 Para saber mais sobre as principais fontes de informação de cada período que abasteceram o banco de dados, 

consulte o anexo. 
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o compromisso do governo, registrado na Constituição de 1988, de garantir os direitos culturais 

do cidadão. Enquanto isso, até a operacionalização da Lei Rouanet e a efetiva liberação de 

recursos, produtores e artistas se organizam em vários estados e municípios e surgem inúmeras 

formas de incentivo locais, como a Lei Municipal do ISS do Rio de Janeiro (1992). Nesse 

capítulo, também são apresentadas as principais características do mecanismo, pré-requisito 

para o entendimento dos demais capítulos. 

O capítulo 2 aborda com riqueza de detalhes a etapa de regulamentação e 

implementação da primeira Lei do ISS (1.940/92) até 2010, ano que antecedeu o início da crise 

que culminou com uma nova Lei de Incentivo à Cultura, a 5.553 de 2013. As informações foram 

organizadas cronologicamente e por gestão, iniciando com Cesar Maia I (1993–1996) e 

prosseguindo com Luiz Paulo Conde (1997–2000), Cesar Maia II e III (2002–2004 e 2005–

2009) e vão até 2010, a metade da primeira gestão de Eduardo Paes I (2009–2012). São 

apresentados dados sobre a distribuição de recursos e a organização de artistas e produtores 

para melhor interlocução com o poder público. 

O capítulo 3 compreende o período de 2011 a 2015, incluindo a crise que antecedeu a 

reformulação e a criação da nova lei municipal. São descritas as alterações no mecanismo e 

seus impactos na distribuição dos recursos, além de mudanças no perfil da gestão e de sua 

interlocução com os players do mercado. Nesse período inteiro, a gestão foi de Eduardo Paes 

II (2012–2016). 

Encerrando o trabalho, apresentamos nas considerações finais reflexões sobre a 

distribuição dos recursos e sugestões de melhoria para serem debatidas pelos agentes ligados à 

lei de incentivo, assim como uma enquete realizada com alguns incentivadores.  
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1 DA LEI SARNEY À “LEI DO ISS” NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

O surgimento de uma lei municipal de incentivo à cultura no Rio de Janeiro em 1992 

não deve ser entendido como um fato isolado, mas como resultado de inúmeros acontecimentos 

ocorridos a partir da década de 1980, especialmente com a criação e a posterior revogação da 

primeira Lei de Incentivo à Cultura por meio de renúncia fiscal no Brasil – a Lei Sarney. 

A primeira parte deste capítulo é dedicada ao contexto de criação da Lei Sarney, o 

ambiente democrático pós-ditadura e as atuações do jornalista e político mineiro José Aparecido 

de Oliveira e do economista Celso Furtado. Na sequência, aborda-se o desmonte da cultura 

promovido por Collor, os impactos da revogação da Lei Sarney, a gestação da Lei Rouanet e 

da pioneira Lei Mendonça, em São Paulo, que exerceu influências nas demais leis locais. 

Já a segunda parte aborda a criação da primeira Lei Municipal de Incentivo à Cultura 

no Rio de Janeiro, em 1992 e apresenta o modelo de funcionamento do mecanismo e suas 

particularidades, pré-requisito para o entendimento dos demais capítulos. 

 

1.1 Contexto e ambiente 

 

Para iniciarmos esta jornada, é fundamental a descrever o contexto de criação da 

primeira lei de incentivo fiscal no Brasil, assim como alguns dos seus principais personagens. 

 

1.1.1 Antecedentes: José Aparecido de Oliveira e Celso Furtado 

 

Em 1983, num primeiro suspiro de democracia após quase vinte anos de ditadura de 

governos militares, um deputado federal de Cuiabá (Mato Grosso), Dante de Oliveira (PMDB), 

apresentava ao Congresso Nacional uma emenda constitucional20 que estabelecia eleições 

diretas para a presidência do Brasil. A discussão cresceu para além do Congresso no movimento 

Diretas Já. Mesmo com a adesão da população, o apoio da mídia e de inúmeras lideranças 

políticas em prol da abertura e democratização, a pressão dos militares pela manutenção de 

eleições indiretas foi mais forte e, em 1984, a Emenda Parlamentar Dante de Oliveira, como 

ficou conhecida, não conseguiu a aprovação de dois terços do Congresso e foi derrubada. 

Paulo Maluf, do Partido Democrático Social (PDS), e Tancredo Neves, candidato da 

oposição pela Aliança Democrática (PMDB e Frente Liberal), disputaram – de forma indireta - 

os votos dos senadores e deputados do colégio eleitoral e em 15 de janeiro de 1985, Tancredo 

Neves foi eleito com o mote de campanha “uma nova república”.  

                                                           
20 Proposta de Emenda Constitucional nº 5/1983. 



30 

 

 

Vim para promover as mudanças, mudanças políticas, mudanças econômicas, 

mudanças sociais, mudanças culturais, mudanças reais, efetivas, corajosas, 

irreversíveis [...]. Deixamos, há muito, de ser, aos olhos estrangeiros, exótica nação 

dos trópicos. Incluímo-nos entre os países economicamente mais desenvolvidos. 

Nossa cultura é admirada internacionalmente. Traduzem-se os nossos escritores em 

todas as línguas, a música brasileira é conhecida, e o desempenho de nossos artistas 

de teatro, de cinema e de televisão recebe o aplauso de espectadores de inúmeros 

países. (NEVES, 2013)21 

 

Araújo Santos22 (2012) menciona que José Aparecido de Oliveira foi o grande 

estrategista da candidatura de Tancredo Neves e que partiu dele a decisão da incorporação de 

celebridades da Música Popular Brasileira (MPB), das artes e das letras à campanha pela 

redemocratização. Ele criou, no início da década de 1980, o Fórum Nacional de Secretários de 

Cultura, juntamente com Darcy Ribeiro (vice-governador e secretário de Ciência e Cultura do 

Rio de Janeiro) e, a partir de então, inúmeros outros encontros aconteceriam pelo Brasil, 

colocando na agenda política a cultura como agente do desenvolvimento. Nesses encontros, 

eram discutidos problemas e elaboradas reivindicações a serem levadas à esfera federal, como 

o repasse automático de verbas para os estados e até a criação de um ministério, atuando como 

interlocutor entre a União e as secretarias de cultura locais, que estavam mais próximas das 

realidades e demandas da sociedade. Botelho (2001) menciona um clima de irreversibilidade 

em relação à criação de um Ministério da Cultura a partir desses encontros. José Aparecido de 

Oliveira acreditava que a cultura brasileira não poderia estar sob a tutela do Estado e deveria 

desempenhar um papel libertário: 

 

Quando declarava que o C era uma letra morta na sigla do Ministério da Educação e 

Cultura, o MEC, o secretário mineiro [José Aparecido] inflava os anseios gerais por 

uma consistente e dinâmica presença da União Federal no campo em que mais se 

sentiu a mão de ferro da ditadura em extinção. (SANTOS, 2012, p. 164). 

 

Ainda sobre a importância dos Fóruns: 

 

A militância ininterrupta dos secretários estaduais de cultura nos anos que se 

seguiram, sob a liderança de José Aparecido de Oliveira, secretário de Minas Gerais 

e candidato natural ao cargo, transformou a criação de um Ministério da Cultura em 

sinônimo de democracia, tornando inviável qualquer discussão sensata sobre a 

pertinência ou não de tal criação. (BOTELHO, 2001, p. 45) 

 

A partir de 1982, com as primeiras eleições diretas para os governos estaduais depois 

do golpe de 64, alterações sensíveis nas políticas regionais começaram a preparar o 

                                                           
21 Discurso após proclamado o resultado da eleição à Presidência da República no Colégio Eleitoral, no plenário 

da Câmara dos Deputados, em Brasília, em 15 de janeiro de 1985.  
22 Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1985–1987) e 

chefe de gabinete de Celso Furtado no Ministério da Cultura (1986–1988). 
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clima para a criação do futuro Ministério da Cultura. A área cultural se viu fortalecida 

pela criação de secretarias de cultura nos estados, desligadas das de educação. Embora 

isto não significasse na prática um maior investimento de recursos no setor, foi pelo 

menos um indicador de movimentos no plano político e deu maior visibilidade e 

prestígio à área cultural na esfera de governo. Além disso, a criação de fóruns de 

secretários estaduais e municipais, para encaminhar demandas de suas pastas e para 

tentar articular trabalhos conjuntos, teve como consequência a criação do ministério 

específico, solução que parecia a mais adequada para a resolução de suas carências 

orçamentárias políticas. (BOTELHO, 2001, p. 39) 

 

A atuação de José Aparecido de Oliveira foi fundamental para formação de um grupo 

coeso e atuante de secretários estaduais que pensassem a cultura desvinculada da educação, e 

isso acabou reverberando na criação de um novo ministério no Brasil. O primeiro ocupante do 

MinC não poderia ter sido outro senão José Aparecido de Oliveira. Ele era o candidato natural 

ao cargo, mas sua permanência foi breve, pois em 29 de maio foi indicado pelo presidente 

Sarney ao governo do Distrito Federal e obrigado a abrir mão da “causa que havia abraçado 

com paixão” (SANTOS, 2012, p. 164) – o cargo de ministro da Cultura. Em seu lugar, até 13 

de fevereiro de 1986, assumiu Aluísio Pimenta, farmacêutico, político e filósofo, ex-presidente 

da Fundação João Pinheiro (MG) e do Instituto Brasileiro de Planejamento/Seção Minas Gerais.  

A gestão de Pimenta também foi passageira e novamente Sarney se viu obrigado a 

escolher um novo titular para o recém-criado ministério, que ainda engatinhava. O nome 

aprovado, considerado uma unanimidade entre os consultados, era do economista Celso 

Furtado. Nascido na Paraíba em 1920, foi jornalista, funcionário público, advogado, doutor em 

economia, tenente da FEB, pioneiro da Cepal (Comissão Econômica para a América Latina, 

órgão das Nações Unidas), criador e superintendente da Sudene (Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste), ministro do Planejamento, professor universitário na Europa e 

nos Estados Unidos (CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS 

PARA O DESENVOLVIMENTO, [20--?])23. 

Celso Furtado, antes de assumir a pasta como ministro da Cultura em 1986, já se 

aproximara de José Aparecido, tendo participado do Fórum Nacional de Secretários de Cultura 

organizado por este último. Em 23 de abril de 1984, Furtado proferiu uma palestra no I Encontro 

de Política Cultural em Belo Horizonte intitulada “Que somos”, ocasião na qual apresentou 

suas “Sete teses sobre a cultura brasileira” e aprofundou as interligações entre cultura e 

desenvolvimento, criatividade e dependência: 

 

                                                           
23  CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 

Disponível em: <http://www.centrocelsofurtado.org.br/interna.php?ID_M=780>. Acesso em: 5 ago. 2015. 
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É aqui que se insere a questão inicial: que somos? Uma reflexão sobre nossa própria 

identidade terá que ser o ponto de partida do processo de reconstrução que temos pela 

frente, se desejamos que o desenvolvimento futuro se alimente da criatividade do 

nosso povo e contribua para a satisfação dos anseios mais legítimos deste. [...] Falar 

de desenvolvimento como reencontro com o gênio criativo de nossa cultura e como 

realização das potencialidades humanas pode parecer simples fuga na utopia. Mas que 

é a utopia senão o fruto da percepção de dimensões secretas da realidade, um 

afloramento de energias contidas que antecipa a ampliação do horizonte de 

possibilidades aberto ao homem? (FURTADO, C. 1984 apud FURTADO, C.; 

FURTADO, R., 2012, p. 33 - 34). 

 

Celso Furtado conclui sua fala instigando os participantes do encontro a refletir sobre a 

importância da formulação de uma política cultural que estimule a liberação das forças criativas 

da sociedade como pré-requisito para o desenvolvimento das forças produtivas: “A interface 

entre a lógica dos fins, que rege a cultura, e a dos meios, razão instrumental inerente ao 

desenvolvimento da capacidade produtiva” (FURTADO, C. 1984, apud FURTADO, C.; 

FURTADO, R., 2012, p. 40). 

 

Necessitamos de instrumentos para remover os obstáculos à atividade criativa, 

venham eles de instituições venerandas que se dizem guardiãs da herança cultural, de 

comerciantes travestidos de mecenas ou do poder burocrático. Trata-se, em síntese, 

de defender a liberdade de criar, certamente a mais vigiada e coatada24 de todas as 

formas de liberdade. Portanto, uma verdadeira política cultural terá de ser conquistada 

e preservada pelo esforço e vigilância daqueles que creem no gênio criativo de nossa 

cultura.  (FURTADO, C. 1984, apud FURTADO, C.; FURTADO, R., 2012, p. 41) 

 

As reflexões de um economista reconhecido internacionalmente e sua crença de que a 

cultura brasileira deveria ser o ponto de partida do debate sobre opções de desenvolvimento, 

que relacionava a atividade criativa de um povo, participação política e ambiente democrático 

com suas perspectivas reais de desenvolvimento econômico, ecoaram e fizeram com que Celso 

Furtado fosse um dos nomes indicados por Tancredo Neves, além de outras dezenas, para 

apresentar um anteprojeto de Constituição para o Brasil e, posteriormente, também assumisse 

a pasta da Cultura em 1986. 

Em seu discurso de posse como ministro da Cultura, afirmou que cultura, na sua visão, 

“é a dimensão qualitativa de tudo que cria o homem" e ainda que: 

 

É corrente que nos preocupemos com a cultura, quando esta se apresenta em suas 

formas mais significativas, quando o qualitativo nos escolta o espírito. Os objetos de 

arte, pelo fato de que incorporam uma mensagem que nos toca a sensibilidade, a 

imaginação, com frequência respondem a necessidades profundas de nosso espírito, 

aplacam nossa angústia de seres a um só tempo gregários e solitários. O homem, com 

seu gênio criativo, dá significação às coisas, e são essas coisas impregnadas de 

significação que constituem a nossa cultura.  

                                                           
24 Sem direito de escolha, coagida. 
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Em seu esforço para enriquecer a própria vida e a sociedade em que está inserido, o 

homem cria a cultura. (FURTADO, 1986 apud FURTADO, C.; FURTADO, R., 2012, 

p. 51) 

 

Em relação ao desenvolvimento de uma política cultural, Celso Furtado faz questão de 

lembrar que: 

 

A política cultural tem um aspecto macro, globalizante, e deve abranger tanto a 

qualidade de vida no ambiente de trabalho quanto satisfazer a premissa do habitar 

bem25 [...] já que a vida do homem é composta de momentos gratificantes (lazer, ócio, 

espiritualidade) e outros de dura realidade do cotidiano. (FURTADO, 1986 apud 

FURTADO, C.; FURTADO, R., 2012, p. 52). 

 

E sobre a função de um Ministério da Cultura: 

 

Este Ministério simboliza, de alguma forma, a Nova República. Tancredo Neves o 

criou, inspirado por este visionário lúcido que é José Aparecido de Oliveira. Tem-se 

dito que em um país pobre como o nosso não cabe um Ministério da Cultura. Penso 

exatamente o contrário. Num país rico a sociedade civil é suficientemente forte para 

que suas instituições assumam as funções de defesa do patrimônio cultural e de 

estímulo e à criatividade. No campo da cultura, o Estado não deve sobrepor-se à 

sociedade, mas terá que suprir as insuficiências desta. (FURTADO, 1986 apud 

FURTADO, C.; FURTADO, R., 2012, p. 54-55). 

 

Pela Constituição de 1988, a cultura passa a ser um direito do cidadão26 e, além de 

garantias, o Estado passou a ter a responsabilidade de incentivar a valorização e a difusão das 

manifestações culturais. Este foi um dos principais fatores de aceitação da criação de uma lei 

de incentivo fiscal à cultura que há anos vinha sendo proposta pelo então senador José Sarney.  

 

1.1.2 A Lei Sarney (7.505/86) 

 

Em 26 de outubro de 1972, José Sarney apresentava ao Congresso o Projeto de Lei 54, 

sobre deduções do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e Físicas para fins culturais, como 

parte de uma política de incentivos fiscais promovida pelo Poder Executivo. Em resumo, a 

proposta era até 100% de abatimento para investimentos na promoção da cultura nacional, 

limitada a 5% do imposto devido para as Pessoas Jurídicas e de 10% para as Pessoas Físicas 

além de isenção para a aquisição de obras de arte que seriam transferidas aos acervos dos 

                                                           
25 Um exemplo de morar bem é o conjunto habitacional Prefeito Mendes de Moraes, mais conhecido como 

Pedregulho, construído em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, como parte de uma política do “habitar bem” 

promovida pela engenheira e urbanista Carmen Portinho e pelo arquiteto Affonso Reidy, na década de 1940, 

projeto do antigo Departamento de Habitação Popular do Distrito Federal, DHP, na ocasião, o Rio de Janeiro 

(BRITTO, 2015). 
26 Artigos 215 e 216 da Constituição de 1988. 
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museus quando da morte do mecenas ou a extinção da Pessoa Jurídica doadora. Os benefícios 

seriam cumulativos com outros tipos de incentivos fiscais até o limite de 5% do imposto devido. 

Este mecanismo de incentivo não emplacou e, em abril de 1975, José Sarney apresentou 

Congresso o Projeto de Lei 56, uma versão alterada do anterior com o intuito de mobilizar e 

incentivar a iniciativa privada a participar ativamente da cultura.27 Novamente, o projeto foi 

engavetado, mas Sarney ainda não desistiria: em junho de 1980, apresentou o Projeto de Lei 

128/1980,28 mas somente quando foi alçado à Presidência da República e teve Celso Furtado 

como seu ministro da Cultura é que a proposta de lei – depois de muito alterada – foi aprovada, 

como comenta Rosa Freire d’Aguiar Furtado:29 

 

De fato, se bem me recordo dos debates da lei, Sarney tinha enviado alguns projetos 

ao Congresso. Mas, segundo Celso, todos eram praticamente restritos ao mecenato, 

no estilo americano das grandes corporações e/ou grandes riquezas que se tornam 

“mecenas” das artes. A grande ideia de Celso, a meu ver, foi tirar esse caráter de 

“mecenas” e introduzir várias possibilidades de patrocinar a cultura. Como ele tinha 

vasta experiência de legislação de incentivo fiscal desde a época da Sudene, não foi 

muito difícil fazer as adaptações para o segmento cultural. (FURTADO, R., 2016).30 

 

De fato, o Projeto de Lei 7.793/86 que se transformou na Lei 7.505 de 2 de julho de 

1986, em nada se assemelhava à ideia original de José Sarney constante nos projetos de leis 

apresentados anteriormente. É feita uma distinção entre doação, patrocínio e investimento, e 

são estabelecidos percentuais diferentes de abatimento conforme critérios previamente 

estabelecidos. Além disso, foi criado um Fundo de Promoção Cultural, gerido pelo Ministério 

da Cultura, com um limite de dedução de 5% do imposto devido, além de uma grande ampliação 

no escopo das atividades culturais.  

Celso Furtado foi um grande defensor do incentivo fiscal para a cultura. Para ele, a 

escolha dos bens culturais deveria ser uma prerrogativa da própria sociedade, especialmente 

num sistema recém-democratizado e com uma indústria cultural de bens importados. Na sua 

visão, qualquer cidadão poderia contribuir com a cultura através do Imposto de Renda 

(DUARTE, 2013), ou seja, ele vislumbrava a participação da sociedade como um todo, 

                                                           
27 Uma das principais diferenças em relação ao projeto anterior foi a diminuição nos percentuais de limite do 

incentivo – 3% do imposto devido para Pessoas Jurídicas e não mais 5% do e, para Pessoas Físicas, redução para 

5% em vez dos 10% inicialmente propostos. Outra mudança importante foi a inclusão de outros segmentos, 

talvez uma forma de tornar o mecanismo mais atraente e de certa forma mais popular. E outro item importante: a 

criação de uma comissão própria do Ministério da Educação e Cultura para a aprovação dos projetos.  
28 O PL 128/1980 incluiu folclore e tradições populares, atividades comunitárias de alcance cultural e doações de 

livros nacionais, além de mais estímulo ao segmento literário através de incentivos às empresas distribuidoras de 

livros. 
29 Jornalista, tradutora e escritora, dirige o Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o 

Desenvolvimento e esteve casada com Celso Furtado desde a década de 1980. 
30 Entrevista com a autora em 11 de julho de 2016. 
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incluindo as Pessoas Físicas e não somente as empresas, na seleção e no financiamento da 

produção cultural. 

 

Celso Furtado: E a Lei Sarney veio para, não propriamente para canalizar recursos 

para a cultura, mas para incitar a sociedade a assumir a iniciativa no plano da 

cultura. Porque a tendência deste país é tudo esperar do governo, inclusive na cultura, 

e a Lei Sarney, diz o seguinte: “Vocês, instituições culturais da sociedade civil, grupos 

etc., tomem a iniciativa, busquem recursos, controlem os recursos”. E o Estado está 

aí para apoiar essas iniciativas, mas não para substituir a sociedade.  

Matinas Suzuki: Só para ajudar, eu tenho aqui uma reportagem na qual vários 

especialistas calculam que o governo deixa de arrecadar quase 30 bilhões por causa 

dos incentivos, das isenções e das reduções. A Lei Sarney vai criar mais mecanismos 

[...] 

Celso Furtado: Perdão, esses 30 bilhões vão para o salário-alimentação, para o 

salário-transporte, em grande parte voltam para a classe trabalhadora. Mas eu vou me 

ater à Lei Sarney. O Ministério da Fazenda calculou que, este ano, as contribuições 

no quadro da Lei Sarney alcançariam 900 milhões de cruzados. Ora, novecentos 

milhões de cruzados são menos de 0,2%, ou menos de um quinto de 1% da despesa 

programada do governo federal este ano. Portanto, não tem relevância como peso, se 

eu tirasse esse pequeno um quinto de 1%, e quisesse matar a fome das crianças do 

Brasil, que clamorosamente necessitam de ajuda, isso não resolveria nada. O que 

resolveria de verdade é se o governo, se a sociedade aceitasse outro sacrifício. Se 

aqueles todos que comem demais, que têm uma vida [boa], que têm duas ou três casas 

etc., compreendessem que o Brasil precisa resolver o problema da miséria, e 

aceitassem o princípio de uma legislação fiscal de outra ordem, imposto da riqueza, e 

etc., aí você poderia tocar, enfrentar o problema da miséria e das crianças. Mas não 

vai ser com esse número, esse número de 0,2%, um quinto de 1%. Ora, agora esse um 

quinto de 1% pode ter um enorme efeito na qualidade de vida de muita gente, inclusive 

da gente pobre, da gente simples, porque vai permitir que a qualidade de vida dessas 

pessoas se modifique na medida em que está orientado para a massa da população. 

Que organizemos em cada cidade do Brasil um espaço cultural que a população aí se 

encontre para a vida cultural e apresente aí a sua criatividade, que o teatro amador 

tenha significação real etc. (FURTADO, 1987). 

 

 Celso Furtado defendia, portanto, o mecanismo de incentivo fiscal proposto na Lei 

Sarney como um meio para se atingir a democratização cultural, pressupondo “a mais ampla 

participação dos indivíduos e da sociedade no processo de criação dos bens culturais, na tomada 

de decisões que concernem à vida cultural na sua difusão e fruição” (UNESCO. 

DECLARAÇÃO DO MÉXICO, 1982 apud DUARTE, 2013, p. 118). 

Ao longo do tempo, no entanto, os mecanismos de incentivo foram sendo transformados 

e alterados em função de novas conjunturas políticas, pressões de determinados segmentos 

econômicos, ação da imprensa e outros. Mas quando da criação da primeira lei de incentivo no 

Brasil é vital reconhecer a participação e importância do ambiente democrático pós-ditadura 

militar, de José Aparecido de Oliveira e, principalmente, de Celso Furtado, ainda que a lei tenha 

ficado conhecida como Sarney e inúmeros problemas tenham culminado com a sua extinção. 

Em “O palco de Collor, a precarização da política cultural no governo Fernando Collor”, 

Helen Miranda Mendes (2015) aborda com propriedade o período Collor e o divide em dois 



36 

 

momentos: o de destruição – pasta sob o comando do cineasta Ipojuca Pontes, de março de 

1990 a março de 1991; e o de tentativa de reerguimento, no qual a Secretaria Nacional de 

Cultura foi comandada pelo diplomata Sérgio Paulo Rouanet, de março de 1991 a outubro de 

1992. 

Quando assumiu, Collor indicou o cineasta Ipojuca Pontes para o Ministério da Cultura. 

Apesar de ter permanecido pouco tempo no cargo, ele foi muito criticado pelas declarações 

sobre a Lei Sarney, pois afirmava que iria modernizar, “por fim ao subsídio estatal à cultura e 

impedir que os artistas continuassem a mamar nas tetas do Estado” (SALEM, 1991, p. 5). 

Marília Pera, uma das poucas artistas que apoiaram Collor durante a campanha, se posicionou 

contra a gestão da cultura do governo e Fernanda Montenegro escreveu uma carta aberta ao 

presidente Collor, publicada no Jornal do Brasil em 31 de março de 1990, com o título 

“Perplexa e apreensiva”: “Se houve ou há desmandos, há meios e modos de impedi-los. O que 

não aceito é levantar a opinião pública contra uma classe de trabalhadores, sobrevivente de anos 

e anos de repressão econômica e política” (SALEM, 1991, p. 5). 

Em 15 de março de 1990, era publicada a Medida Provisória número 151 (convertida 

na Lei 8.029, de 12 de abril de 1990), sobre a extinção e dissolução de entidades da 

Administração Pública Federal, que varreu do mapa, de uma só vez, a Fundação Nacional de 

Artes (Funarte), a Fundação Nacional de Artes Cênicas (Fundacen), a Fundação do Cinema 

Brasileiro (FCB), a Fundação Cultural Palmares (FCP), a Fundação Nacional Pró-Memória 

(Pró-Memória); a Fundação Nacional Pró-Leitura (Pró-Leitura), a Fundação Nacional para 

Educação de Jovens e Adultos (Educar) e a Distribuidora de Filmes S.A. (Embrafilme), além 

de promover outras grandes mudanças na administração pública. Foram criados dois institutos, 

o Instituto Brasileiro da Arte e Cultura (Ibac) e o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural 

(IBPC). O próprio Ministério da Cultura seria transformado em Secretaria da Cultura da 

Presidência da República. 

E as manifestações de artistas e produtores aumentavam. Em artigo intitulado “A cultura 

entre duas moedas”, publicado no Jornal do Brasil em 1º de abril de 1990, o cineasta Joaquim 

Pereira dos Santos comenta sobre o programa de governo apresentado durante a campanha, no 

qual o “governo deveria responsabilizar-se apenas pela preservação do patrimônio histórico e 

dos sítios arqueológicos, devolvendo aos cidadãos o custo e o prazer da criação e da circulação 

dos demais bens culturais”. E conclui com ironia: “Tendo em vista a tenacidade demonstrada 

na condução da política econômica, pode-se prever a mesma postura inflexível no 

desdobramento das medidas aplicadas na área cultural. Acabou-se o mecenato do Estado, direto 

ou indireto” (SANTOS, 1990). 
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Fechando o ano de 1990, em 27 de dezembro, a publicação da Lei 8.134 sobre alterações 

no Imposto de Renda revogou, pelo artigo 24, as renúncias fiscais para a cultura e para o esporte 

– estava oficialmente extinta a Lei Sarney. 

Sem capacidade para manter interlocução com o segmento artístico, Collor exilou 

Ipojuca Pontes no exterior e convocou para a pasta da cultura Sérgio Paulo Rouanet,31 um 

diplomata sediado até então na Dinamarca, para tentar minimizar os atritos com a classe 

artística e arrefecer os ânimos da imprensa. 

 

1.1.3 A Lei Rouanet (8.313/91) 

 

A missão de Sérgio Paulo Rouanet era clara: reestabelecer um mecanismo de incentivo 

à cultura através de renúncia fiscal para selar a paz com os fazedores de cultura pois, com a 

volta de recursos à cultura, retomariam a produção de seus filmes, peças e projetos em 

andamento. Como observa Mendes (2105, p. 19): “A primeira promessa de liberação de 

recursos ou abertura de um novo edital para essa ou aquela área, os ânimos se arrefecem, e os 

temas referentes aos modelos de financiamento se interpõem a necessidade de uma efetiva 

elaboração de políticas culturais”. E a estratégia funcionou.  

 Para Sérgio Paulo Rouanet, um apaixonado por livros e artes com currículo 

internacional de peso e hábil na diplomacia, “a cultura é um instrumento importante de 

promoção social, de autoafirmação e formação da identidade de uma sociedade” (TORIBIO, 

1991) e caberia ao Estado cumprir a Constituição de 1988, especialmente os artigos 215 e 216, 

sobre a responsabilidade do Estado com os direitos culturais. Para isso, ele reuniu alguns 

representantes de setores diversos. Coube ao jovem economista João Luiz Tenreiro Barroso,32 

da equipe de Zélia Cardoso de Mello do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento do 

governo Collor, a responsabilidade de coordenar a equipe que desenvolveu o Programa 

Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Ao longo da pesquisa, João Barroso, em entrevista, 

descreveu alguns dos desafios enfrentados pelo grupo e as intenções por trás dos três 

                                                           
31 Sérgio Paulo Rouanet foi diplomata, cientista político, historiador e ensaísta e, também, embaixador brasileiro 

na Dinamarca de 1987 a 1991. É membro da Academia Brasileira de Letras desde 1992. 
32 João Luiz Tenreiro Barroso, após sair do governo em 1990, trabalhou com Maria Sílvia na Secretaria da 

Fazenda do município do Rio de Janeiro e participou da primeira Comissão Carioca de Promoção Cultural 

(CCPC), uma equivalência da CNIC no âmbito municipal, especificamente no Rio de Janeiro, conforme a Lei 

1.940/92, trazendo seu background adquirido em Brasília no desenvolvimento da Lei Rouanet. Barroso foi chefe 

de gabinete de Joaquim Levi e desenvolveu com a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) controles para a 

melhoria da prestação de contas dos projetos culturais no âmbito do estado do Rio de Janeiro em 2007. 

Atualmente, Barroso está no segmento educacional, mas mantém relacionamento estreito com o segmento 

cultural, já que a empresa na qual atua é uma das maiores incentivadoras da cultura no Rio de Janeiro. 
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mecanismos que fazem parte do Pronac, um programa abrangente e que não se resume ao 

mecenato. Ele comenta questões técnicas, motivações e curiosidades sobre a criação do 

mecanismo que ainda hoje representa o principal instrumento de fomento à cultura no Brasil.  

A base da pesquisa foram as leis de mecenato de Portugal33 e a francesa, apesar de pouco 

estimularem o empresariado, pois a renúncia fiscal não era muito significativa e cabia a João 

Luiz Tenreiro Barroso fazer as contas e equilibrar as demandas da Cultura e da Fazenda para 

chegar na maior renúncia possível. Outros preceitos básicos para o desenvolvimento do 

mecanismo por ele mencionados foram: 

 

1 Controle sobre a renúncia – era fundamental estabelecer um limite anual para a 

renúncia fiscal e ter um controle sobre ela. 

2 Órgão colegiado, conselho deliberativo, comissão, curadoria – este colegiado 

deveria analisar o mérito cultural, ou seja, se os projetos atendiam aos requisitos 

formais para pleitearem recursos da cultura independentemente do mérito do projeto 

em si. 

3 Evidências da realização do projeto e da utilização dos recursos (prestação de 

contas). (BARROSO, 2016)34 

 

Originalmente, as empresas que investissem em cultura através do mecenato previsto 

pela Lei Rouanet não poderiam abater integralmente o montante investido. Essa parcela não 

dedutível correspondia aos recursos próprios, considerado como a contrapartida pelas empresas 

que complementaria os incentivos fiscais, aumentando o os recursos para o segmento cultural. 

Mas, em 1993, a criação da Lei do Audiovisual35 permitiu a possibilidade de abatimento integral 

e, mais que isso, a contabilização dos valores também como despesa operacional, gerando um 

desconto real de 125%. Em outras palavras, a empresa poderia colocar R$ 100 num projeto e 

abater R$ 125 no momento de pagamento do imposto, transformando a ação de mecenato numa 

operação lucrativa. Naturalmente, as empresas passaram a preterir a Lei Rouanet em prol da 

Lei do Audiovisual, simplesmente por motivos financeiros. 

Para minimizar esse problema, o ministro da Cultura de Fernando Henrique Cardoso, 

Francisco Weffort, propôs, em 1999, a alteração do artigo 18 da Lei Rouanet, permitindo que 

os segmentos36 mais prejudicados com a fuga dos incentivos para o audiovisual pudessem se 

tornar atraentes para mais empresas, por meio de um abatimento integral dos valores 

                                                           
33 Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215/89, de 1 de julho de 1989, da gestão da 

ministra da Cultura Teresa Patrício Gouveia. 
34 Entrevista de João Barroso à autora em 20 de abril de 2016. 
35 Decreto-Lei 8.685, de 1993. 
36 Artes cênicas; livros de valor artístico, literário ou humanístico; música erudita ou instrumental; circulação de 

exposições de artes plásticas; doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus (BRASIL, 1999). 
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direcionados ao incentivo cultural (MENEZES, 2016). Foi nessa ocasião, portanto, que surgiu 

a diferenciação dos valores de abatimento entre os artigos 18 e 26, utilizada até os dias atuais. 

Num estudo realizado entre 2010 e 2014 (MENEZES, 2016) tomando como base todos 

os recursos captados por meio da Lei Rouanet, constatou-se que apenas 9,7% foram destinados 

a projetos enquadrados segundo o artigo 26 (abatimento parcial), enquanto 90,3% foram para 

projetos classificados de acordo com os segmentos beneficiados pelo artigo 18 (abatimento 

integral). O que ocorre com o mercado é um ajuste sempre que o ambiente é alterado: empresas 

selecionam projetos nos quais podem utilizar o máximo de benefícios, e os produtores culturais 

passam a priorizar os segmentos cuja captação de recursos seja mais viável.  

É interessante notar que, quando a Lei Rouanet foi sancionada, em 23 de dezembro de 

1991, já havia se passado um ano da sanção da Lei Mendonça, de 1990, e praticamente seis 

meses de sua regulamentação pelo Decreto 29.684 de 17 de maio de 1991. 

 

1.2 A eclosão de leis de incentivo locais e repercussão no Rio de Janeiro 

 

O desmonte da cultura, ou “esvaziamento dos órgãos federais” (BOTELHO, 2001, p. 

39) provocou forte reação dos estados e municípios, que tiveram que assumir sua 

responsabilidade para com o setor cultural; muitos criaram mecanismos de incentivo fiscal 

locais para o fomento das atividades artístico-culturais (ESTUDOS..., 2007, p. 16). A primeira 

lei municipal sobre renúncia fiscal em prol da cultura a ser sancionada foi a Lei Mendonça, no 

município de São Paulo, ainda no final de 1990 e, em âmbito estadual, a Lei 1.708 do governo 

Moreira Franco, no Rio de Janeiro. Em 1991, surgem leis em Vitória, Aracaju, Distrito Federal, 

Goiânia, Curitiba, Florianópolis e Mato Grosso (estadual), para então ser sancionada a Lei 

8.313 (Lei Rouanet). Algumas leis, no entanto, não foram ou demoraram a ser regulamentadas 

e, consequentemente, implementadas. 

 

Figura 1: Leis de incentivo fiscal à cultura municipais e estaduais sancionadas até 1992. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações de SESI, 2007. 
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Uma leitura da Lei Municipal 10.923 sobre incentivo fiscal para realização de projetos 

culturais de autoria do vereador Marcos Mendonça promulgada por Luiza Erundina, e que ficou 

popularmente conhecida por Lei Mendonça, descortina a influência que exerceu na formatação 

das demais leis municipais que vieram posteriormente. Como exemplos de aspectos originais 

dessa lei que viriam a ser reproduzidos por outros municípios podemos citar: diferenciação das 

modalidades de doação, patrocínio e investimento; criação de uma comissão ligada à Secretaria 

de Cultura para operacionalizar os assuntos ligados ao mecanismo; aprovação prévia de 

projetos; teto de 20% de abatimento sobre o pagamento de Impostos sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN) e sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para o subsídio à 

cultura; teto de captação de 70% do valor do projeto, para que os 30% restantes viessem do 

mercado; e fixação anual do valor de renúncia fiscal, que não poderia ser inferior a 2% da 

receita proveniente de ISS e IPTU e nem superior a 5%.   

A extinção simultânea da Lei Sarney, da Embrafilme e da Funarte representou um triplo 

golpe para artistas e produtores culturais cariocas, que tiveram projetos em andamento 

interrompidos e planos suspensos. A classe teatral, músicos, cineastas e produtores 

cinematográficos foram as categorias que mais se articularam contra esse desmonte da cultura 

e, por isso, maior destaque tiveram na imprensa. 

 

Tão logo foram anunciadas as polêmicas Medidas Provisórias que deixariam o setor 

cultural entregue a sua própria sorte, registra-se um movimento de mobilização 

política formado pelos produtores, artistas em geral, técnicos e burocratas ligados às 

instituições extintas, preocupados com o descaso do governo para com o campo 

cultural. Na cidade do Rio de Janeiro deu-se início a uma série de reuniões e encontros 

que buscavam soluções para a sobrevivência das atividades culturais. A primeira 

reunião gerada por essa mobilização foi realizada no Teatro Ipanema, no Rio de 

Janeiro, no dia 20 de março de 1990, e contou com cerca de duzentos artistas, técnicos 

e funcionários das extintas fundações de cultura. (MENDES, 2015, p. 92) 

 

O Jornal do Brasil noticiava quase que diariamente os impactos da revogação da lei no 

âmbito da cidade. São exemplos as manchetes “Plano Collor fecha Centro Cultural BB” e 

também “Reforma custou R$ 11 milhões”, matérias de abril de 1990 expondo o drama sobre o 

recém-inaugurado Centro Cultural Banco do Brasil que teria que cancelar projetos envolvendo 

Amir Haddad, Sérgio Brito, Gerald Thomas, Bia Lessa, Zezé Polessa, Bibi Ferreira, entre 

outros. O jornalista Artur Xexéo desabafou no artigo “Tragédia para a vida cultural da cidade”, 

na mesma edição: 

 

Um verdadeiro centro cultural onde funcionam harmonicamente as mais diversas 

manifestações artísticas – o cinema, o vídeo, as artes plásticas, os shows de música 

popular, o teatro, os recitais de música erudita, conferências, seminários, exposições 
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[...] O Centro proporcionou algumas das melhores atrações que estiveram em cartaz 

no Rio nos últimos tempos [...] E como vivia de subsídios – esta palavra tão mal vista 

pelo novo Governo – se dava ao luxo de não cobrar ingressos ou cobrar um preço 

simbólico só para evitar empurra-empurra. (XEXÉO, 1990, p. 3) 

 

O segmento cultural protestava a cada apresentação ou evento que reunisse artistas, 

população e imprensa, com o intuito de chamar a atenção da classe política. Foi o que ocorreu 

na cerimônia do Projeto Coca-Cola de Teatro Infantil – que, por sinal, utilizava a Lei Sarney 

(MENDES, 2015) –, quando houve protestos durante a premiação dos destaques do ano. Dias 

depois, era anunciada a formação do “Fórum em Defesa da Cultura”, composto por artistas, 

produtores e entidades, que organizaram um show-manifestação em matéria intitulada “Órfãos 

da Cultura” (FIGUEIREDO, 1990). Na mesma edição, a matéria “O show não pode parar”37 

abordava as saídas encontradas pela arte para manter vivo o entretenimento, citando as soluções 

inventadas por Tizuka Yamazaki, Carla Camurati, Camila Amado, Ricardo Waddington, entre 

outros, como diminuição dos cachês e alterações nas especificações das produções. Por conta 

da extinção da Embrafilme, foram também frequentes as publicações de artigos de cineastas 

como Eduardo Escorel, Silvio Back e Roberto Farias, entre outros, nos principais jornais. 

