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EDITORIAL

Como financiar a produção cultural?

Nesta segunda edição, dispensamos atenção especial ao financiamento à cultura. 

A relevância do tema é proporcional à importância da produção, difusão e diversidade de obras culturais País afora. E o assunto se 
faz mais que oportuno neste momento, após a conquista da maioridade por parte da Lei Rouanet – cujos 18 anos de vigência foram 
ultrapassados em dezembro – e diante das várias alterações que o governo federal pretende implementar por meio do projeto de 
lei batizado de “Procultura”, em tramitação no Congresso Nacional.

Trata-se de uma questão de interesse direto de produtores, gestores e financiadores de projetos e instituições culturais. Mas, para 
ser devidamente aprofundada e conduzida, a discussão precisa envolver os contribuintes e cidadãos em geral, que compõem o 
público ao qual se dirigem os projetos culturais e que, além disso, têm o direito e o dever de questionar e controlar os fins dados 
aos recursos públicos.

No primeiro artigo desta edição, apresentamos uma avaliação das principais mudanças incluídas na proposta do Procultura. 
No segundo artigo, oferecemos uma análise mais minuciosa dos aspectos tributários que serão alterados caso o projeto de 
lei seja aprovado da forma como foi enviado ao Legislativo. Em seguida, passamos palavra a uma pesquisadora cuja crítica à 
lógica norteadora do modelo brasileiro de incentivos ao investimento em cultura aponta questões que demandam séria, e bem 
informada, reflexão.

Boa leitura.

Rubens Naves
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NOVA LEI ROUANET (I)
Por Marcela Monteiro de Barros Guimarães e Alessandra Gotti Bontempo

                                                                                                                                                  
Reformulação legal oferece mais incentivo à diversidade cultural brasileira

Após um longo período entre 
manifestações calorosas do setor cultural 
e discussões veementes no governo 
federal, o Projeto de Lei n° 6.722/2010, 
que propõe a substituição da Lei n° 
8.313/91 – mais conhecida como Lei 
Rouanet –, finalmente entrou na pauta 
da Câmara dos Deputados em fevereiro, 
após o retorno do recesso parlamentar. 
Agora o projeto de lei está na Comissão 
de Educação e Cultura daquela Câmara, 
sob a relatoria da deputada Alice Portugal 
(PCdoB-BA).

Espera-se que o texto da nova lei seja 
aprovado até o segundo semestre deste ano. 
De toda forma, após a sanção presidencial, 
haverá ainda um prazo de transição de três 
meses para que as novas regras passem a 
valer para o mercado cultural.

Segundo o governo federal, a reformulação 
da “lei da cultura” deu-se especialmente 
em razão de a atual Lei Rouanet ser pouco 
democrática e bastante concentradora: 
atende a um número insuficiente de 
projetos, levando-se em conta os que são 
protocolados no Ministério da Cultura, e 
beneficia indiscutivelmente as atividades 
no eixo Rio-São Paulo.

De fato, os dados publicados pelo 
Sistema de Apoio às Leis de Incentivo 
à Cultura, o SalicNet (http://sistemas.
cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.
php), em relação aos últimos cinco anos 
evidenciam a concentração de recursos 
na Região Sudeste:

As alterações propostas pelo Projeto de 
Lei n° 6.722/2010 visam diversificar os 
mecanismos de financiamento de modo 
a acolher maior número e variedade de 
projetos culturais, os quais, por sua vez, 
deverão atingir e beneficiar um público 
cada vez mais amplo e representativo da 
população brasileira.

Nesse contexto, o texto da nova lei propõe 
uma mudança considerável na filosofia de 
incentivo à cultura no Brasil. Atualmente 
responsável pela grande maioria dos 
financiamentos a projetos culturais, 
a renúncia fiscal – adiantamento 

de patrocínio ou doação, mediante 
reembolso posterior na declaração do 
Imposto de Renda – continua existindo, 
porém com algumas variações em relação 
aos seus benefícios.

De igual modo, o Fundo de Investimento 
Cultural e Artístico (Ficart), por meio do 

qual o investidor se torna sócio do projeto 
cultural incentivado, fica mantido pelo 
projeto da nova Lei Rouanet, mas ganha 
maiores atrativos, viabilizando, assim, a 
sua concretização, o que não ocorre na 
vigência da lei atual.

Ainda entre os mecanismos de 
financiamento, uma novidade trazida 
pelo novo texto legal é o Vale-Cultura, 
que terá sua regulação por lei própria, 
também em tramitação no Congresso 
Nacional (PL n° 5798/09). Benefício 
mensal no valor de R$ 50 para compra de 
ingressos para exibições e espetáculos ou 
aquisição de livros, CDs e DVDs, o Vale-
Cultura poderá, segundo o Ministério 
da Cultura, estender-se a 12 milhões de 
trabalhadores.

Todavia, o mecanismo central de 
fomento, incentivo e financiamento 
previsto no Projeto de Lei n° 6.722/2010 
é o Fundo Nacional de Cultura (FNC), que 
surge mais fortalecido, menos burocrático 
e visa criar uma alternativa à competição 
por patrocínios pautada pelos critérios 
e interesses da iniciativa privada ou de 
empresas públicas.

Segundo o projeto da nova “lei da cultura”, 
o FNC, cuja receita principal virá da Lei 
Orçamentária Anual, contará com, no 
mínimo, 40% do orçamento do Ministério 
da Cultura, e 80% dos recursos desse fundo 
serão destinados a proponentes não 
vinculados a copatrocinador incentivado 
ou a poder público.

