CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI Nº 128, DE 2018
(Do Sr. Thiago Gardin)

Altera os arts. 23 e 26 e acrescenta os arts. 44 e 45 na
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, conhecida
como a Lei Rouanet.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 23 e 26, da Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“................................................................................
..................................................................................
Art. 23º Para os fins desta lei, considera-se:
I - doação: a transferência de numerário, com
finalidade promocional ou a cobertura, pelo
contribuinte do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza, de gastos, ou a utilização de
bem móvel ou imóvel do seu patrimônio, sem a
transferência de domínio, para a realização, por
outra pessoa física ou jurídica de atividade cultural
com ou sem finalidade lucrativa prevista no art. 3°
desta lei.
II - patrocínio: a transferência de numerário, com
finalidade promocional ou a cobertura, pelo
contribuinte do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza, de gastos, ou a utilização de
bem móvel ou imóvel do seu patrimônio, sem a
transferência de domínio, para a realização, por
outra pessoa física ou jurídica de atividade cultural
com ou sem finalidade lucrativa prevista no art. 3°
desta lei que exija qualquer tipo de contrapartida.
§ 1o Constitui infração a esta lei, o recebimento pelo
doador, de qualquer vantagem financeira ou
material em decorrência da doação que efetuar.
§ 2o As transferências definidas neste artigo não
estão sujeitas ao recolhimento do Imposto sobre a
Renda na fonte.
..................................................................................
Art. 26. O doador ou patrocinador poderá deduzir
do imposto devido na declaração do Imposto sobre
a Renda os valores efetivamente contribuídos em
favor de projetos culturais aprovados de acordo com
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os dispositivos desta Lei, tendo como base os
seguintes percentuais:
I - no caso das pessoas físicas, noventa por cento das
doações e setenta por cento dos patrocínios;
II - no caso das pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, quarenta por cento das doações e
vinte por cento dos patrocínios.
III - no caso das pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro presumido, cinquenta por cento das
doações e trinta por cento dos patrocínios.
§ 1o A pessoa jurídica tributada com base no lucro
real e presumido poderá abater as doações e
patrocínios como despesa operacional.
§ 2o O valor máximo das deduções de que trata o
caput deste artigo será fixado anualmente pelo
Presidente da República, com base em um
percentual da renda tributável das pessoas físicas e
do imposto devido por pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real.
§ 3o Os benefícios de que trata este artigo não
excluem ou reduzem outros benefícios, abatimentos
e deduções em vigor, em especial as doações a
entidades de utilidade pública efetuadas por pessoas
físicas ou jurídicas.
§ 4o O Poder Executivo estabelecerá mecanismo de
preservação do valor real das contribuições em
favor de projetos culturais, relativamente a este
capítulo.
..................................................................................
.......................................................................” (NR)
Art. 2º A Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991, passa a vigorar com o acréscimo
dos seguintes artigos:
“................................................................................
..................................................................................
Art. 44 Projetos com valores acima de 2 milhões
de reais deverão ser auditados”
Art. 45 Os Fundos de Investimento Cultural e
Artísticos (Ficarts) deverão ser estimulados e
implantados em um prazo de 2 anos a partir da
publicação desta lei, permitidos os recursos do FNC
para subsídios destes fundos. ” (NR)
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Art. 3º Esta lei entra em vigor após sua publicação oficial.

JUSTIFICAÇÃO
O investimento em cultura no Brasil é um tema estratégico para o estado desde antes
independência. Apesar do país ser sempre muito rico em manifestações culturais a carência de
infraestrutura adequada para sofisticação e produção cultural teve seus primeiros avanços na
vinda de da corte para o país com a criação do Teatro, da Biblioteca, da Imprensa e do Museu
Nacional. Ao longo do Império temos muitas outras iniciativas como o Instituto Histórico
Geográfico Brasileiro(1838), o Imperial Instituto dos Meninos Cegos(1954).
O Ministério da Cultura ganhou sua autonomia em 1985 durante o governo Sarney. A
autonomia gerou graves perdas de recursos e para impulsionar o financiamento da pasta foi
criada a Lei Sarney de 1986, que marcaria o modelo de financiamento cultural baseado em
renúncia fiscal presente no país. Em 1991 a lei foi revisada e aprimorada tornando-se a Lei
Rouanet.
Após o escândalo da Operação Boca Livre, que flagrou várias práticas de corrupção
ligadas às políticas culturais, e a queda do regime petista, foi criada a CPI da Lei Rouanet
marcado pela perspectiva do “escândalo” do retrocesso. Porém, escandaloso mesmo foi o susto
dos parlamentares em perceberem o tamanho do desgoverno do Ministério da Cultura. Apesar
da CPI ter sido presidida pelo antipetista, Alberto Fraga, as conclusões da CPI sobre o rumo do
aprimoramento do Modelo de Gestão Cultural transcende lados.
O Ministério da Cultura ganhou sua autonomia em 1985 durante o governo Sarney. A
autonomia gerou graves perdas de recursos e para impulsionar o financiamento da pasta foi
criada a Lei Sarney de 1986, que marcaria o modelo de financiamento cultural baseado em
renúncia fiscal presente no país. Em 1991 a lei foi revisada e aprimorada tornando-se a Lei
Rouanet.
Hoje o paradigma petista da diversidade domina toda a gestão cultural, mesmo sem
entusiasmo pelo atual governo. Desta forma, a perspectiva atual tem dois eixos: fortalecer os
mecanismos de aplicação direta de recursos públicos pelo governo, ou seja, fortalecer o Fundo
Nacional de Cultura; e melhorar a gestão dos recursos, ou seja, garantir processos de
transparência e controle a fim de evitar a corrupção.
Desta forma, a preocupação hoje é controle e eficiência. Com esta nova redação a Lei
Rouanet ganhará nova forma garantindo segurança jurídica, ampliará incentivos à pessoas
físicas, permitirá empresas de outros sistemas de tributação tornarem-se doadores e
patrocinadores, aumentará o controle dos projetos milionários e fortalecerá os fundos de apoio
a empreendimentos de subsidiários a cultura.

Sala das Sessões, em 16 de julho de 2018.
Deputado Thiago Gardin