 

1.2.1 Leis estaduais – incentivos fiscais (ICMS) 

 

Lei Estadual 1.708 de 17/09/1990: Concede crédito presumido de ICMS para a 

realização de projetos culturais no Estado do Rio de Janeiro (revogada pela Lei 

1954/92). 

Lei Estadual 1.954 de 26/01/1992: Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para 

a realização de projetos cultuais e dá outras providências (em vigor). 

 

Em junho, já se noticiava a tramitação de uma “Lei Sarney estadual” (NASCIMENTO, 

1990) resultado de articulação entre políticos, artistas e empresários cariocas para ativar a 

produção cultural no Rio, além a criação da Riofilme,38 distribuidora cinematográfica que 

ocuparia o lugar da extinta Embrafilme. Jandira Feghali,39 deputada estadual na ocasião, propôs 

o projeto Capital Cultural, no qual as pequenas e médias empresas que patrocinassem produções 

culturais teriam a isenção do pagamento do ICMS, mas seu projeto não emplacou. 

                                                           
37  Reportagem de Sérgio Rodrigues na Revista de Domingo (1990). 
38 A mesma matéria menciona que, em paralelo, cineastas, produtores e outros representantes da classe 

cinematográfica se reuniram com o prefeito Marcello Alencar e os vereadores Francisco Milani e Maurício 

Azêdo, em 12 de junho de 1990, para discutir os pormenores da Instituição RioFilme e que a Câmara já teria 

dado seu aval para a criação do órgão. 
39 A reportagem cita ainda Rijarda Aristóteles e Via Negromonte, produtoras culturais também defensoras do 

projeto. 
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Um outro projeto do Poder Executivo sobre concessão de crédito presumido de ICMS 

para a realização de projetos culturais no Estado do Rio de Janeiro, substituindo a proposição 

de Jandira Feghali, foi aprovado em 17 de setembro de 1990, sancionado por Wellington 

Moreira Franco (Lei 1.708) em seu final de governo e regulamentado poucos meses depois. 

Porém, no início do ano seguinte, a lei foi suspensa por “problemas de caixa” no governo Leonel 

Brizola (SOUZA, 1991).40  

Em 1991, o Projeto de Lei 324, de autoria de Aparecida Boaventura, começou a tramitar 

e em 26 de janeiro de 1992 se transformou em Lei de número 1954, que revogou a anterior, a 

1708. A Lei 1954 está em vigor e é conhecida como “Lei do ICMS”.  

 

1.2.2 A mobilização dos artistas 

 

Ao longo de 1991, a imprensa deu destaque aos movimentos pela criação de uma lei de 

incentivo à cultura municipal. Em 14 de julho de 1991, a reportagem “Cultura sobrevive à 

crise”, do Jornal do Brasil, indicava a formação de um grupo de 20 artistas e representantes de 

empresários – apoiados por um abaixo-assinado com outros 30 nomes – que se reunira com o 

prefeito Marcello Alencar para propor uma lei de incentivos na esfera municipal. O ator e ex-

secretário de Cultura do município do Rio de Janeiro, Antônio Pedro, menciona em entrevista 

à imprensa que teve a ideia a partir da criação de projetos semelhantes em Volta Redonda,41 no 

estado do Rio, e em Vitória,42 no Espírito Santo, e foi a partir de então que o prefeito Marcello 

Alencar demandou um anteprojeto. 

Em 4 de novembro de 1991, um outro grupo se reuniu no Teatro Casagrande para 

promover um grande debate intitulado “Que cultura é essa?” (TINOCO, 1991), já que o Dia 

Nacional da Cultura43 seria no dia seguinte. 

 

A relação da crise generalizada com a produção e a estética culturais será abordada 

por personalidades como a atriz Fernanda Montenegro, o sociólogo Herbert de Souza, 

                                                           
40 Além do depoimento de artistas, a reportagem traz empresas como Petrobrás, White Martins e Light listando 

os projetos que seriam suspensos pelo fim do incentivo. 
41 Por telefone, o senhor Valter, da Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda, informou, em 18 de 

agosto de 2016, que se tratava de uma verba a ser utilizada por fomento direto e não de mecanismo de renúncia 

fiscal.  
42 Lei 3.730, de 5 junho de 1991, institui o Projeto Cultural Rubem Braga para concessão de incentivo fiscal para 

a realização de projetos culturais, a ser concedido a pessoa física ou jurídica no município e equivale a até 20% 

do ISS e do IPTU. O valor da renúncia fiscal varia de 2% a 5% da receita proveniente do ISS e do IPTU, a ser 

fixado na Lei Orçamentária.  
43 A matéria de Pedro Tinoco (1991) cita a data como internacional, porém a comemoração é nacional e ocorre 

na data de aniversário de nascimento do jurista, político, escritor e diplomata Rui Barbosa (1849–1923). 
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os secretários de Cultura do município Carlos Eduardo Novaes, e do estado, Edmundo 

Moniz, além da secretária de Cultura da cidade de São Paulo, Marilena Chauí. 

Carlos Eduardo antecipa os assuntos que deverão surgir no encontro: acho que o 

debate vai convergir naturalmente para a Lei Rouanet que, se não for aprovada neste 

ano, frustrará expectativas e fará com que as discussões se arrastem pelo ano que vem. 

Nos níveis estadual e municipal, existem alguns projetos de lei de incentivo à cultura 

em discussão: um da Aparecida Boaventura, que reedita a Lei Moreira, um do 

Sindicato de Artistas e Técnicos, outro dos vereadores Sérgio Cabral e Édson dos 

Santos e um último de Alfredo Sirkis. A aprovação de uma lei de incentivo à cultura 

é muito mais um ato político que, aqui no Rio de Janeiro, precisa ser bancado pelo 

prefeito Marcello Alencar. É estranho falar isso em um teatro do Leblon, mas, se tiver 

tempo, quero chamar atenção para a riqueza cultural da zona oeste do Rio de Janeiro.  

As verbas de incentivo à cultura devem ser investidas no desenvolvimento de talentos 

não descobertos, não nos profissionais já inseridos no mercado de trabalho. O debate 

de hoje à noite pode ser rico, mas confesso que se não fosse secretário ficaria reticente. 

Afinal, há 20 anos participo deste tipo de evento como cidadão e não vi as coisas 

andarem. (TINOCO, 1991, p. 6) 

 

O grupo que iniciou a redação de um anteprojeto mencionado pela mesma reportagem 

de 14 de julho de 1991 era formado pelo cineasta Miguel Faria, pelo advogado tributarista Luiz 

Roberto Nascimento Silva, pela empresária Ana Lúcia Magalhães Pinto e por Antônio Pedro 

Borges de Oliveira.44  

 

1.2.3 A Lei Municipal 1.877/92 

 

Dispõe sobre Incentivo Fiscal para projetos Culturais e Esportivos, no Município 

do Rio de Janeiro. Autores: Vereadores Sérgio Cabral e Edson Santos (PROJETO 

DE LEI 1.223/91). 

 

Na Câmara Municipal, começou, de fato, a tramitação de projetos de renúncia fiscal. 

Em 27 de fevereiro de 1991, os vereadores Sérgio Cabral45 e Edson Santos apresentaram o 

Projeto de Lei 1.223, sobre incentivo fiscal para projetos culturais e esportivos, no município 

do Rio de Janeiro. Em sua essência, tratava-se do mesmo princípio da Lei Mendonça,46 de São 

Paulo, aprovada no ano anterior, que previa o abatimento de até 20% dos Impostos Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU) e um limite do subsídio do projeto de 70%, ou seja, 30% dos recursos viriam da 

iniciativa privada, aumentando o montante de recursos circulando na cultura. 

De redação muito rudimentar, esse projeto de lei tramitou por mais de um ano e só foi 

aprovado em 7 de julho de 1992 pelo prefeito Marcello Alencar, depois de alguns vetos. Um 

item que merece destaque é a utilização no PL do benefício fiscal também sobre o IPTU, o que 

                                                           
44 Mais conhecido como Antônio Pedro, o ator e produtor foi secretário municipal de cultura de 01 de janeiro de 

1986 a 02 de dezembro de 1987. 
45 Sérgio Cabral “pai”. 
46 Lei Mendonça, Lei 10.923, de 30 de dezembro de 1990. 
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não ocorreu com a Lei 1.940 que viria depois, que só previa a utilização do ISS. Essa lei não 

foi regulamentada e, portanto, não saiu do papel. 

 

1.2.4 Cesar Maia é candidato a prefeito e apresenta seus planos para a cultura 

 

É fundamental registrar que Marcello Alencar estava em seu último ano de governo e 

Cesar Maia (PMDB), em plena campanha à prefeitura do Rio de Janeiro, em disputa com 

Benedita da Silva. 

A plataforma de Cesar Maia para a Cultura foi bastante noticiada e um de seus principais 

chamarizes, se eleito, seria a utilização de incentivos fiscais e a criação da Comissão Carioca 

de Promoção Cultural (CCPC), ligada diretamente ao prefeito (CESAR..., 1992). Em seu radar 

constavam também um ajuste na carga tributária sobre as atividades culturais, “de forma a 

torná-la economicamente viável” e a intenção de criar novos espaços culturais para garantir um 

fluxo de turismo. “As pessoas vão até Nova York, por exemplo, atraídas pelos bens culturais. 

Como manteremos um fluxo de turismo se não há esse tipo de oferta?” (CESAR..., 1992, p. 

10). 

Em outra reportagem, Cesar Maia declarava que não haveria pulverização de centros 

culturais, porque não havia demanda (CEZIMBRA, 1992). Pretendia concentrar a oferta de 

bens culturais para a ampliação do mercado, já que somente os estímulos a grandes eventos 

conseguiriam congregar público. Já as “Operações Interligadas” – constantes de seu projeto de 

lei para a cultura – contemplavam a ampliação dos gabaritos estabelecidos pelo Plano Diretor 

da cidade em troca da cessão, para a prefeitura, dos andares térreos das novas edificações. 

Centros culturais seriam instalados nos andares térreos e seriam considerados patrimônio da 

cidade. 

Em 18 de novembro de 1992, a imprensa noticiava o encontro de Cesar Maia com o 

governador Leonel Brizola e o envio de sete propostas à Câmara, incluindo um projeto de Lei 

Municipal de Incentivo à Cultura para a redução de ISS às pessoas jurídicas que contribuíssem 

com a cultura. No mesmo mês, Helena Severo, cientista política e diretora do Museu da 

República, foi anunciada como secretária de Cultura do futuro governo Maia. 

  

Vamos trabalhar com a ideia de que o Rio é uma cidade inteligente e tem vocação 

para a cultura. O Rio é a capital cultural do país, o que acontece aqui repercute no 

Brasil e no mundo, A cultura forma a cidadania e deve ser um instrumento de renda e 

desenvolvimento para a cidade.   
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O principal instrumento de captação de recursos será a lei de incentivo à cultura, um 

substituto à apresentada por Sérgio Cabral e cujo projeto já foi apresentado à Câmara 

dos Vereadores para aprovação (TARDIN 1992, p. 1). 

 

1.3  A Lei do ISS – da criação à regulamentação 

 

A Lei do ISS foi criada em 1992, regulamentada em 1993 e implementada em 1994. 

 

1.3.1 Projeto de Lei 2.064/92 

 

Em 10 de novembro de 1992, a atriz e vereadora Neuza Amaral apresentava à Câmara 

o PL 2.064 sobre o incentivo fiscal para a cultura, cujo texto seria aprovado na íntegra. César 

Maia derrotaria Benedita da Silva no segundo turno das eleições em 15 de novembro e é 

interessante notar que o discurso de Neuza Amaral, quando da defesa de seu projeto de lei, 

poucos dias antes, estava totalmente alinhado ao teor das entrevistas dadas por Cesar Maia e 

Helena Severo à imprensa.  

Ela fala da importância do papel da cultura em uma cidade global, das Operações 

Interligadas como forma de ampliar a oferta de espaços físicos para a cultura e ainda relaciona 

os intervenientes do mecanismo (beneficiários diretos, indiretos, CCPC, Secretaria Municipal 

de Fazenda, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e entidade de classe), detalha os fluxos e 

rotinas, assim como apresenta as contrapartidas esperadas e o processo de prestação de contas. 

O parecer do relator Jorge Felipe, favorável, ocorreu em 28 de dezembro de 1992 e “foi 

amparado na justificativa apresentada pela autora por atender ao programa estipulado pelo 

prefeito Cesar Maia para o setor” (AMARAL, 1992); ou seja, o futuro prefeito já estava em 

ação. 

Ao contrário do projeto de Lei 1.223, de Sérgio Cabral e Edson Santos, que teve um 

tempo de tramitação de 496 dias47 para ser aprovado com vetos e nem tinha sido regulamentado 

até então, Neuza Amaral teve seu projeto sancionado em 51 dias48, sem vetos, com 31 pareceres 

favoráveis e uma abstenção, em 31 de dezembro de 1992.  

No dia da votação da lei, 29 de dezembro de 1992, em discurso imediatamente anterior 

à votação, Neuza Amaral mencionou que foi por orientação de Cesar Maia que alterou algumas 

passagens de seu projeto, para que não fossem repetidos os “erros” da lei anterior que 

acarretaram em vetos. 

 

Este projeto que tem como autora a vereadora em verdade nasceu da cabeça de Sergio 

Cabral e de Edson Santos, quando vários artigos foram vetados pelo prefeito Marcelo 

                                                           
47 RIO DE JANEIRO (Cidade). Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Disponível em: < 
http://www.camara.rj.gov.br/>. Acesso em: 18 out. 2016. 
48 Ibid. 

http://www.camara.rj.gov.br/
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Alencar. Por indicação do prefeito César Maia é que entrei com o projeto modificado. 

De forma que, a bem da verdade, o projeto tem três autores. (AMARAL, 1992, p. 10). 

 

Conclui-se, pelo exposto, que apesar de a Lei 1.940 ter sido sancionada por Marcello 

Alencar, na realidade foi totalmente idealizada e desenvolvida pela gestão Cesar Maia, que 

assumiria a prefeitura do Rio de Janeiro a partir de 1º de janeiro de 1993. 

Uma leitura atenta das justificativas do PL 2.064 que deu origem à Lei do ISS e das 

entrevistas concedidas por César Maia e Helena Severo, prefeito eleito e secretária municipal 

de cultura, respectivamente, veiculadas em 1992 e 1993, nos permite conhecer os principais 

objetivos que permeavam a primeira lei municipal de incentivo à cultura do Rio de Janeiro. 

Esse PL de Neuza Amaral foi apresentado em 10 de novembro de 1992, aprovado na Câmara 

dos Vereadores por unanimidade49 em 29 de dezembro de 1992 e sancionado na Lei 1.940/92 

ainda em dezembro do mesmo ano. 

 

Os incentivos podem ser um instrumento poderoso para atrair a participação do setor 

privado “não cultural” no processo cultural com um todo, integrando-se ao esforço do 

governo municipal, tanto através dos recursos novos representados pela contrapartida 

obrigatória quanto pela sua capacidade natural de selecionar projetos e gerenciá-los 

com competência. A convivência dos produtores culturais com o empresariado será 

profícua para ambos (AMARAL, 1992, p. 6). 

 

Para Neuza Amaral, o principal objetivo era atrair recursos do setor privado para a 

cultura. O prefeito eleito Cesar Maia e sua secretária de cultura, Helena Severo, estimaram em 

cerca de US$ 40 milhões a US$ 45 milhões o montante anual de recursos que seria aportado no 

mercado cultural como contrapartida das empresas em função da isenção fiscal: o mecanismo 

seria um verdadeiro “propulsor da economia” (MAIA, 1993, p. 4). 

Essa lógica de concessão de incentivo fiscal parcial, ou seja, o abatimento do montante 

direcionado como investimento em cultura não integral, com contrapartida em recursos 

próprios pela empresa, era a mesma que constava no texto original da Lei Rouanet, de 1991, no 

qual não existia isenção de 100%, como vimos anteriormente. Haveria um dinheiro novo, 

proveniente do mercado, que complementaria os recursos cedidos pelo Estado através da 

renúncia fiscal, aumentando os recursos para a cultura.  

O que ocorreu no Rio de Janeiro, e que será aprofundado adiante, é que apesar da 

legislação prever o princípio da contrapartida com recursos próprios, seja ela do produtor 

                                                           
49 Votaram sim 31 vereadores: Fernando William, Augusto Paz, Chico Alencar, Jorge de Andrade, Alfredo 

Syrks, Américo Camargo, Edson Santos, João Dourado, Sérgio Cabral, André Luiz, Bambina Bucci, Beto Gama, 

Carlos Menezes, Cesar Pena, Celso Macedo, Emir Amed, Guilherme Haeser, Ivanir de Mello, Jorge Felippe, 

Jorge Pereira, Laura Carneiro, Ludmila Mayrink, Mário Dias, Maurício Azedo, Nestor Rocha, Neuza Amaral, 

Paulo Emílio, Lícia Canindé (Ruça), Túlio Simões, Waldir Abrão e Carlos Alberto Torres. 
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cultural ou do contribuinte incentivador, isso praticamente nunca ocorreu. O que houve foi a 

produção de inúmeras ações culturais graças ao mecanismo viabilizado pela Lei 1.940/92 e os 

aportes complementares de recursos, caso tenham existido, foram marginais, pontuais e não 

compulsórios como previa a lei. 

Em entrevista no final de 1992, mas publicada em seu primeiro dia de governo, César Maia 

explicou como funcionariam os instrumentos constantes da Lei de Incentivo à Cultura: 

 

Você tem quatro instrumentos. Um, clássico, da renúncia fiscal – a Lei Sarney sobre 

o ISS. No segundo, as receitas de multas passam a financiar a cultura, e o terceiro trata 

de operações interligadas, instrumento criado por Marcello Alencar no Plano Diretor 

da cidade, que autoriza a criar solo e em contrapartida se paga aquilo, criando um 

espaço para a cultura.  O último é de desoneração fiscal (MAIA, 1993, p. 4). 

 

O artigo 12 da Lei 1.940 abordava as operações interligadas, que constavam no Plano 

Diretor, com o intuito de ampliar a oferta de espaços físicos para a cultura. Após pareceres de 

urbanistas e especialistas de áreas afins sobre a preservação do patrimônio arquitetônico, 

histórico e paisagístico, bem como sobre as demais consequências do adensamento urbano, 

seriam concedidas autorizações relativas à criação de solo, tendo como contrapartida a 

aquisição e/ou construção de novos espaços culturais. E caberia à CCPC propor diretamente ao 

prefeito as proposições dessa natureza, como constava no parágrafo único do mesmo artigo. 

Já a questão da desoneração fiscal foi muito bem recebida pelo segmento cultural, porém 

nunca deixou de ser pauta, ficando somente no papel. O artigo 13 mencionava que o Poder 

Executivo poderia propor a redução ou a eliminação da alíquota do ISS incidente sobre as 

atividades culturais contempladas e o produtor cultural deveria atender às contrapartidas de 

inclusão de “setores carentes” no processo de produção cultural e na “fruição de seus resultados 

e produtos”. 

Em relação à implementação, de fato houve a criação de uma Comissão Carioca de 

Promoção Cultural, responsável por gerenciar todos os assuntos referentes ao incentivo fiscal, 

e ela continua funcionando nos dias atuais. 

Cesar Maia dizia que pretendia colocar o Rio de Janeiro no caminho da “internacionalização 

do setor cultural” (MAIA, 1993). Para ele, era “óbvio que temos objetivos econômicos quando 

resolvemos investir em produção cultural do Rio. O que atrai o turista é a fartura de oferta de 

bens culturais” (MAIA, 1993). Já sua secretária Helena Severo afirmou, na mesma ocasião, que 

a preocupação do governo era desenvolver um dispositivo com agilidade e simplicidade. 

Segundo ela, “a Lei Rouanet [...] por mais bem-intencionada que seja, é muito complicada” 

(MAIA, 1993). 
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Aguardada como panaceia para todos os problemas da cultura no município, a Lei 1.940/92 

começou a funcionar em 1994 e durou até 2012, de forma caótica, quando foi substituída pela 

Lei 5.553/13 na gestão de Eduardo Paes, após um acampamento de produtores culturais virar 

pauta da mídia. 

 

1.3.2 O funcionamento da Lei do ISS 

 

Quase todos que trabalham no segmento de cultura se referem a esse mecanismo de 

incentivo como a Lei do ISS. O princípio é o abatimento no Imposto Sobre Serviços para 

empresas que queiram direcionar recursos para projetos culturais. O município do Rio de 

Janeiro teve a sua lei aprovada em 1992, regulamentada em 1993 e implementada em 1994.  

A Lei 1.940/92 estabeleceu as premissas do incentivo fiscal e ficou em vigor até 2012. 

A regulamentação foi feita por meio do decreto 12.077, que durou dez anos. No ano de 1994, 

foi publicada a resolução conjunta SMF/SMC50 no 2, que disciplinou a utilização dos incentivos 

fiscais, e só então é que houve o início do uso incentivo fiscal no município. 

Tanto a lei quando o decreto estabeleceram somente as bases gerais do mecanismo. Mas 

os detalhes da operação só foram conhecidos quando da publicação dos editais de convocação 

para apresentação de projetos e inscrição de empresas. Anualmente, eram alterados prazos, 

valores máximos de incentivo, segmentos culturais, quantidade de projetos por proponente, 

entre outros. 

 

  

                                                           
50 Secretaria Municipal de Fazenda e Secretaria Municipal de Cultura.  
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Quadro 3: Legislação inicial sobre o incentivo fiscal à cultura no município do Rio de Janeiro 

(anos 1990). 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

O princípio geral do mecanismo é o mesmo desde a década de 1990: um produtor 

inscreve um projeto cultural e recebe um certificado de enquadramento que o habilita a captar 

recursos junto às empresas incentivadoras51. As empresas que queiram aderir à lei firmam um 

termo de adesão52 com a prefeitura e, depois de se comprometerem a incentivar um ou mais 

projetos, devem formalizar um termo de compromisso com os produtores culturais, no qual se 

comprometem a direcionar os recursos e, os produtores, em desenvolver o projeto inscrito. As 

regras gerais de funcionamento são definidas em editais anuais e até 2012 tinham a 

característica de mudarem radicalmente de um ano para o outro, surpreendendo os produtores 

e inviabilizando cronogramas e planejamento. 

A ilustração a seguir apresenta as principais etapas envolvendo os produtores culturais, 

empresas e o poder municipal com base na Lei 1.940/92. 

 

  

                                                           
51 Empresas contribuintes de ISS no município do Rio de Janeiro. 
52 O termo de adesão não existia originalmente e foi implementado para distinguir os processos de habilitação de 

incentivadores e o de produtores. Nos primórdios do mecanismo só existia o termo de compromisso assinado 

entre as partes. 
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Figura 2: Macroprocesso do incentivo fiscal à cultura pela Lei 1.940/92 no município do Rio 

de Janeiro (até 2012). 

 
Fonte: elaborado pela autora inspirado em quadro semelhante criado por Ana Carla Fonseca Reis (2003), sobre o processo de 

elaboração, apresentação, aprovação e incentivo a projetos culturais valendo-se de leis federais. 

 

1.3.3 Entendendo alguns termos e conceitos antes de iniciar a leitura 

 

Alguns termos devem ser conhecidos pelo leitor para uma melhor compreensão da 

análise aqui proposta, sendo que muitos foram sofrendo transformações em seu significado. 

Procuraremos registrar, ao menos, parte dessas alterações: 

 

a) Produtor cultural – é a pessoa ou instituição53 que obtém a aprovação de um projeto, 

segundo as definições do Decreto 12.077/1993.  Já pelo Decreto 37.031/2013, produtor 

cultural é a pessoa jurídica de natureza cultural responsável pela produção dos projetos 

culturais, sediada no município do Rio de Janeiro, com atividades comprovadas na área 

cultural por no mínimo dois anos. Sinônimo de proponente. 

                                                           
53 Apesar de essa informação constar na legislação, os proponentes teriam que ser pessoas jurídicas. 
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b) Contribuinte incentivador – pessoa jurídica contribuinte de Impostos Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN), no município do Rio de Janeiro, que destina recursos 

para a realização de projeto cultural. Patrocinador, empresa, empresa incentivadora são 

considerados sinônimos. 

 

c) Projeto cultural incentivado – pelo Decreto 12.077/1993, é o projeto de realização de 

um evento ou série de eventos, relativo a uma das atividades culturais incentivadas.54 Já 

a versão recente, regulamentada pelo Decreto 37.031/2013, define projeto como a 

descrição do conteúdo de uma atividade cultural que esteja relacionada a uma ou mais 

das áreas.55 Os segmentos culturais desde a criação da lei se ampliaram bastante e, pela 

dificuldade de classificação, foram criadas categorias híbridas, como “multiplataforma” 

e “transmídia”. 

 

d) Comissão Carioca de Promoção Cultural (CCPC) – comissão encarregada de 

analisar e enquadrar os projetos incentivados, aprovar seu orçamento, definir o grau 

normal ou especial de cada projeto, assim como emitir os respectivos certificados de 

enquadramento e autorização de transferências – de acordo com Decreto 12.077/1993. 

Em 2013, o conceito muda para uma comissão de caráter consultivo e deliberativo, com 

competência para análise e aprovação dos projetos culturais, especialmente em relação à 

sua admissibilidade, alcance e possibilidades orçamentárias, bem como à respectiva 

execução, prestação de contas e fiscalização. Conta com uma secretaria executiva e 

comitês setoriais para auxílio e apoio. 

 

e) Certificado de enquadramento – certificado que será emitido pela CCPC e habilitará 

o projeto cultural a receber recursos dos contribuintes incentivadores. A validade dos 

certificados começou como anual e foi alterada para bienal pela legislação de 2013, como 

forma de otimizar os processos. 

 

  

                                                           
54 I – Música e dança; II – teatro e circo; III – cinema, fotografia e vídeo; IV – artes plásticas; V – literatura; VI – 

folclore e artesanato; VII – preservação e restauração do acervo cultural e natural, classificado pelos órgãos 

competentes; VIII – museus, bibliotecas e centros culturais. 
55 Artes visuais, artesanato, audiovisual, bibliotecas, centros culturais, cinema, circo, dança, design, folclore, 

fotografia, literatura, moda, museus, música, multiplataforma, teatro, transmídia e preservação e restauração do 

patrimônio natural, material e imaterial, assim classificados pelos órgãos competentes. 
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Figura 3: Certificados de enquadramento de dois projetos de 2012 com as classificações 

“normal” e “especial”. 

       
Fonte: CCPC.56  

 

 

f) Recursos transferidos – parcela de recursos incentivados pelo ISS (termo suprimido 

em 2013 pela inexistência da diferenciação de recursos próprios e recursos transferidos). 

 

g) Recursos próprios – parcela de recursos próprios que deveria ser aportada pelo 

incentivador ou produtor cultural para complementar o orçamento do projeto (também 

suprimido em 2013). 

 

h) Autorização de transferência – título nominal e intransferível contendo os valores de 

abatimento do ISS (suprimido em 2013 com a nova lei – processos integrados via 

sistema). 

 

i) Termos de compromisso – documento firmado pelo produtor cultural e pelo 

contribuinte incentivador perante o município, no qual o primeiro se compromete a 

realizar o projeto incentivado na forma e condição propostas, e o segundo, a destinar os 

recursos nos valores e prazos prometidos. 

j) Termos de adesão – documento que formaliza a adesão do contribuinte incentivador à 

gestão dos recursos financeiros provenientes dos recolhimentos fiscais do ISS para a 

realização do projeto cultural certificado (inexistente na regulamentação original de 

1993, foi criado posteriormente e mantido pela nova lei de 2013). 

 

                                                           
56 Arquivo “Certificados de enquadramento CCPC 2011.doc”. 
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1.3.4 O aporte de recursos privados 

 

Como vimos, um dos principais objetivos do incentivo fiscal à cultura por meio do ISS 

era canalizar recursos privados para o mecanismo, incrementando o valor total. O modelo de 

funcionamento dessa contrapartida de recursos próprios das empresas para a cultura foi definido 

pelo Decreto 12.077/9357. O teto máximo de incentivo com recursos públicos, por exemplo, 

poderia variar entre 50% e 75%, dependendo do grau de interesse público do projeto. Os 

considerados “especiais”, de acordo com os critérios definidos pela CCPC, poderiam captar 

mais, 75%, e os 25% restantes teriam que ser aportados com recursos próprios. Os demais, 

considerados “normais”, receberiam menos, 50%, e os 50% restantes teriam que vir de outras 

fontes.  

A intenção original era que os patrocinadores assumissem esta responsabilidade pelo 

aporte adicional, pois poderiam associar suas marcas a um filme blockbuster, livros de arte e 

até peças de teatro com renomados artistas, porém, não foi o que ocorreu. 

As empresas cariocas de serviço não tinham experiência em incentivo à cultura via 

mecenato federal (Lei Rouanet), por serem de pequeno e médio porte, por não se enquadrarem 

no regime de lucro real ou, ainda, por não darem lucro. Além disso, o segmento de serviços 

ainda engatinhava em investimentos em propaganda e não provisionava recursos no orçamento 

para isso. Por isso, a ideia de desembolsarem recursos para projetos culturais como 

contrapartida pela isenção fiscal não soaria muito atraente. 

Para piorar a situação, o Brasil tinha passado por um impeachment em 1992, enfrentara 

durante muitos anos um quadro de hiperinflação e estava em transição para uma nova moeda, 

o real. Nesse período, até os orçamentos dos projetos tinham que ser apresentados também em 

unidades de referência adotadas entre os anos 1994 e 1995. Foi um período de drásticas 

mudanças políticas e econômicas e investimento em cultura não era uma prioridade para as 

empresas. 

No entanto, pelas regras do mecanismo, o contribuinte incentivador teria que se 

comprometer tanto com os recursos incentivados (recursos transferidos) quanto com a parcela 

complementar (recursos próprios), para cobrir todo o orçamento do projeto, e isso assustava e 

                                                           
57 Segundo o artigo 1º do Decreto 12.077, recursos transferidos (recursos financeiros que poderão ser 

transferidos do valor do ISS devido pelo contribuinte incentivador, para aplicação em projeto cultural 

incentivado) e recursos próprios (parcela de recursos financeiros necessária à realização do projeto cultural 

incentivado, em excesso aos recursos transferidos). 
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afugentava os donos e diretores de empresas. O resultado foi que somente três empresas 

incentivadoras se habilitaram no primeiro ano de operação, 1994. 

Talvez por pressão dos produtores culturais, o modelo de termo de compromisso 

utilizado nos anos seguintes incluiu como obrigação do produtor cultural – e não mais do 

incentivador, como constava no Decreto 12.077/93 – a responsabilidade pelo desembolso dos 

recursos próprios. Os incentivadores passaram a condição de “responsáveis solidários” na 

integralização destes recursos, caso o produtor cultural não honrasse o aporte (MANUAL..., 

1995). 

 Ainda assim, os departamentos jurídicos, gestores e diretores das empresas se 

recusavam a assinar os termos de compromisso devido ao risco de desembolso futuro. A 

solução dada pelos produtores culturais foi a confecção de contratos de gaveta entre eles e os 

incentivadores, isentando-os da responsabilidade pelo aporte de recursos próprios. Os recursos 

complementares seriam desembolsados pelos produtores. Assim, aos poucos, a lei foi pegando.  

Faltava ainda solucionar a questão do orçamento apresentado à Secretaria de Cultura 

por meio da CCPC quando da inscrição do projeto. Se as empresas incentivadoras não iriam 

desembolsar novos recursos e os produtores culturais, em sua maioria, não tinham recursos 

próprios ou outras fontes de receita, como o projeto seria viabilizado? Na prática, não houve 

um fluxo de recursos do “mercado”58 para a cultura, e os projetos foram financiados 

exclusivamente com a renúncia fiscal do governo municipal carioca. 

Como os projetos sofreriam um “corte” de 50% ou 25% - teriam um teto de captação 

limitado a 50% ou 75% de seu valor –, a praxe era trabalhar com dois orçamentos, um real, para 

a execução do projeto, e um outro fictício, com valores aumentados, somente para a fase de 

inscrição. Em outras palavras, a solução encontrada pelos produtores e praticada pelo mercado 

nos quase 20 anos de funcionamento da Lei 1.940 foi a inscrição de projetos com orçamentos 

duplicados. 

É bom lembrar que, considerando a situação das empresas prestadoras de serviço 

cariocas no início dos anos 1990 e sua pouca disponibilidade para investimentos, foi a 

alternativa encontrada pelos produtores de aproveitamento da renúncia fiscal para viabilizar os 

projetos. Esse caminho alternativo, colateral, de conhecimento e anuência do mercado e do 

                                                           
58 Recursos oriundos das empresas incentivadoras. 
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poder público, permitiu a adesão crescente de incentivadores e a produção de muitos projetos 

culturais que não teriam sido viabilizados de outra forma.59 

Já que o principal obstáculo à participação das empresas incentivadoras – a 

contrapartida obrigatória – tinha sido eliminado, não havia argumentos para que os 

contribuintes de ISS no município não usufruíssem dos benefícios do incentivo à cultura através 

de renúncia fiscal. A participação não implicaria em desembolso ou antecipação de recursos, 

ou seja, o fluxo de caixa da empresa não seria alterado. O único temor manifestado pelas 

empresas naquela época era o receio de atrair fiscalização. Mas esse mito foi sendo quebrado 

pelo poder de persuasão dos artistas e produtores culturais, e o número de empresas 

incentivadoras foi crescendo significativamente. 

Assim, constatamos que, apesar de a Lei do ISS comprovadamente ter viabilizado 

grande parte da produção cultural da cena carioca desde os anos 1994, um dos maiores objetivos 

quando da criação da lei, que era atrair a participação do setor privado ampliando os recursos 

para a cultura, não foi atingido.60 Teria sido ingenuidade dos legisladores e gestores durante a 

concepção do mecanismo? Falta de maturidade das empresas para investirem em cultura? 

Dificuldade de retorno financeiro das atividades culturais? Indisponibilidade de capital por 

parte dos produtores culturais? Ou será que a exigência de uma contrapartida menor poderia ter 

alterado os acontecimentos? 

Acredito que todos fatores mencionados tenham contribuído para a histórica falta de 

aporte de recursos privados para a cultura. 

 

1.3.5 Instituto RioArte 

 

O Instituto Municipal de Arte e Cultura (Imac – RioArte) foi criado em 197961 durante 

a gestão do prefeito Israel Klabin, originalmente sob a forma de uma fundação chamada 

Fundação de Artes do Rio de Janeiro – Fundação Rio. Em 1981, a Fundação Rio foi 

transformada por decreto62 em uma autarquia ligada à Secretaria Municipal de Educação e 

                                                           
59 É interessante mencionar que a prestação de contas dos projetos não tinha – e ainda não tem – a função de 

fiscalizar a utilização de gastos com recursos próprios, patrocínios diretos ou por meio de leis de incentivo de 

outras esferas. 
60 A prefeitura tem um instrumento de política cultural com base nos limites de 75% e 50% de valores 

incentivados no custo total do projeto, permitindo assim reconhecer o elevado interesse público de alguns 

projetos, distinguindo-os dos demais, e obrigando sempre o aporte de 25% ou 50% de contrapartida, do 

interessado ou do patrocinador, eliminando assim a figura do superfaturamento, somando aos recursos 

orçamentários e de renúncia fiscal destinado à cultura um dinheiro novo oriundo diretamente do setor privado. 

(AMARAL, 1992, p. 6). 
61 Lei Municipal no 104, de 13 de junho de 1979. 
62 Decreto 3.335, de 1o de dezembro de 1981. 
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Cultura e renomeada como RioArte. Tinha como finalidade promover, incentivar e amparar, no 

município do Rio de Janeiro, a prática, o desenvolvimento e a difusão das atividades artísticas.  

 

A instituição atuava em praticamente todas as áreas culturais, através de patrocínios, 

apoios, incentivos e na realização de projetos diretamente. O RioArte elaborava, 

fomentava, coordenava, executava e exercia atividades de incentivo às manifestações 

artísticas e culturais, em consonância com as diretrizes, os planos e programas do 

governo municipal. Administrava, ainda, os dezessete espaços da Rede Municipal de 

Teatros e o Centro de Artes Hélio Oiticica (INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE E 

CULTURA, 2014). 

 

Em 1994, o prefeito Cesar Maia delegou ao RioArte a competência para gerir os 

recursos repassados pelos contribuintes do ISS, destinados ao financiamento de projetos 

culturais nos termos da Lei 1.940/92. Isso significava definir normas e procedimentos 

complexos que envolviam inúmeros agentes de mercado e vários órgãos do governo municipal. 

A questão é que a equipe do RioArte era composta de profissionais ligados às artes, mas faltava 

ao grupo formação e prática em gestão. A lei do ISS era bastante complexa e requeria uma visão 

sistêmica e capacidade de articulação com inúmeros agentes, públicos e privados. Em função 

dessas carências, os primeiros anos de funcionamento foram caóticos. O RioArte esteve atuante 

até 2006, quando foi transformado em Subsecretaria de Arte e Cultura da Secretaria Municipal 

de Cultura.  

 

1.3.6 A complexidade da operação 

 

Há três características da Lei do ISS que diferem e muito da Lei Federal (Rouanet), 

tornando o processo mais complexo e que influenciam na produção cultural. 

A primeira grande diferença diz respeito à intermediação financeira entre o produtor e 

o incentivador, feita pelo município. Ao contrário da Rouanet, na qual o incentivador deposita 

os recursos, geralmente de uma só vez e diretamente em uma conta corrente vinculada ao 

produtor cultural,63 na Lei do ISS, é o município que fica com a incumbência de transferir ao 

produtor as parcelas referentes ao incentivo cultural. Como o Imposto sobre Serviços (ISS) é 

pago mensalmente, os repasses também serão feitos em parcelas sem datas definidas. 

A segunda característica da Lei do ISS é que o cálculo que os patrocinadores faziam –  

e ainda fazem – para se inscrever no edital anual do ISS toma como base o faturamento anual 

das empresas; no entanto, há um limite de mensal, no valor de 20% do ISS pago. Isso significa 

                                                           
63 O incentivador faz o depósito referente ao incentivo cultural e recebe do produtor um recibo de mecenato com 

todos os dados sobre produtor, projeto e incentivador. Esse recibo será apresentado na declaração de Imposto de 

Renda e o montante devido será abatido do imposto a pagar.   
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que se o governo não se organizar para que todos os 12 meses do ano sejam utilizados para 

incentivo à cultura, o ano pode acabar sem que os valores acordados pelos patrocinadores nos 

termos de compromisso sejam atingidos, gerando inúmeros problemas. A tabela a seguir 

demonstra a relação entre o valor do termo de compromisso, o faturamento mensal de 

incentivadores e o número de meses de direcionamento de recursos dentro da renúncia fiscal. 

 

Tabela 1: Exemplos do impacto do tamanho do faturamento do contribuinte incentivador e do 

número de meses de utilização do incentivo fiscal para o cálculo do número de meses para o 

incentivo a um projeto de R$ 100.000. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observando a tabela anterior, é possível compreender que o incentivo de um projeto de 

R$ 100.000, por exemplo, se fechado com uma empresa com um faturamento mensal de R$ 

500.000, demandará, aproximadamente, dez meses de recolhimentos mensais para completar o 

montante acordado para incentivo. Mas se o mesmo projeto for patrocinado por um incentivador 

de maior porte, com faturamento mensal da ordem de R$ 5.000.000, serão necessários somente 

cinco meses de recolhimento. E, da mesma forma, somente um único mês de direcionamento 

de recursos de uma empresa com faturamento mensal de R$ 10.000.000, será necessário para 

completar o montante do mesmo projeto de R$ 100.000.64  

A terceira característica – exclusivamente da lei antiga, a 1.940/92 – é justamente a 

ausência de um calendário fixo, inviabilizando a organização e planejamento dos agentes 

gerando insegurança, como será exaustivamente detalhado no capítulo 2. 