REGIÃO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Centro-Oeste 16.641.767 18.455.274 28.407.745 27.057.727 26.391.499 32.433.790 

Nordeste 32.393.576 51.782.760 55.942.515 61.736.477 57.304.378 63.792.152 

Norte 9.827.900 4.540.354 6.314.961 7.868.257 5.120.728 4.086.481 

Sudeste 388.249.132 571.843.420 674.539.358 789.284.085 756.017.336 750.701.691 

Sul 63.038.905 78.092.511 81.065.563 101.093.498 108.949.075 98.361.518 

Valores em reais

Sem desconsiderar certo 
risco de “dirigismo”, não 
há dúvida de que a nova 

versão da lei amplia 
e diversifica acessos e 

critérios para obtenção 
de fomentos culturais



Artigo

 5

Neste ano de transição, o FNC recebeu 
dotação orçamentária superior a R$ 
800 milhões, montante que deverá ser 
distribuído entre os nove fundos setoriais 
– abrangendo desde as artes visuais até a 
literatura –, criados pelo projeto da nova Lei 
Rouanet, com vistas a propiciar incentivo às 
diferentes áreas da produção cultural.

A grande novidade é que os projetos 
culturais receberão o financiamento 
do FNC por meio de bolsas e prêmios. 
Diretrizes, critérios e prioridades de 
fomento serão estabelecidos pela 
Comissão Nacional de Incentivo à Cultura 
(CNIC), órgão colegiado do Ministério da 
Cultura, cuja composição será nomeada 
por essa instituição e contará com 
representação tanto do governo federal 
quanto da sociedade civil.

Além disso, visando estimular a cooperação 
federativa, o Ministério da Cultura enviará 
ainda 30% dos recursos do FNC para 
fundos públicos de municípios, estados 
e do Distrito Federal, sendo que, desse 
valor total, serão destinados, ao menos, 
10% para cada região do país. É uma 
forma de promover a descentralização dos 
investimentos na cultura brasileira.

Muito embora a proposta do governo 
federal, ao criar um sistema público e 
transparente de critérios para o acesso aos 
recursos do FNC e para o incentivo fiscal, 
tenha agradado a muitos, uma parte do 
setor não compartilha a mesma opinião 
sobre a reformulação da “lei da cultura”.

Há quem sustente que a migração 
do dinheiro para um fundo central 

– o FNC –, gerido e controlado pelo 
Ministério da Cultura, poderá dar 
ensejo a favorecimentos indesejados. 
Argumenta-se também que a previsão 
de maior contrapartida empresarial, 
para fins de utilização do benefício 
fiscal, poderá dificultar ainda mais a 
captação no mercado.

Mesmo que se reconheça a pertinência 
dos alertas em relação a um certo risco 
de “dirigismo cultural”, não resta dúvida 
de que o texto da nova lei, além de 
mais dinâmico e abrangente, amplia e 
diversifica os acessos e critérios para a 
obtenção de fomentos culturais. Espera-se, 
assim, que a reformulação da Lei Rouanet 
efetivamente realize a sua ideia central 
de prestar mais apoio e propiciar maior 
difusão à diversidade cultural brasileira.
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NOVA LEI ROUANET (II)
Por Carolina Botosso 

                                                                                                                                                                
O que muda na tributação das pessoas físicas e jurídicas financiadoras de projetos culturais

Com o objetivo de incentivar a produção 
cultural e o acesso à cultura de forma mais 
igualitária em todo o país, o Projeto de 
Lei n° 6.722/2010, mais conhecido como 
“Procultura”, também propõe mudanças 
significativas no que diz respeito à forma 
de deduções do Imposto de Renda, 
ligadas aos chamados copatrocínios e 
doações incentivados. Abordaremos 
a seguir os aspectos tributários que 
consideramos mais relevantes, entre as 
alterações propostas pelo projeto, para 
as empresas e pessoas interessadas em 
apoiar a produção cultural utilizando 
mecanismos de incentivo fiscal.

Na redação da atual legislação que 
regulamenta a chamada Lei Rouanet, que 
poderá ser substituída pelo Procultura, a 
pessoa física (PF) pode contribuir com 
projetos culturais mediante doações 
ou patrocínios, ou pode contribuir 
diretamente ao Fundo Nacional da 
Cultura (FNC). Das duas formas, poderá 
beneficiar-se de uma dedução de até 
6% do Imposto de Renda Devido na 
Declaração de Ajuste Anual, limitação 
válida em conjunto com doações feitas 
aos Fundos dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, bem como com as de 
incentivo às atividades audiovisuais.

A novidade trazida pelo Procultura vem 
no sentido de limitar essas doações 
feitas diretamente ao FNC a até 1% 
do Imposto de Renda. Isso demonstra 
a intenção de estimular as doações 
e patrocínios feitos diretamente a 
projetos culturais específicos, e, em 
contrapartida, limitar o benefício fiscal 
às contribuições feitas ao FNC.

Além disso, se o Procultura for aprovado 
na sua redação atual, as regras para 
deduções do IR sofrerão outras alterações.

Cite-se a percentagem de aproveitamento 
das doações feitas pelas pessoas jurídicas 
(PJ), que, na redação do projeto, é 
aumentada de 40% para 80%. Assim, por 
exemplo, se uma PJ doa R$ 60 mil hoje, 
o valor aproveitado para fins de dedução 
do IR é de R$ 24 mil, mas, segundo o texto 
do projeto, esse valor passa para R$ 48 
mil. (Importante lembrar, contudo, que a 
doação deve limitar-se a 4% do IRPJ.)

Já os projetos culturais que tiverem a marca 
do doador incentivado ou do copatrocinador 
somente poderão obter dedução do IR, 
segundo as regras do Procultura, em 40% 
dos valores despendidos.

Despesa operacional

Na sistemática vigente, as doações e 
patrocínios feitos por pessoa jurídica em 
favor de determinados tipos de projetos 
culturais (teatro, dança, circo, ópera, 
literatura, artes plásticas e folclore, por 
exemplo), além de dedutíveis diretamente 
do valor do IR a pagar, respeitando-
se determinadas percentagens, até o 
limite de 4% do imposto devido, podem 
também ser deduzidas como despesas 
operacionais. Projetos de música erudita, 
exposições de artes visuais, livros de 
valor artístico, por sua vez, não estavam 
abrangidos por essa segunda “benesse”.

De acordo com o projeto de lei, o 
abatimento da doação ou patrocínio 
como despesa operacional não levará 
mais em conta a natureza do projeto, 
mas, sim, se ele é ou não coerente 
com as metas de desconcentração e 
disseminação da produção cultural 
que norteiam o Procultura. Segundo 
esse critério, deverão ser beneficiados 
investimentos dirigidos a regiões do 
país ou a áreas da produção cultural 
que venham recebendo baixa captação 
de incentivo fiscal, projetos realizados 
em locais sem equipamentos culturais 
e projetos executados em países do 
Mercosul ou integrantes da Comunidade 
dos Países da Língua Portuguesa (CPLP).

Consequência direta dessa mudança é que, 
se aprovado o Procultura, também não 
haverá mais a distinção das percentagens 
de aproveitamento do IR entre aqueles 
projetos que podem ou não ser deduzidos 
como despesa operacional. Se o Projeto 
de Lei for aprovado da forma que foi 
apresentado, todas as contribuições feitas 
por PJ estarão sujeitas ao aproveitamento 
de 80%, no caso de doação, e de 30%, 40% 
ou 60%, no caso de patrocínio.

Por fim, outra novidade importante é a 
reformulação do Fundo de Investimento 
Cultural e Artístico (Ficart), para estimular 
o investimento privado, com o objetivo 

de permitir que o financiamento da 
produção cultural se torne cada vez 
menos dependente de mecanismos de 
renúncia fiscal. Para tanto, o projeto 
institui faixas regressivas de benefício 
fiscal bastante atrativas ao investidor, da 
seguinte maneira: quem adquirir cotas 
do Ficart poderá deduzir do IR 100% do 
valor investido nos anos-calendários de 
2010 a 2013, e 75% no ano-calendário de 
2014.

Obs.: Infelizmente, embora o Procultura 
traga importantes avanços, as pessoas 
jurídicas tributadas com base no lucro 
presumido continuam sem acesso aos 
benefícios tributários oferecidos pela 
legislação. Se a ideia do governo é a 
desconcentração da renúncia fiscal, 
bem como a universalização do acesso 
à cultura, consideramos que uma nova 
lei de incentivo deveria contemplar a 
possibilidade de inclusão das pessoas 
jurídicas optantes pelo lucro presumido 
e pelo Simples Nacional, ainda que lhes 
fossem oferecidos menores percentuais de 
aproveitamento e dedução.

Principais alterações 
favorecem a 

desconcentração da 
produção e do acesso 
à cultura. Mas faltou 
incluir as empresas 

tributadas com base no 
lucro presumido
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NOVA LEI ROUANET (III)
Helena Katz 

                                                                                                                                                                
“Mudanças não resolvem a grave questão estrutural”

Crít ica de dança, doutora em 
Comunicação e Semiótica e professora 
da PUC de São Paulo, onde leciona no 
Curso Comunicação das Artes do Corpo e 
no Programa de Estudos Pós-Graduados 
em Comunicação e Semiótica, Helena 
Katz vem acompanhando de perto as 
mudanças e resultados da política de 
financiamento à cultura no Brasil. Nesta 
entrevista a Flavio Lobo, Helena faz um 
balanço dos efeitos da Lei Rouanet, avalia 
o projeto de lei do Procultura, que poderá 
substituí-la, e aponta o que considera 
distorções fundamentais na lógica do 
financiamento cultural em vigor no País.

[em] Revista – Passados mais de 18 
anos desde o início da vigência da Lei 
Rouanet, que balanço a senhora faz 
da influência que ela vem exercendo 
sobre a produção cultural do País?

Helena Katz – Depois de todos esses 
anos, fica cada vez mais clara a lógica 
que a Lei Rouanet implanta como a 
única possível para a relação entre a 
arte e o Estado. A Lei Rouanet foi um 
poderoso instrumento para estabelecer 
oficialmente, como verdade única e 
perene, um tipo de relacionamento que 
vem gerando danos bastante agudos na 
produção artística brasileira. Isso porque, 
ao transformar o dinheiro público em 
privado por meio de mecanismos de 
isenção fiscal, a lei fez com que pessoas 
que produzem e promovem arte fossem 
incorporando e internalizando cada vez 
mais uma lógica empresarial fora da 
qual não há como obter financiamento. 
Ao legitimar que o interesse empresarial 
regule a distribuição de recursos públicos 
para a arte, o Estado permite que a lógica 
fundamental do mercado empresarial, 
baseada em comparações quantitativas 
de custo/benefício, passe a nortear os 
critérios de avaliação e seleção dos 
projetos, o que inviabiliza uma série de 
manifestações artísticas incompatíveis 
com essa lógica. A ideia de “rentabilidade” 
de um projeto artístico, expressa pela 
relação entre o dinheiro necessário para 
financiá-lo e o número de pessoas que 
ele atinge ou “atende”, passa a imperar. 
Com isso, comparando-se os projetos 
em planilhas de Excel, grande parte das 
diversas naturezas e especificidades da 

produção artística é desprezada.

[em] Revista – Que tipo de projeto é 
prejudicado por essa lógica de custo/
benefício?

Helena Katz – Há, por exemplo, formas 
de arte que são para poucas pessoas, 
o que não significa, absolutamente, 
que tenham por isso menos valor ou 
importância, já que o seu pequeno 
público pode ser composto de arautos 
extremamente eficientes. A Lei Rouanet, 
portanto, promoveu uma disseminação 
massiva, sem viés crítico algum, por parte 
dos envolvidos na produção cultural, da 
lógica econômica empresarial. Além 
determinar que tipo de projeto será 
financiado, esse fenômeno faz uma 
coisa ainda mais grave: formata os 
próprios processos de criação artística, 
que tendem a ir se moldando à lógica do 
financiamento, quando deveria ocorrer o 
contrário.

[em] Revista – Parte das mudanças 
propostas pelo Projeto de Lei n° 
6 .722/2010 tem como objetivo 
diversificar os meios de financiamento 
à cultura e os critérios de seleção de 
projetos. Seriam soluções eficazes 
e suficientes para o problema do 
predomínio da lógica empresarial na 
distribuição dos recursos?