Em resumo: há uma relação intensa e prolongada entre os agentes públicos e privados 

na utilização da Lei do ISS, tornando esse mecanismo municipal de incentivo muito mais 

                                                           
64 Na realidade, não houve nenhum ano de utilização do incentivo no qual foram utilizados dez meses de 

recolhimento. Era mais provável de dois a cinco meses. 

Faturamento mensal 

incentivador

Valor do ISS 

mensal (5%)

Valor direcionado ao 

incentivo cultural (20% 

do ISS)

Quantos meses de 

direcionamento 

são necessários 

para completar o 

valor do projeto 

(R$ 100.000)

Observação sobre 

o prazo

100.000R$                5.000R$                1.000R$                         100 inexequível

500.000R$                25.000R$               5.000R$                         20 inexequível

1.000.000R$             50.000R$               10.000R$                       10 improvável

5.000.000R$             250.000R$             50.000R$                       2 viável

10.000.000R$            500.000R$             100.000R$                     1 viável
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complexo do que o da Lei Rouanet. Por isso, o modelo de gestão adotado pelo poder municipal 

exerce grande influência nos seus resultados. 

Outro exemplo que ilustra bem a complexidade da Lei do ISS ocorreu em 2009. A 

prefeitura publicou um decreto regulamentando o incentivo no dia 15 de julho. Em agosto, foi 

aberto o prazo para as empresas e projetos serem inscritos. No entanto, somente no início de 

outubro os termos de compromisso e adesão foram assinados pela Secretaria de Cultura. Dessa 

forma, só foram utilizados recursos dos meses de competência outubro (pagamento do imposto 

em novembro) e novembro (pagamento do imposto em dezembro).65 Além de inviabilizar a 

utilização plena da renúncia fiscal, os valores acordados nos termos de compromisso não teriam 

como ser alcançados, ou seja, os produtores tinham uma expectativa de receita para o projeto 

cultural absolutamente irreal. Esse foi um dos principais problemas que aconteciam com 

produtores culturais que não entendiam esta “lógica confusa”.  

Como dito anteriormente, a competência do poder público para elaborar, divulgar e 

operacionalizar o incentivo nos primeiros meses do ano era condição sine qua non para a 

utilização plena da renúncia fiscal, o cumprimento dos contratos e, consequentemente, a 

realização dos projetos culturais. Somente os que compreenderam a “lógica confusa” desse 

sistema é que conseguiram se aventurar pelos caminhos do ISS com menores “contingências”. 

Alguns dos desafios para utilizar a Lei do ISS: 

 

a) inscrever o projeto, preparando cerca de 11 documentos e entregando-os no RioArte; 

 

b) aguardar a aprovação; 

 

c) em caso de sucesso, encontrar e convencer uma empresa contribuinte de ISS a incentivar 

o projeto; 

 

d) estimar quantos meses de efetiva utilização de renúncia fiscal ocorreriam no ano para 

calcular um valor factível para inscrever a empresa e preencher o termo de 

compromisso; 

 

e) descobrir a data de abertura de entrega dos termos de compromisso; 

 

f) ser um dos primeiros da fila, para que os montantes constantes nos termos de 

compromisso fossem contemplados dentro do teto de renúncia fiscal; 

 

g) conseguir receber os recursos – não havia previsão em legislação – e a partir de então 

pensar em produzir o projeto, o objetivo final. 

                                                           
65 Não era praxe a utilização do mês de competência dezembro, pois para isso as empresas incentivadoras teriam 

que antecipar o imposto que era pago em janeiro para o mês de dezembro. 
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A relação importante e direta entre o valor total do patrocínio e o faturamento mensal 

do contribuinte incentivador, que resultava no número de meses de direcionamento de recursos 

necessários para se atingir o montante acordado, associada a indefinição de um calendário de 

funcionamento, eram problemas complexos, mas nada se comparava ao critério de distribuição 

de recursos por ordem de chegada – as filas. 

 

1.3.7 Critério de distribuição de recursos: ordem de chegada 

 

A prefeitura, mediante um controle simples, saberá quantos projetos e o volume total 

de recursos que estarão disputando os incentivos, bem como do quadro daqueles que 

lograram sucesso na captação (AMARAL, 1992). 

 

Assim como não havia um calendário com prazos definidos para a operacionalização da 

lei do ISS, também inexistia um critério de distribuição de recursos, o que se transformou num 

grande problema quando a demanda por eles se tornou muito maior que a oferta. E isso ocorreu 

muito rapidamente. 

O processo consistia na inscrição de projetos e habilitação de produtores culturais que 

em seguida iriam ao mercado captar recursos. Novamente, aqui há uma distinção em relação à 

Rouanet. No caso do mecenato federal, há muitas empresas patrocinadoras que poderiam 

usufruir dos benefícios da lei e não o fazem. Já no município do Rio, a predisposição das 

empresas na utilização do incentivo sempre foi bem maior do que o valor de renúncia fiscal 

disponível, criando um problema: qual deveria ser o critério de seleção de divisão dos recursos 

entre as empresas? 

Ao longo dos quase 20 anos da Lei 1.940/92, esse critério foi cronológico, obedecendo 

a ordem de chegada. Isso significa que a CCPC só poderia receber os termos de compromisso 

até que se atingisse o valor estipulado pela renúncia fiscal. Mas se não havia um calendário 

prévio, como descobrir quando as inscrições seriam abertas para se posicionar bem no começo 

da fila? 

A única maneira era pela leitura diária do Diário Oficial do poder executivo do 

município do Rio de Janeiro – na época, disponível somente em papel – ou através de contatos 

frequentes, informais, com a equipe da Comissão Carioca. Assim que o prazo de abertura de 

inscrições ou de entrega de termos de compromisso fosse conhecido, lá iam os produtores 

culturais, com a vasta documentação necessária, para conseguir um lugar na fila que desde a 

década de 1990 já existia.  
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1.3.8 A Comissão Carioca de Promoção Cultural (CCPC) 

 

À CCPC cabia o gerenciamento de todos os assuntos referentes a lei de incentivo, como 

a análise dos projetos, a sua classificação quanto ao grau de interesse público, a elaboração dos 

editais anuais, a fixação de limites máximo de incentivo a cada exercício, entre outros. A CCPC 

ficaria ligada ao Instituto Municipal de Arte e Cultura – RioArte66 – e funcionaria nos mesmos 

moldes da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC, que opera em nível federal,67 ou 

seja, faria a análise dos projetos culturais habilitando-os a captarem recursos no mercado com 

as empresas incentivadoras. 

A CCPC seria presidida pelo prefeito, também responsável pela nomeação de seus 14 

membros, com mandato de um ano conforme Decreto 12.077, de 27 julho de 1993: 

 

I – três representantes da Secretaria Municipal de Cultura, dos quais o secretário, caso 

não exerça a presidência, na ausência do prefeito; 

II – um representante do Instituto Municipal de Arte e Cultura – RioArte;  

III – um representante da Distribuidora de Filmes S/A – RioFilme;  

IV – um representante do Centro de Artes Calouste Gulbenkian;  

V – um representante da Chefia de Gabinete do Prefeito;  

VI – um representante da Secretaria Municipal de Educação  

VII – um representante do Secretário Extraordinário de Turismo;  

VIII – um representante da Secretaria Municipal de Fazenda;  

IX – quatro representantes do setor cultural, encaminhados através do secretário 

municipal de Cultura. 

 

A comissão contaria com o apoio de comitês setoriais, compostos, no mínimo, por três 

de seus membros, nas áreas culturais abrangidas pela lei: 

 

a) música e dança;  

b) teatro e circo;  

c) cinema, fotografia e vídeo;  

d) artes plásticas;  

e) literatura;  

f) folclore e artesanato;  

g) preservação e reestruturação do acervo cultural e natural classificado pelos órgãos  

    culturais;  

h) museus, bibliotecas e centros culturais (DECRETO 12.077/93) 

 

Em 27 de maio de 1993, numa cerimônia badalada no extinto Teatro Delfim para a 

assinatura do Decreto 12.077, que regulamentava a Lei 1.940, apesar da boa receptividade pela 

classe artística, o cineasta Neville de Almeida questionou a composição da Comissão, 

acusando-a de “corporativista”, pelos seus dez membros estarem ligados ao município e apenas 

                                                           
66 Ver mais informações em 1.3.5 Instituto RIOARTE (f. 53). 
67 Programa Nacional de Apoio à Cultura, Lei 8.313, de 1991. 
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quatro representantes ligados ao setor cultural, todos indicados pelo secretário municipal de 

cultura (MAIA, 1993). As reuniões teriam periodicidade mensal e todas as atas seriam lavradas 

e assinadas pelo secretário executivo. Seus membros não poderiam ser beneficiários nem 

participantes de qualquer projeto submetido à comissão e nem atuarem em processos nos quais 

houvesse cônjuge ou parente até o segundo grau. Inicialmente, não havia a previsão de 

suplentes, o que foi alterado nos exercícios seguintes. 

O Decreto “P” 3.688, de 26 de novembro de 1993, assinado por Cesar Maia, nomeou os 

membros da primeira Comissão Carioca de Promoção Cultural68 e incumbiu a secretária de 

cultura Helena Severo como a representante da SMC e, como secretária executiva, a diretora 

de projetos do RioArte, Rosa Maria Barboza de Araújo.69 

 

Figura 4: A formação da primeira Comissão Carioca de Promoção Cultural. 

    

Fonte: CCPC. 

                                                           
68 Os quatro representantes do setor cultural indicados pelo secretário municipal de Cultura foram Angel Viana 

(Dança), Luiz Áquila (Artes Plásticas), Alice Viveiros de Castro (Sindicato dos Artistas e Técnicos em 

Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) e Ronaldo Frederico dos Santos Monteiro (ABRACI- 

Associação Brasileira de Cineastas). João Luiz Tenreiro Barroso, que participara da gestação da Lei Rouanet, 

como mencionado no capítulo 1, foi designado representante da Secretaria Municipal de Fazenda, já que 

integrava a equipe de Maria Sílvia Bastos Marques, secretária municipal de Fazenda. O ator Carlos Vereza foi 

designado representante do prefeito na Comissão. 
69 O regimento interno da CCPC foi formalizado pelo Decreto 12.525, de 1993; Resolução 264, de 13 de junho 

de 2013. 
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 Historicamente, a composição da CCPC sempre ficou a critério do poder municipal. Ao 

longo dos primeiros anos, a decisão ficou nas mãos do prefeito, responsável pela presidência e 

indicação de todos os seus membros. Como vamos aprofundar no capítulo seguinte, partiu do 

prefeito Cesar Maia a maior parte das determinações sobre priorização de segmentos culturais 

ou de temas (assuntos) pela Lei 1.940/92, ou mesmo a utilização do incentivo do ISS para a 

criação de um fundo para o financiamento de projetos considerados prioritários pelo prefeito, 

ou seja, realização de fomento direto por meio do indireto (ISS). 

Em 2013, com a nova lei, esse poder de influência sobre a seleção de membros da CCPC 

migrou do prefeito para o secretário de Cultura, já que o artigo 11 do Decreto 37.031 de 2013 

definiu que a composição da Comissão seria definida em ato próprio da Secretaria Municipal 

de Cultura. De fato, a Resolução 258, de 24 de abril de 2013, definiu que o comitê deliberativo 

da CCPC seria formado por 4 membros da SMC e quatro da Sociedade Civil e pelos 12 

membros dos oito70 Comitês Setoriais – todos escolhidos pelo secretário de Cultura. 

Já o processo de seleção dos membros da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura 

(CNIC), que opera no nível federal, contempla duas etapas; na primeira, entidades culturais se 

habilitam junto ao Ministério da Cultura para, na segunda, indicar seus membros para as sete 

áreas: artes cênicas (circo, dança, teatro, ópera); audiovisual; música; artes visuais (digital, 

design, moda, fotografia); patrimônio cultural (material e imaterial); humanidades (livros, 

periódicos, publicações) e empresariado nacional (multiprodutos). Nota-se que, além do 

processo de seleção de membros contar com a participação da sociedade civil, o empresariado 

também está representado na Comissão, já que faz parte do mecanismo de incentivo. 

Composta por representantes da classe artística, empresarial, sociedade civil e do 

Estado, a CNIC tem a função, dentre outras, de analisar e oferecer pareceres para 

subsidiar decisões relativas à aprovação dos projetos culturais que se candidatam à 

captação de recursos de renúncia fiscal por meio da Lei Rouanet. Na composição do 

colegiado, além dos 21 membros (sete titulares e 14 suplentes) indicados pelas 

entidades culturais, também representa a sociedade civil o presidente do Fórum de 

Secretários de Estado e dirigentes de Cultura. [...] Por seu caráter paritário, os 

membros do Estado na CNIC são um representante de cada uma das sete vinculadas 

do Sistema MinC e o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, que preside as 

reuniões (ALIANO, 2016). 

 

No caso do município do Rio de Janeiro, é importante ressaltar que toda a operação do 

mecanismo fica a cargo também da equipe que compõe os Comitês Setoriais, que abrangem, ao 

longo de todo o ano, inúmeras atividades: elaboração e publicação do edital dos incentivadores 

                                                           
70 1. Artes visuais, fotografia, design; 2. Bibliotecas, centros culturais, museus; 3. Música; 4. Dança, teatro, 

circo; 5. Literatura; 6. Cinema, audiovisual; 7. Transmídia, multiplataforma, moda, artesanato, folclore; 8. 

Preservação e restauração do patrimônio natural, material e imaterial, assim classificados pelos órgãos 

competentes. 
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e dos produtores culturais, avaliação e certificação de projetos e cálculo da participação dos 

incentivadores, análise de toda a documentação de incentivadores, produtores e projetos, 

recebimento, análise e publicação dos termos de adesão e de compromisso, sistematização de 

todas as informações pertinentes ao incentivo cultural, interface com outros setores da 

administração pública como a CGM e a Fazenda, prestação de contas da SMC, 

acompanhamento dos repasses financeiros e dos projetos culturais entre outras ações e 

procedimentos.71  Dessa forma, é possível compreender que, além de atuar como um conselho 

consultivo, é essa a equipe que operacionaliza o mecanismo com toda a sua complexidade. 

 

1.3.9 Critérios para a análise dos projetos nos primórdios da Lei do ISS 

 

Os projetos eram encaminhados ao Comitê Setorial competente (por segmento artístico), 

com designação do relator e do revisor. O relator teria um prazo para emitir seu parecer e 

encaminhá-lo para a Auditoria Geral, a quem caberia o exame e revisão dos procedimentos 

realizados pelos Comitês Setoriais.  

A Comissão funcionaria, na realidade, como uma chancela de adequação do projeto e 

não como seleção do que seria ou não produzido, decisão que caberia às empresas, sem qualquer 

dirigismo. A partir dessas informações sobre proponentes e projeto, as propostas de projetos 

culturais seriam classificadas como normais ou especiais, conforme o “grau de interesse público 

para o desenvolvimento cultural da Cidade do Rio de Janeiro”: 

 

I – Como especiais: 

a) se tratarem de temas até então inexistentes na cidade ou contribuírem para a imagem 

nacional ou internacional do Rio de Janeiro e, em qualquer dos dois casos, verificar-

se relevante interesse público na matéria e firme expectativa de tornarem-se 

deficitários se qualificados com normais; ou 

b) tiverem como produtor cultural órgão ou entidade da administração municipal; ou 

II – Normais, os demais (DECRETO 12.077/93). 

 

Ao longo dos anos, muitas vezes, a CCPC utilizou seu poder de veto 

indiscriminadamente para diminuir o número de certificados no mercado, para privilegiar 

projetos do segmento audiovisual, para viabilizar projetos sobre os 200 anos da vinda da corte 

para o Brasil, entre outras atitudes curiosas. No entanto, a ação da CCPC reflete as regras – 

políticas públicas de cultura – definidas pelo secretário municipal de Cultura (nos dias atuais) 

                                                           
71 O Manual de procedimentos da Comissão Carioca de Promoção Cultural, elaborado de forma pioneira por 

Eduardo Marques, Carlos Corrêa, Danielle Barreto Nigromonte e equipe, em 2014, na gestão de Sérgio Sá 

Leitão, detalha todos os processos de gestão da Lei do ISS pela CCPC. 
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ou prefeito (gestões Cesar Maia). Qualquer análise de sua atuação requer, em paralelo, uma 

avaliação dos objetivos da gestão. 

 

1.3.10 Utilização da renúncia fiscal por instituições públicas 

 

Em março de 1993, há declarações do prefeito sobre sua intenção de enquadrar o Museu 

Nacional da Quinta da Boa Vista na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, como um dos 

mecanismos de ajuda “diante dos buracos no assoalho e teto com infiltração” (MUSEU..., 

1993). Isso significa que, mesmo antes de sua implementação, o incentivo fiscal já estava no 

radar dos gestores públicos como fonte de financiamento também às instituições públicas nas 

várias esferas de governo.  

A questão que se apresenta é frequente também em outras esferas, especialmente na 

federal. Historicamente, na gestão pública, tem havido uma diminuição nos recursos 

orçamentários para a cultura, tornando inexequível o financiamento de suas próprias 

instituições ou editais de fomento, como já aconteceu com a Fundação Nacional das Artes 

(Funarte), em editais de fomento direto da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, 

instituições geridas por organizações sociais, como o caso das bibliotecas parque,72 fechadas 

em 2016, entre outros casos.  

Quando isso ocorre, o próprio governo busca alternativas junto à iniciativa privada 

através de incentivo fiscal. Como os recursos da lei de incentivo não podem ser contingenciados 

nem remanejados, como ocorre com o orçamento da Cultura, passam a ser uma alternativa no 

radar, face à escassez nas fontes tradicionais de recursos.  

Ao longo dos anos, é possível observar alguns exemplos deste direcionamento de 

recursos para instituições públicas, especialmente as municipais. O caso mais emblemático é o 

do direcionamento de R$ 1.000.000 para a RioFilme na década de 2000, a ser apresentado no 

próximo capítulo.  

Dória (2003) traça um paralelo interessante na esfera federal, quando analisa a utilização 

do Fundo Nacional de Cultura em benefício de instituições vinculadas ao MinC para mitigar a 

falta de recursos: 

A lógica perversa da falta crônica de recursos introduz distorções notáveis no fazer 

cultural fomentado pelo FNC. No ano 2000, ele transferiu, por convênios, R$ 32 

milhões. Desses, R$ 23 milhões para entidades vinculadas ao próprio Ministério 

(Iphan, Funarte, Biblioteca Nacional etc.), e R$ 8,5 milhões para outros órgãos da 

administração federal. Os principais beneficiários desses recursos foram as 

                                                           
72 O município do Rio de Janeiro aportou em 2015 R$ 19.000.000 para manter o funcionamento das bibliotecas 

estaduais pelo período de um ano. Em 2016, infelizmente, elas foram fechadas por falta de recursos. 
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“associações de amigos” das entidades vinculadas, representando um expediente para 

“contornar” as dificuldades operacionais próprias da administração direta e 

potencializar o orçamento das mesmas entidades vinculadas. Essa sorte de 

“canibalismo” é um dos principais responsáveis pela penúria de recursos para 

incentivar grupos teatrais ou musicais independentes, já que os recursos das 

“associações de amigos” visam beneficiar diretamente as instituições do MinC” 

(DÓRIA, 2003, p. 152). 

 

1.3.11 Ampliação no escopo de empresas incentivadoras 

 

Em 1996, com o objetivo de ampliar o escopo de empresas habilitadas ao incentivo 

fiscal instituído pela Lei 1.940/92 – ou de diminuir a inadimplência fiscal –, um decreto 

permitiu a substituição da apresentação da certidão negativa de débitos perante o ISS pela 

Certidão de Regularização do ISSQN, ou seja, empresas endividadas, mas em negociação da 

dívida, poderiam pleitear a utilização dos incentivos fiscais para a Cultura.73 

Se considerarmos que esses processos ainda não eram informatizados, a contabilização 

mensal de créditos para a utilização do incentivo para a autorização de transferência de recursos 

de incentivos fiscais era bastante trabalhosa, pois considerava não somente o ISS que estava 

sendo pago, mas aquele vencido. Dessa forma, o incentivador poderia abater da dívida 

montantes pagos a título de incentivo fiscal, desde que essa escrituração do ISS ou a diminuição 

de débitos já inscritos em dívida ativa “não ultrapassassem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

contado da efetiva transferência dos recursos para a conta vinculada ao projeto incentivado, 

respeitado o exercício fiscal”.74 Como as empresas faziam depósitos numa conta vinculada ao 

projeto cultural, fazia sentido esse limite, para que essa contabilidade de débitos e créditos 

tivesse um limite de tempo e também não extrapolasse o ano fiscal.  

A Lei 5.553/13 que substituiu a 1.940/92, manteve integralmente esta informação dos 

180 dias75, o que não faz sentido, pois só podem ser considerados recursos a título de incentivo 

no momento do pagamento de imposto, inexistindo essa contabilidade paralela de créditos e 

débitos do passado. 

 No próximo capítulo, será apresentada a trajetória da Lei do ISS. 

                                                           
73 “§ 5º A certidão de que trata a alínea “c” do § 1º deste artigo poderá ser substituída pela Certidão de 

Regularização do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, nos casos em que o total do débito seja objeto 

de pagamento parcelado, nos termos da legislação em vigor.” Decreto 14561 de 5 de fevereiro de 1996, que 

altera o art. 2 do Decreto 12.077 de 1993. 
74 Resolução Conjunta SMF/SMC 002 de 5 de julho de 1994. 
75 Art. 6 – § 8º O prazo para utilização do benefício por parte do contribuinte é de até 180 dias contados da data 

da efetiva transferência dos recursos, respeitado o exercício fiscal. 
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2 TRAJETÓRIA, NÚMEROS E MEMÓRIA: O INCENTIVO FISCAL À CULTURA 

NO RIO DE JANEIRO DE 1992 A 2010 

 

Este capítulo aborda a etapa de regulamentação e implementação da primeira lei do ISS 

(Lei 1.940/92) até 2010, ano que antecedeu o início da crise que culminou com uma nova lei 

de incentivo para a cultura, a Lei 5.553 de 2013.  

De sua criação até 2012, toda a operacionalização da lei de incentivo foi definida por 

meio de editais cujas regras variavam muito e anualmente, espelhando as prioridades da gestão 

dos secretários de cultura e/ou dos prefeitos em exercício. Em função disso, optou-se por 

apresentar este capítulo de forma cronológica e segregando as gestões, destacando, sempre que 

possível, a atuação dos secretários de Cultura sobre os assuntos relativos à Lei do ISS.  

Cesar Maia foi o primeiro prefeito a utilizar o incentivo fiscal pelo ISS no Rio de Janeiro 

e as principais excepcionalidades criadas partiram dele, nas suas três gestões. A gestão de Luiz 

Paulo Conde não deixou registros de grandes alterações e Eduardo Paes, apesar de ter herdado 

um histórico de problemas operacionais conseguiu, no final de seu primeiro mandato, reverter 

a situação, aumentar a renúncia e aprovar uma nova lei em sua segunda gestão. 
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Quadro 4: Prefeitos e secretários de Cultura do município do Rio de Janeiro de 1991 a 2017. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados de KUSHNIR; HORTA, 2014. 

 

2.1 Prefeito César Maia: 1993–1996 

 

Quando a Lei do ISS foi criada, em 1992, no final da gestão de Marcello Alencar, Carlos 

Eduardo de Agostini Novaes era o secretário de Cultura. Em 1993, Helena Severo assumiu esse 

posto indicada pelo prefeito eleito Cesar Maia e permaneceu no cargo até quase o final do 

governo seguinte. Esse momento representou a fase do deslumbramento pela existência da nova 

lei e foi marcado, principalmente, pela sua regulamentação e pela implementação de decretos, 

resoluções e editais, bem como pela tentativa de produtores e incentivadores em decifrar os 

meandros do mecanismo.  

Apesar dos procedimentos formais para o funcionamento da lei terem sido elaborados, 

não houve, por parte da administração pública, um esforço no planejamento de sua 

operacionalização, ficando a cargo de cada gestor a definição das regras do jogo (editais). 

MARCELO ALLENCAR PDT 01/01/1989 31/12/1992

Carlos Eduardo de Agostini Novaes 14/03/1991 01/01/1993

CÉSAR MAIA I PMDB  PFL 01/01/1993 31/12/1996

Helena Maria Porto Severo da Costa 01/01/1993 01/01/2000

LUIZ PAULO CONDE PFL 01/01/1997 31/12/2000

Helena Maria Porto Severo da Costa 01/01/1993 01/01/2000

Vânia Drumond Bonelli 01/01/2000 29/12/2000

CESAR MAIA II PTB 01/01/2001 31/12/2004

Paulo Alberto Artur da Távola M. Monteiro de Barros 01/01/2001 24/03/2001

Ricardo Alves Macieira 25/09/2001 30/12/2008

CESAR MAIA III DEM 01/01/2005 31/12/2008

Ricardo Alves Macieira 25/09/2001 30/12/2008

EDUARDO PAES PMDB 01/01/2009 31/12/2012

Jandira Feghali 01/01/2009 30/03/2010

Ana Luísa Soares da Silva 31/03/2010 09/12/2010

Emílio Richa Bechara Kalil 09/12/2010 04/12/2012

Sérgio Henrique Sá Leitão Filho 05/12/2012 16/01/2015

EDUARDO PAES PMDB 01/01/2013 31/12/2016

Sérgio Henrique Sá Leitão Filho 05/12/2012 16/01/2015

Marcelo Calero Faria Garcia 16/01/2015 30/05/2016

Junior Perim 30/05/2016 01/01/2017

MARCELO CRIVELLA PRB 01/01/2017

Nilcemar Nogueira 01/01/2017
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Nenhum dos vários governos propôs um calendário fixo para o mecanismo nem estabeleceu 

procedimentos normatizados ou canais de diálogo com agentes. Essa situação se repetiu 

sucessivamente ao longo de 20 anos e só foi definitivamente alterada com a nova lei, em 2013 

e com a mudança no perfil dos gestores da Secretaria Municipal de Cultura. 

Em junho de 1993, o cientista político e produtor cultural Armando Daudt D’Oliveira 

Filho já alertava sobre as dificuldades operacionais da Lei 1.940 e do Decreto 12.077. A 

primeira crítica foi em relação ao privilégio dos órgãos do governo municipal, teatros e 

congêneres, que teriam seus projetos automaticamente classificados como “especiais”, 

viabilizando as atividades culturais do município com renúncia fiscal e não com recursos do 

próprio orçamento. Armando Daudt D’Oliveira Filho questionou também a burocracia 

excessiva provocada pela necessidade de uma conta vinculada, ou seja, a CCPC teria que fazer 

autorizações de transferência para os projetos/proponentes a cada despesa, o que tornaria os 

prazos de operacionalização intermináveis (D’OLIVEIRA FILHO, 1993). 

No primeiro ano de implementação, em 1994, foram inscritos 200 projetos culturais. 

Destes, 97 receberam certificados de enquadramento e somente três conseguiram efetivar a 

captação dos recursos. Foram esses os precursores do incentivo fiscal à cultura no município 

do Rio de Janeiro, cujos termos de compromisso totalizaram R$ 121.955,59, conforme tabela 

abaixo. 

 

Tabela 2: Termos de compromisso entre produtores e incentivadores pela Lei do ISS firmados 

em 1994. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponibilizadas pela CCPC. 

 

Em 1995, o número de participantes cresceu, assim como o valor da renúncia fiscal. 

Foram 23 incentivadores, 29 termos de compromisso, 17 produtores culturais e 18 projetos 

culturais que conseguiram captar recursos, totalizando os termos de compromisso em cerca de 

R$ 1.000.000. 

Ainda em 1995, Flávio Cândido da Silva foi o maior captador, alavancando recursos 

para o segmento audiovisual juntamente com a produtora Imagine Cinema. Ricardo Cavalcante 

e a Editora Salamandra foram os destaques no segmento de literatura e quase 60% dos recursos 

dos termos de compromisso foram destinados aos projetos audiovisuais. 

PROJETO PROPONENTE SEGMENTO
CONTRIBUINTE 

INCENTIVADOR

RETROSPECTIVA VACILOU DANÇOU VACILOU DANÇOU PRODUÇÕES ARTÍSTICAS DANÇA
COPLAF CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO LTDA

EXPEDIÇÕES - RETRATOS DO BRASIL SALAMANDRA CONSULTORIA EDITORIAL S.A.
ICONOGRAFIA / 

LITERATURA
SHELL BRASIL S.A.

CINEMA DO FUTURO - QUE FILME É ESSE?
LAPA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E  

CINEMATOGRÁFICAS LTDA 
CINEMA / VÍDEO

SATA - SERVIÇOS AUXILIARES 

DE TRANSPORTES AÉREOS

TOTAL 121.955,59R$                              
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Gráfico 1: Os dez maiores proponentes de 1995 pela Lei do ISS. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponibilizadas pela CCPC. 

 

 

Gráfico 2: Principais segmentos culturais de 1995 pela Lei do ISS. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponibilizadas pela CCPC. 

 

Em 1996, numa tentativa de ampliar o escopo de empresas incentivadoras, permitiu-se, 

por meio do Decreto 14.561/96, a substituição da apresentação da certidão de regularização do 

ISSQN das empresas com dívidas perante o município, no lugar da certidão negativa, o que 

parece ter contribuído para a ampliação do número de empresas, que passou de 23 em 1995 

para 33 em 1996.76 Além disso, o valor máximo por projeto foi limitado a R$ 200.000, sendo 

que o mais caro foi de aproximadamente R$ 160.000.  

Esse teto para os projetos, especificado no edital, pode ter influenciado no aumento do 

número de produtores culturais que viabilizaram a captação, número que passou de 17 em 1995 

para 28 produtores, em 1996. Os que mais captaram recursos foram Brumália Produções 

                                                           
76 Fonte dos dados: banco de dados consolidado com as informações extraídas dos termos de compromisso. 
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Artísticas, que viabilizou dois projetos, e Salamandra Editorial que também conseguiu captar 

recursos para seus dois projetos.77 Os demais produtores que conseguiram assinar termos de 

compromisso o fizeram para realizar apenas um projeto.  

 

Gráfico 3: Os dez maiores proponentes de 1996 pela Lei do ISS. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponibilizadas pela CCPC. 

 

Vale a pena destacar que, em relação aos segmentos culturais, o teatro passou para a 

segunda colocação em captação de recursos, diminuindo a predominância do audiovisual. E a 

renúncia fiscal passou de R$ 1.300.000 para mais de R$ 2.000.000. Ainda em 1996, a imprensa 

começou a noticiar os atrasos nos repasses de recursos aos produtores e glosas (DIAS, 1996).78 

 

Gráfico 4: Principais segmentos culturais de 1996 pela Lei do ISS. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponibilizadas pela CCPC. 

                                                           
77 Os valores dos produtores Brumália e Salamandra ultrapassam o teto de R$ 200.000 por terem captado para 

mais de um projeto. 
78 Usando os benefícios da Lei de Incentivo à Cultura do Rio, um empresário depositou sua cota de patrocínio 

para o filme Doces Bárbaros, de Lúcia Murat, já em fase de conclusão. Só na sexta passada, no entanto, a 

Controladoria do Município liberou o dinheiro. Mas com um corte glosou a nota de um frentista, emitida em 

Brasília, alegando que era “muita gasolina para fazer um filme” (DIAS, 1996). 
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2.2 Prefeito Luiz Paulo Conde: 1997–2000 

 

Em 1997, o número de projetos inscritos praticamente dobrou, tornando-se um desafio 

para a gestão de Luiz Paulo Conde a análise de mais de 500 inscrições para a emissão de 

certificados de enquadramento. 

 

Gráfico 5: Quantidade de projetos inscritos até 1997 pela Lei do ISS. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponibilizadas pela CCPC.79 

 

Nesse ano, apesar de continuar a limitação de R$ 200.000 por proponente, houve certa 

distorção na distribuição dos recursos, pois a produtora Dell’Arte foi de longe a maior 

captadora, abocanhando quase um quarto dos recursos com sete projetos dos segmentos música 

e dança. O segmento audiovisual predominou, mas os recursos foram rateados entre um maior 

número de proponentes deste segmento, assim como o teatro. 

 

Gráfico 6: Os dez maiores proponentes de 1997 pela Lei do ISS. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponibilizadas pela CCPC. 

 

                                                           
79 Relatório “Dados ISS3.xls”. 
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A intensa participação do produtor Dell’Arte na captação de 1997 fez com que os 

segmentos música e dança sobressaíssem. Na área de literatura, foram sete projetos com termos 

assinados. 

 

Gráfico 7: Principais segmentos culturais de 1997 pela Lei do ISS. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponibilizadas pela CCPC. 
 

Com a pressão crescente dos produtores culturais, tanto dos inscritos na lei quanto dos 

que efetivamente captaram recursos, a mídia começou a expor os problemas e a cobrar dos 

gestores públicos solução para os problemas relativos à Lei do ISS. Em 17 de setembro de 1997, 

Armando Daudt D’Oliveira Filho publicou mais um artigo sobre as leis de incentivo e, 

especificamente sobre a carioca, mencionou a necessidade de desburocratização e 

simplificação, além do aumento da renúncia fiscal, considerado irrisório, assunto que voltaria 

à pauta com frequência (D’OLIVEIRA FILHO, 1997a). Em 22 de dezembro, O Globo publicou 

mais um artigo seu intitulado “Zero vírgula e a cultura municipal”, no qual sugeriu um aumento 

da renúncia fiscal para a Lei do ISS de 0,3 % para 3% sobre a arrecadação municipal e, também, 

a formalização deste percentual proposto, de forma explícita na própria Lei 1940, para 

minimizar os riscos de contingenciamento (D’OLIVEIRA FILHO, 1997b).80 

O ano de 1998 começou com grandes polêmicas e, em fevereiro, o Jornal do Brasil 

estampou uma reportagem intitulada “Redução da verba da cultura causa espanto” (PAIVA, 

1998b). Por erro, o orçamento para a lei de incentivo, que seria da ordem de R$ 2.500.000, foi 

publicado como sendo de R$ 19.000. O presidente da Comissão de Orçamento, vereador 

Eduardo Paes (PFL), garantiu que se tratava de um erro. Na matéria, a jornalista Anabela Paiva 

questionou a demora no repasse de recursos de projetos já captados, reafirmando que o 

                                                           
80 Pela Lei 1.940, a verba do ISS seria anualmente definida pela Lei Orçamentária do Município. 
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investimento do Rio de Janeiro em leis de incentivo era muito pequeno, se comparado com 

outras cidades – São Paulo e Curitiba (2 a 5% do ISS e IPTU) e Belo Horizonte (3% do ISS).  

Em matéria de 20 de março, Anabela Paiva escreveu que as leis de incentivo tinham 

começado a negar fogo, no Rio81 e em São Paulo e levantou novamente a questão da correção 

do valor da renúncia fiscal, de R$ 19.000 para R$ 2.250.000 (PAIVA, 1998a). Os produtores 

afirmavam ser proposital o erro, já que 1998 foi um ano eleitoral e havia a intenção de beneficiar 

César Maia, o candidato ao governo do estado pelo PFL, partido do prefeito, Luiz Paulo Conde. 

 

Figura 5: Capa do Segundo Caderno do Jornal do Brasil em 20 de março de 1997 com 

chamada para os problemas das leis municipais de incentivo à cultura. 

 
Fonte: Jornal do Brasil, 20 de março de 1998. 

 

Na mesma reportagem, a responsável pela área de patrocínios da IBM comenta que 

deixou de investir R$ 600.000 em cultura por meio da lei de incentivo pela demora na 

elaboração do edital. Vários projetos que tiveram que ser cancelados, como os do cineasta 

Marco Altberg (Revista do Cinema Brasileiro e Mangueira, amor à primeira vista), já que a 

prefeitura interrompeu os repasses aos produtores culturais.   

O que ocorreu em 1998 e 1999 foi o início de uma bola de neve. Projetos que 

conseguiram captar recursos não tiveram os valores liberados, ou por conta da “aceitação” de 

termos de compromisso num montante acima do valor disponível para renúncia fiscal, ou em 

função de contingenciamentos, ou ainda pela impossibilidade de arrecadação do valor total em 

função de poucos meses de utilização do benefício.  

  

                                                           
81 No Rio de Janeiro, tinham sido suspensas as entregas dos certificados de enquadramento. 
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Era frequente a divulgação do edital no segundo semestre. Como consequência, todos 

os processos de inscrição e qualificação de proponentes, projetos e incentivadores também 

passavam para o segundo semestre, e aqueles produtores que conseguissem fazer a captação de 

recursos, na prática, só poderiam utilizar uma pequena parte dela, já que seriam poucos os meses 

de utilização dos impostos das empresas para projetos culturais, dentro do ano fiscal.82 E o ano 

seguinte começaria com pendências. 

Foi o que o produtor cultural Ivan Fortes escreveu em artigo no Jornal do Brasil, 

mencionando que, no ano de 1997, vários projetos que tinham conseguido contratos de captação 

de recursos não puderam utilizar os recursos e começaram 1998 em uma lista de espera com 

mais de 30 nomes, aguardando a liberação de R$ 1.000.000. 

 

Estão asfixiando a Lei por omissão e miopia, deixando o barco correr para ver como 

é que fica. Não percebemos os riscos de pôr a perder todo um trabalho de 

convencimento e contribuintes, artistas e produtores. 

A Lei 1940/92 de certo, pegou. Com o apoio da Lei foram viabilizados 

empreendimentos culturais da maior importância para o Rio de Janeiro – por seu valor 

artístico, formação de plateia e enriquecimento do calendário de eventos da cidade. 

Isto significa o melhor da dança e da música clássica internacionais, com uma 

programação regular e bem-sucedida no Teatro Municipal e ao ar livre, graças ao 

apoio de verbas incentivadas. Isso sem falar em livros, curtas, exposições, 

lançamentos de novos talentos da MPB. A Lei estimulou negócios, gerando ótimas 

oportunidades de trabalho e arrecadando mais impostos para a prefeitura. 

A credibilidade da Lei nunca esteve tão ameaçada. Que se discuta a destinação de 

recursos públicos para a Cultura. É justo que uma parcela maior destes recursos possa 

ser investida em projetos escolhidos pela iniciativa privada. É sem dúvida um 

processo prático, moderno e democrático. A Comissão da Prefeitura analisa e 

credencia e os contribuintes escolhem de qual projeto vão participar. Tudo num 

contexto de regras claras, definidas e estáveis, que permitam aos empreendedores 

assumirem com segurança os riscos e as oportunidades do mercado (FORTES, 1998). 

 

Ivan Fortes defendeu ainda o aumento do valor da renúncia fiscal para 1% do orçamento 

daquele ano e, nos anos seguintes, de 2% da arrecadação. Como o número de inscrições de 

projetos era muito superior ao número dos que conseguiam captação, a pressão para o aumento 

da renúncia fiscal aumentou e, em dezembro, a Câmara dos Vereadores aprovou o projeto de 

lei83 de aumento da isenção fiscal para Cultura, de 0,5% para até 1% dos recursos sobre a 

arrecadação do ISS. Dessa forma, os R$ 3.000.000 para incentivo aos projetos de 1998 

                                                           
82 A renúncia fiscal é definida anualmente e os valores devem ser utilizados entre os meses de janeiro a 

dezembro. Os orçamentos são anuais não se misturam. 
83 Projeto de Lei 703-A, apresentado em 7 de abril de 1998, pelo vereador Waldir Abrão, propunha a alteração 

do § 2º do art. 1º da Lei 1.940 de 1992, no qual o incentivo fiscal não poderia ser “inferior a três por cento nem 

superior a cinco por cento da receita proveniente da arrecadação do ISS em cada exercício”. Esta era a tese 

defendida por Armando Daudt, como já mencionado, autor da proposta que serviu de base para o projeto de lei. 