Helena Katz – As mudanças aliviam 
problemas pontuais, mas não resolvem 
a grave questão estrutural. O mais 
decepcionante é que houve uma consulta 
feita à sociedade e os que a representaram 
não se manifestaram, como a meu ver 
seria necessário, pela destituição da lógica 
empresarial como legítima ordenadora 
do financiamento cultural com dinheiro 
público. Movidos pelo temor de perder o 
seu quinhão do financiamento, a maioria 
desses representantes comportou-
se corporativamente, em defesa de 
interesses particulares. É preciso iluminar 
esse debate e mostrar aos artistas, aos 
produtores culturais e à sociedade que 
abrir mão dessa lógica não equivale a 
perder financiamento. Já que, uma vez 
que é feito com dinheiro público, esse 
financiamento não precisa atender aos 
interesses desta ou daquela empresa.

[em] Revista – E quais seriam as 
linhas gerais de um novo modelo de 
financiamento independente desses 
interesses privados?

Helena Katz – Para começar, seria 
preciso acabar com o atual sistema de 
dedução fiscal, que permite às empresas 
abater o valor do financiamento à cultura 
do Imposto de Renda a pagar – o que 
equivale a colocar dinheiro público na 
mão das empresas para elas repassarem 
aos projetos que mais atendam a seus 
interesses. No lugar disso, poderíamos 
ter o mesmo sistema que vigora nos 
países mais avançados, onde as empresas 
podem lançar os gastos em projetos 
culturais como despesa e, desse modo, 
não precisam pagar impostos sobre os 
montantes aplicados em benefício da 
cultural. Assim as empresas têm um 
estímulo, mas não usam dinheiro que 
iria para o caixa do Estado para fazer o 
seu marketing cultural. É legítimo que 
empresas e pessoas não tenham de pagar 
impostos sobre recursos próprios doados 
a projetos culturais e que possam escolher 
os projetos que querem financiar. Mas 
os recursos públicos – inclusive aqueles 
que o Estado tem deixado de recolher 
em virtude da dedução fiscal autorizada 
pela Lei Rouanet – devem ser distribuídos 
segundo critérios norteados pelo 
interesse público. E, para que seja de fato 
contemplada a diversidade da produção 
artística e cultural, deve haver muitos 
meios, formas e critérios diferentes para 
seleção e financiamento público de 
projetos.
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ELEIÇÕES 2010
Por Marcela Cristina Arruda 

                                                                                                                                                         
Novas resoluções do TSE ampliam os direitos de participação dos cidadãos no processo eleitoral

No início do mês de março, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) divulgou novas 
resoluções, com os procedimentos que 
orientarão as eleições 2010. As alterações 
mais significativas tratam do voto do eleitor 
residente no exterior, do voto em cartório 
eleitoral de qualquer capital do país para 
o eleitor que estiver fora de seu domicílio 
eleitoral (voto em trânsito), e do voto do 
preso provisório (ainda não condenado) e 
dos menores de 21 e maiores de 16 anos 
submetidos à medida socioeducativa de 
internação ou à internação provisória.

Em dezembro de 2009, já haviam sido 
aprovadas as normas sobre os formulários a 
serem utilizados nas eleições, cédulas oficiais 
de uso contingente, divulgação de pesquisas 
eleitorais, representações, reclamações e 
pedidos de resposta, propaganda eleitoral e 
as condutas vedadas em campanha eleitoral, 
calendário eleitoral e modelos das telas de 
votação da urna eletrônica.

As constantes mudanças nas regras 
eleitorais refletem a continuidade do 
processo de democratização brasileiro, 
legitimado em 1988 com a promulgação 
da Constituição Federal.

Essas disposições visam efetivar direitos 
já reconhecidos no nosso ordenamento 
jurídico – em especial o exercício da 
cidadania por meio do voto, obrigatório 
para todo brasileiro com mais de 18 anos e 
facultativo aos analfabetos e para quem tem 
entre 16 e 17 ou mais de 70 anos –, mas que, 
na prática, nem sempre são garantidos.

Atualmente, menos da metade dos estados 
brasileiros possibilita, por exemplo, a votação 
por parte dos presos provisórios. Com a 
nova regra, os juízes eleitorais, orientados 
pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), 
criarão seções eleitorais especiais nos 
estabelecimentos penais e em unidades de 
internação de adolescentes, a fim de que 
todos os presos provisórios e os adolescentes 
internados tenham assegurado esse direito. 
Para isso, os TREs firmarão convênios de 
cooperação técnica e parcerias com as 
Secretarias de Segurança Pública dos Estados 
e outras entidades relacionadas na Resolução 
do TSE nº 23.219/2010, para que possam 
garantir a segurança dos funcionários a 
serviço da Justiça Eleitoral.

Doações, biometria e transparência

Além disso, houve alterações na forma 
de doação para a campanha eleitoral, 
admitindo-se a arrecadação de recursos 
financeiros por cartões de crédito, quando 
o doador for pessoa física, permanecendo 
o limite de 10% dos rendimentos brutos 
auferidos no ano da eleição.

Outro avanço no processo eleitoral é a 
implementação das urnas eletrônicas 
com leitores biométricos, tecnologia que 
permite a identificação do eleitor pela 
impressão digital, testada nas eleições de 
2008 e que este ano deverá ser adotada 
em vários municípios.

O TSE também estabeleceu que, para o 
registro de candidatura, o candidato deve 
apresentar certidão criminal fornecida 
pela Justiça Federal e Estadual. Os dados 
da certidão criminal ficarão à disposição 
para consultas dos eleitores no site do TSE.

Todas as resoluções sobre as eleições 
2010 podem ser consultadas na íntegra, 
na página eletrônica do Tribunal Superior 
Eleitoral: www.tse.gov.br.
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UM TRIBUTO A MENOS
Por Carlos Daniel Masi 

                                                                                                                                                       
Decisão sobre o terço de férias dos servidores deve se estender aos demais assalariados e às empresas

No final do ano de 2009, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) resolveu se 
adequar à jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (STF) no incidente 
de uniformização de jurisprudência 
suscitado pela Fazenda Nacional, para 
declarar que a contribuição previdenciária 
não incide sobre o terço de férias dos 
servidores públicos.

A Constituição Federal prevê no artigo 
7º, entre os direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, “gozo de férias anuais 
remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal”.

A polêmica abordava a natureza jurídica 
do terço constitucional, uma vez que, 
se essa verba for de natureza salarial, a 
contribuição previdenciária será devida, 
mas, se for considerada indenizatória, 
sobre ela não incidirá essa tributação.

Ao julgar o Recurso Especial 731.132, o 
STJ tinha firmado entendimento de que 
o adicional de um terço de férias deveria 
integrar a remuneração do trabalhador 
e não afastava a obrigatoriedade 
da contribuição previdenciária. Na 

oportunidade, o ministro Teori Zavascki, 
relator do recurso, reforçava o seu voto 
suscitando o princípio da solidariedade 
da seguridade social, pelo qual até 
mesmo os inativos e pensionistas estão 
sujeitos a contribuição previdenciária.

De forma diversa, a jurisprudência do 
STF, desde 2005, indicava que o terço de 
férias deveria ser interpretado como de 
natureza compensatória ou indenizatória 
– uma espécie de reforço financeiro 
para que o trabalhador possa melhor 
usufruir as suas férias. De acordo com 
esse raciocínio, a verba não deveria ser 
considerada parte da remuneração do 
trabalhador e, portanto, deveria ser 
excluída da base de cálculo

Encerrando a divergência, a 1º Seção 
do STJ acolheu, por unanimidade, os 
fundamentos da ministra Eliana Calmon 
e alinhou-se ao STF no entendimento de 
que a contribuição previdenciária não 
incide sobre o terço constitucional de 
férias, sob o argumento de que a verba 
tem natureza indenizatória, por não se 
incorporar à remuneração do servidor 
para fins de aposentadoria.

Empregados e empregadores

Ao se manifestarem a respeito do tema, 
tanto o STF quanto o STJ analisaram o 
caso específico do servidor público. Mas, 
como o adicional pago aos servidores e 
aos assalariados em geral tem a mesma 
natureza, as decisões judiciais referentes 
aos dois casos deverão seguir o mesmo 
entendimento. E, tendo em vista que a 
contribuição previdenciária é paga tanto 
pelo empregado, mediante desconto 
mensal, quanto pelo empregador, 
as empresas também deverão ser 
beneficiadas pela interpretação dos 
tribunais superiores.

Acreditamos, portanto, que o recente 
alinhamento do STJ com o STF é um 
forte indicativo de uma futura extensão 
da decisão aos demais assalariados, 
não devendo incidir a contribuição 
previdenciária sobre o empregador e, 
tampouco, o empregado. Lembramos, 
entretanto, que esse não é o entendimento 
da União Federal, de forma que apenas 
uma decisão judicial poderia garantir 
esse direito aos contribuintes.
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AUDIOLIVRO
Por Claudia Inoue 

                                                                                                                                                                 
A lei que concede imunidade tributária a obras impressas deve estendê-la igualmente a outros meios

Documentos que por milênios só podiam 
ser escritos à mão passaram a ser impressos, 
depois datilografados, com o auxílio de 
diversos tipos de máquina. Hoje, digitados 
e digitalizados, textos e ilustrações surgem 
e somem em telas luminosas ao toque de 
um dedo. Livros deixaram de ser objetos 
feitos, necessariamente, de papel e tinta 
e encontram-se disponíveis em novos 
suportes e meios, permitindo diferentes 
modos de leitura, recepção e fruição. 
Entre essas novidades, destacam-se os 
audiolivros, também chamados de “livros 
falados” ou “audiobooks”, comercializados, 
em geral, na forma de CD.

Se não existem dúvidas quanto à 
utilidade de novas tecnologias para a 
produção e disseminação de livros, em 
relação à tributação desses produtos 
não há tanta clareza. Pergunta-se se a 
tão pregada – e respeitada – imunidade 
tributária dos livros, jornais e periódicos, 
prevista no artigo 150, VI, “d”, da 
Constituição Federal, deve estender-
se aos audiolivros? Mediante uma 

interpretação teleológica dessa norma 
constitucional, entendemos que sim.

A interpretação teleológica é aquela 
que visa atingir o verdadeiro espírito 
da lei pela compreensão dos seus fins. 
Por meio dela, depreende-se que a 
finalidade da imunidade aos livros não 
é proteger um meio físico específico 
nem um tipo exclusivo de tecnologia 
de produção e difusão, mas, sim, a de 
promover a cultura, a educação, o livre 
trânsito de informações e ideias, e a 
liberdade de expressão.

Jurisprudência favorável

Assim já entendeu o próprio Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do 
Recurso Extraordinário 221.239/SP, ao 
decidir que “a imunidade tributária 
sobre livros, jornais, periódicos e 
o papel destinado à sua impressão 
tem por escopo evitar embaraços ao 
exercício da liberdade de expressão 
intelectual, artística, científica e de 
comunicação, bem como facilitar 

o acesso da população à cultura, à 
informação e à educação”.

O Poder Judiciário tem, até mesmo, dado uma 
interpretação ainda mais ampla à imunidade 
tributária do livro, incluindo nessa regra 
aparelhos digitais que possibilitem a leitura, 
como o Kindle (aparelho usado como leitor 
digital de livros). Analisando o caso, a juíza da 
22ª Vara Federal de São Paulo, ao reconhecer 
a imunidade em relação aos impostos 
incidentes na importação de referido 
aparelho, entendeu que “a imunidade 
tributária prevista na Constituição Federal 
para livros, jornais, periódicos e papel 
destinado à impressão assegurou a todos 
os indivíduos a liberdade de pensamento e 
expressão e também o direito à educação e 
à cultura (art. 5º, inc. VI e IX. Art.6º e capítulo 
III Seção I e II, todos da C.F.)”. E, diante disso, 
no entender da magistrada, “imperando a 
liberdade de pensamento, de consciência de 
crença e de expressão, os meios de assegurar 
o exercício desta liberdade, notadamente o 
modo de divulgação destas ideias, têm que 
ser protegidos e difundidos”.
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CONANDA
Por Eduardo Pannunzio 

                                                                                                                                                             
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente autoriza doações dirigidas a projetos específicos

No dia 4 de março, o Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda) publicou a Resolução nº 137, 
que estabelece parâmetros para a criação 
e funcionamento dos fundos nacional, 
estaduais e municipais dos direitos da 
criança e do adolescente. Além de tornar 
mais claras e precisas as normas que 
disciplinam os fundos, a resolução põe 
fim a algumas controvérsias em relação 
a esse importante instrumento de 
financiamento de ações para a infância 
e adolescência.