A emenda foi aprovada por unanimidade na Câmara – 31 votos – no entanto, foi vetada pelo prefeito Luiz Paulo 

Conde (veto total publicado no Diário Oficial. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1999, p. 15-16). 
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poderiam se transformar em R$ 8.000.000, caso o prefeito Luiz Paulo Conde sancionasse a 

emenda feita ao orçamento municipal do ano seguinte na íntegra, o que não ocorreu. 

Em fevereiro de 1998, 268 projetos aguardavam parecer da Comissão, enquanto projetos 

aprovados em 1996 e 1997 continuavam em captação. Não foram liberados recursos para os 

projetos culturais aprovados em 1999. 

 Em 2000, último ano de Conde à frente da prefeitura, Helena Severo deixou a Secretaria 

de Cultura e Vânia Drumond Bonelli assumiu em seu lugar, com a missão de priorizar projetos 

com a temática dos 500 anos de descoberta do Brasil, ao mesmo tempo que recebia a notícia de 

cortes orçamentários de 8 a 15% em projetos de sua pasta (PAVLOVA; OLIVEIRA, 2000). 

  Em fevereiro de 2000, a prefeitura divulgou a liberação de R$ 3.500.000 a título de 

renúncia fiscal através da Lei do ISS para os projetos aprovados e que captaram em 1999, mas 

que não puderam utilizar a renúncia fiscal ou não receberam os recursos (PAVLOVA, 2000). 

E no ano seguinte foram chamados primeiramente os projetos de 2000 que ficaram em lista de 

espera. Segundo os dados da CCPC, foram aceitos 125 termos de compromisso no valor de R$ 

5.035.337, de 90 incentivadores e 38 proponentes no ano de 2000. 

Pelos dados oficiais do RioArte,84 apesar de o orçamento designado ser de R$ 7.000.000, 

menos de R$ 4.000.000 constam como orçamento utilizado em 1997. Já em 1998, o valor de 

R$ 3.000.000 foi utilizado integralmente. Já pelos dados da CGM, em 1996 cerca de 70% do 

montante para o ano foi empenhado (e não 100%). Em 1997, a diferença entre os relatórios 

também é grande, de 54% de utilização (CCPC) para 34% (CGM). 

Ainda que não haja coincidência nos números dos relatórios, é possível afirmar que em 

vários anos não houve o aproveitamento da renúncia fiscal para a cultura, apesar dos termos de 

compromisso terem sido assinados, ou seja, tendo havido esforço de captação. Isso pode 

significar que, apesar de a CCPC ter aceitado termos de compromisso no valor total da renúncia, 

não fez o empenho correspondente, deixando vários produtores sem perspectiva de 

recebimento. Outra possibilidade é que isso tenha ocorrido pela ineficiência da máquina pública 

na operacionalização do mecanismo, já que, como vimos, há um teto de 20% mensal sobre a 

arrecadação do ISS e foram poucos os meses de utilização da renúncia. O fato é que produtores 

que conseguiram entregar termos de compromisso no ano 2000 só tiveram a perspectiva de 

liberação dos recursos entre os anos 2001 e 2002, como veremos a seguir, com nova mudança 

de gestão.85 

                                                           
84 Fonte: relatório “Dados ISS3.xls”, fornecido em 2015 pela CCPC. 
85 É importante mencionar que a CCPC disponibiliza uma fonte de dados sobre a renúncia fiscal desde 1994, 

utilizando as nomenclaturas “orçamento designado” e “orçamento utilizado”. Já um outro relatório da CGM 
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2.3 Prefeito César Maia (segunda gestão): 2001–2004 

 

 O primeiro secretário de Cultura de César Maia foi Artur da Távola, que ficou no cargo 

poucos meses. A primeira mudança foi no nome da secretaria, que ganhou um plural, passando 

a se chamar Secretaria das Culturas. Segundo Artur da Távola, “a mudança sinaliza um ponto 

de vista doutrinário. O país é um país mestiço, que incorporou não apenas as três raças tristes 

(negro, branco e índio), mas incorporou dezenas de nacionalidades de imigrantes que ajudaram 

a formar este sincretismo cultural” (PAVLOVA, 2001a, p. 1).  

 Em relação à Lei de Incentivo à Cultura, o secretário comentou que iria rever critérios 

de aprovação de projetos e avaliar com a Secretaria de Finanças o aumento do valor da renúncia 

fiscal. No entanto, até o final do terceiro mês de governo, ainda não havia definição sobre os 

pagamentos de 2000. Ricardo Macieira,86 presidente do RioArte que viria a substituir Artur da 

Távola em setembro, afirmou que os processos estavam sendo auditados, os pagamentos seriam 

desbloqueados e em 15 dias tudo estaria resolvido (PAVLOVA; OLIVEIRA, 2001). 

Mais três meses se passaram sem nenhum movimento em relação à Lei do ISS, até que 

em junho, um decreto87 de César Maia foi publicado no Diário Oficial do município, 

estabelecendo prazos e novas regras para o recebimento dos termos já firmados, além de um 

calendário com ações previstas até o ano seguinte.88  

Mais uma vez, o problema se arrastou, pois, além dos poucos meses de aproveitamento 

da renúncia, houve a aceitação de termos num valor maior que o disponível e, para tentar 

estabelecer algum tipo de priorização, uma resolução89 da SMC – publicada após a entrega dos 

termos – estabeleceu que os projetos mais antigos teriam prioridade na validação dos termos de 

compromisso. 

                                                           
utiliza os termos “orçamento final” e “orçamento empenhado”, e há, em alguns anos, coincidência de valores. 

Um desdobramento para futuros trabalhos, para que se aprofunde a questão da utilização plena da renúncia fiscal 

em anos pretéritos e os motivos pelos quais deixou de ser utilizada, pode vir a ser a apuração de informações 

sobre “orçamento aprovado”, “orçamento empenhado”, “orçamento liquidado” e “valores efetivamente pagos” 

para os produtores culturais. Sem tal aprofundamento, os comentários a esse respeito que serão feitos não 

pretendem ser conclusivos, apenas indicativos para investigações futuras. 
86 Arquiteto, pós-graduado em planejamento urbano e administração pública, diretor executivo do RioArte de 

1993 – 1996 e chefe de gabinete de 1997 a 1999, ligado a Cesar Maia (PAVLOVA, 2001b). 
87 Decreto 20.139, de 29 de junho de 2001, publicado em 2 de julho de 2001, p. 3. 
88 • 15/07/2001 – 30/07/2001 – inscrição de projetos culturais com certificados de enquadramento que obtiveram 

incentivo em 2000, mas não puderam utilizar tais incentivos por haver a renúncia fiscal daquele ano atingido o 

seu limite. Eram os projetos da “lista de espera” de 2000. 

• 01/08/2001 – 30/08/2001 – projetos com certificado de enquadramento vigente, desde que apresentassem o 

total de recursos incentivados integralmente dentro do limite estabelecido pelo Certificado de Enquadramento. 

• 01/09/2001 – 30/10/2001 – abertura para a inscrição de novos projetos culturais. 

• 01/11/2002 – 15/01/2002 – seleção de novos projetos para a lei de incentivo. 

• 15/01/2002 – 15/02/2002 – recursos para projetos não enquadrados. 

• 15/02/2002 – 20/02/2002 – publicação em Diário Oficial dos projetos enquadrados. 
89 Resolução SMC 48, de 20 de julho de 2001, 23 de julho de 2001, p. 39. 



77 

 

Em setembro de 2001, Ricardo Macieira assumiu a Secretaria das Culturas e prometeu 

aumentar a parceria com a Secretaria de Educação, cujo resultado seria a exigência de 

contrapartidas direcionadas às escolas municipais, para todos os projetos incentivados com 

recursos do ISS (PAVLOVA, 2001b). Nesse primeiro ano de gestão César Maia, o número de 

empresas incentivadoras passou de 90 para 136. Foram 39 produtores culturais e 53 projetos 

que conseguiram captação, e é curioso notar que a média de termos de compromisso por projeto 

aumentou, atingindo o ápice histórico até então: 2,9 termos por projeto. Nos anos de 2000 e 

2001, o projeto mais caro foi de R$ 192.150,00.  

O ano de 2002 foi intenso para os produtores, pois houve várias novidades em relação 

à gestão da Lei do ISS, especialmente em função da Resolução 26 da SMC90 sobre o período 

de abertura para a assinatura dos termos de compromisso e de inscrição de novos projetos em 

2002. Até para os familiarizados com a Lei do ISS, o entendimento dessa resolução ficou 

prejudicado pela confusão das informações sobre a entrega de termos com novas regras para 

inscrição de novos projetos. 

Uma novidade foi a tentativa de fixação de valores máximos a serem cobrados do 

público sobre os produtos culturais resultantes do incentivo fiscal, quando não fossem gratuitos. 

É importante mencionar que as regras sobre os preços dos produtos resultantes foram 

estabelecidas depois da aprovação dos projetos, com seus respectivos orçamentos, 

detalhamentos e planejamentos, atitude governamental, gerando insegurança jurídica. Não há 

evidências de que esta ideia tenha sido implementada. 

 

I. Na área de artes cênicas – Teatro; Dança; Ópera, Concertos. Valor máximo de 

R$ 10,00 (dez reais) por ingresso. 

II. Na área de artes visuais – Cinema; Vídeo; Exposições pictóricas e fotográficas. 

Valor máximo de R$ 6,00 (seis reais) por ingresso. 

III. Na área de impressos gráficos ou eletrônicos – Livros; CDs; CD-ROM. Valor 

máximo de 10,00 (dez reais) por unidade. (RESOLUÇÃO SMC NO 26/2002). 

 

Na prática, em 2002, o valor mais alto de termo de compromisso celebrado foi de R$ 

150.000, resultando num maior número de projetos incentivados e de proponentes. Não foi 

possível apurar se houve alguma determinação oficial91 sobre a limitação desse valor de R$ 

150.000 para os termos de compromisso como uma tentativa de contemplar mais projetos, mas 

pela observação dos valores de todos os termos publicados, conclui-se que houve alguma 

determinação a esse respeito. 

 

                                                           
90 Resolução SMC 26, de 6 de maio de 2002. 
91 Edital, decreto ou resolução. 
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2.3.1 Aproximação entre Cultura e Educação 

 

Como já tinha sido adiantado por Ricardo Macieira quando assumiu a secretaria, houve uma 

intenção de aproximação da Cultura com a Educação. Em julho,92 foi criado um grupo de 

trabalho entre as secretarias de Cultura, Educação, Desenvolvimento Social, Assuntos 

Estratégicos, Comunicação Social, Projetos Especiais e a MultiRio para a apresentação de 

novos critérios para aplicação dos incentivos, priorizando educação e escolas.  

 Um dos resultados desse grupo de trabalho foi a criação de contrapartidas específicas 

que beneficiassem escolas, alunos e/ou professores da rede municipal de ensino, para todos os 

projetos incentivados com recursos do ISS. Dessa forma, na própria publicação dos termos de 

compromisso no Diário Oficial93 já constavam contrapartidas para a educação, como a 

distribuição de exemplares de livros, cópias de filmes, palestras, apresentações gratuitas, 

ingressos para alunos e professores, realização de oficinas, entre outras iniciativas. 

 A partir dessa data, tornou-se frequente, também, a doação de parte dos produtos 

culturais resultantes para a Secretaria de Cultura, inicialmente definida em 50 exemplares e 

posteriormente convertida em um percentual de 5% da tiragem total. 

Data também de 2002 uma Resolução Conjunta entre CGM e Fazenda94 que estabeleceu 

procedimentos operacionais para a liberação de recursos entre os incentivadores, a Divisão de 

Fiscalização do ISS, a Coordenadoria do ISS da SMF e a Assessoria Especial de Controle de 

Despesas da SMF, para os repasses feitos pelo RioArte para os produtores culturais.  

Em 2002 não houve a abertura de inscrições para novos projetos culturais.95 Os esforços 

da CCPC e da SMC parecem ter sido no sentido de rever procedimentos e quase no final do 

ano, mais um grupo de trabalho96 foi criado com a missão de: 

 

Elaborar proposta de remodelação, ajustes e adaptação da Comissão Carioca relativa 

a Lei de Incentivo à Cultura, para num prazo máximo de noventa dias, prorrogáveis 

por mais 30, especificar os requisitos que devem ser atingidos pela Comissão, 

dispositivos para interfaces com outras entidades envolvidas e formulação de 

metodologia para seu gerenciamento contínuo (DECRETO 22.133/2002). 

 

                                                           
92 Decreto 21.726, de 11 de julho de 2002. 
93 Decreto 21.955, de 28 de agosto de 2002.  
94 Resolução Conjunta SMF/CGM 74, de 7 de outubro de 2002. 
95 Como os projetos aprovados em exercícios anteriores possuíam termos de compromisso válidos e ainda 

aguardavam notícias sobre o prazo de abertura de recebimento de termos de compromisso, não teria sentido 

aumentar a leva de projetos certificados e gerar ainda mais expectativas de captação junto aos produtores. Por 

isso, a SMC optou por não realizar edital para a certificação de mais projetos. 
96 Grupo formado pelo secretário municipal das Culturas, representantes da Educação, Desenvolvimento Social, 

Trabalho, Projetos Especiais, Comunicação Social e presidência do RioArte. 
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Não foi possível localizar no arquivo da CCPC/SMC e em publicações oficiais os 

resultados do trabalho deste grupo, no entanto, 2003 foi um ano repleto de transformações e 

mudanças. 

 

2.3.2 Biênio 2003–2004 do Audiovisual: cinema, TV e vídeo 

 

Logo no início de 2003, um decreto97 surpreendeu a cena cultural carioca. Sob a 

alegação de criar um novo apoio ao cinema carioca, a prefeitura determinou que 100% dos 

recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura fossem destinados às produções de cinema, 

TV e vídeo. César Maia queria que o Rio se transformasse no principal polo cinematográfico 

do Brasil, mas corria nos bastidores que havia uma procissão de cineastas, artistas e produtores 

junto a César Maia, demandando recursos até em valores superiores aos praticados pela 

RioFilme, na época presidida por Arnaldo Carrilho. O prefeito teria liberado recursos para 

Guilherme Fontes, Luís Carlos Barreto, Norma Bengell, Betty Faria, entre outros, suscitando 

discussões sobre os critérios de distribuição de recursos pela RioFilme (BIAGGIO, 2001).  

 

CONSIDERANDO a centralidade audiovisual do Rio de Janeiro; 

CONSIDERANDO o momento do cinema carioca; 

CONSIDERANDO a competitividade crescente no setor, DECRETA:  

Cem por cento dos recursos relativos à Lei nº 1.940, de 31 de dezembro de 1992, serão 

aplicados em projetos, memória, distribuição, finalização, produção de curtas e longa 

metragens de Cinema, TV e Vídeo cuja base de produção terá que ser 

obrigatoriamente a Cidade do Rio de Janeiro. 

Serão integrados, à Comissão Carioca, por substituição, o presidente da Distribuidora 

de Filmes S/A – RIOFILME e três representantes convidados do setor de cinema, 

sendo um dos novos cineastas, um representante do setor de TV e um de Vídeo. 

Imediatamente os recursos disponibilizados para aplicação da Lei de Incentivo em 

2003, serão os autorizados em 2002 corrigidos inicialmente em 10%. 

Parágrafo único. Serão disponibilizados orçamentariamente à Distribuidora de Filmes 

S/A – RIOFILME no mínimo o mesmo valor a ser aplicado pela Lei de Incentivos nº 

1.940, de 31 de dezembro de 1992, em 2003. 

Art. 5º Para o planejamento do biênio pode-se desde já considerar em 2004 os mesmos 

valores aplicados em 2003 corrigidos monetariamente (DECRETO No 22.628/2003). 

 

Com a alteração feita também no principal decreto que regulamenta a Lei 1.940/92,98 a 

Secretaria das Culturas passou, portanto, a ter o poder de veto na etapa de inscrição dos projetos 

na Lei do ISS, com o intuito de fomentar segmentos ou temas específicos, conforme suas 

prioridades. 

 

  

                                                           
97 Decreto 22.628, de 5 de fevereiro de 2003.  
98 Decreto 22.693, de 27 de fevereiro de 2003. 



80 

 

2.3.3 Sistema de incentivo compulsório – o fundo de 30% 

 

Além do Biênio do Audiovisual, outra grande novidade de 2003 foi a reserva de 30% 

dos recursos direcionados pelas empresas incentivadoras para projetos considerados prioritários 

pela SMC que não conseguissem captar recursos. Ou seja, estava sendo criado um fundo para 

fomento direto com recursos obtidos através de fomento indireto.  

Isso não significava dinheiro novo para a cultura, mas uma diminuição de 30% no valor 

que os produtores culturais receberiam a cada captação realizada. Do valor que as empresas 

patrocinadoras aportassem via lei de incentivo, 70% iria para os projetos e os 30% restantes, 

para o fundo. Para incrementar ainda mais a possibilidade de utilização desses recursos, a SMC 

alterou o procedimento de inscrição dos incentivadores no processo, separando-o da inscrição 

dos projetos culturais. É dessa época, portanto, a criação do termo de adesão, que significa a 

“adesão da empresa à Lei do ISS”, independentemente da escolha dos projetos. Caberia ao 

incentivador escolher projetos a serem patrocinados até o limite máximo de 70% dos recursos 

depositados e também decidir sobre a utilização de sua imagem como patrocinador nos projetos 

que não fossem de sua escolha. O posicionamento da SMC em relação a esse assunto é 

interessante, como se oferecesse um serviço ao incentivador: 

O município passa a atuar como regulador de mercado, oferecendo maiores 

possibilidades aos investidores que não conhecem ou não tem como julgar sozinhos o 

mérito de cada produção proposta, ao mesmo tempo que privilegiará bons projetos 

que, no entanto, não possuem bons captadores de recursos.99  

 

No primeiro ano do fundo, dos sete projetos contemplados, dois tinham como 

beneficiários o RioArte (Série RioArte Vídeo/Arte Contemporânea) e o espaço cultural Sérgio 

Porto (implantação de midiateca no Espaço Cultural Sérgio Porto), órgãos da prefeitura.  

 

  

                                                           
99 Edital de convocação para produtores e incentivadores sobre a utilização os recursos de 2003. 
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Tabela 3: Relação dos projetos selecionados pelo fundo de 30% em 2003. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do D.O. Rio, 22 de dezembro de 2003. 

 

Se os produtores culturais já se desdobravam para viabilizar projetos com limitação no 

valor de captação, a partir desse ano tiveram que ampliar o número de empresas de modo a 

mitigarem os efeitos da redução de 30% no valor dos recursos captados. 

 

2.3.4 Novo regimento interno para a CCPC100 

 

A Comissão Carioca redesenhou, em regimento interno, os critérios da produção 

cultural, permitindo que que projetos sem a captação total pudessem executá-lo em etapas e 

com captação em diferentes anos, facilitando a viabilização de mais projetos. 

 Introduziu-se, nos requisitos de análise, mais parâmetros em relação aos critérios sobre 

o valor sociocultural dos projetos, indicando novas preocupações da Secretaria de Cultura sobre 

diversidade, preservação e troca de informações. 

 

2.3.5 A discrepância entre renúncia prevista e a utilizada em 2003 

 

O calendário de 2003 foi apertado, pois a publicação no Diário Oficial dos extratos dos 

termos de compromisso, sem a qual não é possível iniciar o processo e os repasses, foi sendo 

feita em lotes ao longo de 2003 e de 2004. Somente no final de 2003 saiu a lista completa dos 

projetos contemplados e também a relação daqueles a serem incentivados com os recursos do 

fundo, sendo que a liberação só ocorreu em 2004. 

Isso deve explicar a grande diferença entre os valores previstos no orçamento designado 

para a lei de incentivo e o montante empenhado. Em ambas as fontes – CCPC e Controladoria 

Geral do Município – o valor designado para o orçamento de 2003 foi de R$ 8.500.000, no 

                                                           
100 Decreto 22.826, de 16 de abril de 2003. 

PROJETO PROPONENTE
 VALOR TERMO 

COMPROMISSO 
SEGMENTO

CIRCUITO NOVO DE CINEMA
MEIOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E 

COMUNICAÇÃO
 R$                          340.000 CINEMA

SÉRIE RIOARTE VÍDEO / ARTE CONTEMPORÂNEA ALÔ VÍDEO  R$                          320.715 DOCUMENTÁRIO

JAMELÃO - 90 ANOS
GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA 

ESTAÇÃO PRIMEIRA DE MANGUEIRA
 R$                          225.000 DOCUMENTÁRIO

ANGEL VIANNA - ALQUIMISTA DOS MOVIMENTOS VÍDEO & CIA LTDA  R$                          146.000 DOCUMENTÁRIO

TARDE DANÇANTE REFINARIA PRODUÇOES LTDA  R$                            69.000 DOCUMENTÁRIO

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA JOVEM
ABBAS FILMES LTDA

 R$                            55.000 DOCUMENTÁRIO

IMPLANTAÇÃO DE MIDIATECA NO ESPAÇO 

CULTURAL SÉRGIO PORTO

KL PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS 

LTDA
 R$                            50.000 MIDIATECA
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entanto, o valor empenhado mencionado pela Controladoria foi de R$ 1.664,807 (apenas 20% 

da renúncia), enquanto o relatório da CCPC aponta para o montante utilizado de R$ 4.019.633 

(47%). 

Em 2003, foram assinados 70 termos de compromisso relativos a 32 projetos, sendo que 

R$ 340.000 foi o valor máximo por projeto. O universo de produtores proponentes foi de 28, 

enquanto o de incentivadores, 51, incluindo a própria prefeitura por meio do fundo. Fechando 

o ano de 2003, em 22 de dezembro foi publicado no Diário Oficial o edital de convocação para 

a participação de produtores culturais e contribuintes incentivadores na Lei para o exercício de 

2004, o que foi considerado um grande avanço pelos produtores culturais, por ter ocorrido no 

ano anterior ao do exercício fiscal. 

 

2.3.6 Infraestrutura cultural do audiovisual (2004) 

 

O edital de 2004101 trouxe novidades. Além do Biênio do Audiovisual, criou-se uma 

nova categoria a ser privilegiada: “infraestrutura cultural da cidade”, definido no edital como 

ações para a criação e recuperação de salas de exibição, formação e preservação de acervos 

públicos e capacitação profissional.  

Observando os projetos selecionados pelo sistema de incentivo compulsório de 2004, 

destoa o valor de R$ 1.000.000 para o projeto “Cinemateca Rio” da Riofilme. Ele foi inscrito 

em 2004 no valor de R$ 4.000.000 e aprovado pela CCPC no valor de R$ 3.000.000 para 

captação. Neste ano, dos 139 projetos aprovados, com exceção do mencionado, todos tiveram 

um limite de captação de R$ 400.000, independentemente do valor solicitado pelo proponente. 

Como exemplos podemos citar o projeto Passageiro, da Hangar Filmes Produções Artísticas, 

inscrito no valor de R$ 4.586.359, foi aprovado em R$ 356.000 e também os dois projetos da 

produtora Filmes do Equador, As pelejas de Ojuara e Eros agreste, com orçamentos globais de 

R$ 8.377.237 e R$ 7.206.882, respectivamente, e aprovados em R$ 400.000.102 Portanto, o 

valor aprovado em R$ 3.000.000 e o recebido de R$ 1.000.000, para o projeto Cinemateca Rio, 

era muito discrepante dos demais. 

 

  

                                                           
101 Publicado em 22 de dezembro de 2003. 
102 Informações do D.O. Rio, 22 dez. 2003, p. 71-77. 
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Tabela 4: Relação dos projetos selecionados pelo fundo de 30% em 2004. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Diário Oficial do Rio de Janeiro de 12 de maio de 2005. 

 

Ao que tudo indica, o ano da infraestrutura cultural para o segmento audiovisual foi uma 

estratégia da SMC para direcionar recursos para o projeto Cinemateca Rio, do proponente 

RioFilme. Inicialmente, priorizou-se o audiovisual, com a criação do Biênio TV, Cinema e 

Vídeo (2003–2004). Em seguida, em 2004, o funil foi ficando menor com o beneficiamento de 

projetos em infraestrutura cultural na análise e certificação. E isso só ficou claro quando a 

seleção dos projetos para o fundo foi divulgada. 

É importante mencionar que José Wilker, presidente da RioFilme, era membro da CCPC 

na ocasião. 

 

2.4 César Maia (terceira gestão): 2005–2008 

 

No novo governo de César Maia, Ricardo Macieira permaneceu à frente da Secretaria 

das Culturas – o que por um lado foi positivo, pois não houve interrupção na gestão – e chegou 

ao fim a obrigatoriedade de projetos ligados ao audiovisual. Houve algumas alterações na 

composição da comissão e um novo decreto regulamentador103 foi criado, mas sem alterações 

radicais.  

O ano de 2005 foi marcado por um baixíssimo número de aprovação de projetos. Um 

levantamento desse percentual entre os anos de 1994 a 2009 indica que 2005 foi o ano com o 

menor índice de aprovação, de 20%, conforme demonstra o gráfico seguinte. 

 

  

                                                           
103 Decreto 25.076, de 23 de fevereiro de 2005, deu nova redação ao Decreto 22.693, de 27 de fevereiro de 2003. 

PROJETO PROPONENTE
 VALOR TERMO 

COMPROMISSO 
SEGMENTO

CINEMATECA RIO RIOFILME S A  R$                       1.000.000 PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO

POR TRÁS DO MARKETING CULTURAL URCA FILMES LTDA  R$                          300.000 DOCUMENTÁRIO

REVISTA DO CINEMA BRASILEIRO
ASSOCIAÇÃO REVISTA DO CINEMA 

BRASILEIRO
 R$                          300.000 TV

ORQUESTRA TABAJARA CINEMIX PRODUÇÕES LTDA  R$                          187.000 DOCUMENTÁRIO

PASCHOAL CARLOS MAGNO O DOM QUIXOTE 

TROPICAL ABBAS FILMES LTDA
 R$                          163.000 DOCUMENTÁRIO

ANIMAÇÃO NO MORRO DOS MACACOS
MOLEDO PRODUÇÕES E CONSULTORIA 

LTDA
 R$                          136.000 VIDEO / CURSOS / OFICINAS

CIDADE DA MÚSICA ARTE ENSAIO EDITORA LTDA  R$                          120.000 LITERATURA

OSCAR NIEMEYER LIÇÃO DE ARQUITETURA TELENEWS SERVICE LTDA  R$                          104.000 DOCUMENTÁRIO

ANIMADORES TOSCOGRAFHICS DESENHOS ANIMADOS  R$                            83.000 
CINEMA / OFICINAS / 

ANIMAÇÃO
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Gráfico 8: Percentual de aprovação de projetos culturais de 1994 a 2009. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponibilizadas pela CCPC em 2015.104 
Obs.: Não houve inscrição de projetos em 2002 e 2010. 

 

A repercussão imediata foi a quantidade de reclamações dos produtores, questionando 

os motivos de reprovação de seus projetos, como foi o caso de Leo Wainer e dos produtores de 

Titãs, o filme. O caso mais emblemático é uma carta-resposta da CCPC ao produtor e cineasta 

José Padilha com as seguintes justificativas para a não aprovação de seus projetos: 

Água– não aprovado pelo seu valor econômico-social. 

Tropa de elite – a apresentação do projeto está confusa, ora fala em documentário, ora 

fala em longa, prejudicando a análise do projeto. 

Estamira – o projeto já foi beneficiado pela Lei. O pedido para o transfer foi negado 

principalmente na questão orçamentária relacionada à mídia.105 

 

O filme Tropa de elite, como se viu, não foi enquadrado no ano de 2005 para captação 

de recursos pela Secretaria Municipal de Cultura, sob a alegação de que a análise foi prejudicada 

pela confusão na apresentação do projeto. Considerando o baixíssimo percentual de aprovações 

nesse ano – 20% –, há indícios de ter havido alguma determinação de limitar o número de 

projetos aprovados, quer dizer, não havia problemas com os projetos em si, já que muitos 

produtores com projetos não certificados – como é o caso de José Padilha – eram bastante 

experientes. 

 

2.4.1 A renúncia fiscal de 2005 e os passivos de 2004 

 

Em 2005, a renúncia fiscal prevista foi de R$ 7.200.000106 e a sua utilização, de R$ 

7.427.880, segundo a CGM, ou de R$ 6.974.666, de acordo com a CCPC. Um grande desafio, 

                                                           
104 Relatório “Dados ISS3.xls”. 
105 Carta resposta da CCPC a José Padilha datada de 16 de agosto de 2005. 
106 A renúncia utilizada teria sido de R$ 7.427.880, segundo a CGM ou de R$ 6.974.666, de acordo com a 

CCPC. 
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ao analisar esses números, é entender quais valores da renúncia anual seriam alocados para 

termos de compromisso “do passado” – assinados, que conseguiram patrocinadores, mas não 

receberam os recursos por diferentes motivos – e quanto sobraria para os novos termos de 

compromisso a serem assinados. Durante muitos anos, essa espécie de passivo foi se 

acumulando, dificultando, como já mencionado, o levantamento e a análise do percentual de 

renúncia fiscal efetivamente utilizado.  

Para ilustrar essa situação, reproduzimos uma troca de mensagens eletrônicas entre a 

equipe da CCPC, em relação ao gerenciamento dos valores da renúncia fiscal de 2005: 

 

[Pergunta de membro da CCPC] – Iremos receber, a partir do dia 14, termos de adesão 

de empresas que desejam patrocinar projetos. Gostaria de saber até que limite 

devemos receber tais termos. No Diário Oficial saiu R$ 7.200.000, sendo que R$ 

2.500.000 são de anos anteriores. Fico aguardando instruções. 

[Resposta] – Inicialmente, vamos trabalhar com o valor de R$ 4.500.000 que é o valor 

referente ao exercício de 2005. Os R$ 2.500.000 são para pagar exercício anterior, 

aqueles casos pendentes do ano passado. Posteriormente teremos uma suplementação 

de recursos.107 

 

A nova lei, a partir de 2013, resolveu essa confusão em relação aos valores de renúncia 

utilizados, empenhados, liquidados etc. 

  

2.4.2 Biênio 2006 – 2007: os 200 anos da chegada de dom João VI e da Corte Real na Cidade 

do Rio de Janeiro 

 

O Diário Oficial de 15 de fevereiro de 2006108 estampava a notícia de que, durante os 

anos de 2006 e 2007, o incentivo do ISS seria destinado exclusivamente a projetos relativos aos 

200 anos da chegada de dom João VI e da Corte Real na cidade do Rio de Janeiro.  

No mês anterior, os produtores haviam se reunido com o secretário de Cultura e o 

assunto era outro: demovê-lo da ideia da exclusividade da temática da Lei de Incentivo sobre 

os Jogos Pan-Americanos a serem realizados no Rio em 2007, o que restringiria e muito a 

diversidade da produção cultural no ano.109 A Secretaria das Culturas tinha planejado destinar 

verbas somente para os projetos relacionados ao esporte, à cultura dos países participantes ou a 

ideias afins. E achavam que tinham conseguido. Isso significava que, para que os projetos 

idealizados e planejados de longa data pudessem ser realizados, os produtores teriam que buscar 

outras fontes de financiamento. 

                                                           
107 Informação recebida da CCPC por meio de e-mail. 
108 Artigo 16º do Decreto 26.222, deu nova redação ao Decreto 25.076 de 2005, que regulamenta a Lei 1.940. 
109 Ata de Reunião do I Fórum de Produtores Culturais de 26 de janeiro de 2006. 
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É preciso lembrar que os anos de 2003 e 2004 foram dedicados exclusivamente a 

cinema, TV e vídeo, houve um intervalo em 2005 e, nos dois anos subsequentes, a SMC 

determinou novamente o que deveria ser a prioridade em termos de cultura para o município. 

As reclamações começaram através de cartas e reportagens feitas pela imprensa. 

 

“Reduzir todas as possibilidades de criação cultural incentivadas por lei, no biênio 

2006/2007, a um único tema – os 200 anos da vinda da corte de dom João VI ao Brasil 

– é uma expropriação do direito do livre fazer cultural” (FORMAGGINI110, 2006, p. 

6). 

“A prefeitura tenta dirigir a produção de cultura em nossa cidade ao impor que todos 

os projetos a serem contemplados com incentivo fiscal via ISS devam falar sobre a 

transferência da Corte portuguesa para o Brasil, em 1808. Que tipo de conceito o 

prefeito e seu governo usam na construção de uma política cultural que deveria ser 

livre e um importante instrumento de transformação social? É preciso um amplo 

debate em defesa da cultura e dos seus agentes” (LIMA, 2006, p. 6). 

   

Ricardo Macieira justificou a desistência em relação à ideia da temática Jogos Pan-

Americanos não em função dos argumentos dos artistas e produtores, mas porque “as pessoas 

não teriam tempo de propor, captar recursos e realizar os projetos até a realização dos jogos” 

(DUARTE, 2006, p. 1). Complementou dizendo que “existe a importância para a história da 

cultura no Brasil a chegada da Corte aqui. E até 2008, quando se comemoram os 200 anos, 

haverá tempo para os projetos” (DUARTE, 2006, p. 1). Inúmeros artistas rebateram a ideia, na 

mesma reportagem, como o pesquisador musical Marcelo Fróes, o cineasta Eduardo Coutinho, 

o presidente da Associação dos Produtores Teatrais do Rio (APTR) Eduardo Barata, o ator 

Antônio Pitanga, entre outros. 

 

Vai ser algo muito ruim para o teatro no Rio. Há muito tempo, ele não tem sido 

beneficiado pelos incentivos via ISS, porque nos últimos dois anos o tema para o 

incentivo foi o audiovisual. O poder público critica tanto a atitude de setores de 

marketing das empresas cercearem os projetos que aceita, mas está fazendo o mesmo. 

É como ter um marqueteiro no poder público (BARATA, 2006, p. 1). 

 

Segundo a reportagem, só quem gostou da notícia da temática dos 200 anos foi a 

produtora LC Barreto, que tinha três projetos de longa-metragem sobre a história do Brasil e, 

também, Miguel Falabella, que estava há anos tentando montar o musical Império. Este projeto 

foi um dos considerados prioritários pela CCPC e contemplado no valor de R$ 500.000 por 

meio do fundo de 30%. 

                                                           
110 Presidente da Associação dos Documentaristas e Curta-Metragistas do Rio. 
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Em paralelo, no Legislativo, foi apresentado um projeto de lei111 do vereador Eliomar 

Coelho para suspender os efeitos do artigo 16, que tratava da temática dos 200 anos, com a 

justificativa de que o decreto reduzia “o alcance e a abrangência da norma legal vigente, 

infringindo o princípio constitucional da impessoalidade e princípio jurídico da universalidade 

da lei. [...] este procedimento [...] representa uma ofensa à livre criação [...]” (COELHO, 

2006).112 Apesar das inúmeras reações, a Secretaria de Cultura e César Maia não recuaram. 

Contrariando as próprias regras, o prefeito publicou o decreto 28.097 113 em junho de 

2007, permitindo que o segmento audiovisual – novamente privilegiado – pudesse participar 

do edital sem a obrigatoriedade monotemática dos 200 anos da vinda da corte: 

 

Durante o ano de 2007, os projetos incentivados na área de música; dança; teatro; 

circo; fotografia; vídeo; artes plásticas; literatura; folclore; artesanato; preservação; 

restauração do acervo cultural e natural, classificado pelos órgãos competentes; 

museus; bibliotecas e centros culturais deverão ser relativos ao tema “200 anos da 

chegada de D. João VI e da Corte Real na Cidade do Rio de Janeiro”, sendo que a área 

de cinema terá tema livre (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO, 2006, p. 17, grifo nosso). 

 

 Não é possível afirmar se a questão monotemática do ano contribuiu para o baixíssimo 

índice de aprovação dos projetos, pois, em 2007, 73% do que foi proposto à CCPC não recebeu 

o certificado de enquadramento, mas podemos concluir que ela provocou concentração de 

recursos entre produtores. 

Um exemplo ocorreu com o projeto Mulheres reais, modas e modos do Brasil de dom 

João VI, da produtora Campo das Vertentes Realizações em Arte e Cultura, seguindo o edital 

dos “200 anos”. Segundo relatórios da CCPC e publicações no Diário Oficial, este projeto 

recebeu, sozinho, R$ 2.018.416,60 de recursos do fundo, divididos em dois anos. 

 

  

                                                           
111 Diário Oficial do Município, Rio de Janeiro, 20 jun. 2006, p. 17. 
112 Ibidem. 
113 Decreto Regulamentador no 28.097, de 19 de junho de 2007. 
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Figura 6: Divulgação da exposição Mulheres reais no Diário Oficial do Município do Rio de 

Janeiro. 

 
Fonte: Diário Oficial, 26 de março de 2008, capa e p. 85. 

 

 

Quadro 5: Datas de desembolso feitas pela SMC ao projeto Mulheres reais, modas e modos 

do Brasil de dom João VI. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do relatório “projetos incentivados 2006-2007-2009.xls” (CCPC). 

 

A título de comparação, outros projetos contemplados pelo fundo nos anos de 2007 e 

2008 são apresentados a seguir: 

 

Tabela 5: Relação dos projetos selecionados pelo fundo de 30% em 2007. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponibilizadas pela CCPC. 
 

  

VALOR PAGO 

EM 2007

Out Abr Mai Jul TOTAL

MULHERES REAIS-MODAS E MODOS DO 

BRASIL DE DOM JOÃO VI

CAMPO DAS VERTENTES 

REALIZAÇÕES EM ARTE E CULTURA 

LTDA

122/2007 2.018.416,60 12/002.130/2007 934.429,31 541.993,65 420.000,00 121.993,64 2.018.416,60

Fonte - “Projetos Incentivados pag 2006-2007-2008” - CCPC LM

Elaborado pela autora

VALOR PAGO EM 2008

PROJETO PRODUTOR CULTURAL

Nº DO 

TERMO 

COMPROMI

SSO

VALOR DO 

TERMO 

COMPROMISS

O

PROCESSO 

PROJETO

PROJETO PROPONENTE
 VALOR TERMO 

COMPROMISSO 
SEGMENTO

MULHERES REAIS-MODAS E MODOS DO BRASIL 

DE DOM JOÃO VI

CAMPO DAS VERTENTES REALIZAÇÕES EM 

ARTE E CULTURA LTDA
 R$                          934.429 ARTES PLÁSTICAS

NICOLAS TAUNAY IMAGO ESCRITÓRIO DE ARTE LTDA  R$                          900.028 ARTES PLÁSTICAS

PROJETO NA ÁREA DE MÚSICA
ZUCCA PRODUÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS 

LTDA
 R$                          583.400 MÚSICA

ESCOLA DE SAMBA MIRINS NOS 200 ANOS DA 

VINDA DA FAMÍLIA REAL AO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA 

MIRINS DO RIO DE JANEIRO
 R$                          263.178 MÚSICA

NA HORA DO CHÁ HFN DA ROCHA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS  R$                            27.514 MÚSICA
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No entanto, os projetos subsidiados pelo fundo no ano seguinte, 2008, já apresentam 

grande discrepância de valores. Enquanto o Mulheres reais recebeu cerca de R$ 1.000.000, o 

segundo projeto que mais recebeu recursos foi o Cia. de Dança do Atelier Coreográfico – foram 

cerca de R$ 300.000, aproximadamente um terço do valor. 

 

Tabela 6: Relação dos projetos selecionados pelo fundo de 30% em 2007.114 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponibilizadas pela CCPC. 

 

Além de alterar a oferta de produções culturais pela imposição temática, a SMC ainda 

provocou uma grande concentração de recursos entre projetos e produtores culturais, indo 

contra, justamente, a questão da democratização também na divisão dos recursos, teoricamente 

uma bandeira da Secretaria. Em 2007, considerando apenas metade dos recursos 

comprometidos, o projeto Mulheres reais ficou com quase 15% dos termos de compromisso, 

assim como o projeto Nicolas Taunay, com quase o mesmo percentual. 

 

Gráfico 9: Os dez maiores projetos de 2007 pela Lei do ISS

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponibilizadas pela CCPC. 

 

                                                           
114 No relatório original da CCPC, o valor integral de R$ 2.018.416,60 estava lançado na aba Fundo2007. Em 

função da localização dos termos de compromisso em anos distintos, foi feita a separação e a correção manual no 

relatório, com o lançamento do valor de 2007 no ano e o mesmo para as parcelas de 2008. Outra informação 

desconsiderada foi a divisão de informações do ano de 2007 em “2007” e “2007 segundo semestre. 

PROJETO PROPONENTE
 VALOR TERMO 

COMPROMISSO 
SEGMENTO

CIA DE DANÇA DO ATELIÊR COREOGRÁFICO ZIPP PRODUÇÕES E EVENTO LTDA  R$                          335.262 MÚSICA E DANÇA

PENETRÁVEIS I PROJETO HELIO OITICICA  R$                          287.459 ARTES PLÁSTICAS

PENETRÁVEIS II PROJETO HELIO OITICICA  R$                          248.044 ARTES PLÁSTICAS

FESTIVAL HÚTUS 2008 CUFA-CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS  R$                          200.000 MÚSICA E DANÇA

PROJETO ARQUIVO GERAL
AUTOMATICA PRODUÇÃO CONTEMPORÂNEA 

LTDA
 R$                          111.724 ARTES PLÁSTICAS

PRIMAVERA DOS LIVROS BOITEMPO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA  R$                          101.572 
LITERATURA DANÇA ARTES 

PLÁSTICAS

MULHERES REAIS-MODAS E MODOS DO BRASIL 

DE DOM JOÃO VI

CAMPO DAS VERTENTES REALIZAÇÕES EM 

ARTE E CULTURA LTDA
 R$                       1.083.987 ARTES PLÁSTICAS

13,95%

13,44%

8,71%

6,49%

6,27%

6,09%

5,85%

5,23%

3,93%

2,68%
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NICOLAS TAUNAY

PROJETO NA ÁREA DE MÚSICA

POLARÓIDES URBANOS

MÚSICA NAS IGREJAS 2007

A CIDADE IMPERIAL

O LEGADO E A PARTIDA

REALIZAÇÕES DE D.JOÃO VI

ESCOLA DE SAMBA MIRINS NOS…

A ÓPERA NA CORTE IMPERIAL

2007
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Se observarmos a concentração dos recursos entre proponentes, chama a atenção a 

empresa Industria Imaginária, que conseguiu captar cerca de R$ 1.500.000 – mais de 20% do 

total dos termos de compromisso – com seus cinco projetos: O legado e a partida, O 

encantamento da nova terra, Realizações de dom João, A cidade imperial e As missões 

europeias no Brasil – todos sobre os 200 anos e também do segmento audiovisual.  

 

Gráfico 10: Os dez maiores proponentes de 2007 pela Lei do ISS. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponibilizadas pela CCPC. 

 

Não havia regulamentação sobre tetos de captação para proponentes, somente para 

patrocinadores. Essa questão foi corrigida com a nova lei, em 2013.  

Finalizando o assunto da concentração em 2007, é curioso notar que 40% dos recursos 

foram destinados aos projetos selecionados pela CCPC/SMC, como demonstrado a seguir.115 

 

Gráfico 11: Os dez maiores incentivadores de 2007 pela Lei do ISS. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações disponibilizadas pela CCPC. 

 

                                                           
115 O objetivo de considerar o Fundo da SMC aqui foi o de demonstrar o alto percentual direcionado para 

projetos de escolha da SMC. Não foi objetivo aprofundar esse número.  
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A imposição do segmento audiovisual no biênio 2003–2004, a obrigatoriedade da 

temática dos 200 anos da vinda da corte em 2006–2007 – e o quase biênio do Pan-Americano 

–, assim como a escolha dos projetos para o fundo de 30%, enfim, essas excepcionalidades não 

parecem resultado de um planejamento formal, com objetivos específicos e mensuração de 

resultados. Ao contrário, parecem frutos de decisões intempestivas que provocaram distorções 

na distribuição de recursos da renúncia fiscal.  

 

2.4.3 Inscrições pela internet 

 

Em 2006, o RioArte foi transformado em subsecretaria de Arte e Cultura da Secretaria 

Municipal de Cultura e houve inúmeras alterações na operacionalização da lei.116 Inicialmente, 

foram criados dois editais distintos, um para incentivadores e outro para produtores, assim como 

elaborado um novo regimento interno para a CCPC117 com alteração na pontuação dos projetos. 

A fila que se formava na ocasião de entrega dos termos de compromisso, ainda era um 

problema. Como o critério de distribuição da verba era feito por ordem de chegada, bastava a 

informação sobre a data de recebimento dos termos ser divulgada no diário oficial que uma fila 

se formava na porta do RioArte, no bairro das Laranjeiras.  

Em 2006, a CCPC estabeleceu que a inscrição dos incentivadores seria feita pela 

internet, de modo a acabar com a fila. E, ao contrário da disputa entre os produtores culturais, 

ela passou a ocorrer durante a inscrição dos incentivadores, independentemente da escolha dos 

projetos.  

Pontualmente às 9h do dia 25 de abril seria aberto o acesso ao sistema para a inscrição 

das empresas incentivadoras até que se atingisse o montante de R$ 7.200.000 destinado à 

renúncia fiscal – o que ocorreu em 16 segundos! Os mais organizados já tinham todos os dados 

digitados e simplesmente fizeram um “copiar, colar” para agilizar. Na figura seguinte, é 

possível verificar os horários e valores de inscrição das empresas em 2006. A primeira coluna 

da direita representa o horário de inscrição e a seguinte, o valor aceito. 

 

  

                                                           
116 Decreto 26.210, de 7 de fevereiro de 2006. 
117 Decreto 27.063, de 22 de setembro de 2006. 
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Figura 7: Dezesseis segundos para o consumo da renúncia fiscal em 2006 – lista de 

incentivadores. 

 
Fonte: CCPC. 

 

Os valores zerados no horário das 9:00:24 em diante significam que a renúncia já se 

esgotara e a inscrição do incentivador não fora aceita. De um total de quase 90 empresas 

inscritas, 28 conseguiram cadastrar valores dentro do limite de R$ 1.000.000 definido para cada 

uma, sendo que as quatro maiores – Operadora Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Linha 

Amarela S/A, TNL Contax S/A e Redecard S/A – consumiram, juntas, 55% dos recursos.  

O fato de a inscrição ter sido online, gerando informações diretamente no sistema, 

possibilitou o dimensionamento do potencial de incentivo de empresas interessadas. E 

constatou-se, a partir daquele ano, que havia uma disposição das empresas muito superior à 

capacidade de renúncia fiscal do município. Em 2007, a renúncia fiscal foi de R$ 7.700.000 e 

o somatório do valor que as empresas estavam dispostas a utilizar via lei foi de R$ 

aproximadamente R$ 10.500.000. Por isso, a partir de então, o aumento da renúncia fiscal 

voltou à pauta, assim como as solicitações dos produtores pelo fim do fundo de 30%. Em 2007, 

segundo ano de inscrições online, ao invés de 16 segundos, a renúncia foi preenchida em 1 

minuto e 49 segundos.  
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2.4.4 Atrasos mais frequentes nos repasses aos produtores culturais 

 

Em 2006,118 a imprensa começou a noticiar os atrasos nos repasses. O diretor da sala 

Baden Powell, Tim Rescala, declarou que os recursos de seu incentivador relativos a 2005, até 

o mês de maio de 2006, ainda não haviam sido depositados na conta do projeto. Os atrasos 

sempre tinham ocorrido, mas se intensificaram. Os produtores insistiam na melhoria dos 

processos e questionavam o baixo índice de aprovação de projetos. Outras reclamações sobre 

problemas e atrasos na prestação de contas fizeram com que em julho a Controladoria Geral do 

Município elaborasse uma resolução para normatizar um roteiro para a liberação de despesas.119 

Pela análise do arquivo “Projetos Incentivados pag 2006-2007-2008”, da CCPC, é 

possível verificar que os valores de renúncia fiscal de um determinado ano eram pagos em anos 

distintos e não era raro o produtor demorar até três anos para receber os repasses. Em 2006, 

somente dois dos projetos começaram a receber recursos. A maior parte dos pagamentos 

ocorreu em 2007, sendo que um dos projetos recebeu recursos em 2008. Os demais projetos de 

2006 do arquivo não trazem informações sobre datas de pagamento e os projetos de 2007, 2007 

(segundo semestre) e de 2008 também apresentam datas de pagamento longas. 

Os problemas mencionados sobre os anos de 2007, 2008 e 2009, na realidade, 

continuaram a ocorrer, apesar de terem melhorado após a nova lei. A indefinição nos 

cronogramas de repasse aos produtores culturais inviabiliza a boa gestão dos projetos, pois não 

é possível estabelecer negociações com fornecedores sem considerar os prazos de pagamento.  

No final da última gestão de Cesar Maia, os principais problemas nos processos de 

gestão da lei continuavam os mesmos desde a implementação da Lei do ISS, em 1994, só que 

em maior escala pelo aumento no número de participantes, apesar da renúncia fiscal acumulada 

ter sido menor de 2005–2008 do que em 2000–2004.  

 

  

                                                           
118 Em relação ao cronograma, edital para os produtores foi publicado em março e a inscrição dos projetos 

ocorreu de 15 de março de 2006 a 28 de abril de 2006. Já o dos incentivadores foi publicado em abril e a pré-

inscrição online das empresas foi no dia 25 de abril de 2006. A avaliação dos projetos só foi publicada em 

setembro de 2006 e muito provavelmente não foi possível aproveitar os direcionamentos de recursos das 

empresas no mesmo ano, somente em 2007. Talvez por isso haja algumas marcações de repasses como sendo de 

2007 (referentes na realidade a projetos de 2006) e outras, como segundo semestre de 2007 (projetos 

efetivamente de 2007). Não foi possível aprofundar esse ponto. 
119 Resolução CGM 701 de 7 de julho de 2006 – sobre Declaração de Conformidade para o exame da liquidação 

da despesa de incentivo para o apoio à realização de projetos culturais. 
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2.5 Eduardo Paes: 2009–2012  

 

Nas eleições de 2008, Eduardo Paes (PMDB) disputou com Marcelo Crivella (PRB), 

Fernando Gabeira (PV), Jandira Feghali (PCdoB), Alessandro Mollon (PT), Solange Amaral 

(DEM) e Chico Alencar (PSOL) e acabou ganhando de Gabeira no segundo turno. Paes recebeu 

o apoio de Jandira Feghali e, com a vitória, ela foi indicada para assumir a pasta da Cultura.  

Já na primeira entrevista como secretária, Jandira Feghali anunciou, entre outras 

novidades, que pretendia fazer uma revisão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, solicitar 

aumento do orçamento para a pasta, que era de 0,6%, e reestruturar a Secretaria, que passaria a 

ter quatro subsecretarias em vez de duas (DUARTE, 2008, p. 1).120 Ela reestabeleceu o nome 

“Cultura” em sua secretaria, eliminando o plural acrescentado por Artur da Távola.  

A transição entre os secretários, no que diz respeito aos repasses aos produtores, não foi 

tranquila. Projetos que deveriam ter recebido recursos em 2008 até abril ainda não tinham 

recebido. Foi o caso de Penetráveis I e Penetráveis II, do Projeto Hélio Oiticica, que foram 

aprovados por meio do fundo de 30% num total de R$ 535.502. A primeira parcela de R$ 

267.751 foi paga no final de 2008, porém a segunda no mesmo valor só foi liberada em maio 

de 2009.121 O sobrinho do artista e responsável pelo projeto deu declarações à imprensa 

narrando o fato e fechando a exposição até a quitação da segunda parcela (VELASCO, 2009b, 

p. 3).  

Sobre um novo edital para produtores culturais e incentivadores, ele só foi publicado 

em julho com previsão de abertura para inscrição de projetos em agosto. A principal novidade 

foi o fim do fundo compulsório de 30%. Além disso, os procedimentos de inscrição de 

produtores e incentivadores foram modificados. Até 2008, a renúncia era praticamente dividida 

entre os incentivadores, numa corrida para a habilitação pela internet. Os primeiros a 

finalizarem o cadastro pela internet garantiam a participação para, num segundo momento, 

escolherem seus projetos. A partir de 2009, os incentivadores apenas se cadastravam pela 

internet, mas a disputa voltou a ser feita entre os produtores culturais pela apresentação dos 

termos de compromisso122 em ordem cronológica – era a volta da fila.  

 

                                                           
120 Gestão (Randhal Farah), Democratização e Difusão Cultural (Humberto Araújo), Integração e Projetos 

Especiais (Mario Del Rei), Patrimônio, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design (Washington Fajardo). Para a 

RioFilme, Sérgio Sá Leitão entrou no lugar de José Wilker. 
121 De acordo com CCPC. Relatório “Pagamentos 2006–2008”. 
122 Edital para a participação de produtores culturais na lei municipal de incentivo à cultura de 2009 (DIÁRIO 

OFICIAL, 24 jul. 2009a, p. 46). 
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2.5.1 Termos de ciência 

 

Em relação aos procedimentos a ser cumpridos pelos produtores na inscrição dos 

projetos houve também muitas mudanças. O objetivo da secretaria era evitar sobrepreço nos 

orçamentos, criando controles não necessariamente eficazes. Data dessa época a exigência de 

entrega dos termos de ciência – formulários assinados por cada membro da futura equipe de 

trabalho com a especificação dos serviços contratados, valores e resumo da experiência 

profissional.  

O termo de ciência criava transtornos pela mobilização de inúmeros profissionais para 

o preenchimento e assinatura de um volume enorme de papel, geralmente em caráter de 

urgência. Além disso, o período entre a inscrição do projeto e a sua realização era medido em 

anos, e não necessariamente a equipe que preenchera o termo de ciência seria a mesma. Em 

outras palavras, o termo de ciência não tinha, de fato, muita utilidade, além de gerar um volume 

grande de documentos a serem manuseados e arquivados pela CCPC. Essa questão melhorou 

quando a SMC vinculou os valores orçamentários às tabelas referenciais de preços praticados 

pelo segmento cultural, elaboradas pela Fundação Getulio Vargas e pelo Ministério da Cultura 

a partir de 2014.  

 

2.5.2 Recorde de inscrições de projetos 

 

O teto por projeto continuou em R$ 500.000 e o do contribuinte incentivador, em R$ 

1.000.000. O número de inscrições de projetos triplicou no ano de 2009, muito provavelmente 

em função de não haver obrigatoriedade temática e nem de segmento. Foram 859 inscrições, 

recorde absoluto, indicando represamento na produção cultural, o que deve ter assustado a 

equipe da SMC que teria que dar conta de toda a análise da documentação. 

 

Gráfico 12: Quantidade de projetos inscritos na Lei do ISS até 2009. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Talvez na tentativa de diminuir o número de projetos para análise, foi criada pela CCPC 

muito depois da etapa de inscrições de projetos, a regra “um projeto por proponente”:123 

 

§4º – Somente poderá ser enquadrado e certificado um projeto por proponente, 

independentemente da quantidade de projetos inscritos. 

§5º – Para efeito de aplicação do §4º deste artigo, será considerado enquadrado e 

certificado o projeto que, dentre os inscritos, obtiver o maior grau de enquadramento.  

Em caso de empate será certificado o primeiro projeto inscrito.124 

 

Na prática, a CCPC só analisou/certificou o primeiro projeto de cada proponente. Isso 

significa que os produtores que inscreveram mais de um projeto de acordo com as normas e a 

legislação vigente e que poderiam até ter intenção de patrocínio de incentivadores foram 

surpreendidos pela reprovação automática de seus projetos, no caso de mais de um inscrito. 

Dessa forma, mais de 500 projetos deixaram de ser analisados e certificados, resultando num 

baixo índice de aprovação, de cerca de 35%. Esta é a razão pela qual o número de projetos e de 

proponentes que entregaram termos de compromisso, nos anos de 2009 e 2010, ser exatamente 

o mesmo. 

 

Gráfico 13: Quantidade de proponentes e projetos que firmaram termos de compromisso de 

1994 a 2009. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Observando o gráfico, é possível afirmar que houve um aumento no número de 

produtores culturais que conseguiram captar e entregar termos de compromisso. Por outro lado, 

ocorreu uma proliferação e terceirização de CNPJs para que os produtores de médio e grande 

porte, que já trabalhavam com vários projetos e tinham patrocinadores confirmados, pudessem 

captar recursos e viabilizar as produções anteriormente planejadas.  

                                                           
123 Resolução SMC 127, de 20 outubro de 2009 – regimento interno da CCPC. 
124 Resolução SMC 127, de 20 outubro de 2009 – regimento interno da CCPC. 
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Empresas que se estruturaram para trabalhar exclusivamente ou prioritariamente com 

cultura dificilmente realizavam (e realizam) apenas um único projeto por ano, por isso, ainda 

hoje, há produtores culturais com mais de um CNPJ em função do trauma gerado em 2009. 

 

2.5.3 Projeto de Lei 232/2009 

 

Antes da inscrição dos projetos, em junho de 2009, houve a primeira audiência pública 

sobre cultura, da Comissão de Educação e Cultura, presidida pelo vereador Reimont, que contou 

com a participação de profissionais de cultura como Moacyr Góes, Diler Andrade e Dudu 

Sandroni. Na ocasião, sob pressão dos produtores pela celeridade na operacionalização da Lei 

do ISS, Jandira Feghali disse que lançaria o edital em julho para que não se desperdiçasse a 

renúncia de R$ 9.700.000 para incentivo à cultura e ainda afirmou que debateria a reforma da 

lei em 2010, para que houvesse maior contrapartida privada e limite para investimento por 

projeto, de modo que não se concentrasse tudo num só (VELASCO, 2009a, p. 2). 

Na ocasião, o vereador Paulo Messina (PV) apresentou um projeto de emenda125 à Lei 

1.940/92, estabelecendo nova redação para alguns artigos, sendo os principais: 

 

a) Pessoas físicas e não somente as jurídicas poderiam utilizar incentivo fiscal para  

apoiar projetos culturais. 

b) Os proponentes poderiam ser produtores ou criadores126 culturais. 

c) Inclusão do Imposto de Propriedade Predial Territorial Urbana (IPTU), no mecanismo,  

no mesmo teto, de até 20%. 

d) O montante de renúncia não poderia ser inferior a 2%, nem superior a 3% da receita 

proveniente do ISS e do IPTU. 

e) A comissão teria que avaliar também o aspecto orçamentário do projeto. 

f) A comissão deveria destinar o incentivo para os projetos considerados sustentáveis  

economicamente, baseados em estudos e averiguação. 

g)  Os certificados de enquadramento definiriam o montante de recursos a serem 

captados e 75% do valor solicitado seria o teto.  

 

Em paralelo, a publicação de editais e resultados foi deslocada para o segundo semestre 

de 2009 e somente em 21 de dezembro foram publicados os extratos dos termos de 

                                                           
125 PL 232/09 – Estabelece nova redação aos artigos 1º, 3º, e 5º da Lei 1.940/92. 
126 Pessoas físicas. 
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compromisso no Diário Oficial. Esse retardo também se refletiu na programação de 

pagamentos pela Secretaria de Fazenda, em 1º de fevereiro de 2010, ou seja, os projetos que 

firmaram termos de compromisso dentro no ano fiscal de 2009 sobre a renúncia de 2009 só 

receberiam recursos em 2010.127 

O Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro (Curta Cinema 2009) é um bom 

exemplo. O extrato de termo de compromisso foi publicado em dezembro de 2009 e uma das 

programações de pagamento foi feita somente em junho de 2010.128 A pressão dos produtores 

pelo cumprimento de prazos estava aumentando, mas o projeto de emenda de Paulo Messina 

ficou em tramitação na Câmara e só ressurgiu em 2012. 

 

2.5.4 Aumento do teto de inscrição dos contribuintes incentivadores 

 

Em 2010, não houve inscrição de novos projetos. A SMC tentava gerenciar os 

“passivos” e em março129 divulgou em seu site uma lista de 296 projetos, inscritos em anos 

anteriores, com certificados de enquadramento na validade. O limite para a inscrição dos 

contribuintes incentivadores dobrou, passando para R$ 2.000.000 e o montante total inscrito 

pelas empresas incentivadoras em 2010 foi de quase R$ 30.000.000,130 demonstrando um 

aumento da predisposição das empresas para o incentivo. 

O aumento no teto por incentivador pode ter provocado a diminuição no número total 

de empresas que efetivamente firmaram termos de compromisso, mesmo com uma renúncia 

fiscal maior. Em 2009, foram 69 empresas com uma renúncia de aproximadamente R$ 

9.000.000. Em 2010, a renúncia passou para cerca de R$ 11.500.000 e o número de 

incentivadores caiu para 35.  

 

  

                                                           
127 Provavelmente, os projetos que utilizaram a renúncia fiscal de 2009 foram os que firmaram termos de 

compromisso em 2008, mas, como já mencionado, esse aprofundamento foge ao escopo deste trabalho.  
128 Diário Oficial, 21 de dezembro de 2009b. p. 29; Diário Oficial, 1 de junho de 2010. p. 14. 
129 Listagem de 8 de março de 2010. Acervo pessoal do autor. 
130 R$ 28.330.741. Fonte: listagem empresas incentivadoras de 2010, do site da SMC. Acervo pessoal da autora. 
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Gráfico 14: Quantidade de incentivadores que firmaram termos de compromisso de 1994 a 

2010. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Se o objetivo da SMC em 2009 foi restringir o número de projetos culturais pela 

imposição da regra de um projeto por proponente, em 2010, o aumento no valor do teto do 

incentivador criou uma maior concentração de recursos por contribuintes incentivadores, pois 

apenas quatro empresas dividiram cerca de 60% dos recursos: 

 

 

 

Gráfico 15: Incentivadores com valores superiores a R$ 1.000.000 em 2010. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O efeito do aumento do valor máximo por incentivador para R$ 2.000.000 pode ter sido 

a diminuição no número de empresas incentivadoras. Um outro possível impacto desse aumento 

do valor máximo pode ter sido o incremento no valor médio por incentivador, que praticamente 

triplicou. 
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Gráfico 16: Valor médio do contribuinte incentivador de 1994 a 2010. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

À frente da Secretaria de cultura, Ana Luisa Soares da Silva, assumiu o lugar de Jandira 

Feghali de março até dezembro, dando lugar a Emílio Kalil, em dezembro de 2010. 

  

 

2.5.5 A concentração por segmento 

 

Nos primeiros anos as áreas de “música e dança”, “audiovisual e fotografia” eram as 

mais produzidas, seguidas de literatura. Já no período final da Lei 1940/92, de 2007 a 2012, 

houve uma predominância do segmento “audiovisual e fotografia”, sendo que “música e dança” 

e “teatro e circo” também foram significativos. 

 

 

Gráfico 17: Percentual dos segmentos em relação ao somatório dos termos de compromisso 

1995–2000/2001–2006/2007–2012. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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2.5.6 Aumento da disputa pelos recursos 

 

A Lei do ISS, após quase 20 anos em operação, continuava exatamente com os mesmos 

problemas, só que a demanda cresceu em maior proporção e, de forma mais organizada, passou 

a cobrar da administração pública uma mudança radical de processos e na postura frente aos 

agentes. 

 

Gráfico 18: Renúncia fiscal anual para incentivo à cultura, por gestão, de 1995 a 2010. 

 
 

  
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em oito anos de governo, Cesar Maia manteve os valores anuais de renúncia entre R$ 

7.000.000 e R$ 9.000.000. No segundo ano de sua primeira gestão, Eduardo Paes conseguiu 

elevar o patamar para aproximadamente R$ 12.000.000.  
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Gráfico 19: Percentual do incentivo fiscal (CCPC)/orçamento total órgãos da cultura 1996–

2010. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações da CGM – Sistema de Informações Gerenciais (SIG) – 

com dados extraídos do Fincon. 
 

Até 2010, o percentual da renúncia fiscal sobre os órgãos da Cultura oscilou bastante, 

sendo a média, entre 1996 e 2010, de 4,36%. A partir de 2012, esse percentual subirá para 7% 

e a partir da nova lei, em 2013, para 11%, em média, assunto a ser abordado no próximo 

capítulo. 
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3 CRISE E TRANSFORMAÇÃO: A NOVA LEI DO ISS, 2011–2015 

 

A nova Lei do ISS foi resultado de inúmeros problemas operacionais que sempre 

existiram na gestão do mecanismo, porém, de forma intensificada nos anos de 2010, 2011 e 

2012. A situação agravou-se de tal maneira que não foi possível manter a lei em funcionamento 

sem uma radical transformação. 

Neste capítulo serão apresentados os últimos anos de funcionamento da Lei 1.940, o 

processo de transformação de um simples projeto de emenda à uma lei inteiramente nova, o 

estilo de gestão da nova equipe da cultura na gestão de Sérgio Sá Leitão, as principais 

características da Lei 5.553 e seus primeiros anos de funcionamento.  

 

3.1 Articulação entre produtores culturais 

 

O último edital para a inscrição de projetos culturais ocorrera em 2009 e, em 2011, ainda 

não havia no horizonte sinais de que o novo secretário de Cultura abriria inscrições para novos 

projetos. Os ânimos ficaram mais exaltados e os produtores se uniram na tentativa de dialogar 

com a secretaria de Cultura 

Apesar da amizade e cordialidade, os produtores cariocas, na realidade, acabam 

disputando as mesmas verbas de editais, patrocinadores e recursos em um mercado 

relativamente pequeno. Há várias associações e entidades de classe, como a Associação de 

Produtores Teatrais do Rio, longeva, estruturada e ativa, porém a organização de uma interface 

representativa de uma classe tão heterogênea131 é um desafio maior. Pela pesquisa realizada, 

constatou-se que uma aproximação entre os produtores em prol de melhorias no ISS ocorreu 

em 2005, com a criação do ProCult Rio132 – Fórum de Produtores Culturais de Cultura do 

Município do Rio de Janeiro com a Secretaria das Culturas. 

Para apresentar aos gestores públicos as fragilidades dos processos da operação do 

mecanismo e sugerir melhorias, produtores culturais133 se reuniram em 17 de novembro de 2005 

com o secretário de cultura Ricardo Macieira. Seus principais pleitos foram antecipar o 

enquadramento e julgamento de projetos para o exercício anterior,134 ficando a entrega dos 

termos de compromisso para o ano de vigência do edital, de modo a aproveitar o potencial de 

                                                           
131 Segmentos diferentes, portes variados e visões distintas. 
132 Arquivo da CCPC – pastas suspensas. 
133 Estavam presentes, além do secretário Ricardo Macieira, os produtores Frederico Cardoso, Juliana Teixeira, 

Paulo Branquinho, Ricardo Siqueira, Roberto Mendes, Sílvia Frahia e Viviane Ayres. 
134 Anterior ao ano da renúncia fiscal. 
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arrecadação de ISS, sempre limitado pelo baixo número de meses de utilização do benefício; 

depósitos dos patrocinadores diretamente na conta dos projetos selecionados (os recursos 

ficavam retidos e demoravam a ser repassados aos produtores); extinção do fundo de 30%; 

transparência na divulgação dos pareceres da CCPC entre outros pontos.135 

Uma segunda reunião do ProCult Rio136 ocorreu pouco depois, em 26 de janeiro de 

2006. Os produtores pleitearam a publicação de dois editais para os projetos,137 permitindo a 

utilização efetiva de uma maior parte da renúncia fiscal; cadastramento on-line para produtores 

e incentivadores; divulgação dos mecanismos, ampliando e facilitando o seu acesso; fim do 

fundo de 30%; e, principalmente, regularização e otimização no repasse de recursos, pois era 

enorme a dificuldade de se cumprirem os cronogramas.   

Na reunião, o secretário comentou sua ideia de implementar o Biênio do Pan-

Americano, limitando a inscrição de todos os projetos via ISS, num período de dois anos, a 

assuntos relacionados aos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, como manifestações culturais, 

artísticas, históricas, estéticas e artísticas dos países participantes, projetos ligados ao esporte e 

afins. Mais uma vez, isso significaria a redução de possibilidades criativas, repetições dos 

mesmos temas em inúmeros projetos entre outros problemas, e os produtores questionaram 

fortemente a ideia. Houve até a sugestão de que o fundo de 30% financiasse os projetos com 

esta temática ou qualquer outra que a SMC considerasse prioritária, mas que não se restringisse 

toda a produção. 

Qual foi a surpresa dos produtores quando no mês seguinte, um decreto do prefeito 

criou, como visto no capítulo anterior, não o Biênio do Pan-Americano, mas o Biênio dos 200 

anos da vinda da Corte portuguesa ao Brasil, sem nenhum aviso prévio ou debate com os 

agentes. A principal queixa era exatamente a falta de diálogo e transparência na condução dos 

assuntos ligados à lei de incentivo, episódio que se repetia. A questão da exclusividade – de 

segmento ou temática –, que os produtores tinham apontado como extremamente danosa ao 

segmento, tinha sido implementada novamente.  

Em 2 de fevereiro de 2011, cerca de 20 produtores assinaram uma carta ao secretário de 

cultura, sintetizando a gravidade da situação, especialmente sobre os dois anos sem abertura de 

edital e a consequente subutilização da renúncia. Essa carta, reproduzida em anexo, expressa 

                                                           
135 A maior parte dos itens mencionados continuou como reivindicação até 2012. 
136 Contou também com as presenças de André Mendes, Adriana Hoineff e Dario Goulart, além de Rita de 

Cássia Samarques Gonçalves, presidente do RioArte. 
137 Um edital a realizar-se na primeira quinzena de fevereiro de 2006 para projetos a serem captados em 2006 e 

um outro no segundo semestre, para os projetos cuja captação ocorreria em 2007. 
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os principais problemas enfrentados pelos produtores não somente em 2011, mas desde o início 

da operação da Lei do ISS no município, na década de 1990. 

Os problemas apontados eram os mesmos: falta de padronização de processos e 

mudanças frequentes das regras do edital, ausência de regulamento fixo e claro, retardo na 

operacionalização provocando a perda de utilização de renúncia fiscal, falta de continuidade 

nas políticas e, sobretudo, inexistência de diálogo. É interessante pontuar que a pauta do grupo 

vai além do incentivo do ISS ou da liberação de verbas, ao cobrar do Estado sua 

responsabilidade pela definição de políticas públicas para formação e desenvolvimento da 

capacidade criativa e sua dimensão econômica. 

O efeito imediato foi a convocação do grupo para uma reunião em 30 de março, quando 

foi recebido por Walter Santos Filho (subsecretário de cultura) e Rita Samarques (secretária 

executiva da CCPC).138 O grupo coletara mais de 150 assinaturas em prol de maior diálogo, 

transparência e regularidade nos procedimentos.  

No final do mês seguinte e ainda sem nenhum retorno formal, uma nova carta foi 

enviada a Emílio Kalil, dessa vez, com um tom menos moderado (ver anexo).  

A leitura da carta sugere que, para o coletivo, a cultura seria o/um eixo estratégico no 

desenvolvimento da cidade, demonstrando mais uma vez a intenção de ampliar o debate sobre 

políticas públicas para a cultura, e não somente o pedido sobre aumento de verbas.  

 

3.2  O edital de 2011 

 

O prazo de inscrição para novos projetos foi aberto em abril e em 17 de junho a lista dos 

certificados foi publicada. Uma das principais reivindicações dos produtores, que era a abertura 

do prazo para o recebimento de termos de compromisso somente após a certificação dos novos 

projetos, foi atendida. No dia 20 de junho, saiu a relação de habilitação dos incentivadores 

cadastrados e, logo após a lista, o seguinte texto indicava o local e prazo para o recebimento 

dos termos: “Os Termos de Adesão e de Compromisso poderão ser entregues na Secretaria 

Executiva da Comissão Carioca de Promoção Cultural, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 

227, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, a partir das 9h do dia 21/06/2011” (DIÁRIO OFICIAL 

DO MUNICÍPIO, 2011a, p. 69), ou seja, no dia seguinte ao da publicação. 

                                                           
138 Participaram Adailton Medeiros, Alessandra Castañeda, Fabiana Costa, Fernanda Campos, Isabel Seixas, 

Junior Perim, Lívia Simas, Lú Araújo, Mariana Ximenes, Paula Brandão, Paula Sued, Pedro Nin, Ricardo Lemos 

e Thiago Saldanha. 
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Assim que leram essa informação no Diário Oficial, os produtores formaram uma fila 

na porta da prefeitura – como sempre fizeram –, pois o critério de distribuição de recursos ainda 

era por ordem cronológica. Como sabemos, a lógica do ISS era diferente. Além da dificuldade 

da captação de recursos, quer dizer, de conseguirem contato nas empresas e convencê-las do 

patrocínio aos seus projetos, precisavam também de um bom lugar na fila para entregar os 

termos de compromisso antes de comprometidos todos os recursos da renúncia fiscal. Como o 

prazo para recebimento ocorreria somente no dia seguinte, os produtores tiveram que formar a 

fila do lado de fora da prefeitura para o pernoite. A noite foi longa. 

No dia seguinte, assim que os portões se abriram, os produtores saíram correndo, 

literalmente, ao local onde deveriam entregar os termos. Tendo passado a noite juntos, seus 

lugares já eram conhecidos, porém, ao chegarem ao segundo andar, já havia uma pessoa 

ocupando a dianteira da fila: para garantir seus projetos, ela havia se escondido no prédio 

administrativo no dia anterior e passado a noite no banheiro. Essa pessoa, representante de uma 

conhecida produtora, tendo dormido no banheiro ou entrado no prédio da prefeitura por outro 

acesso – há polêmicas –, após muita confusão e quase agressão física por parte dos outros 

produtores, foi expulsa da fila. 

  

Figura 8: A entrega de termos de compromisso aos representantes da CCPC em 04 de junho 

de 2011. 

 
À esquerda, produtores culturais e à direita, a equipe da CCPC.  

Fonte: acervo pessoal. 
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Figura 9: Produtores aguardando, na prefeitura, a definição sobre aumento da renúncia fiscal, 

após a entrega dos termos de compromisso, em 4 de junho de 2011. 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 
 

Figura 10: Tentativa de contato com o prefeito em exercício durante a entrega de termos de 

compromisso em 4 de junho de 2011. 

 
Fonte: acervo pessoal. 
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A renúncia de 2011 era de R$ 12.700.000, que se esgotaram em menos de duas horas, 

contemplando apenas os primeiros da fila. No entanto, a CCPC continuou recebendo termos de 

compromisso apesar de a renúncia já ter sido atingida, pois havia um grande número de 

produtores nas primeiras posições, mas que ainda assim não seriam contemplados.139 Talvez 

por isso tenham sido recebidos R$ 9.886.972 em termos de compromisso além da renúncia 

disponível, gerando entre os produtores uma expectativa de aumento dos recursos para o ISS 

em 2011, o que não ocorreu. 

Em 2011, o volume de inscrições tinha batido novo recorde – 1.258140 novos projetos, 

de 684 produtores diferentes, totalizando R$ 422.159.297141 para uma renúncia de R$ 

12.700.000.  

 

Gráfico 20: Quantidade de projetos inscritos até 2011. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados do relatório “Dados ISS3.xls” e Sistema Gestor 2011. 

 

Havia uma demanda reprimida desde 2009 e talvez por isso a pressão por recursos nesse 

ano tenha sido maior do que nos anos anteriores. É preciso lembrar que desde 2003 uma série 

de questões contribuiu para este recorde de projetos e de produtores:  

a) 2003 e 2004 – Biênio do audiovisual. 

b) 2006 e 2007 – Biênio 200 anos da vinda da Corte ao Brasil. 

c) 2008 – Índice de aprovação de projetos foi muito baixo, de 24%. 

                                                           
139 Os produtores culturais, ao entregarem a documentação, não eram informados do status de utilização da 

renúncia, provocando expectativa e apreensão. 
140 Há divergência em relação ao número de projetos inscritos neste ano. Uma planilha de acompanhamento da 

CCPC – “Dados ISS3.xls” – utiliza o número 858, no entanto, uma outra fonte – Sistema Gestor, relatório 

listagem projetos (todos) 2011” – cita e lista 258 projetos inscritos. Não há publicação no Diário Oficial sobre os 

projetos inscritos, somente sobre os aprovados. 
141 Dados do CCPC. Sistema Gestor, “Listagem Projetos (Todos) 2011”. 
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d) 2009 – Apesar do número recorde de projetos inscritos, somente um projeto por 

proponente foi certificado, regra criada após o período de inscrição, gerando revolta. 

e) 2010 – Não foi aberto edital para novos projetos. 

f) 2011 – Recorde de inscrição de projetos culturais. 
 

Tanto o número de projetos quanto o de produtores aumentou aproximadamente 50%, 

demonstrando que em 2011 havia pelo menos 230 novos produtores demandando recursos. É 

interessante notar que se inscreveram 684 produtores, dos quais 484 tiveram pelo menos um de 

seus projetos aprovado; os que efetivamente conseguiram ter seus termos de compromisso 

aceitos, foram apenas 49. Sempre haverá uma demanda por recursos para projetos culturais 

muito maior que a oferta disponível, mas, em 2011, a demanda reprimida alterou a curva e 

contribuiu para a formação de um coletivo mais ativo nas questões do ISS junto à prefeitura. 

Em novembro, o “fórum” de produtores enviou uma carta à Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e ao secretário municipal de Cultura Emílio 

Kalil para apontar, mais uma vez, alguns problemas já conhecidos. Esse documento elucida a 

confusa trajetória da Lei do ISS e a inexistência de diálogo com o poder público (reproduzido 

em anexo). 

A inclusão da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

como destinatária do documento ampliou a dimensão do debate e o escopo da discussão, antes 

restrita ao poder executivo. 

Em 2011, o limite máximo de incentivo a ser concedido a cada projeto individualmente 

foi de R$ 800.000, porém, alguns projetos foram certificados num montante maior sendo que 

pelo menos um deles conseguiu realizar a captação de recursos. O projeto Green Nation Fest, 

do Centro de Cultura, Informação e Meio Ambiente (Cima), captou R$ 1.074.813 com o 

incentivador Globo Comunicação e Participações e assim esse projeto consumiu 8,26% da 

renúncia do ano. Os outros projetos que mais captaram consumiram 6,5% e 4,61% do total dos 

recursos do ano. 

Em relação à concentração de recursos entre os incentivadores, apesar do teto ter 

aumentado novamente – desta vez, de R$ 2.000.000 para R$ 3.000.000 – o valor médio por 

incentivador caiu. 
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Gráfico 21: Valor médio por contribuinte incentivador de 2008 a 2011. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ainda assim, mais de 40% dos recursos deste ano foram utilizados por apenas três 

empresas: Globo, ONS e Contax, enquanto os 60% restantes foram distribuídos entre 50 

incentivadores. 