Uma das polêmicas dizia respeito às 
chamadas “doações vinculadas”, ou seja, 
à possibilidade de o doador indicar, entre 
os projetos pré-aprovados pelo conselho, 
aquele para o qual será direcionada 
a sua doação. Esse mecanismo foi 
instituído em determinadas localidades, 
com sucesso, mas era alvo de frequentes 
questionamentos, principalmente por 
parte de parcela do Ministério Público. 
O artigo 13 da resolução, contudo, 
consagra expressamente a prerrogativa 

dos conselhos de instituir o mecanismo, 
agora denominado “chancela”.

A dúvida que se põe para o setor 
consiste em saber se a resolução deve 
ser obrigatoriamente seguida pelos 
conselhos estaduais e municipais ou 
se a norma estabelecida pelo Conselho 
Nacional não vincula juridicamente as 
instâncias regionais e locais.

A nosso ver, a resolução traz normas 
gerais em matéria de proteção à infância 
e à juventude e, nessa qualidade, não 
pode deixar de ser observada por estados 
e municípios. Isso porque a Constituição 
reservou à União a competência para 
traçar normas gerais sobre o assunto 
(artigo 24, XV e parágrafo 1º) – papel este 
que, de acordo com a Lei nº 8.242/91 
(art. 2º, I), pode ser desempenhado 
pelo Conanda. Tal competência não 
exclui, evidentemente, a competência 
concorrente das demais unidades da 
federação para dispor sobre o assunto, 
em caráter suplementar. Havendo colisão 

entre uma e outra, contudo, prevalecem 
as normas gerais.

Por tratarem de questões muito específicas 
ou em razão de seu detalhamento, 
normas da Resolução nº 137, por sua vez, 
podem ser interpretadas como exceção 
à regra da vinculação, pois dificilmente 
poderiam ser classificadas como “gerais”. 
É o caso, por exemplo, do dispositivo que 
já define o percentual mínimo – 20% – 
de retenção que os conselhos deveriam 
aplicar na hipótese de doações vinculadas 
(art. 13, § 3º).

Não há, porém, critérios objetivos para 
indicar quando uma norma deixa de ser 
geral, razão pela qual essa distinção é 
capaz de levantar novas polêmicas.

Discussões à parte, cabe agora aos 
conselhos estaduais e municipais rever 
as suas próprias normas a respeito 
dos fundos, assegurando que estejam 
afinadas à Resolução nº 137. É um passo 
importante para garantir maior coerência 
e segurança jurídica em uma área tão 
relevante e estratégica para o país.
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JUSTIÇA MAIS RÁPIDA
Por Carolina Botosso

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública deverão abreviar processos contra estados e municípios

GUARDE SUAS CONTAS
Por Lucas Petri Bernardes

Dívidas relativas ao fornecimento de água, luz e outros serviços públicos só prescrevem em dez anos

Em breve, todas as pessoas físicas, microempressas e empresas 
de pequeno porte deverão dispor de Juizados Especiais para dar 
andamento mais rápido a suas ações contra estados e municípios.

Publicada em 23 de dezembro do ano passado, a Lei nº 12.153/09 
criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com a finalidade 
de agilizar o julgamento de processos judiciais de menor 
complexidade, referentes a causas de valores que não superem 
60 salários mínimos.

Segundo a determinação legal, esses juizados serão instalados, 
no âmbito dos estados, territórios e municípios, até o dia 23 
de junho de 2012 e só aceitarão casos novos – ações já em 
andamento deverão, portanto, seguir seu curso normal na 
Fazenda Pública “tradicional”.

As pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte 
deverão utilizar os novos Juizados Especiais para encaminhar ações 

que tenham como réu um estado da federação, o Distrito Federal, 
um município, ou suas autarquias, fundações e empresas públicas.

Se, por exemplo, uma pessoa física quiser questionar lançamentos 
fiscais – excluídos os que já estejam sendo cobrados por meio da 
Execução Fiscal –, como IPTU, ISS, IPVA, deverá procurar o Juizado 
Especial da Fazenda Pública.

Mas nem todos os tipos de ações, entretanto, poderão ser discutidos 
nesse Juizado Especial. A lei exclui expressamente aquelas 
ações que versam sobre desapropriação, divisão e demarcação; 
ações populares ou por improbidade administrativa; execuções 
fiscais; direitos ou interesses difusos e coletivos; causas sobre 
bens imóveis dos estados, do Distrito Federal, dos territórios 
e municípios, das autarquias e das fundações públicas a eles 
vinculadas; mandados de segurança e impugnações que tenham 
como objeto pena de demissão imposta a servidores públicos 
civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplicando o 
procedimento dos chamados Recursos Repetitivos, selecionou o 
Recurso Especial nº 1.117-903 para pacificar a “natureza jurídica 
da remuneração cobrada pelo fornecimento de água e esgoto por 
concessionária de serviço público (se taxa ou tarifa/preço público) 
para fins de fixação do prazo prescricional”.

A discussão é importante, porque, em resumo, a definição da 
natureza jurídica – se taxa ou preço público – determina qual o 
regramento jurídico que será utilizado para essa remuneração: o 
tributário, no caso de taxa, ou o do Código Civil, se preço público, 
com destaque para o prazo de prescrição da cobrança. A decisão 
do STJ foi no sentido da aplicação do Código Civil, fixando o 
entendimento de que a remuneração pelos serviços é feita por 
meio de preço público ou tarifa.