 

Gráfico 22: Distribuição de recursos entre os principais incentivadores de 2011.142 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

3.3 O edital de 2012 e o último ano da Lei 1.940/92 

 

De forma inédita, o edital de 2012 começou no ano anterior. Em novembro de 2011, foi 

publicado no Diário Oficial um aviso de edital para os produtores culturais sobre o exercício 

de 2012. O período de inscrições se iniciaria no mesmo mês143 e em 9 de janeiro o mesmo edital 

                                                           
142 Não houve a publicação do edital de produtores culturais, de 2011 no Diário Oficial, somente um aviso de 

edital em 5 de abril de 2011, informando que “o Edital completo, contendo todas as instruções e seus anexos, 

estaria disponibilizado, a partir do dia 05.04.2011, no endereço eletrônico <http:/ 

/leideincentivo.rio.rj.gov.br/site>”. 
143 Mais uma vez, o edital completo não foi publicado no Diário Oficial de Rio, mas no site 

<http://leideincentivo.rio.rj.gov.br/site>. Não é possível acessar por meio desse link o histórico dos editais. 

http://leideincentivo.rio.rj.gov.br/site
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de convocação foi integralmente publicado no D.O. Rio. Nos dias 12 e 15 de março, os projetos 

certificados foram divulgados, faltando somente a definição das datas de entrega dos termos de 

compromisso. 

Em 16 de março, uma sexta-feira, a secretaria de cultura inovou. Criou procedimentos 

para disciplinar a entrega dos termos de compromisso e de adesão sobre a renúncia fiscal do 

exercício de 2012, no intuito de diminuir a confusão que ocorrera em 2011, e dividiu o processo 

em duas etapas: uma de credenciamento de representantes de incentivadores e uma segunda 

etapa, somente para a entrega dos respectivos termos (RESOLUÇÃO No 207/2012). 

A etapa de credenciamento seria realizada de 19 de março de 2012 a 22 de março de 

2012, na sede da prefeitura. Porém, no descritivo sobre a etapa de entrega dos termos, a ordem 

cronológica tinha sido mantida, mas com o seguinte diferencial: a entrega dos termos ocorreria 

uma semana após a publicação da resolução, ou seja, a partir das 9 horas do dia 23 de març de 

2012, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, na semana seguinte. 

Já é possível concluir que aqueles produtores que utilizavam tradicionalmente a Lei do 

ISS e que estavam há anos sem captar para seus projetos tinham o hábito de acordar de 

madrugada diariamente para ler o Diário Oficial e, assim que descobriram finalmente qual seria 

o prazo de entrega de termos, foram antes do amanhecer para o Centro de Artes Calouste 

Gulbenkian. Resultado: às 7h da manhã já havia uma fila. 

Essa resolução para disciplinar a entrega de termos sem, no entanto, resolver o problema 

principal sobre a ordem cronológica e, sobretudo, a antecipação da publicação, não evitou a 

formação da fila. Ela não somente foi mantida, como duraria dias. 

 

Figura 11: Publicação da data de entrega dos termos de compromisso com uma semana de 

antecedência. 

 
Fonte: Elaborado pela autora – montagem com as informações do Diário Oficial Rio, 16 de março de 2012. 
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Figura 12: Produtores no Calouste Gulbenkian em 16 de março de 2012, uma semana antes da 

abertura do prazo marcado para a entrega dos termos de compromisso. 

 
O segundo da direita para a esquerda, de boné, é o produtor cultural Junior Perim, fundador do Circo Crescer e 

Viver, que em 2016 foi secretário de Cultura no lugar de Marcelo Calero. 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

Figura 13: A fila de produtores em 16 de março de 2012.  

 
A autora é a primeira pessoa à direita e ocupou o quarto lugar na fila em 2012. 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

A equipe da CCPC, incrédula, foi ao Centro de Artes Calouste Gulbenkian por volta de 

12h verificar o que estava ocorrendo e colou um cartaz no intuito de orientar os produtores 

sobre a data “correta” de atendimento, ou seja, na sexta-feira da semana seguinte, como se 

tivesse havido uma “confusão coletiva” em relação à data. 
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Figura 14: Cartaz colado pela CCPC no início da fila de produtores no Calouste Gulbenkian 

em 16 de março de 2012. 

 
Fonte: Acervo pessoal – montagem de fotos. 
 

A ideia de passar uma semana numa fila não assustou os produtores, muito pelo 

contrário. Por volta de 17h, numa tentativa de tornar a organização mais eficiente, 

providenciaram crachás indicando a ordem na fila até o número 42. 

  

Figura 15: Os produtores Paula Brandão, Paulinho Freitas e Diogo Rezende e os crachás para 

a organização da fila em 16 de março de 2012. 

 
Fonte: Acervo pessoal – montagem de fotos. 

 

Foi acordado verbalmente entre os presentes que uma ausência por um período superior 

a 30 minutos poderia acarretar em perda do lugar e que contagens seriam feitas periodicamente. 

Em função disso, cada produtor arranjou substitutos, já que seria impossível permanecer o 

tempo todo na fila.   
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Figura 16: Parte da equipe de revezamento da fila em 17 de março de 2012. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

A última contagem desse dia chegou ao número 55 e durante toda a noite houve 

inúmeros relatos de tentativas de suborno aos que estavam melhor posicionados. Pela manhã 

do dia 17, uma nova contagem foi realizada e o número se manteve o mesmo.  

 

Figura 17: A primeira noite de fila na frente da delegacia em 16 de março de 2012.144 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

                                                           
144 A 6a Delegacia de Polícia fica na rua Clementino Fraga, em frente ao Centro Cultural Calouste Gulbenkian. 
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Figura 18: Contratação de “fornecedores locais” em 17 de março de 2012. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Durante o final de semana, novos relatos de tentativas de suborno e início da cobertura 

pela imprensa. 

 

Figura 19: O acampamento dos produtores foi destaque na imprensa. 

 
Fonte: Acervo pessoal – montagem de foto com matéria do Jornal O Globo, 2012. 

 

Na segunda-feira, dia 19, por volta das 8h, uma nova contagem foi realizada e 

constavam 56 números, todos organizados. Às 10h30, a chefe de gabinete da SMC compareceu 
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ao local para solicitar que fosse formada uma comissão de cinco representantes145 para se 

reunirem com o secretário de Cultura. Nesse momento, a confusão era grande, pois, além da 

fila, cerca de outras 30 pessoas chegaram ao Calouste pela manhã para tentar invalidar a 

manutenção do edital e a legitimidade da fila. 

A comissão, formada pelos produtores Paula Brandão, Marcela Bronstein, Marcos 

Braga, Leonardo Gall e Junior Perim, se reuniu com o secretário de Cultura Emílio Kalil, o 

subsecretário de Cultura Walter Santos, a chefe de gabinete Rita de Cassia, a gerente de artes 

cênicas Alessandra Reis e cinco representantes da APTR (estes convocados diretamente pela 

Secretaria de Cultura). No encontro, o secretário negou a possibilidade de aumento da renúncia, 

mas assegurou a legitimidade da fila, se comprometendo a antecipar a entrega das senhas 

oficiais e a manter os procedimentos publicados na resolução 207 de 16 de março de 2012. 

 

Figura 20: Formação de comissão para a reunião com o secretário de Cultura em 19 de março 

de 2012. 

 
Fonte: Fotografia de Ricardo Kadão. Acervo pessoal da autora. 

 

Conforme acordado, a partir das 16h, representantes da prefeitura chegaram ao Calouste 

para a distribuição das senhas oficiais. Enquanto cerca de 60 produtores permaneciam na fila, 

um grupo de quase 30 pessoas, entre elas as mesmas que já haviam tumultuado a situação do 

acordo com a prefeitura, voltaram a tentar desvalidar o acordo, partindo para violência verbal e 

chegando muito perto da física. A tensão foi grande e a entrega das senhas, interrompida. A 

mesma comissão formada na parte da manhã tentava dialogar com os representantes da 

                                                           
145 A comissão foi formada pelos produtores Paula Brandão, Marcela Bronstein, Marcos Braga, Leonardo Gall e 

Junior Perim. 
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Secretaria de Cultura quando a reunião foi interrompida por uma ligação do prefeito Eduardo 

Paes, cancelando todo o processo até que fossem estabelecidas novas regras.  

Enquanto a fila ia sendo desfeita, uma parte do grupo sentia-se aliviada e vitoriosa, pois 

ganharia uma segunda chance de captar/entregar termos, enquanto a outra parte, em menor 

número, injustiçada, pois acatara os critérios do edital estabelecido pela própria prefeitura. No 

dia seguinte, 20 de março, era publicada oficialmente a resolução 209 revogando a anterior 

sobre a entrega dos termos de compromisso.146 Contrariando o estabelecido na reunião, no dia 

22 de março foi publicada a Resolução SMC 210, com novos procedimentos de formalização 

de entrega dos termos. Eles seriam recebidos no período de 26 a 28 de março de 2012 e a ordem 

de recebimento não seria considerada critério para efeito de concessão do benefício. O novo 

critério ainda seria elaborado e divulgado. Nesse dia, houve intensa troca de e-mails e encontros 

entre produtores e uma maior aproximação com o vereador Paulo Messina, autor do projeto que 

alterava a Lei do ISS, datada de 2009. 

Em 23 de março, Eduardo Paes concordou em receber Eduardo Barata, Andréa Alves e 

Tadeu Aguiar (APTR)147 e os produtores Paula Brandão, Junior Perim e Gustavo Malheiros. 

 

Figura 21: Produtores antes da reunião com o prefeito Eduardo Paes em 23 de março de 2012. 

 
Tadeu Aguiar, Eduardo Barata, Paula Brandão, Gustavo Malheiros, Junior Perim e Andrea Alves.  

Fonte: Acervo pessoal. 

 

                                                           
146 A Resolução SMC 209/2012 suspendeu a resolução SMC 207/2012, publicada em 16 de março do mesmo 

ano. Os produtores continuaram articulados, inclusive com assessoria jurídica. 
147 Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro, mencionada anteriormente. 
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 Durante a reunião, o prefeito decidiu dobrar a renúncia fiscal que seria de 0,35% sobre 

a arrecadação com o ISS, para 0,7%, ultrapassando R$ 29 milhões. Dessa forma, conseguiria 

contemplar, talvez, o dobro de projetos e produtores e apaziguar os ânimos. Para o setor, foi um 

grande avanço, ainda que o pleito original de aumento de renúncia fosse de 1% da arrecadação 

do ISS. Foi um fato inédito na trajetória da Lei do ISS, mas é importante registrar que 2012 foi 

um ano eleitoral e Paes seria candidato à reeleição. 

Outra decisão tomada pelo prefeito foi a manutenção do critério cronológico de 

recebimento de termos, de acordo com o edital original, reconhecendo, portanto, a ordem da 

fila registrada pelos produtores e atestada pela SMC. A outra metade dos recursos originada 

pelo aumento da renúncia seria distribuída conforme critérios a serem definidos e divulgados 

num segundo momento.  

No dia seguinte, o vereador Paulo Messina enviou e-mail para um grupo de produtores 

culturais148 comemorando a decisão de Eduardo Paes de dobrar a renúncia e sugerindo a 

abertura de debate para rever todo o mecanismo: 

 

Estamos com uma superoportunidade nas mãos! Este momento de crise é tudo o que 

todo mundo queria para mudar a HISTÓRIA de como as coisas são feitas na cidade 

em relação ao ISS para cultura.  

A proposta a meu ver mais pertinente é que TODAS as empresas possam se inscrever, 

com números finais que ficarão muito superiores à renúncia. [...] Aplica-se o critério 

da proporcionalidade para as empresas, como uma “regra de três”, garantindo assim 

a participação de TODAS. [...] Depois de adequados os valores, AS EMPRESAS 

escolhem os projetos que irão apoiar. 

Nunca mais haverá filas, cotoveladas e disputas absurdas. Todos terão chances, de 

forma republicana e democrática. Enviei ofício ao Kalil e ao prefeito sobre isso, e 

queria marcar uma urgente audiência para oficializarmos uma posição, e o mais 

importante, CONSOLIDARMOS o grupo, a fim de unir forças e não dispersar.  

Queria ouvi-los...149  

 

Paulo Messina teve o grande mérito de estabelecer articulações não somente políticas 

para a aprovação da lei, mas também entre os produtores culturais, classe notoriamente 

heterogênea, culminando com a formulação de uma lei totalmente nova que resolveu os 

principais problemas do mecanismo. 

O que ocorreu de 2011 para 2012 foi, de fato, uma tentativa por parte da CCPC de 

normatizar procedimentos através da resolução SMC 207.150 No entanto, a maior preocupação 

parece ter sido com o credenciamento dos representantes e não com novos critérios para acabar 

com a fila. O item X do Art. 3º desta Resolução 207 demonstra o foco no detalhe: 

                                                           
148 Produtores membros do grupo ISSCulturaRJ, endereço eletrônico <issculturarj@glb.com.br>. 
149 Informação obtida de Paulo Messina por meio de e-mail, em 24 de março de 2017.  
150 Item X do Art. 3º. 

mailto:issculturarj@glb.com.br
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Para fins de acompanhamento do comprometimento dos recursos em razão da entrega 

dos Termos de Compromisso e de Adesão, a Secretaria Executiva disponibilizará 

projeção através de data show relacionando os projetos entregues e seus respectivos 

valores até a completa utilização do valor de R$ 14.796.125,00. (SMC No 207/2012). 

 

3.4 Do projeto de emenda a uma lei totalmente nova 

 

Como o PL 232/09 sobre nova redação de alguns artigos da Lei 1.940/92 ainda estava 

em tramitação, acabou acolhendo a proposta de reformulação total do mecanismo em 2012. 

Agora presidente da Comissão de Educação e Cultura, o autor do projeto, Paulo Messina, 

convocou uma audiência pública em 9 de abril para tratar da Lei do ISS: 

 

Figura 22: Divulgação eletrônica da audiência pública de 9 de abril de 2012 sobre o projeto de 

Lei 232/2009. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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A audiência reuniu muitos produtores e foi um passo decisivo para a formação de um 

grupo de trabalho151 que viria a consolidar as sugestões para alterações no instrumento. Messina 

resumiu os objetivos da audiência em sua fala de abertura: 

 

[...] estamos aqui hoje reunidos nesta Audiência Pública para que consigamos 

oficializar uma posição dos produtores quanto à forma de captação. Acho que todos 

estão passando – e acabaram de passar – por um problema, por uma fase aguda, não 

é? Tivemos esse problema da formação da fila. O problema acabou após a extinção 

da fila e da resolução – esse é o problema de uma década. Gostei muito de ver a 

mobilização, num momento de aflição, aflição não só do perigo de vocês terem o 

processo anulado, mas também, na melhor das hipóteses, perderem a verba, porque 

cada mês152 que se passa é menos 1/12 avos do que pode ser captado. Tivemos 

algumas conversas com alguns grupos isolados, houve algumas mobilizações por 

outros grupos. Tentamos fazer uma organização através de uma lista de discussão, e 

vários produtores colocaram as suas preocupações. Acho que estamos no momento de 

oportunidades. É uma crise, mas também é uma oportunidade de fazermos uma 

proposta mesmo que ainda seja tarde demais para este ano, mas que consigamos, neste 

momento em que o Executivo está sensível a essa necessidade da mudança, mais uma 

vez comprovada pela tragédia que foi a fila, fazer essa proposta da mudança, se 

possível para este ano, mas com certeza para os anos futuros. Acho que o prefeito fez 

uma ótima sinalização, aumentando a renúncia, isso quer dizer que ele está sensível e 

está entendendo os problemas, mas é preciso rever não só a quantidade de renúncia, 

aumentar essa quantidade de renúncia, mas também trabalhar a questão da forma. 

Então, hoje, é uma Audiência Pública, por isso estamos aqui para ouvirmos o público, 

e o público-alvo desse assunto são justamente vocês. A ideia é que consigamos sair 

daqui com uma proposta que atenda a todo mundo. O ótimo de Pareto é possível na 

cultura, e vamos chegar nele (informação verbal).153  

 

O produtor Frederico Cardoso reforçou algumas das principais demandas, como o piso 

de 1% sobre a arrecadação do ISS, a definição de um calendário fixo, tetos para o contribuinte 

incentivador e produtor cultural, maior diálogo com o Poder Executivo e, especialmente, a 

incorporação das regras, no corpo da lei, para evitar as sucessivas alterações a cada ano e /ou 

gestão: 

Quero relembrar aqui que, neste mesmo salão, tivemos o compromisso do Secretário 

e da sua chefe de gabinete de nos ouvir e conversar conosco, antes de soltar qualquer 

procedimento para a Lei de Incentivo, que é o tema desta Audiência Pública. Não 

houve conversa nenhuma e soltaram a regra do jogo, exatamente, da mesma forma 

como vinha acontecendo nos últimos anos. Por que será que isso tudo acontece? Não 

é só nesta gestão, mas por que isso acontece sempre? As pessoas que estão 

administrando o Rio de Janeiro, ao longo dos últimos vinte, trinta anos, não estão 

                                                           
151 Anilia Francisca, Diler Trindade, Frederico Cardoso, Gisela de Castro, José Carlos Secco, Leonardo Gall, 

Nivalda Aguiar, Paula Brandão, Paulo Branquinho, Ricardo Silva e Viviane Ayres. Participaram, ainda, 

contribuindo numa última rodada, os produtores Júnior Perim, Marcela Bronstein, Márcia Dias, Nayse Lopez e 

Rosana Lanzelotte (Justificativa do projeto de Lei 232-A). 
152 Obs.: na transcrição oficial consta a palavra “vez”, mas o correto é “mês”.  
153 Discurso de abertura do vereador Paulo Messina na Audiência Pública da Comissão de Educação e Cultura, 

Plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 9 de abril de 2012. Tema: discussão da Lei do ISS para 

incentivo à cultura carioca.  



121 

 

ouvindo a sociedade civil. Precisamos nos fazer ouvir e que os outros nos ouçam 

(informação verbal).154 

 

A produtora Paula Brandão apontou os impactos que os problemas na operacionalização 

da lei geravam no setor e seus agentes: 

 

Todo mundo discutiu durante muito tempo. Cada mês que passa é um mês a menos 

de renúncia que a gente tem. E mesmo depois de todo esse período truculento que a 

gente viveu, a Secretaria de Cultura, por muito pouco, deixou de utilizar a renúncia 

de março. Quer dizer, até a semana passada, a informação que todos os produtores 

tinham era que a renúncia de março não teria como ser aproveitada, por uma questão 

burocrática. Mais uma vez, a informação chegou diretamente ao prefeito, que hoje 

conseguiu, junto com a Secretaria de Fazenda, reverter a situação. O que estou 

querendo resumir? Acho que a lei precisa, sim, mudar em muitos pontos, mas acho 

que o ponto principal é a gestão da lei. Então, enquanto a gente não tiver uma 

Secretaria de Cultura que realmente se interesse pelo funcionamento dessa lei e pense 

em estratégias de melhor fazê-la operar, não vejo mudança que salve a situação 

(informação verbal).155  

 

Ao longo de 2012 foram inúmeras as reuniões e discussões do grupo com produtores e 

Secretaria Municipal de Cultura, até se chegar a uma proposta azeitada, democrática,156 pronta 

para ir a plenário. Em agosto, já havia um projeto substitutivo e em dezembro ele foi aprovado 

pelos vereadores. Em 14 de janeiro de 2013, foi promulgada a nova lei do ISS, Lei 5.553. 

 

3.5  Nova gestão na SMC implementa a Lei 5.553/13 

 

Ainda em dezembro de 2012, Eduardo Paes nomeou Sérgio Sá Leitão para a secretaria 

da Cultura no lugar de Emilio Kalil. Presidente da RioFilme desde 2009, e com participação na 

gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura,157 no BNDES e na Ancine, ele acumulou os 

dois cargos (MESSEDER, 2016, p. 22). Quando houve a votação da nova lei na Câmara 

Municipal, SSL158 já era o secretário e foi formando sua equipe. Messeder (2016) aborda as 

políticas públicas de cultura no município do Rio de Janeiro no período de 2013–2014: 

                                                           
154 Fala de Frederico Cardoso na Audiência Pública da Comissão de Educação e Cultura, Plenário da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro, em 9 de abril de 2012. Tema: discussão da Lei do ISS para incentivo à Cultura 

Carioca.  
155 Fala de Paula Brandão na Audiência Pública da Comissão de Educação e Cultura, Plenário da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro, em 9 de abril de 2012. 
156 De acordo com Paulo Messina, “foram realizadas (a) entrevistas preliminares com produtores culturais; (b) 

audiências e debates públicos para discussão e eleição de um Grupo de Trabalho (GT), formado por diversas 

áreas culturais e produtores de portes variados, e (c) reuniões do GT em questão, nas quais todos os artigos que 

ora lhes apresento foram discutidos e votados, um a um, e hoje contam com o apoio – se não unânime – da 

absoluta maioria do setor cultural” (Projeto de Lei 232-A). 
157 De 2003 a 2006, exerceu a chefia de gabinete e a secretaria de políticas culturais. 
158 Sérgio Sá Leitão, ou SSL como era chamado por sua equipe. 
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Os anos de 2013 e 2014 foram um período de mudança e de muita atividade na 

Secretaria Municipal de Cultura, bem como de montagem de uma equipe bastante 

integrada, de definição de um conjunto variado e ao mesmo tempo complementar de 

atividades nas suas diversas áreas de atuação. Foi também um período de consolidação 

de um modelo de gestão que traz as marcas de maior profissionalização, de mais 

transparência na tomada de decisões e na busca de resultados, bem como de maior 

capacidade de escuta com relação aos atores mais diretamente envolvidos na produção 

cultural na cidade do Rio de Janeiro, o que, evidentemente, não impede eventuais 

desacordos e protestos de diferentes atores sociais (MESSEDER, 2016, p. 21).  

 

Danielle Nigromonte159, profissional com experiência em gestão pública de cultura 

assumiu a subsecretaria de cultura e Carlos Corrêa,160 da Controladoria Geral do Município, a 

subsecretaria de gestão. Os dois foram peças-chave nas transformações que ocorreram, tanto na 

abertura de diálogo com o mercado quanto na interlocução da secretaria com as outras 

instâncias administrativas da prefeitura (MESSEDER, 2016, p. 21).  

Apesar de a nova lei ter sido promulgada em janeiro, precisava ser regulamentada pelo 

poder público e, se isso demorasse, menor seria a renúncia fiscal. Até março, não havia 

sinalização de edital. 

 

[...] Em todos os sentidos é um desperdício. Hoje chegamos a 18 de março e, 

considerando um tempo mínimo para a publicação dos editais dos contribuintes 

incentivadores e dos produtores culturais, as etapas de inscrição, avaliação de projetos 

e cálculo da proporcionalidade, provavelmente mais um mês de renúncia será perdido. 

Ou seja, dificilmente os valores relativos à competência março / desembolso abril 

serão computados, deixando apenas oito meses (competências de abril e novembro) 

para os recolhimentos.
161

 

 

A partir de então, a postura da SMC em relação aos produtores culturais, de um modo 

geral, mudou. Ao invés de confronto, ampliou a escuta e realizou de forma pioneira uma 

consulta pública sobre o edital de produtores e incentivadores, estimulando a participação. No 

mês seguinte, foram publicados os atos necessários à operacionalização do incentivo fiscal.162 

Em 14 de maio de 2013, foi lançado no Imperator163 o Programa de Fomento à Cultura Carioca 

                                                           
159 Servidora pública concursada como professora de história, com mais de 20 anos de experiência na 

administração pública, sendo que 15 com dedicação integral à gestão pública de cultura (MESSEDER, 2016, p. 

33). 
160 Contador e concursado na Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, ocupou cargos importantes na 

gestão pública (MESSEDER, 2016, p. 21). 
161 Parte de e-mail enviado ao secretário de cultura, assinado por Adailton Medeiros (Ponto Cine), Isabel Seixas 

(M’Baraká), Júnior Perim (Circo Crescer e Viver), Marcela Bronstein (Vulkana Bronstein), Paula Brandão 

(Baluarte Agência) e Silvana Malheiros (ArteEnsaio), em 19 de janeiro de 2013.   
162 Decreto 37.031/2013 regulamentando a Lei 5.553; Resolução SMC 258/2013; CCPC. Regimento interno; 

Resolução SMC 291/2014 instituindo as normas para a prestação de contas; Resolução Conjunta CGM, SMC e 

SMF 03/2013 que dispõe sobre a utilização dos Incentivos Fiscais. 
163 Centro Cultural João Nogueira, no bairro do Méier. 
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2013, com as presenças de Eduardo Paes e Sérgio Sá Leitão, e anunciados R$ 43 milhões para 

o Programa de Fomento Indireto (Lei do ISS), um recorde.  

Apesar da existência da nova lei e também do decreto regulamentador, a implementação 

foi problemática, pois na etapa de inscrição164 mais de 50% dos incentivadores inscritos foram 

inabilitados. As 95 empresas aprovadas, juntas, representavam R$ 18.883.674 apesar de uma 

renúncia de mais de R$ 40 milhões. As justificativas apresentadas pela CCPC, eram, no 

mínimo, curiosas.  

Num dos casos, as inscrições das filiais de um patrocinador foram inabilitadas pelo fato 

de um mesmo funcionário ter feito o cadastramento dos vários CNPJs das empresas. A CCPC 

alegou que um mesmo funcionário não poderia ter vínculo empregatício com “várias” empresas 

ao mesmo tempo,165 o que não fazia sentido, já que a própria Lei 5.553/13 contemplava grupos 

econômicos.  

Após muita contestação, foi aberta uma segunda etapa de inscrição para incentivadores, 

com esclarecimento prévio de procedimentos operacionais para evitar nova leva de 

inabilitações. O saldo a ser utilizado era de R$ 24.038.830, no entanto, na elaboração do edital 

03/2013, os valores a serem cadastrados pelas empresas, limitados a 5% (empresas) ou 10% 

(grupos econômicos), foram calculados com base no saldo de renúncia e não sobre o seu valor 

total (R$ 42.992.500), o que provocou um subaproveitamento do potencial de investimento das 

empresas. Muito provavelmente, houve diferentes interpretações jurídicas sobre essa base de 

cálculo (renúncia total ou saldo disponível), mas o fato é que isso provocou um “desperdício” 

de cerca de R$ 5 milhões para o incentivo à cultura em 2013. Além disso, de acordo com os 

dados da CGM, do orçamento final de R$ 42.922.503, foram empenhados 81%, ou seja, R$ 

34.568.326. 

Em agosto, produtores e o vereador Paulo Messina se reuniram com os subsecretários 

de cultura para apresentarem sugestões para o edital de 2014 e evitar a repetição dos problemas 

de 2013. Na pauta:  

 

a) padronização de modelos de documentos como anexos do edital; 

b) supressão da inabilitação automática dos incentivadores – abrir no calendário um prazo 

para os recursos das empresas; 

c) publicação de pareceres com as razões da inabilitação, tornando os processos mais 

transparentes; 

                                                           
164 Publicação dos resultados no Diário Oficial do Município em 29 de março de 2013. 
165 E-mail enviado à autora pela Secretaria Executiva da CCPC, em 29 de março de 2013. 
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d) utilização do site da SMC como portal de informações atualizadas e contendo a listagem 

completa dos projetos; 

e) supressão da exigência da adequação do orçamento ao valor captado e sim ao aprovado, 

evitando retrabalho; 

f) extinção das cartas de anuência – procedimento contra a lógica da produção e que gera 

apenas burocracia; 

g) promoção de reuniões com contribuintes para esclarecimentos; 

h) anuência da captação complementar em anos fiscais distintos, respeitando a validade do 

certificado. 
 

Figura 23: Reunião de produtores com Paulo Messina e Secretaria de Cultura em 22 de agosto 

de 2013. 

 

 
Eduardo Marques, Paula Brandão, Marcela Bronstein, Paulo Messina, Suzana Aragão, Amanda Sampaio, Isabel 

Seixas, Danielle Nigromonte e Carlos Corrêa 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Em 11 de setembro de 2013, Eduardo Marques,166 do setor de prestação de contas e com 

formação em gestão pública167 foi nomeado secretário executivo da CCPC e inúmeras ações 

foram implementadas: a realização de encontros entre a SMC, produtores e incentivadores para 

apresentação da nova lei; padronização de formulários; elaboração de manual de procedimentos 

exclusivo para a CCPC; certificados de participação para incentivadores entre outras. Uma das 

mais importantes foi a transformação no relacionamento entre a CCPC e os produtores. 

                                                           
166 Eduardo Marques se formou em contabilidade e possui especialização em Gestão Pública Moderna e em 

Parcerias Público-Privadas (FGV/SP) e em certificação ISO (International Standartization for Organization). 

Relato do próprio, em 19 de fevereiro de 2017.  
167 Eduardo Marques participou da reunião de 22 de agosto de 2013. 
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3.6 A nova Lei do ISS (5.553/13): características e primeiros resultados 

 

A nova lei incorporou as principais demandas dos produtores, feitas ao longo dos quase 

20 anos de utilização do mecanismo. Nesta seção, vamos apresentar as suas principais 

características. 

 

3.6.1 Renúncia fiscal de 1% da arrecadação sobre o ISS168 

 

A nova lei explicitou textualmente o montante para a renúncia fiscal de, no mínimo, 1% 

da receita de ISS e os valores de renúncia, a partir de 2013, atingiram outros patamares. 

 

Gráfico 23: Renúncia fiscal: comparativo das Leis 1.940/92 (1995–2012) e 5.553/13 (2012–

2016). 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em 2012, o incentivo fiscal já tinha sido muito superior ao do ano anterior pela 

duplicação do valor da renúncia. A partir de 2013, ao final da segunda gestão de Paes (2016), 

os valores dispararam, em função da também crescente arrecadação do ISS. A cidade sediou 

vários eventos, como a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em 2013, a Copa do Mundo 2014 

e as Olimpíadas 2016, além do incremento da atividade econômica no município aquecendo o 

setor de serviços. 

Se observarmos o gráfico 24, podemos perceber que as curvas da arrecadação com o 

ISS e a de renúncia fiscal se distanciam no período de 2005 a 2011, o que significa que a 

                                                           
168 Calculado sobre a arrecadação do ano anterior ao edital, no caso da Lei 5.553, de 2013. 

Lei 1940/92 

Lei 5.553/13 
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arrecadação cresceu, mas os recursos para o incentivo à cultura se mantiveram nos mesmos 

patamares, voltando a se reaproximar em 2012.  

É fundamental ressaltar que, no caso de uma eventual diminuição na arrecadação – 

cenário realista –, poderá haver um descasamento entre os valores comprometidos para o 

incentivo à cultura estabelecidos num determinado ano e o “caixa”, pois ocorrem em exercícios 

distintos. Em outras palavras, num cenário de crise, não se sabe quais os impactos desse 

comprometimento de recursos com um gap de dois anos entre o cálculo e a efetivação da 

despesa. 

 

Gráfico 24: Comparativo da arrecadação com o ISS X renúncia fiscal para incentivo à cultura 

– 2000 a 2016. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.6.2 Definição e implementação de calendário fixo 

 

O estabelecimento de um calendário tornou o mecanismo mais organizado, acessível e 

transparente e já era uma das sugestões feitas pelo ProCult169 em 2005. Toda a elaboração e 

publicação dos editais passou a ser feita no ano anterior ao do exercício fiscal,170 assim como a 

aprovação dos projetos, habilitação de incentivadores e entrega de termos de compromisso, 

permitindo o aproveitamento integral dos impostos pagos pelas empresas nos 12 meses do ano.  

A partir de maio, os produtores culturais inscrevem seus projetos e em julho conhecem 

os resultados da aprovação (aprovados, aprovados com ressalvas e reprovados). Em agosto, é a 

vez dos incentivadores se inscreverem, em setembro é divulgado o resultado da habilitação, 

ainda sem valores, e somente em outubro é publicada a lista oficial dos patrocinadores com os 

respectivos valores para incentivo. A partir de então, os termos de adesão à lei são assinados e, 

                                                           
169 Fórum de Produtores Culturais do Rio de Janeiro com a Secretaria de Cultura em 2005. 
170 Exercício fiscal – o ano de utilização da renúncia fiscal. 
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na sequência, ocorre a entrega dos termos de compromisso, com a escolha dos projetos pelas 

empresas. Tudo é feito por malote expresso pelos Correios. Não há entrega presencial de 

documentos, otimizando o trabalho da equipe da CCPC. 

 

Figura 24: Calendário fixo da nova lei do ISS – Lei 5.553/13. 

 
Fonte: Calendário Fixo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (ISS).  

 

A utilização da nova Lei do ISS requer investimentos por parte do proponente. É 

fundamental a leitura e o entendimento de todas as etapas do mecanismo, assim como a 

capacidade de institucionalização que permita gerar redes de relacionamento entre múltiplos 

agentes. Nesse campo, é necessário compreender também as motivações das empresas ao 

incentivarem projetos e procurar estabelecer conexões com os projetos. Esta expertise faz parte 

da lógica do mecanismo. 
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Além disso, a utilização da lei do ISS requer também muito planejamento, pois o tempo 

transcorrido entre a inscrição do projeto e o início do repasse dos recursos, é de, no mínimo, 

um ano. Considerando que os repasses são feitos em lotes, também há que se considerar a 

possibilidade deste prazo chegar a dois anos. Há muitos produtores que se inscrevem nos editais 

com a ilusão de receberem recursos de forma instantânea.  

A falta de compreensão da complexa sistemática do mecanismo e a incapacidade de 

institucionalização de alguns players pode gerar frustração e críticas, muitas vezes, infundadas. 

 

3.6.3 O critério de proporcionalidade e o fim da fila 

 

Todas as empresas incentivadoras aptas171 a utilizarem o mecanismo podem se inscrever 

considerando como teto, tanto o montante de 20% do seu ISS pago no ano anterior como 

também o limite de 5% da renúncia fiscal anual. A nova lei permite que todos os incentivadores 

possam ser contemplados e o montante destinado a cada um é rateado conforme o tamanho de 

seu faturamento.172 

Como o somatório dos valores pleiteados pelas empresas geralmente ultrapassa e muito 

o montante da renúncia fiscal, aplicar-se-á a proporcionalidade entre o somatório total dos 

valores inscritos pelos contribuintes incentivadores e a renúncia.  

Para exemplificar, vamos tomar como referência os números do edital de incentivadores 

01/2014, lançado no ano de 2014 para o exercício fiscal de 2015. O montante total inscrito pelas 

362 empresas habilitadas foi de R$ 107.638.071. No entanto, a renúncia total disponível foi de 

R$ 47.955.706, ou seja, 44,55% do valor pleiteado pelos patrocinadores.173 A empresa Contax, 

por exemplo, se inscreveu no valor de R$ 2.397.000 e com a aplicação do fator de redução de 

44,55%, o montante calculado para utilização foi de R$ 1.067.929.174  

Desconsiderando os pequenos incentivadores, que veremos a seguir, a fórmula adotada 

na lei para o cálculo de quanto cada incentivador poderá utilizar é a seguinte: 

 

 

 

 

 

                                                           
171 Empresas que cumprem os requisitos do edital. 
172 O valor a ser efetivamente utilizado por cada contribuinte incentivador deverá obedecer ao critério de 

proporcionalidade entre o total inscrito por todos os contribuintes incentivadores e o valor total da renúncia 

estabelecido nessa Lei” (Lei 5.553/13, Art. 7º). 
173 R$ 47.955.703 / R$ 107.638.071,90 = 44,55%. Este é o fator de redução a ser aplicado no montante pleiteado 

inicialmente por cada incentivador, para este determinado ano de 2015.  
174 Dados fornecidos pela CCPC – arquivo “Planilhão / proporcionalidade”. 
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Quadro 6: Cálculo do valor de incentivo para os contribuintes incentivadores175 

 

 
Fonte: Artigo 7º § 4º da Lei 5.553/13. 

 

Esse mecanismo da proporcionalidade permite a participação de todos os incentivadores 

que queiram aderir à lei, mas a pulverização de recursos entre mais empresas exige um esforço 

maior de captação por parte dos produtores culturais.  

 

3.6.4 A figura do pequeno incentivador e dos grupos econômicos 

 

O processo de elaboração da nova lei contemplou empresas de pequeno e médio porte, 

que poderiam se sentir desestimuladas a participar em função do critério de proporcionalidade. 

Por isso, foi criada a categoria do pequeno incentivador, empresas cujo valor de inscrição não 

ultrapasse 0,2% da renúncia. Os pequenos contribuintes não estão sujeitos à proporcionalidade 

para que não haja uma redução do valor pleiteado, que já é inferior em relação às maiores 

empresas. Isso só vai ocorrer se o somatório de todos os pequenos ultrapassar 15% do valor 

total da renúncia.   

Dessa forma, quando do cálculo do valor dos incentivadores, exclui-se o somatório dos 

pequenos, não sujeitos à proporcionalidade. A fórmula adotada na lei, considerando que o 

somatório de pequenos incentivadores seja inferior à 15% do total da renúncia, é a seguinte: 

                                                           
175 Considerando que o somatório dos pequenos incentivadores (inscritos num valor de até 0,2% da renúncia) 

ultrapasse 15% da renúncia fiscal. Nesse caso, a fórmula é adotada para todas as empresas. 
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Quadro 7: Cálculo do valor de incentivo para os contribuintes excluindo-se os pequenos 

incentivadores. 

 

 
Fonte: Artigo 7º § 3º da Lei 5.553/13. 

 

Por outro lado, a lei reconheceu os grandes incentivadores e criou mecanismos para 

evitar a concentração de recursos entre eles. As empresas com filiais ou sujeitas ao mesmo 

controlador – considerados grupos econômicos – devem mencionar essa característica no ato 

de inscrição e o valor máximo de inscrição, considerando o somatório de todas as empresas 

pertencentes ao grupo, não pode ultrapassar 10% da renúncia. 

 

3.6.5 Limite de valor para os produtores culturais 

 

O teto para a inscrição de produtores culturais foi fixado em 2% da renúncia, 

independentemente da quantidade de projetos inscritos, sendo que, no caso de cooperativa ou 

entidade representativas de classe e com finalidade exclusivamente cultural, o limite será de 

3%, desde que cada projeto respeite o limite de 2%. As categorias de produtores são: WEC 

(Empresa); WAC (Associação); WIC (Instituto); WCC (Cooperativa) e WFC (Fundação).   

Não há previsão de grupos econômicos de produtores na nova legislação, o que permite 

que proponentes com mais de um CNPJ – ou sujeitos ao mesmo controlador – captem recursos 

num valor superior ao permitido. 

 

3.6.6 Abatimento de 100% para as empresas, financiamento integral dos projetos pela lei de 

incentivo 

 

A nova lei também assumiu, oficialmente, o que se sabia há 20 anos: não havia aporte 

de recursos privados como contrapartida obrigatória, como previsto originalmente na 

legislação, assim como a classificação dos projetos em normais e especiais. Nesse aspecto, o 
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principal objetivo para a criação da lei em 1992, que era trazer recursos privados para o fomento 

à cultura no município em complementação aos valores de renúncia disponibilizados pelo poder 

público, não foi atingido.  

 

3.6.7 Adoção de preços referenciais para a elaboração dos orçamentos 

 

Na tentativa de manter os preços dos projetos em patamares de mercado, os editais de 

produtores culturais passaram a recomendar a observância da tabela “Indicadores de Preços da 

Cultura”, elaborada pela FGV/MinC, sobre preços praticados no setor cultural, tanto de serviços 

quanto de mão de obra, para a elaboração e consequente aprovação do orçamento dos projetos.  

Ainda que a tabela apresente inconsistências, seja em função de valores defasados, fictícios ou 

pela dificuldade de homogeneização de preços em atividades artístico-culturais e em diferentes 

praças, a obrigatoriedade de se observar parâmetros – ou justificar as discrepâncias – é uma 

medida importante para que a CCPC tenha maior segurança na aprovação dos orçamentos. Com 

essa medida, foram extintos os termos de ciência. 