O julgamento da questão afeta a vida de todos os consumidores 
do país, pois é praticamente impossível encontrar uma pessoa 
que não seja usuária de qualquer dos serviços públicos, sejam 
eles de água e esgoto, tratados especificamente no recurso, sejam 
os de todos os demais, como eletricidade e gás, que acabariam 

afetados pelo precedente.

Poucos sabem o fundamento, mas a recomendação de guardar 
os comprovantes de pagamento destes serviços está calcada 
nos respectivos prazos de prescrição, que são, em linhas gerais, 
o tempo que as prestadoras do serviço têm para cobrar seus 
consumidores. Assim, quando o STJ decide que deve ser aplicado 
o Código Civil e que vale a regra geral de prescrição, fixa esse 
prazo em 10 (dez) anos.

A hipótese de ser cobrado por uma dívida de água, luz ou gás 
tão antiga pode soar estapafúrdia, mas, a partir dessa decisão, a 
cobrança pode ter validade jurídica.

O alento que os consumidores podem ter está na Lei nº 
12.007/2009, que obriga as prestadoras de serviços públicos ou 
privados “a emitir e a encaminhar ao consumidor declaração 
de quitação anual de débitos”, ou seja, ao menos garante aos 
consumidores a possibilidade de guardar apenas um documento 
por ano, desde que pagas todas as faturas emitidas contra ele 
no período.
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DIVÓRCIO DIRETO
Por Fernanda Hesketh

Proposta de Emenda Constitucional elimina os prazos de separação obrigatórios para dissolução do casamento

COMPANHEIRO INVENTARIANTE
Por Rafaella Barbosa Longuinho e Silva

Lei iguala companheiro a cônjuge em processos de partilha

O Brasil está a um passo do divórcio direto. A Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) nº 28/2009 aguarda, desde o final do ano 
passado, votação em segundo turno no Senado Federal. A Emenda 
dá nova redação ao artigo 226, parágrafo 6º, da Constituição, para 
não mais condicionar o fim do casamento à prévia separação (por 
um ano) ou separação de corpos (por dois anos).

A votação em plenário ainda não ocorreu por falta de quórum 
qualificado necessário. Para que uma proposta de emenda seja 
aprovada deve haver a presença de três quintos dos senadores.

Se aprovada, será uma grande conquista da sociedade brasileira, 

afinal o divórcio é o remédio jurídico efetivo para a dissolução 
do vínculo do casamento civil, e hoje, para que se atinja esse 
objetivo, o casal tem que arcar com despesas em dois processos. 
O processo de separação, que atualmente precede o processo 
de divórcio, apenas dissolve a sociedade conjugal e os direitos e 
deveres decorrentes do matrimônio.

O divórcio possibilita a reconstrução de novas famílias e, 
sobretudo, a busca da felicidade, um direito de qualquer cidadão 
e de todo ser humano, que não deve, para isso, ter de se sujeitar 
a prazos legais obrigatórios.

A Lei Federal nº 12.195/2010, publicada em 15 de janeiro 
deste ano, confere ao companheiro ou à companheira 
sobrevivente o direito de exercer o cargo de inventariante 
em processos judiciais de partilha de bens. Anteriormente, 
apenas o cônjuge sobrevivente, herdeiros, testamenteiro 
ou um profissional nomeado pelo juiz podiam assumir 

esse papel, de administrador dos bens do espólio durante o 
processo de partilha. Desse modo, com a alteração do artigo 
990 do Código de Processo Civil, a lei formaliza a igualdade 
do direito do companheiro em relação ao cônjuge, nos 
termos preconizados pela Constituição Federal, no artigo 
226, parágrafo 3º.
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FILANTRÓPICAS
Por Valéria Maria Trezza

Nova regulamentação do certificado de assistência social deve sair em breve

RÁDIO DIGITAL
Por Guilherme Amorim Campos da Silva

Mesmo incompleta, regulamentação aponta novas possibilidades de comunicação e de negócios no País

A legislação que regula a concessão da certificação e a “isenção” 
das contribuições sociais às entidades de saúde, educação e 
assistência social foi objeto de aquecidas discussões, culminando 
com a nova Lei da Filantropia, a recém-promulgada Lei nº 12.101, 
de 27 de novembro de 2009.

A intensa movimentação legislativa que precedeu a mudança da 
legislação ocasionou uma grande insegurança e desorganização no 
processo de concessão da certificação das entidades beneficentes 
de assistência social, que ainda não está consolidado, persistindo 
muita indecisão.

Isso porque está pendente a emissão de regulamentação da lei 
por parte dos três ministérios agora responsáveis pelo certificado: 

Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
A nova legislação prevê que eles instituirão regras próprias 
para concessão da certificação, incluindo-se as referentes à 
documentação necessária para instruir o pedido. Até o momento, 
nenhum dos ministérios emitiu as regulamentações.

Enquanto isso não ocorre, os ministérios têm instruído as 
organizações a apresentarem a documentação solicitada pela 
legislação anterior.

Segundo informação disponível no site do  Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS), a regulamentação está sendo discutida 
pelos três ministérios conjuntamente, no âmbito da Casa Civil, e 
há previsão de que seja instituída em breve.

A Portaria nº 290, de 30 de março de 2010, assinada por 
Hélio Costa no último dia da sua gestão no Ministério das 
Comunicações, estabelece as premissas institucionais e as 
diretrizes gerais para a adoção de um modelo tecnológico de 
difusão digital que contemple a promoção da inclusão social, 
a diversidade cultural do País e a língua pátria, visando a 
democratização da informação. A nova regulamentação norteia-
se também pela busca da expansão dos serviços radiofônicos de 
ondas médias e frequência modulada, bem como a criação de 
uma rede de educação à distância, entre outras metas.

A definição de um padrão digital para o rádio no Brasil está 
na pauta do ministério desde 2005, mas enfrenta obstáculos 
de ordem técnica e relativos à viabilidade econômica. Tanto 
que uma das definições fundamentais em relação ao modelo 
tecnológico a ser adotado ainda está pendente.