 

3.6.8 Fim do dirigismo 

 

O Decreto 37.031 de 12 de abril de 2013 estabeleceu que “a temática dos projetos será 

de livre escolha do produtor, sem qualquer dirigismo de tema ou área cultural”. Ainda assim, é 

possível que futuros decretos criem exceções como as detectadas nos governos Cesar Maia. 

  

3.6.9 Sobre a redução da alíquota de ISS sobre as atividades culturais 

 

Um dos últimos artigos da lei prevê que: 

 

Art. 15. O Poder Executivo poderá propor a redução ou eliminação da alíquota do 

Imposto Sobre Serviços incidente sobre as atividades culturais mencionadas no art. 

2º, estabelecendo ainda, com base em parecer da Comissão Carioca de Promoção 

Cultural, o montante e a forma da contrapartida devida nesses casos, a ser utilizado 

em benefício da maior participação dos setores carentes no processo de produção 

cultural e na fruição de seus resultados e produtos (DECRETO 37.031/2013). 

 

Apesar de ser uma antiga demanda da categoria de produção cultural e de também 

constar na Lei 1.940/92, a redução das alíquotas de ISS para a cultura não foi implementada 

por nenhum governo, provavelmente por significar uma queda de braços com a Secretaria de 
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Fazenda. Por isso, a receita recebida pelo produtor sobre os serviços prestados ao projeto, 

continua tributada integralmente pelo ISS. 

É importante mencionar dois pontos. O primeiro é que há um eterno temor no mercado 

de que haja, no futuro, a exigência da emissão de nota fiscal relativa aos valores totais176 

recebidos no incentivo e não sobre a efetiva remuneração do proponente pelos serviços 

prestados. Se o produtor emitir uma nota fiscal sobre o valor total do patrocínio haverá 

bitributação, pois todos os recursos utilizados para pagamento a fornecedores são tributados, 

incluindo a remuneração do próprio proponente pelos serviços prestados. O que leva ao segundo 

ponto, que é o da emissão de nota fiscal “dele para ele mesmo”. 

Para que um produtor consiga emitir uma nota fiscal dele para ele mesmo, ou seja, atuar 

como contratante e prestador, deve preencher os dados da nota carioca sem, no entanto, digitar 

o seu CNPJ, conforme orientações da própria Secretaria de Fazenda. Esse procedimento, na 

realidade permite que o produtor pague impostos exclusivamente sobre os serviços prestados 

ao projeto. A emissão de nota fiscal sobre o montante do patrocínio e não sobre a receita efetiva 

do produtor, seria extremamente danosa à saúde financeira da cadeia de fornecedores. Até o 

momento, a incidência de ISS tem sido feita sobre cada pagamento realizado com os recursos 

do projeto e não sobre o valor total do patrocínio.177 

 

3.6.10 Formalização de procedimentos operacionais e de comunicação 

 

Operacionalmente, os procedimentos foram sendo melhorados, como o 

direcionamento178 automático de recursos por parte dos incentivadores, antes feito em papel; 

informações sobre os editais passaram a ser disponibilizadas também no site da SMC;179 

incrementou-se a comunicação entre SMC e os agentes; foi feita divisão de tarefas entre a 

CCPC e criados e-mails específicos para facilitar a gestão, como o acompanhamento dos 

cronogramas, assuntos sobre a pendência de documentos, entre outros.  

 

                                                           
176 Se houver emissão de nota no recebimento do incentivo, o proponente pagará impostos sobre receitas que não 

receberá.  
177 “Art. 14. Os recursos de que trata esta lei, recebidos pelo produtor cultural para execução do projeto aprovado 

pela Comissão, não serão computados na base de cálculo do ISS, desde que tenham sido efetivamente utilizados 

na execução dos referidos projetos” (Lei 5.553). 
178 As empresas incentivadoras precisavam apresentar, mensalmente, os comprovantes de recolhimento do 

imposto e do incentivo cultural, em papel, na SMC, com assinatura do responsável. Em 2016, esse processo 

passou a ser feito diretamente num sistema da SMC, no qual também é possível priorizar os repasses para cada 

projeto quando há mais de um incentivado. 
179 O site da SMC realmente reúne as informações sobre o fomento indireto, porém a estrutura de navegação é 

primária. 



133 

 

3.6.11 Diminuição da concentração de recursos entre proponentes e incentivadores 

 

Uma crítica recorrente em relação às leis de incentivo é a concentração de recursos entre 

poucos. As regras de funcionamento do novo mecanismo promoveram uma melhor distribuição 

tanto entre incentivadores quanto entre os proponentes, em função dos tetos percentuais sobre 

a renúncia fiscal para ambos agentes. No apêndice, são apresentados gráficos sobre os dez 

maiores incentivadores, proponentes e projetos, anualmente, de 1994 a 2015, e seus respectivos 

percentuais de participação. Com base nesses dados, é possível afirmar que houve diminuição 

na concentração de recursos entre os agentes. 

Também foi feito um levantamento da concentração dos dez maiores incentivadores 

agrupados por períodos, acompanhando as mudanças de governo. Como nos anos de 2003 a 

2008 ficou em operação o fundo de 30%, foram elaborados dois levantamentos, um 

considerando o fundo como um dos incentivadores e um outro, excluindo-o da base.180 

 

Quadro 8: Comparativo sobre a concentração de recursos dos dez maiores incentivadores, 

agrupados por períodos, considerando o fundo de 30% como um dos incentivadores. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Quadro 9: Comparativo sobre a concentração de recursos dos dez maiores incentivadores, 

agrupados por períodos, excluindo o fundo de 30% como um dos incentivadores. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A segunda gestão de Cesar Maia (2005–2008) foi o período com maior concentração de 

recursos entre os maiores incentivadores, com índices de 80% (com fundo) ou de 73% (sem o 

                                                           
180 Os valores dos períodos 1, 4 e 5 não se alteram nas tabelas em função de não ter ocorrido o fundo de 30%. 

PERÍODO INÍCIO FIM SOMA TOP 10 SOMA RENÚNCIA

PERCENTUAL TOP 

10 SOBRE 

RENÚNCIA

Período 1 1997 2000 11.956.597,97 16.592.317,65 72,06%

Período 2 2001 2004 15.430.341,19 24.636.055,49 62,63%

Período 3 2005 2008 20.991.990,20 26.217.309,53 80,07%

Período 4 2009 2012 40.040.538,59 62.277.534,23 64,29%

Período 5 2013 2015 36.999.353,58 122.655.518,77 30,17%

PERÍODO INÍCIO FIM SOMA TOP 10 SOMA RENÚNCIA

PERCENTUAL TOP 

10 SOBRE 

RENÚNCIA

Período 1 1997 2000 11.956.598 16.592.318 72,06%

Período 2 2001 2004 12.153.164 21.037.340 57,77%

Período 3 2005 2008 13.170.390 17.899.488 73,58%

Período 4 2009 2012 40.040.539 62.277.534 64,29%

Período 5 2013 2015 36.999.354 122.655.519 30,17%
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fundo). O percentual diminuiu ligeiramente no início da gestão de Paes (64%), mas, com a 

operacionalização da nova lei, esse valor baixou para 30% no período de 2013–2015,181 

comprovando a melhoria na distribuição de recursos. 

 

3.6.12 Aumento no número de participantes inscritos: produtores e incentivadores 

 

É possível afirmar que houve aumento no interesse de produtores e empresas, pois o 

número de inscrições de ambos aumentou em relação aos patamares dos exercícios anteriores. 

 

Gráfico 25:  Número total de incentivadores que se inscreveram na Lei do ISS, 2009–2016. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora.

182 

 

A normatização de procedimentos, o calendário fixo, o critério de proporcionalidade, a 

aproximação entre a SMC e os incentivadores, o aumento da renúncia fiscal e a diminuição da 

utilização da Lei Rouanet devem contribuído para o aumento de incentivadores que se 

interessaram pelo incentivo fiscal no município. 

 

                                                           
181 Para saber mais sobre a concentração de recursos entre os participantes, consulte o apêndice. 
182 A partir de informações do relatório gestor, à exceção do dado de 2013, estimado a partir do número de 

incentivadores aceitos (90+97). Relatórios do sistema gestor da CCPC, disponíveis somente a partir de 2009. 

Lei 1940/92 

Lei 5.553/13 
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Gráfico 26: Número de produtores inscritos 2009–2016.183 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O período que antecedeu a nova lei foi repleto de excepcionalidades, provocando 

alterações na demanda de recursos por parte de produtores, com reflexos também no número 

de projetos inscritos. A partir de 2013, com a “estabilização das regras”, o número de inscrições 

de produtores oscilou menos e um futuro estudo poderá observar se ele se manterá nos mesmos 

patamares.  

Há que se considerar que, com a atual crise financeira do estado do Rio de Janeiro e do 

país, poderá ocorrer uma diminuição dos recursos para incentivo por meio de ICMS e pela 

Rouanet, provocando um aumento da demanda por recursos via Lei do ISS, especialmente por 

não haver exigência de contrapartida por parte das empresas e nem obrigatoriedade de lucro,184 

aumentando o número de participantes. 

A inscrição de projetos também cresceu e deve se estabilizar nos próximos anos, a não 

ser que a migração de produtores que utilizem outras leis altere esse quadro, como 

mencionamos. Como os certificados de enquadramento são válidos até o fim do ano seguinte à 

data de sua expedição e podem ser renovados pelo mesmo período, não é necessário reinscrever 

anualmente os projetos.185 

 

                                                           
183 O número em 2016 representa os inscritos no edital realizado em 2015. O pico em 2011 foi resultado de uma 

demanda reprimida, como já explicado anteriormente. 
184 Relembrando que para as empresas patrocinadoras utilizarem a Lei do ISS não é necessário “dar lucro”. O 

cálculo é feito sobre a emissão de notas fiscais, o que num contexto de crise apresenta menos oscilações. 
185 A inscrição anual dos mesmos projetos que não conseguiram captação seria um desperdício de recursos 

públicos (homem/hora para análise, publicação de editais, resultados entre outros processos). 

Lei 1940/92 

Lei 5.553/13 
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Gráfico 27: Número de projetos culturais inscritos: 1994–2016. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.6.13 Incremento da produção cultural 

 

A quantidade de empresas incentivadoras e produtoras também aumentou, assim como 

o número de projetos realizados.  

 

Gráfico 28: Quantidade de incentivadores que firmaram termos de compromisso até 2015. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Lei 1940/92 

Lei 5.553/13 
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Gráfico 29: Quantidade de proponentes que firmaram termos de compromisso até 2015. 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

 

Gráfico 30: Quantidade de projetos que firmaram termos de compromisso até 2015. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.6.14 Os segmentos 

 

Novas categorias de atividades culturais foram criadas, mas ainda há muita confusão 

durante o cadastro dos produtores, pois há certas sutilezas nos conceitos provocando falta de 

padronização nos cadastros.  

Procuramos observar a distribuição de projetos, recursos e incentivadores entre os 

diferentes segmentos culturais para entendermos se há concentração ou preferência dos 

incentivadores por segmentos específicos. 

 

Lei 1940/92 

Lei 5.553/13 

Lei 1940/92 

Lei 5.553/13 
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Gráfico 31: Somatório do valor total dos termos de compromisso de 2013 a 2015 por 

segmento. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Literatura é destaque absoluto nos últimos anos, tanto no montante total de recursos por 

segmento, quanto na quantidade de projetos e de preferência dos incentivadores. De 2013 a 

2015, cerca de 22% dos termos assinados foram para o segmento de literatura, seguido de teatro 

e audiovisual com 20% cada e, em terceiro lugar, o segmento música, com 13%.  

 

Quadro 10: Número de projetos de 2013 a 2015, por segmento, que firmaram termos de 

compromisso. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Segmentos No. Projetos Valor total

2013 2014 2015

LITERATURA 35 52 46

AUDIOVISUAL 33 37 36

TEATRO 19 32 44

MÚSICA 12 24 26

ARTES VISUAIS 9 10 11

DANÇA 6 8 9

BIBLIOTECAS 2 4 3

CIRCO 3 3 3

MULTIPLATAFORMA E TRANSMÍDIA 3 6 14

CENTROS CULTURAIS E MUSEUS 5 3 7

FOTOGRAFIA 1 4 2

PATRIMÔNIO E PRESERVAÇÃO 1 4 5

ARTESANATO E FOLCLORE 1 0 1

MODA 0 0 1
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Quadro 11: Número de proponentes de 2013 a 2015, por segmento, que firmaram termos de 

compromisso. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 12: Número de incentivadores de 2013 a 2015, por segmento, que firmaram termos de 

compromisso. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Teatro e audiovisual só superam literatura na quantidade de proponentes que firmaram 

termos de compromisso. No restante dos números, literatura predomina especialmente na 

quantidade de incentivadores que apoiam os seus projetos.  

Algumas causas possíveis para explicar esses números: proponentes em literatura são 

os mais antigos na utilização da lei, conhecem o mecanismo e têm maior rede de 

relacionamentos com empresas; crise no segmento editorial incluindo a interrupção do fomento 

governamental federal para livros, aumentando o número de agentes tentando captar recursos; 

segmento operacionalmente mais simples de gerenciar, atraindo profissionais de outros setores 

da comunicação; possibilidade de um produto físico, como brinde final de ano, tornando o 

segmento mais atrativo aos patrocinadores, entre outras. Também é interessante observar outros 

índices, como valores médios por projeto, proponente e incentivador, apesar de que devemos 

ter em vista que os projetos culturais têm portes muito distintos, mesmo os de mesmo segmento. 

Segmentos No. Proponentes Valor total

2013 2014 2015

LITERATURA 22 21 27

AUDIOVISUAL 31 35 34

TEATRO 19 29 41

MÚSICA 11 22 23

ARTES VISUAIS 7 8 11

DANÇA 6 7 9

BIBLIOTECAS 2 3 3

CIRCO 3 3 3

MULTIPLATAFORMA E TRANSMÍDIA 3 6 13

CENTROS CULTURAIS E MUSEUS 3 3 7

FOTOGRAFIA 1 4 2

PATRIMÔNIO E PRESERVAÇÃO 1 3 5

ARTESANATO E FOLCLORE 1 0 1

MODA 0 0 1

Segmentos No. Incentivadores Valor total

2013 2014 2015

LITERATURA 68 80 122

AUDIOVISUAL 39 52 59

TEATRO 28 48 66

MÚSICA 14 35 63

ARTES VISUAIS 25 23 18

DANÇA 5 12 20

BIBLIOTECAS 5 12 4

CIRCO 6 8 5

MULTIPLATAFORMA E TRANSMÍDIA 4 8 26

CENTROS CULTURAIS E MUSEUS 6 3 11

FOTOGRAFIA 1 5 2

PATRIMÔNIO E PRESERVAÇÃO 1 3 6

ARTESANATO E FOLCLORE 1 0 2

MODA 0 0 2
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Quadro 13: Valor médio por projeto, proponente e incentivador de 2013 a 2015, por segmento. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Segmentos Valor Médio por projeto - 2013 a 2015

LITERATURA 213.413,65

AUDIOVISUAL 224.761,97

TEATRO 268.822,93

MÚSICA 252.897,46

ARTES VISUAIS 243.252,39

DANÇA 306.567,42

BIBLIOTECAS 368.611,66

CIRCO 385.721,84

MULTIPLATAFORMA E TRANSMÍDIA 240.050,43

CENTROS CULTURAIS E MUSEUS 156.545,14

FOTOGRAFIA 160.199,76

PATRIMÔNIO E PRESERVAÇÃO 166.294,93

ARTESANATO E FOLCLORE 43.446,20

MODA 39.753,33

Segmentos Valor Médio por proponente - 2013 a 2015

LITERATURA 399.044,85

AUDIOVISUAL 238.348,61

TEATRO 283.052,42

MÚSICA 279.619,06

ARTES VISUAIS 282.008,35

DANÇA 321.319,89

BIBLIOTECAS 399.934,87

CIRCO 385.721,84

MULTIPLATAFORMA E TRANSMÍDIA 244.683,42

CENTROS CULTURAIS E MUSEUS 191.904,55

FOTOGRAFIA 160.199,76

PATRIMÔNIO E PRESERVAÇÃO 184.144,45

ARTESANATO E FOLCLORE 43.446,20

MODA 39.753,33

Segmentos Valor Médio por incentivador - 2013 a 2015

LITERATURA 107.689,99

AUDIOVISUAL 164.278,90

TEATRO 180.526,22

MÚSICA 159.782,20

ARTES VISUAIS 117.205,24

DANÇA 217.067,29

BIBLIOTECAS 171.435,58

CIRCO 194.950,02

MULTIPLATAFORMA E TRANSMÍDIA 167.297,11

CENTROS CULTURAIS E MUSEUS 135.155,44

FOTOGRAFIA 152.955,52

PATRIMÔNIO E PRESERVAÇÃO 177.681,16

ARTESANATO E FOLCLORE 26.723,10

MODA 19.876,67
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No valor médio por projeto, os segmentos de circo e bibliotecas, destoam em função de 

projetos de maior vulto nestes anos, como o Festival Internacional de Circo II edição. Já dança 

e teatro apresentam índices maiores que os demais. 

Sobre o valor médio por proponente – equivalente ao tíquete médio – desconsiderando-

se novamente circo e bibliotecas, a literatura desponta como o maior valor médio por 

proponente, ou seja, é a categoria mais eficiente na captação de recursos – cada proponente de 

literatura capta em média R$ 400.000, considerando todos os projetos, apesar de o valor médio 

por projeto do segmento literário ser inferior. Isso ocorre em função do alto índice de projetos 

por proponente no segmento, 1,59 (2013), 2,48 (2014) e 1,70 (2015). Para se ter uma ideia, 

teatro teve índices de 1,00, 1,10 e 1,07; audiovisual, de 1,06 nos três anos; e música, de 1,29, 

1,25 e 1,00, nos mesmos anos, respectivamente. 

Sobre o aporte de recursos por incentivador, os termos do segmento dança são os mais 

altos no período de 2013 a 215, seguidos por teatro e preservação. 

Para minimizar a concentração de recursos, de maneira geral, é fundamental estabelecer 

um relacionamento mais próximo com os incentivadores, como uma mão invisível do Estado 

orientando as empresas a diversificarem suas escolhas. Na gestão de Junior Perim, no segundo 

semestre de 2016, houve pelo menos dois encontros com incentivadores,186 nos quais reiterou-

se a responsabilidade das empresas na seleção dos projetos por se tratarem de recursos públicos. 

O secretário apresentou os resultados de um levantamento semelhante, no qual a literatura foi 

o setor mais beneficiado e frisou a importância de se considerarem também projetos de regiões 

com menor oferta de atividades culturais e também aqueles com maior potencial de inclusão e 

transformação social. 

 

3.6.15 Sobre os incentivadores 

 

É interessante observar, nesses primeiros, anos, o perfil das empresas incentivadoras 

pois, em comparação com o longo período anterior, a concentração entre os grandes diminuiu 

muito. Pela nova lei, as empresas podem pleitear a utilização de até 5% da renúncia do ano 

(10% no caso de grupos econômicos). No apêndice, a lista dos dez maiores incentivadores, ano 

a ano, é apresentada. É importante ressaltar que o banco de dados foi elaborado a partir do 

somatório de todos os termos de compromisso firmados. Se alguns incentivadores preencheram 

o termo de adesão, mas não os de compromisso, esse somatório será inferior ao valor original 

                                                           
186 Memorial Getulio Vargas e Museu do Amanhã. 
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da renúncia fiscal. Em outras palavras, 100% do banco de dados significa sempre o somatório 

dos termos de compromisso firmados, por isso, os percentuais dos maiores incentivadores 

apresentados no apêndice podem ser superiores a 5%, mesmo não se tratando de grupo 

econômico. 

A análise das faixas de incentivo sugere um aumento na participação de empresas 

menores. Observando o gráfico 32 referente ao ano de 2015, é possível perceber a quantidade 

de empresas com valores de incentivo inferiores a R$ 50.000. 

 

Gráfico 32: Quantidade de incentivadores de 2015 – faixas de R$ 50.000. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No ano de 2015, das 295 empresas incentivadoras, 151 participaram com menos de R$ 

50.000, ou seja, 50% dos patrocinadores são de pequeno porte. É um dado interessante, pois 

operacionalmente, esse volume de empresas acaba “absorvendo” mais do poder público.  

Se, por um lado, estimulou-se a participação dos pequenos incentivadores, por outro, é 

mais complexa a gestão, exigindo mais recursos e equipe, tanto por parte da CCPC como 

também dos produtores, que precisam de mais incentivadores para viabilizar seus projetos. 

Para se ter uma ideia, essas 151 empresas cujos termos são de até R$ 50.0000 

representam, juntas, menos de 8% do total dos termos de compromisso. Portanto, se houver a 

necessidade de diminuir a estrutura que operacionaliza a lei de incentivo em função de cortes 

orçamentários, é interessante considerar o perfil dos incentivadores na otimização dos 

processos. A contrapartida, no entanto, será a volta da concentração de recursos entre um menor 

número de empresas.   
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3.6.16 Sobre os proponentes 

 

Os produtores culturais são de portes variados e não podem utilizar mais do que 2% da 

renúncia fiscal (ou 3%, no caso de entidades de classe). Apesar do limite, a possibilidade de 

empresas do mesmo grupo captarem recursos sem que haja a sua caracterização como grupo 

econômico, acarreta em distorções neste teto. 

Em relação ao perfil das produtoras, há uma distribuição mais homogênea se 

compararmos com a dos incentivadores. Há mais empresas com perfil de captação na faixa de 

R$ 75.000 a R$ 100.000 (17 empresas) e a curva permanece suave até as que mais captaram.187 

 

Gráfico 33:  Quantidade de proponentes de 2015 por faixa de captação – R$ 25.000. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com base no conhecimento pessoal da autora sobre alguns agentes do mercado, 

procedeu-se a um levantamento na base de dados sobre os termos de compromisso firmados 

entre 1994 e 2015 pelos proponentes que pertencem a um mesmo grupo produtor, ou seja, mais 

de um CNPJ. Como não havia a intenção de esgotar a questão e sim de apresentar o problema, 

não foi realizado cruzamento dos CNPJs para detectar a coincidência de sócios, da mesma 

forma que não foi apurado todo o banco de dados. Dada a exiguidade de tempo para a realização 

da presente dissertação, as empresas que a autora sabia de antemão que faziam parte do mesmo 

grupo controlador foram listadas e todos os seus projetos somados, ano a ano. Em seguida, 

avaliou-se o percentual sobre o total de termos de compromisso firmados, para verificar se 

ultrapassariam os 2% definidos na nova lei.   

                                                           
187 Os maiores proponentes por ano, desde a década de 1990, estão listados no apêndice. 
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Quadro 14: Levantamento preliminar sobre a incidência de grupos econômicos de 

proponentes e o percentual sobre o total dos termos de compromisso firmados.188 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É notório que nos primeiros anos havia uma concentração de recursos muito maior e 

que os percentuais chegaram a 20 e até 30% em alguns casos. A partir de 2013, os percentuais 

foram reduzidos, mas ainda há casos de grupos que consomem mais de 4% da renúncia, o dobro 

da permitida. Sugere-se um estudo mais apurado.  

 

3.6.17 Sobre os projetos 

 

Em relação ao perfil, há uma grande quantidade de projetos com valores de R$ 25.000 

a R$ 100.000, o que significa que a nova lei tem viabilizado mais projetos de valores menores, 

como o gráfico de 2015 aponta. 

 

                                                           
188 Como informado, este levantamento foi informal, com base no conhecimento da autora sobre os agentes do 

mercado. Sugere-se um estudo complementar, com outra metodologia mais adequada. Em função disso, as 

empresas produtoras não foram identificadas, mas denominadas como A, B, C e assim sucessivamente. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A 4,5% 6,6% 23,6% 28,9% 7,3% 0,0% 6,5% 5,9% 6,2% 3,1% 2,1% 0,7% 1,2% 0,0% 3,6% 0,1% 1,2% 2,5% 3,7% 2,1% 1,4%

B 0,0% 0,0% 4,5% 13,5% 11,3% 10,3% 3,8% 6,6% 0,0% 1,7% 3,6% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

C 0,0% 0,0% 0,3% 1,5% 2,9% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,6% 1,2%

D 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 6,0% 2,8% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,2% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0%

E 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 3,3% 6,5% 10,7% 1,6% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0%

F 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 13,0% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

G 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 3,7% 8,0% 7,4% 5,2% 4,3%

H 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 0,5%

I 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 2,8% 1,9% 3,8% 2,7% 1,6% 0,8% 1,4%

J 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 3,8% 5,4% 2,1% 3,0% 1,1%

K 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 1,5% 2,7% 1,6% 1,4% 0,9%

L 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,8% 0,9% 0,6%

M 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,6% 2,0%
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Gráfico 34: Quantidade de projetos de 2015 – faixas de R$ 25.000. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Em suma, os primeiros anos da nova lei do ISS parecem ter sido muito positivos, se 

considerarmos os relatos, números e análises aqui apresentados. O próximo desafio será a 

viabilidade do mecanismo num cenário de diminuição na arrecadação municipal e crise fiscal. 

 

Quadro 15: Resumo das principais informações do banco de dados sobre os termos de 

compromisso 2013–2015. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ano Valor Total Termos N
o
 de Termos assinados N

o
 Incentivadores efetivos N

o
 Proponentes efetivos N

o
 Projetos que captaram

2013 33.764.244R$                             276 142 97 130

2014 41.113.915R$                             426 206 130 188

2015 47.777.360R$                             520 295 165 208
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O incentivo fiscal à cultura foi desenhado no Brasil na década de 1980, originalmente, 

com o intuito de “incitar a sociedade a assumir a iniciativa no plano da cultura” (FURTADO, 

1987), especialmente num ambiente recém-democratizado. As atuações de Tancredo Neves, 

José Aparecido de Oliveira e, especialmente, Celso Furtado foram cruciais para que a 

importância da cultura fosse reconhecida pelo Estado e incorporada à Constituição de 1988, 

considerando o seu potencial transformador nas esferas econômica, social e humana. A criação 

de um Ministério da Cultura, a extinção da Lei Sarney e a atuação dos secretários municipais e 

estaduais da Cultura foram imprescindíveis para o desenvolvimento de leis de incentivo fiscal 

à cultura locais. 

No município do Rio de Janeiro, o objetivo da lei original (1.940/92), que era trazer 

recursos do segmento privado para a cultura, não foi atingido por vários motivos: influência de 

outros incentivos federais, como o surgimento da Lei do Audiovisual (1993) e a criação do 

Artigo 18 da Lei Rouanet, ambos com isenção integral para os incentivadores; crise econômica 

e hiperinflação nos primeiros anos da lei; falta de maturidade das empresas em considerarem 

cultura como investimento; entre outros. O fato é que o mecanismo continuou em operação e 

soluções “criativas” foram dadas pelos próprios agentes – poder público, incentivadores e 

produtores – para que os recursos previstos em lei não fossem direcionados para outras áreas e 

desta forma “desperdiçados”. 

Ainda assim, a Lei do ISS foi responsável pela viabilização de mais de 1.300 projetos, 

de 1.040 proponentes, com o apoio de 1.670 incentivadores, totalizando R$ 257.000.000 nestes 

mais de 20 anos de operação. É evidente que promoveu aquecimento econômico, incremento 

no turismo e geração de novos tributos. Um futuro estudo sobre os impactos da lei, com a 

criação de indicadores, pode vir a ser um excelente desdobramento desta dissertação. 

Outro ponto a considerar, também de forma superficial no momento, é o comparativo 

entre os recursos destinados ao incentivo fiscal e o orçamento dos próprios equipamentos 

culturais municipais e para o fomento direto. A nossa percepção é que houve sucessivos 

contingenciamentos ou redução de valores do orçamento da Cultura, enquanto os recursos para 

a lei de incentivo – ainda que geridos de forma caótica, como vimos – permaneceram de certa 

forma resguardados.  

Observando a história, ousamos dizer que, em não havendo recursos para as demais 

áreas de fomento e para a operação da pasta, a tendência será o desvirtuamento do modelo de 

funcionamento original do incentivo fiscal, preconizado por Celso Furtado, no qual se 
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estimulava a liberdade de escolha pela sociedade, representada por empresas dos mais variados 

portes, localização e ramos de atuação. Qualquer alteração para contemplar “aquilo que ficou 

de fora” deve antes passar por uma reflexão conjunta com os agentes envolvidos. A Lei do ISS 

é apenas um dos instrumentos de uma política pública de cultura do município. Não se deve 

esperar que apenas ele dê conta de todos os agentes, formatos e linguagens, seja no município, 

estado ou país189 – não é possível fazer política pública para a cultura sem orçamento. 

Em relação à nova lei do ISS implementada a partir de 2013, há inúmeros pontos 

positivos: aumento do valor da renúncia fiscal para 1% sobre o percentual da arrecadação com 

o ISS; criação de procedimentos operacionais para todos os agentes incluindo um calendário 

fixo de funcionamento independentemente dos governos; aumento da participação de 

incentivadores e produtores e, concomitantemente, diminuição da concentração de recursos 

entre os agentes. 

 

Gráfico 35: Os dez maiores incentivadores do ISS x percentual sobre o total dos termos de 

compromisso, 1995–2015. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A observação do comportamento dos dez maiores incentivadores e produtores, desde o 

início do mecanismo até 2015, demonstra claramente que a nova lei (5.553/12) promoveu uma 

melhor distribuição dos recursos entre os participantes, além do número de inscritos ter 

aumentado. O fim do dirigismo também contribuiu para a diminuição da discrepância de valores 

entre os agentes e evitou o “represamento” que tanto interferiu nos números de inscrição da 

década de 2000. 

 

                                                           
189 A analogia com o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) é precisa: o mecenato é um dos pilares do 

Programa Nacional de Cultura, ao lado do Fundo Nacional de Cultura (FNC) e dos Fundos de Investimento 

Cultural e Artístico (Ficart), mas este último nunca saiu do papel, enquanto o orçamento do FNC tem sido cada 

vez menor. 
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Gráfico 36: Os dez maiores produtores do ISS x percentual sobre o total dos termos de 

compromisso, 1995–2015. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

No entanto, apesar da melhoria na distribuição da renúncia, ainda persiste certa 

distorção na concentração no segmento literatura, o que exige o desenvolvimento de ações de 

orientação dos incentivadores sobre a seleção de projetos ou mesmo a fixação de limites por 

segmento, cujo ajuste é um desafio à parte.   

O incentivo à cultura tem fundamentalmente quatro fases: inscrição, captação de 

recursos, execução e prestação de contas. Nosso objetivo foi resgatar a trajetória do mecanismo 

no município do Rio de Janeiro no que diz respeito às duas primeiras fases – inscrição e 

captação – compreendendo a normatização por parte do setor público, as respostas de 

incentivadores e produtores e, principalmente, os casamentos resultantes de todo o processo, os 

termos de compromisso, que fornecem informações ricas sobre a distribuição dos recursos.   

Foram realizadas pesquisas em diversas fontes, públicas e privadas, eletrônicas e físicas 

e, além do resgate histórico, a estruturação de um banco de dados permitiu consolidar uma 

grande variedade de registros, de 1994 a 2015. A partir desse modelo, novos estudos poderão 

ser conduzidos com outros cruzamentos de informações, especificamente a partir de 2013, com 

uma base de dados mais rica. 

 

Sugestões para a melhoria da operação da Lei 5.553/13 

 

A Lei 5.553/13 é relativamente recente e ainda está em fase de amadurecimento. 

Registramos, a seguir, alguns pontos relativos ao mecanismo a serem considerados como 

sugestões de melhoria ou mesmo para a reflexão do poder público e de produtores e 

incentivadores: 
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1. Criação de um sistema de informações sobre o incentivo cultural – Plataforma “ISS 

Web” 

 

O mecanismo passou por algumas fases. Na primeira, inexistia qualquer tipo de 

procedimento ou formalização. Na segunda, os procedimentos foram implementados e estavam 

disponíveis em papel. A terceira incluiu a utilização de sistemas simples de cadastramento e 

acompanhamento e até planilhas eletrônicas para gerar informações mais estratégicas. A quarta 

etapa, a próxima, deverá contemplar a implementação de sistemas. 

A criação de uma plataforma informatizada, a exemplo do Salic Web,190 que aproveite 

os dados cadastrados ao longo dos anos, da inscrição do projeto ao resultado da prestação de 

contas, evitará retrabalho e a possibilidade de erros e consolidará automaticamente os dados 

para monitoramento e pesquisas em tempo real. Além disso, permitirá maior transparência com 

a disponibilização do sistema à população, a melhoria dos processos e da comunicação entre a 

CCPC e os agentes, incluindo assuntos relativos à cronogramas de execução, readequação 

orçamentária, alterações no escopo do projeto, resposta às diligências de prestação de contas 

entre outros assuntos. 

 

2. Produção e atualização constante de conteúdo sobre o mecanismo 

 

Estruturação de conteúdo extenso sobre legislação, calendários, resultados, tutoriais 

sobre direcionamento de recursos, inscrições entre outros assuntos.  As informações sobre 

fomento indireto, disponíveis no site da SMC, são muito limitadas pela precária estrutura do 

site da prefeitura, com limite de informações por tela. Isso dificulta o acesso às informações, 

pois as consultas ao Diário Oficial não devem ser a única fonte. Esse conteúdo poderá ser 

acessado através da plataforma ISS Web, site da SMC ou qualquer outro. 

 

3. Banco de Projetos online 

 

Disponibilização da vitrine dos projetos com certificados na validade – e com palavras-

chave que permitam buscas específicas pelas empresas, como por segmento, localização do 

projeto, do proponente, valor, público-alvo entre outras opções. Possibilidade de inserir 

imagens e até pequenos vídeos sobre os projetos e proponentes.  

                                                           
190 Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura. Disponível em: 

<http://novosalic.cultura.gov.br/cidadao/consultar>. Acesso em: 12 out. 2016. 
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4. Criação de grupo econômico para os proponentes 

 

Criação da categoria “grupo econômico” também para os proponentes, a semelhança 

dos grupos de incentivadores, para evitar também a concentração de recursos. Como vimos, há 

a concentração por parte de produtores de um mesmo grupo. 

 

5. Revisão das nomenclaturas dos segmentos culturais 

 

Diminuição do número de categorias disponíveis e criação de subcategorias nos 

cadastros. Multiplataforma e transmídia não são conceitos facilmente absorvidos; cinema faz 

parte do audiovisual, assim como há certa confusão entre a linguagem (ou plataforma principal) 

e o tema. Por exemplo, um livro de fotografias sobre folclore pode ser cadastrado como 

literatura, fotografia, folclore ou patrimônio imaterial. Talvez audiovisual possa ter como 

subcategorias longa metragem, média, curtas, TV, séries, web séries, vídeo, animação etc. Esta 

é uma questão comum ao segmento cultural e talvez seja interessante observar soluções dadas 

em outras instâncias no intuito de padronizar.  

 

6. Incrementar o relacionamento da Secretaria de Cultura com os maiores 

incentivadores 

 

Incrementar o relacionamento com os dez ou 15 maiores incentivadores do ISS tem que 

ser uma atribuição do secretário de Cultura. O objetivo não é solicitar direcionamento de 

recursos para os projetos municipais, como os do Planetário ou de outros equipamentos da 

prefeitura, mas apresentar o histórico de patrocínio da empresa e os impactos gerados.191 

Também será possível avaliar a concentração entre segmentos, áreas de planejamento e propor 

debates com convidados. O intuito é fomentar escolhas variadas e despertar para a 

responsabilidade da seleção de projetos com recursos públicos.  

Geralmente, os incentivadores tentam não se envolver ou têm agentes externos 

(produtores e captadores) que tomam todas as decisões operacionais e inclusive sobre projetos, 

e o ideal é que ambos sejam incluídos nestes encontros. É na relação com os incentivadores que 

se pode estimular o interesse por projetos das áreas de planejamento menos privilegiadas, ou 

                                                           
191 Necessária a criação de indicadores (ver no item 11 a seguir). 
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para diminuir a intensidade de investimentos em determinados segmentos, por exemplo, entre 

outras possibilidades.  

 

7. Sobre o fomento direto no fomento indireto 

 

Evitar a utilização do fomento indireto para o fomento direto, pois por tudo que foi 

apurado, ele promoveu concentração de recursos, ou seja, um resultado reverso ao esperado. 

Nesse sentido, talvez seja melhor alocar uma parte dos recursos – do próprio ISS, de outras 

rubricas no orçamento, a avaliar – e desenvolver outros programas, desvinculados do incentivo 

fiscal, em vez de simplesmente dar poder discricionário ao secretário de cultura para selecionar 

projetos inscritos no próprio edital do ISS. 

Um bom exemplo ocorreu durante a comemoração dos 450 anos da fundação do Rio de 

Janeiro. A Secretaria de Cultura lançou o Edital Ações Locais,192 no qual destinou R$ 4.000.000 

para projetos de até R$ 40.000, para produtores pessoas físicas ou MEI, num formato 

desburocratizado de acesso e de prestação de contas. Foram contemplados quase cem projetos 

que não teriam muitas oportunidades de captação por meio do ISS.  

A questão é que o desenvolvimento de um edital é muito trabalhoso, ainda que haja 

recursos para o edital em si. Porém, além desses recursos, é necessário ter à disposição da 

Secretaria de Cultura gestores qualificados que possam ter a visão da importância de promover 

outras ações de fomento; ter expertise e tempo para fazer um bom planejamento; contar com o 

apoio de outros setores da administração que serão envolvidos. e, principalmente, apoio das 

instâncias superiores. Resumindo: tem sido mais prático e rápido mudar as regras do ISS para 

direcionar recursos para projetos “prioritários” do que desenvolver outras linhas de fomento em 

editais, como feito com sucesso no Ações Locais. 

 

                                                           
192 Prêmio de Ações Locais – Edição Rio450 “ação local” a realização continuada de práticas, atividades e 

projetos nos campos da cultura, da arte, da comunicação e do conhecimento que promovam transformações 

socioculturais positivas nas comunidades e nos territórios em que são desenvolvidos. As ações locais deverão 

estimular o exercício da cidadania e fomentar a diversidade da cultura carioca, nas suas expressões populares, 

urbanas e tradicionais. / As ações locais deverão contemplar prioritariamente pessoas em situação de pobreza; 

vítimas de violência; em situação de rua; em situação de restrição e privação de liberdade/população carcerária; 

com deficiência; em sofrimento físico e/ou psíquico; mulheres, gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros 

e transexuais; crianças, jovens, idosos; povos e comunidades tradicionais; negros, ciganos e indígenas (RIO DE 

JANEIRO (Cidade), 2014). “O Ações Locais fomenta 85 realizadores individuais e grupos informais que 

inventam cotidianamente espaços de circulação para fluxos de criação cultural, sobretudo nos subúrbios e nas 

áreas periféricas. Com ele, a intenção é ampliar e habitar os ambientes de contato entre o núcleo de estruturação 

formal do poder e as pontas produtivas, as extremidades nas quais a produção cultural se mobiliza” (BARON, 

2015, p. 9-10). 
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8. Sobre a possibilidade de criação de um fundo com parte dos recursos do ISS e sobras 

 

Se houver a intenção de comprometer uma parte dos recursos do ISS para outras formas 

de fomento, o ideal é que não seja da ordem de 30%, como ocorreu no passado, de forma a não 

sobrecarregar os produtores que terão que aumentar ainda mais seus esforços de captação. 

Reiterando: que esse fundo financie projetos por meio de outro edital, tal como o Prêmio de 

Ações Locais, e não seja uma escolha discricionária da CCPC, do secretário de Cultura ou 

prefeito, a partir dos projetos inscritos no próprio edital do ISS.  

O mesmo se aplicaria às sobras dos recursos não utilizados quando o incentivador 

preenche o termo de adesão, mas não o de compromisso. Esses recursos poderiam ser agregados 

a um fundo.  

 

9. Monitorar o orçamento global da cultura 

 

Mencionamos que o mecanismo atingiu outros patamares com a nova lei, em função do 

aumento do percentual da renúncia e também pelo crescimento da arrecadação. O orçamento 

da cultura não deve ser achatado, senão o percentual para o incentivo fiscal ficará 

desproporcional, promovendo, a médio prazo, uma intenção de diminuição do valor da renúncia 

e não de aumento do orçamento geral da pasta. 

 

Gráfico 37: Percentual do incentivo fiscal (CCPC)/orçamento total órgãos da Cultura 1996–

2015. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações da CGM apresentadas no quadro 16 (a seguir)193. 

                                                           
193 Sistema de Informações Gerenciais (SIG) com dados extraídos do Fincon. 

Nota 1 (CGM): Para valores da CCPC foram utilizados os PTs da RioArte e Cultura cuja finalidade era atender 

as Leis 1.940/92 e 5.553/13. Não foi possível identificar despesas adversas a esses PTs relacionadas à CCPC. 

Nota 2 (CGM): Em “Órgãos Cultura”, foram considerados todas as Entidades associadas à Secretaria Municipal 

de Cultura. 
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Quadro 16: Demonstrativo do orçamento final e sua execução dos recursos destinados pela Lei 

de Incentivo à Cultura. 

 

 
Fonte: CGM.194 
 

 

Além disso, é fundamental monitorar o orçamento em épocas de crise, considerando o 

descasamento entre o cálculo da renúncia – 1% da arrecadação de dois anos anteriores ao da 

utilização da renúncia, grosseiramente falando – e a efetivação das despesas. 

 

10. Questões operacionais 

 

a) Avaliar a possibilidade de haver repasse diretamente dos incentivadores aos 

produtores culturais, a semelhança da Rouanet, com a diferença de que os repasses 

são mensais, o que exigirá um mecanismo mais complexo. 

b) Sobre a chancela patrocínio – novas regras estabeleceram que todos os 

incentivadores têm que ter a chancela “patrocínio”. Isso diminui o poder de barganha 

dos proponentes na captação de recursos. Em todas as esferas de patrocínio, são 

                                                           
194 Recebido por e-mail, em 7 de outubro de 2015. 

Órgãos Cultura CCPC

A B B/A

Ano 1996 154.412.260                2.303.843          1,5% 1996

Ano 1997 118.062.686                7.196.205          6,1% 1997

Ano 1998 148.530.237                3.000.000          2,0% 1998

Ano 1999 166.621.326                5.000.000          3,0% 1999

Ano 2000 171.039.231                5.100.000          3,0% 2000

Ano 2001 184.390.501                7.000.000          3,8% 2001

Ano 2002 138.996.109                8.900.000          6,4% 2002

Ano 2003 162.762.204                8.500.000          5,2% 2003

Ano 2004 172.063.879                9.600.000          5,6% 2004

Ano 2005 166.514.039                9.738.357          5,8% 2005

Ano 2006 215.451.809                7.000.000          3,2% 2006

Ano 2007 156.105.180                7.950.000          5,1% 2007

Ano 2008 282.629.738                9.838.541          3,5% 2008

Ano 2009 166.399.927                9.727.632          5,8% 2009

Ano 2010 220.085.591                11.576.041        5,3% 2010

Ano 2011 375.359.830                13.271.680        3,5% 2011

Ano 2012 414.273.187                29.592.250        7,1% 2012

Ano 2013 416.565.225                42.922.503        10,3% 2013

Ano 2014 401.748.336                46.491.864        11,6% 2014

Ano 2015 350.087.670                47.955.709        13,7% 2015

Orçamento Final
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comuns denominações com diferenciais em função do tamanho do aporte, como 

copatrocínio, apoio, patrocínio master, gold etc. 

c) A nova Lei do ISS delimitou em no máximo 5% os valores para agenciamento 

enquanto, na Rouanet, o teto é de 10%. A prática do mercado é de 10%. Esse assunto 

precisa ser debatido para que a legislação reproduza a prática e estabeleça, 

realmente, esses limites.195 

d) Há um certo movimento, nos dias atuais, na defesa de que somente projetos de cunho 

social, educativo e/ou inclusivo poderiam pleitear recursos via incentivo fiscal, o 

que seria danoso ao segmento. O “estado da arte na arte” deve ser também 

estimulado, inovação e experimentalismo, ou seja, é fundamental manter a 

diversidade em todos os aspectos.  

e) Avaliar a possibilidade de parcerias/permutas com os incentivadores para o 

desenvolvimento de soluções ou a prestação de serviços de interesse da CCPC para 

a melhor gestão dos processos da Lei do ISS, ainda que implementação desta ideia 

seja desafiadora. O ponto é que as empresas participantes do ISS são prestadoras de 

serviço e algumas parcerias poderiam ser úteis para a CCPC e não necessariamente 

dispendiosas para as empresas, como a criação de sites, desenvolvimento de 

sistemas, hospedagem de site – a avaliar. Como todas são prestadoras de serviço, 

valeria a pena selecionar as maiores e avaliar que tipo de sinergias poderiam ser 

estabelecidas. Reiterando o que já foi dito, é uma ideia que é de delicada e difícil 

implementação, porém, se viabilizada, pode render muitos bons frutos para todos. 

 

11. Definição e acompanhamento de indicadores  

 

Sobre a etapa de produção também é possível criar indicadores sobre os postos de 

trabalho gerados, tributos arrecadados, público atingido, receitas de comercialização, impactos 

de divulgação, entre outras informações que poderão ser úteis na avaliação geral dos resultados 

do investimento cultural de forma transparente para o incentivador, o governo e, 

principalmente, para a sociedade. 

 

                                                           
195 Há muito preconceito em relação à figura do captador de recursos em função de muitos casos de desvios de 

conduta, falta de familiaridade com a legislação, comprometimento com o projeto, entre outros pontos. Uma das 

entidades que atua nesse segmento é a Associação Brasileira de Captadores Culturais (ABCC). Disponível em: 

<http://captadores.org.br/>. 

http://captadores.org.br/
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12. Contrapartida dos incentivadores 

 

Há comentários, no mercado, de que a SMC pretende rever a questão das contrapartidas 

dos incentivadores, ainda que num percentual mais baixo, de 5 a 10% do valor aportado, em 

vez dos cerca de 50% da lei original de 1992. Particularmente, nos tempos atuais, deve-se 

duvidar de que a maior parte das empresas incentivadoras continue a utilizar a Lei do ISS, caso 

passem a ser exigidas contrapartidas. Com essa ideia em mente, decidimos perguntar 

exatamente isso para alguns players, entre patrocinadores e intermediários, tentando, sempre 

que possível, conversar com o empresário ou diretor. Fizemos a seguinte pergunta:  

 

Se no futuro, a Lei do ISS passar a exigir alguma contrapartida – aporte de recursos 

próprios –, você acha que a sua empresa continuaria a utilizar o mecanismo? 

 

As respostas: 

 

“Com base no atual cenário, diria que não. Estamos passando por cortes de custo e demissão 

em massa, definitivamente não seria o momento de investir em projetos de incentivo fiscal. 

Num cenário diferente, com uma margem de lucros maior, diria que talvez sim” (2 de março 

de 2017 – segmento bancário – gerente). 

 

“Não. Ou então a participação seria diminuída, para que a contrapartida também fosse menor. 

Não há orçamento” (22 de fevereiro de 2017 – grupo empresarial – cargo de coordenação). 

 

“Para os projetos que temos patrocinado até agora, provavelmente não. Mas pode aparecer 

algum projeto que nos interesse, mesmo com contrapartida” (2 de março de 2017 – tecnologia 

– sócio-diretor). 

 

“Conhecemos bem nossos clientes. Atendemos a 11 empresas, que, juntas, representam mais 

de R5 5.000.000 por ano. Todas nos dariam a mesma resposta: não” (3 de março de 2017 – 

sócio-diretor de empresa de produção cultural). 

 

“Provavelmente, não. Se fosse para fazer investimento sem incentivo, criaríamos ou 

apoiaríamos projetos mais focados diretamente em educação” (3 de março de 2017 – grupo 

empresarial – cargo de coordenação).  

 

“Dependerá de vários fatores – situação da empresa, regras mais claras para a nova situação 

e critérios a serem adotados na lei, se ela vier a ser modificada” (3 de março de 2017 – energia 

– sócio-diretor). 

 

“Sim. Considero que o patrocínio aos projetos culturais é uma oportunidade de associar a 

marca institucionalmente a iniciativas de apoio à cultura e demais iniciativas que permitam 

também a inclusão social. Entendo que as empresas que pensam dessa maneira vão continuar 
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patrocinando os projetos, mesmo que haja um percentual de contrapartida com verba direta” 

(2 de março de 2017 – infraestrutura – gerente). 

 

“Provavelmente, não” (5 de março de 2017 – infraestrutura – sócio-diretor.) Obs.: Esta resposta 

e a anterior foram antagônicas e são pessoas da mesma empresa, só que em posições diferentes.  

 

“Sim. E deveria ser desde o início assim. Nós continuaremos apoiando mesmo com 

contrapartida. Se a marca da empresa é para aparecer, tem que ter contrapartida, além de que 

precisamos acreditar no projeto que estamos apoiando e iremos cobrar a realização e a 

produção deste” (3 de março de 2017 – saúde – sócio-diretor). 

 

Ainda sobre a criação de contrapartidas, pode haver também, por parte da SMC a 

intenção de criar faixas de abatimento de acordo com o segmento. Isso já ocorre na Rouanet, 

que “distribui desigualmente os benefícios entre os segmentos culturais” (MENEZES, 2016, p. 

115). Como vimos, projetos enquadrados no Artigo 18 permitem 100% de abatimento enquanto 

aqueles enquadrados no Artigo 26, exigem contrapartida das empresas incentivadoras. Henilton 

Menezes, após realizar uma profunda imersão nos números do mecenato federal durante os 

anos de 2010 a 2014, afirma que “ 90,3% de todo o volume de captação dos recursos foram 

destinados aos segmentos agraciados com a renúncia total permitida pelo Artigo 18, 

notadamente artes cênicas, música (instrumental ou erudita), literatura e artes visuais” 

(MENEZES, 2016, p. 132). Por isso, para evitar as mesmas distorções, recomenda-se não adotar 

a prática de maiores abatimentos para determinados segmentos, pois ela acabará, 

provavelmente, criando outros desequilíbrios a médio prazo. 

Não é possível tomar uma decisão dessa magnitude – recriar ou não as contrapartidas – 

apenas com base nos resultados desta enquete, mas é importante ter em mente as possíveis 

consequências, dentre elas a desistência da participação das empresas, já que a adesão é 

voluntária. E, sem as empresas, o incentivo fiscal à cultura não existe. Os projetos deixam de 

ser produzidos, a cadeia produtiva da cultura sofre um grande abalo e a população deixa de ser 

usufruir de uma extensa oferta cultural, sem considerar impactos no turismo, já que a cidade 

poderia perder a sua “centralidade cultural”. E o argumento de que os recursos da renúncia 

fiscal poderiam ser destinados ao fomento direto é bastante questionável, já que o próprio 

orçamento para a cultura tem sido decrescente – em todas as esferas – e não há garantias de que 

os recursos não sejam direcionados, por exemplo, para as áreas de saúde e educação. 

O fato é que no Brasil temos esta jabuticaba (informação verbal),196: um mecanismo de 

incentivo fiscal à cultura com abatimento integral para as empresas patrocinadoras. 

                                                           
196 Palestra proferida por Albino Rubim, São Paulo, em 12 de novembro de 2011. 
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13. Aproximação entre proponentes e incentivadores 

 

A Lei do ISS funciona como um sistema fechado.  Tal como ocorre com todas as leis 

de incentivo, é imperfeita, e a captação de recursos é viabilizada principalmente por meio da 

rede de relacionamentos.  

A Secretaria Municipal de Cultura, nos últimos três anos, vem adotando inúmeras 

iniciativas para diminuir as fronteiras entre proponentes e incentivadores, como a 

disponibilização dos contatos dos incentivadores, que até 2013 não existia. Outra ação 

implementada em conjunto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae) foi o Conexão ISS, uma série de encontros entre proponentes e incentivadores com o 

intuito de dar oportunidades a todos para apresentação de projetos.  

Ainda que seja uma iniciativa muito relevante, é necessário pensar em outras formas de 

incrementar as redes de relacionamento, considerando as particularidades locais. Só não se deve 

esperar que este mecanismo atenda a todos os agentes pois, como vimos, ele é uma das 

ferramentas de fomento, não a única. 

 

Últimas palavras 

 

Agora que a trajetória do ISS no Rio de Janeiro desde a década de 1990 foi contada, será 

imprescindível dar continuidade à pesquisa e aprofundar os estudos sobre a implementação da 

nova lei.  

Outros tipos de dados, como a localização do produtor e do projeto, já vêm sendo 

inseridos na etapa de inscrição desde 2013 e podem abastecer softwares específicos de data 

mining. Uma análise dos cinco primeiros anos da nova lei através de relatórios e painéis de 

monitoramento poderá fornecer importantes informações sobre a atividade cultural fomentada 

através de incentivo fiscal.   
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APÊNDICE A – SOBRE AS FONTES CONSULTADAS 

 

Arquivos eletrônicos: 

 

a) Período 1994 – 2005: arquivo em Word “1994 – 2005 listagem de projetos 

incentivados”. 

b) 2006 – 2008 – arquivo em Excel “Projetos incentivados 2066 2007 2008”. 

c) 2009 – 2012 – Sistema Gestor utilizado pela CCPC – geração de informações sobre 

as etapas de inscrição de empresas e proponentes e até 2012, relatório gerencial 

sobre os termos de compromisso celebrados no período. 

d) 2013 – 2015 – “Planilhão” – planilha utilizada pela CCPC para gerenciar os termos 

de compromisso.  

e) Resoluções da SMC – Centro Arquivístico da SMC. 

 

Principais sites: 

 

a) Diário Oficial Eletrônico do Município do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://doweb.rio.rj.gov.br/>. (dados disponíveis a partir de 2009). 

b) Câmara Municipal do do Rio de Janeiro. Disponível em: < 

http://www.camara.rj.gov.br/>. (informações sobre leis e projetos de lei). 

c) Leis Municipais. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/legislacao-

municipal/3613/leis-de-rio-de-janeiro>. 

d) Decretos Municipais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://wpro.rio.rj.gov.br/decretosmunicipais/>. 

e) Acervo Digital O Globo. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/>. 

f) Acervo Digital Jornal do Brasil. Disponível em: 

<https://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC&dat=19920614&b_m

ode=2&hl=en>. 

g) Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Disponível em: 

<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> (vários periódicos). 

h) Site da Secretaria Municipal de Cultura. Disponível em: 

<http://www.rio.rj.gov.br/web/smc>. 

 

Arquivo físico: 

 

Foram gentilmente cedidas pela CCPC pastas suspensas do período de 1992 a 2012, 

contendo antigos documentos organizados e guardados ao longo dos anos pelo 

servidor Luiz Moreira,197 “a memória do ISS no Rio de Janeiro em pessoa”. O 

resgate histórico só foi possível pela consulta a este acervo, já que no início dos anos 

1990 a informatização era incipiente. 

 

Entrevistas e agentes consultados: 

 

a) Equipe da CCPC: Eduardo Marques, Luiz Moreira, Raphael Moreira, Bel Tinoco,  

                                                           
197 Luiz Moreira manteve por mais de 20 anos pastas suspensas contendo as informações que coletou no dia a dia 

de suas funções na Comissão Carioca de Promoção Cultural. A seleção de papéis e documentos desses arquivos 

constitui-se numa preciosa fonte de informação sobre a gestão e operação da lei no período. Foi graças a seu 

arquivo que as publicações mais relevantes no Diário Oficial, relatórios e troca de informações puderam ser 

resgatadas. 

http://doweb.rio.rj.gov.br/
http://www.camara.rj.gov.br/
https://leismunicipais.com.br/legislacao-municipal/3613/leis-de-rio-de-janeiro
https://leismunicipais.com.br/legislacao-municipal/3613/leis-de-rio-de-janeiro
http://wpro.rio.rj.gov.br/decretosmunicipais/
http://acervo.oglobo.globo.com/
https://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC&dat=19920614&b_mode=2&hl=en
https://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC&dat=19920614&b_mode=2&hl=en
http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
http://www.rio.rj.gov.br/web/smc
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b) Secretaria Municipal de Cultura: Carlos Corrêa (Subsecretário de gestão e servidor 

da CGM).  

c) Equipe do Centro Arquivístico da SMC.  

d) Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. 

e) Produtores: Junior Perim, Paula Brandão, Isabel Seixas, Suzana Aragão, Amanda 

Sampaio. 

f) Rosa Freire d’Aguiar Furtado – Conselho Deliberativo Centro Celso Furtado. 

g) João Barroso e Maria Adelaide Chamusca. 

h) Iplan Rio – Enoch Guimarães Moreira. 
 

Sobre as principais fontes de informação de cada período para o banco de dados: 

 

a) 1994 – 2005: arquivo“1994 – 2005 listagem de projetos incentivados.doc (CCPC). 

b) 2006 – 2008: “Projetos incentivados 2066 2007 2008.xls” (CCPC). 

c) 2009 – 2012: relatórios gerenciais e sobre as inscrições, ambos emitidos pelo 

Sistema Gestor utilizado pela CCPC. 

d) 2013 – 2016: “Planilhão” – várias planilhas eletrônicas utilizadas pela CCPC para 

o gerenciamento e acompanhamento dos termos de compromisso firmados.  
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APÊNDICE B – TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADOS DE 1994 A 2015 

 

Ano Valor Total Termos No de Termos assinados No Incentivadores efetivos No Proponentes efetivos No Projetos que captaram

1994 121.956 3 3 3 3

1995 1.327.003 29 23 17 18

1996 2.263.444 43 33 28 31

1997 3.704.144 48 29 28 42

1998 3.000.000 38 29 21 30

1999 4.852.836 82 57 29 46

2000 5.035.337 125 90 38 53

2001 5.881.003 156 136 39 53

2002 5.702.460 129 96 49 63

2003 4.447.850 70 51 28 32

2004 8.604.743 75 51 30 38

2005 6.802.372 79 48 31 36

2006 6.349.345 50 27 28 36

2007 6.698.445 67 43 24 30

2008 6.367.147 77 48 30 33

2009 8.184.503 120 69 45 45

2010 11.495.933 90 35 56 56

2011 13.004.848 94 53 49 54

2012 29.592.250 174 85 76 104

2013 33.764.244 276 142 97 130

2014 41.113.915 426 206 130 188

2015 47.777.360 520 295 165 208

Total 256.091.138 2.771 1.649 1.041 1.329
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APÊNDICE C – PRINCIPAIS PROPONENTES 1995 – 2015198 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
198 Importante: o valor representa o percentual do projeto sobre o somatório de todos os termos de compromisso 

entregues, no ano em questão, e não sobre a renúncia fiscal. Gráficos elaborador pela autora. 
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APÊNDICE D – PRINCIPAIS INCENTIVADORES 1995 – 2015199 

 

 
 

 

 

                                                           
199 Importante: o valor representa o percentual de participação do incentivador sobre o somatório de todos os 

termos de compromisso entregues, no ano em questão, e não sobre a renúncia fiscal. Gráficos elaborador pela 

autora. 
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APÊNDICE E – PRINCIPAIS PROJETOS 1995 – 2015200 

 

  

                                                           
200 Importante: o valor representa o percentual do projeto sobre o somatório de todos os termos de compromisso 

entregues, no ano em questão, e não sobre a renúncia fiscal. Gráficos elaborador pela autora. 
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ANEXO 1 – CARTAS DOS PRODUTORES AO PODER PÚBLICO 

 

Carta dos produtores ao secretário de Cultura Emílio Kalil em 2 de janeiro de 2011.  
Os produtores, agentes, fazedores de cultura e organizações culturais subscrevem a presente como forma de 

manifestar ansiedade e preocupação em relação às notícias que correm a respeito da Lei de Incentivo à Cultura do 

Município do Rio de Janeiro. 

Entendemos o momento de transição e, consequentemente, a necessária etapa de reorganização que V.Sa. deve 

estar implantando nesse órgão. No entanto, desde meados de 2010, em sucessivos e diários contatos com a 

Comissão Carioca de Cultura, ficamos sabendo de previsões vagas a respeito da abertura do edital, sem obter 

informações precisas sobre o assunto. 

Além de nós, que subscrevermos o presente, não são poucos os sujeitos do segmento artístico e cultural do Rio de 

Janeiro que têm na aludida Lei de Incentivo um mecanismo estratégico para o financiamento dos seus projetos, 

ações e negócios culturais, que estão com o seu planejamento e produtividade afetada em face da indefinição 

quanto à efetivação/publicação de um novo edital de escolha de projetos a serem efetivados. 

Cabe evidenciar ao Senhor Secretário a falta de padronização nas etapas de realização do edital da Lei de Incentivo 

– que mudam frequentemente no Município do Rio de Janeiro – sendo a ausência de um regulamento fixo e claro, 

um complicador para a atividade do setor de cultura do Rio de Janeiro e, consequentemente, uma falha da política 

de fomento do Município. Observa-se que o último edital para produtores, de agosto de 2009, teve o Regimento 

Interno da comissão publicado junto com a lista de projetos aprovados, com dispositivos determinantes que não 

eram conhecidos pelas proponentes de projetos, como, por exemplo, a quantidade de iniciativas que cada 

proponente poderia aprovar. 

Parte dos proponentes realiza projetos com caráter continuado e/ou com edições regulares anuais. Estes, diante do 

que lhe expomos, ficam impossibilitados de planejar suas atividades com o apoio da Secretaria Municipal de 

Cultura e, muitas vezes, têm suas atividades interrompidas, posto que contam com empresas que têm recursos de 

incentivo exclusivamente no município do Rio de Janeiro. 

Encaramos a presente manifestação em duas dimensões: a primeira tem o caráter de apelo à sua sensibilidade para 

analisar a urgência de se abrir um novo edital para a apresentação de projetos, com prazo e condições que os 

permitam captar recursos deste exercício fiscal; e a segunda visa deixar a reflexão aqui posta como uma 

contribuição à imperiosa necessidade do Município do Rio de Janeiro melhor qualificar a sua política de fomento, 

tornando o “sistema/meio” de incentivo, através do mecanismo da renúncia fiscal, uma iniciativa de caráter 

continuado e com prazos regulares. 

Aproveitamos para evidenciar que a presente manifestação e pleitos que ora submetemos à sua distinta análise 

estão ancorados na missão e visão da Secretaria Municipal de Cultura consubstanciadas por objetivos claros que, 

no entanto, em alguns momentos, como no caso em questão, não acompanham a prática analisando as gestões que 

antecedem a de V.Sa. 

Percebe-se, em diversos pontos dos objetivos deste órgão que a contribuição da iniciativa privada é vital, entre os 

quais em 3 (três) pontos que destacamos do planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Cultura que 

seguem: 

1.valorizar o papel do Estado no fomento e na execução das manifestações culturais em suas mais diversas 

linguagens, ampliando, ainda, a rede de equipamentos culturais municipais; 

2. garantir a liberdade de criação, sem dirigismos, enfrentando o preconceito e as ações discricionárias, por meio 

da democratização, difusão, acesso, valorização do patrimônio, memória e da ambivalência cultural; e 

3. valorizar a dimensão econômica da cultura enquanto importante eixo para o desenvolvimento sustentável do 

município, integrando, neste processo, a economia criativa com o esporte e o turismo. 

Quanto ao ponto (1), os projetos culturais avaliados e aprovados pela Secretaria Municipal de Cultural em muito 

contribuem no fomento e execução das manifestações culturais, exercendo o Estado, através da Lei de Incentivo à 

Cultura e editais culturais, o papel de fomentador e financiador que cria condições para a realização da arte e da 

cultura. 

Quanto ao ponto (2), tal liberdade também está relacionada ao direito dos atores do segmento cultural de entender, 

participar e ter informações sobre os mecanismos de participação no âmbito do planejamento cultural do 

município. Ocorrendo sempre a alteração das regras, a falta de informação sobre prazos e processos, e negligência 

em relação à importância do papel do produtor cultural, ocorre o dirigismo e a anulação de processos de 

democratização e acesso. 

Quanto ao ponto (3), muito se fala em Economia Criativa como potencial segmento econômico, capaz de gerar 

emprego, renda e ainda, significado, ao reintegrar uma condição exclusivamente humana, a criatividade, na 

dinâmica socioeconômica. Soma-se a isso o fato de o fomento à produção de bens simbólicos fortalecerem a 

identidade de uma sociedade, resgatá-la da condição de mero consumidor e promovê-la a dimensão de produtor 

de bens simbólicos e materiais criativos, o que é de vital importância, especialmente em países em 

desenvolvimento. Mas nada disso será alcançado sem a efetiva contribuição, incentivo e fomento do Estado. 
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Portanto, defendemos aqui a necessidade de políticas coerentes para formação e desenvolvimento da capacidade 

criativa e sua dimensão econômica. O Estado tem papel essencial neste processo. Neste momento, ao solicitar 

informações mais claras sobre a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o que queremos é dialogar com o Estado, 

entender suas estratégias e poder incluí-las no planejamento de nossos negócios e fazeres artísticos e culturais, 

para podermos fazer parte desse processo de geração de valor econômico e simbólico que é resultante da Economia 

da Cultura. 

Por fim, nos colocamos à disposição da Prefeitura e da Secretaria de Cultura em iniciativas que promovam o 

desenvolvimento da Cidade do Rio de Janeiro, apropriando as artes e a cultura como ferramenta estratégica para 

o alcance deste fim, valorizando desde já como o primeiro passo nesta direção um diálogo franco e aberto com 

Vossa Senhoria.201 

 

Assinada por Isabel Seixas (M’Baraká Projetos e Produções Culturais LTDA.), Junior Perim (Programa Social 

Crescer e Viver), Mario Adnet (Adnet Música Empreendimentos Culturais Ltda), João Carlos Artigos (Teatro de 

Anônimo – Encontro Internacional de Palhaços Anjos do Picadeiro), Fabiana Costa e Paula Brandão (Baluarte 

Agência), Bernardo Vilhena (Regata Produções), Diogo Rezende Silva (Logorama Projetos e PRODUÇÕES), 

Luana Lessa (Vinil é Arte), Mariana Ximenes, Pedro Nin (Moledo Porduções e Consultoria), Adailton Medeiros 

(Ponto Nin), Alexandre Boccanera (Projeto Roda Gigante), Marcela Bronstein (Marcela Bronstein Marketing & 

Produções), Alexandre Sivolella (Segunda-Feira Filmes Produções Artísticas Ltda.), Pierre Kranz (Musika 

Produções Artísticas), Alessandra Castañeda de Araujo (JURUBEBA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.), 

Marina Lutfi (Cacumbu Projetos, Amedola e Lutfi Projetos Ltda), Alice Gonzaga (Cinédia Estúdios 

Cinematográficos e Instituto para Preservação da Memória do Cinema Brasileiro) e Felippe Rosenbur (Gestor do 

IBAM Cultural). 

 

Carta dos produtores ao secretário de Cultura Emílio Kalil em 26 de abril de 2011.  
No dia 30 de março de 2011, uma comissão representante de um coletivo de mais de 160 produtores culturais foi 

gentilmente recebida pelo Sr. Walter Santos Filho e pela Sra. Rita Samarques para um diálogo reivindicado em 

carta endereçada a Vossa Senhoria em 22 de fevereiro de 2011.  

Na pauta desta reunião constaram as diversas insatisfações deste coletivo no que tange a Política Municipal de 

Cultura do Rio de Janeiro, conforme apresentadas na primeira carta endereçada a Vossa Senhoria, que segue 

anexada.   

Infelizmente, apesar da atenção despendida nesta reunião pelos dois representantes desta Secretaria, a comissão 

não obteve respostas concretas acerca das questões levantadas. Fomos informados de que tais respostas não 

poderiam ser apresentadas nem mesmo pela Vossa Senhoria, uma vez que estas respostas dependem de avaliações 

que estão sendo realizadas pela equipe desta Secretaria.  

Destacamos os principais pontos que foram discutidos:  

1. Lei do ISS  

Foi solicitada a urgência na abertura de um novo edital para proponentes. O edital foi publicado em 04/04/2011 e 

as inscrições abertas de 05/04/2011 a 29/04/2011. Entretanto, recebemos a informação que sua operacionalização 

não poderá ser inferior ao período de três meses. Isto acarreta em viabilizar os novos projetos somente a partir de 

junho. Além disso, impacta diretamente na utilização do benefício fiscal pelos contribuintes, que para estes 

projetos ficará restrita aos seis últimos meses de 2011. Questionamos a necessidade destes três meses, uma vez 

que outras iniciativas desta Secretaria puderam ser articuladas e finalizadas em tempo bastante inferior, como no 

caso do último edital do FATE.   

A comissão solicitou ainda um compromisso desta Secretaria: para que não sejam permitidas novas assinaturas de 

termos de compromisso antes que a lista final de projetos aprovados neste edital seja divulgada. Requeremos que 

projetos e antigos possam solicitar patrocínio com igualdade de oportunidades. Caso estes projetos com renovação 

possam captar recursos imediatamente após a divulgação da lista dos contribuintes aptos, não haverá saldo 

suficiente desta renúncia para novos projetos em 2011, uma vez que os projetos que obtiveram a renovação de sua 

certificação totalizam um montante maior do que a renúncia de 2011 (R$13.000.000,00), inviabilizando a captação 

de projetos novos. Assim sendo, caso estes projetos com renovação possam captar recursos imediatamente após a 

divulgação da lista dos contribuintes aptos, não haverá saldo suficiente desta renúncia para novos projetos em 

2011. A Sra. Rita nos informou de que este compromisso não poderia ser assumido no momento da reunião, mas 

que as diretrizes de funcionamento do processo serão divulgadas publicamente na próxima semana. A Sra. Rita e 

o Sr. Subsecretário também nos informaram de que o total dos projetos que foram renovados não atinge o teto da 

renúncia, mas ambos não souberam nos precisar este valor.  

Fomos informados de que está sendo avaliada uma proposta de alteração da Lei, reivindicamos que este processo 

seja feito de forma participativa, para que os principais atores desta Lei, os produtores, possam contribuir.  

 2. Gestão Participativa  

                                                           
201 Acervo pessoal de Paula Brandão – carta de 2 de fevereiro de 2011. Grifos da autora. 
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A comissão solicita que a gestão desta Secretaria seja feita de forma participativa, visando a construção de uma 

relação de parceria, posto que muitas questões fundamentais para o desenvolvimento da produção cultural de nosso 

município estão sendo maltratadas muitas vezes por falta de pressão política.  

Solicitamos maior diálogo e transparência das ações e políticas desta Secretaria, este coletivo de produtores está 

bastante estimulado a discutir a cultura como eixo estratégico no desenvolvimento da cidade. Tivemos, 

recentemente no âmbito federal, boas experiências colaborativas, como a consulta pública do projeto de reforma 

da lei do Direito Autoral e da formulação do Marco Civil; realizadas através de ferramentas da internet de fácil 

utilização.  

A falta de continuidade da agenda de debates sobre políticas culturais é um grande erro deste município e 

esperamos que esta gestão se posicione diferentemente das anteriores. Nos colocamos à inteira disposição para 

juntos lutarmos por melhores condições para a realização desta gestão.  

Entregamos ao Sr. Walter e à Sra. Rita o abaixo assinado feito pela internet, reunindo mais de 150 assinaturas.  

 Por fim, reivindicamos, novamente, que Vossa Senhoria nos atenda em uma reunião para iniciarmos este processo 

de diálogo tão necessário ao campo da produção cultural do Rio de Janeiro. 202 

 

Carta dos produtores culturais datada de 18/11/2011 à Comissão de Educação e Cultura da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro 

 
Em fevereiro de 2011 um grupo de produtores, agentes, fazedores de cultura e organizações culturais do 

município do Rio de Janeiro articulou-se para fomentar discussões sobre a política municipal de cultura, tendo 

como foco principal a operacionalização da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS. A motivação inicial 

deu-se pelo não lançamento de um edital durante todo o ano de 2010, o que trouxe prejuízos à produção cultural 

da cidade. 

Iniciou-se, assim, um diálogo com a Secretaria Municipal de Cultura, depois de alguma insistência e a 

mobilização de um abaixo-assinado, o grupo conseguiu ser recebido pelo Sr. Secretário Municipal de Cultura para 

debater o funcionamento da Lei do ISS, em que foram levantadas algumas questões (conforme carta anexa). 

Nos colocamos novamente aqui, agora através do I Fórum Carioca de Políticas Culturais, para contribuir com 

o debate de nossas políticas para cultura e aproveitamos a oportunidade para apontar abaixo algumas questões que 

já foram discutidas neste grupo e que entendemos serem de extrema relevância para nosso município: 

1. Desoneração Fiscal para os setores da cultura203 

Entendemos ser de grande importância para o fomento da atividade cultural no município a isenção de ISS 

para determinadas atividades culturais (como espetáculos de cultura brasileira e exibições cinematográficas que 

busquem o aumento do acesso) e IPTU para locais de atividades exclusivamente culturais. 

2. Lei de Incentivo: 

Renúncia Fiscal 

• A renúncia prevista para 2012 – 14 milhões, representa um investimento aproximado de R$ 2,20 por 

habitante da cidade, valor pouco representativo para a cidade do Rio de Janeiro. 

• Em 2011 houve um montante total de projetos aprovados de R$ 272.985.586,42, dos quais R$ 

12.718.676,17 foram contemplados dentro da renúncia de 2011 (ressaltando que a verba foi aplicada em menos de 

2 horas quando da abertura do recebimento dos termos de compromisso) e R$ 9.886.972,19 foram entregues em 

termos de compromisso (ou seja, com patrocinadores fechados, mas acima do teto da renúncia, portanto, não 

validados). Caso os projetos aprovados em 2011 optem por renovar seus certificados de aprovação para 2012, 

teremos um montante a captar de R$260.266.910,25. Isso significa que os 14 milhões previstos de renúncia não 

chegarão a contemplar nem mesmo os projetos aprovados ainda em 2011. 

Cronograma 

• É imprescindível para o avanço da lei a implementação de um calendário regular para sua 

operacionalização. Isto proporcionará um melhor aproveitamento da verba das empresas (se feito no início do ano) 

e permitirá o planejamento dos produtores. Entendemos que esse cronograma estabelecido naturalmente trará mais 

eficiência ao uso da lei. 

Organização 

• No último ano tivemos uma estrutura caótica para o recebimento dos termos de compromisso, com filas 

desorganizadas, entrega de termos não sistematizada entre outras complicações. Sugerimos que no próximo edital 

sejam adotadas medidas simples que garantirão uma melhor organização: escolha de um local com entrada única 

para o recebimento dos termos (facilitando a fila); sistematização de protocolos de entrega com sua respectiva 

publicação junto à publicação dos termos (possibilitando que a sociedade saiba qual a ordem em que foram 

recebidos os termos e se ela foi respeitada); inserção no momento do recebimento dos termos dos valores, 

                                                           
202 Carta dos produtores culturais datada de 26 de abril de 2011. Acervo pessoal do autor. 
203 A desoneração fiscal constava no projeto de Lei do ISS de 1992, mas não chegou a ser implementada. 
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possibilitando assim que os proponentes saibam como está o teto da renúncia automaticamente; recebimento da 

documentação do proponente junto ao envio dos projetos quando das inscrições (podendo, inclusive, servir de item 

para avaliação). 

Transparência 

• Todo o processo referente à operacionalização da Lei do ISS é ainda bastante obscuro. Informações que 

são fundamentais para podermos debater melhor sobre esta lei não são encontradas facilmente. Sugerimos a 

divulgação de informações como: o percentual da renúncia em referência ao orçamento (sabemos que na Lei o teto 

é em 0,35% e 1%, mas é difícil ter conhecimento de como estamos anualmente); o montante total de projetos 

aprovados, captados e renovados anualmente; os critérios de avaliação dos projetos mais detalhadamente (por 

exemplo: critérios para qualificação dos projetos conexos). 

Comissão Carioca de Promoção Cultural 

• Sugerimos que os membros da sociedade civil integrantes da CCPC sejam eleitos pela sociedade e não 

selecionados pela própria SMC, sem consulta pública. 

Proposições Imediatas para o Edital de 2012 

• Abertura do edital para patrocinadores e proponentes ainda em 2011, viabilizando que ambos resultados 

sejam divulgados em janeiro e o recebimento dos termos aconteça em fevereiro (possibilitando que as empresas 

patrocinadoras possam fazer uso do benefício já referente ao mês de janeiro). 

• Recebimento dos termos de compromisso apenas quando novos projetos forem aprovados, garantindo a 

igualdade de oportunidade para os projetos renovados e os aprovados no edital de 2012 (tal como ocorreu em 

2011). 

• Maior prazo entre a publicação dos resultados e o recebimento dos termos de compromisso, possibilitando 

que patrocinadores e proponentes tenham mais tempo hábil para suas negociações; 

• Recebimento dos termos de compromisso em local mais apropriado. 

• Melhor sistematização do recebimento dos termos de compromisso, garantindo mais transparência e 

organização. 

• Melhor definição dos critérios de avaliação no decreto, deixando que o Regimento Interno tenha apenas 

função administrativa (tal como ocorreu em 2011). 

• Aumento da renúncia fiscal. 

3. Participação e Interação no Planejamento da Cultura 

Propomos maior debate com a sociedade civil sobre os programas e ações da SMC, de forma a possibilitar 

que nós, atores da cultura do município, possamos expor nossas demandas e compreender as necessidades das 

SMC. Isto poderia ser resolvido pelo estabelecimento de uma agenda de debates regular. 

Sugerimos que as audiências públicas eventualmente organizadas sejam amplamente divulgadas para a 

sociedade civil, possibilitando sua participação. 

Solicitamos que seja publicizada a forma de se pleitear as verbas diretas (aplicadas através da Lei 8.666), 

viabilizando que outros produtores (para além do conhecimento pessoal) possam também pleitear, de acordo com 

as diretrizes de ações da SMC (caso divulgadas). 

4. O Empreendedorismo Cultura 

É necessário o tratamento das empresas culturais enquanto negócios culturais, conforme item 3 “Cultura e 

desenvolvimento sustentável e Cultura e Economia criativa” do RELATÓRIO FINAL DA CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO. Neste documento, assinado na gestão de Eduardo Paes, já 

são pontuadas uma série de ações visando ao incremento e melhor qualificação do empreendedorismo em cultura 

da cidade, tais como: 

• Linhas de Créditos para empresas e projetos. 

• Fomentar o empreendedorismo, através de programas de capacitação. 

• Realizar pesquisas sobre o mercado cultural na cidade, levantando dados econômicos importantes para o 

desenvolvimento do empreendedorismo na cidade. 

• Articular ações culturais com outros setores, como o turismo, o entretenimento e a educação. 

• Associar as iniciativas voltadas para as atividades criativas com as iniciativas gerais de desenvolvimento 

da cidade. 

Por fim, entendemos viver um momento crucial para o desenvolvimento de nosso município, em que grandes 

investimentos acontecerão e faz-se necessário aproveitá-los para benefício contínuo de nossa população. Neste 

sentido, colocamo-nos à inteira disposição para contribuir nos debates referentes à implementação de uma política 

cultural para a cidade do Rio de Janeiro que tenha efetividade e continuidade.204 

 

 

                                                           
204 Carta do Fórum de Produtores Culturais de 18 de novembro de 2011 – acervo Paula Brandão. 