Em 2007 foram realizados testes técnicos com dois padrões 
digitais de transmissão: o do sistema americano In-Band On-
Channel (IBOC) e o europeu Digital Radio Mondiale (DRM). 
Ambos os padrões enfrentaram dificuldades, como, por 
exemplo, um atraso (delay) superior a 7 segundos em relação 
à transmissão analógica, bem como quedas e interrupções 
frequentes do sinal. Por isso o Brasil ainda não fez a sua escolha 
e deverão ser realizados novos testes e avaliações que permitam 
apontar a melhor alternativa para o País.

Do ponto de vista econômico, a viabilidade do modelo esbarra 
no custo da tecnologia e também nas incertezas quanto a sua 
utilização por parte das denominadas “rádios comerciais”, tendo 
em vista que o sinal digital pode conter, além da programação 
radiofônica tradicional, dados e informações ou, até mesmo, 
pacotes de multiprogramação.

Contudo, considerando-se a extensão territorial do país, 
a adoção de um padrão digital pode constituir-se em 
excelente oportunidade de negócios, uma vez que pressupõe 
transferência e aquisição de novas tecnologias, instalação no 
País de um parque industrial para atender a demanda nacional, 
e possibilidades de expansão do modelo para o Cone Sul.

No plano jurídico, descortinam-se vários cenários possíveis: 
a redefinição de todo o modelo de regulação para o rádio, a 
adoção de novas cláusulas contratuais e obrigações atinentes 
à concessão dos serviços, a possibilidade de identificação de 
receitas suplementares e alocação específica de “canais ou 
bandas” digitais para ações de marketing etc.

A portaria está disponível para consulta em:
http://www.mc.gov.br/o-ministerio/legislacao/portarias
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ÇATURANGA
Por Guilherme Amorim Campos da Silva

                                                                                                                                                                             
Mergulho numa sociedade radicalmente dividida, romance de Rabindranath Tagore ajuda a pensar o Brasil

Reli, recentemente, a novela Çaturanga, 
de Rabindranath Tagore (1861-1941), 
Prêmio Nobel de Literatura de 1913. E 
o artigo “Quem tem medo dos direitos 
humanos?”, de Belisário dos Santos 
Jr., publicado na edição nº 1 de [em] 
Revista, me fez pensar na atualidade 
daquele fantástico romance, escrito há 
quase um século.

Tagore ficou muito conhecido na Europa, 
em especial na Inglaterra, no início do 
século XX, pelo conjunto de poemas curtos 
que havia publicado sob o título Gitânjali 
(“A oferenda lírica”), que mereceu edição 
brasileira com tradução de Bráulio Prego, 
em 1914.

O romance Çaturanga – cuja edição 
brasileira de 1962, pela Delta, conta com 
apresentação e tradução integral de Cecília 
Meireles (1901-1964) e ilustrações de Pierre 
Ambrogiani (1907-1985) – apresenta a 
realidade indiana por meio da criação de 
um universo ficcional de conflitos místicos 
e terrenos, em que o amor assume a 
sua acepção mais humana: a busca pela 
aceitação e pela alteridade.

Como esclarece Cecília Meireles, 
“Çaturanga”, “palavra rica de significações, 
sugerindo um sentido de ‘quádruplo’, e 
que tanto pode aludir às quatro partes 
em que é dividido o livro, como às quatro 
figuras principais da história. A palavra 
significa também ‘jogo de xadrez’, o que 
exprime bem as várias mudanças de 
posição de seus principais personagens”.

Toda a contradição de uma sociedade de 
castas surge neste romance, em que as 
questões colonial e religiosa se refletem 
em conflitos pessoais e em descrições vivas 
da natureza, que, por sua vez, compartilha 
e amplifica os estados de espírito dos 
personagens. A leitura de Çaturanga é uma 
rica experiência sensorial.

A luta para a superação das castas percorre 
a trama engendrada por Tagore, em que 
o protagonista Satish vai do ateísmo à 
visão mística em confronto com a posição 
da heroína da história, que representa o 
amor que quer realizar na terra os desejos 
desta vida.

Ao lado desse conflito, como destaca 
Cecília Meireles, Tagore revela-se como 
grande admirador das mulheres e de seu 
protagonismo na vida social: “Em verso, 
Tagore canta frequentemente a mulher; 
mas, em prosa, explica-a, ilumina seus 
sentimentos e pensamentos, torna-a 
compreensível em suas delicadezas e 
obscuridades, glorifica-a entusiástica e 
ternamente; e, a essa generosa e penetrante 
luz, seus defeitos e culpas se diluem e 
apagam. É a maneira tagoriana de encarar 
o espírito da Índia, com sua adoração pela 
forma feminina da criação universal”.

Destaco um trecho do romance em que 
essa abordagem do feminino se evidencia:

“Sem consultar Damini contratei um 
cozinheiro e duas criadas. Sem me 
consultar, Damini despachou-os no dia 
seguinte. Quando a repreendi, provou-me 
que as minhas atenções eram imprudentes.

– Se não me for permitido também ter 
a minha parte de trabalho, enquanto 
trabalhais como um escravo, onde me 
esconderei de vergonha?

Assim o meu trabalho e o de Damini se 
uniam como o curso do Ganges e o do 
Jâmuna em sua confluência. Damini dava 
lições de costura às netas dos negociantes 
de couro. Estava disposta a não se deixar 
distanciar por mim.”

Essa cumplicidade entre Damini e seu marido, 
Srivilás, diz respeito a um projeto de vida 
inserido em uma comunidade, e também à 
construção de uma trajetória comum de um 
casal, mas, antes disso, de um protagonismo, 
social e doméstico, em que o indivíduo possa 
realizar suas potencialidades.

O elemento transformador da história é 
que sua projeção levaria a uma superação 
das desigualdades e das castas em toda a 
Índia, como única forma de realizar uma 
vida em sociedade plena de significados.

A temática dos Direitos Humanos no Brasil, 
um século depois, tenta tocar no delicado 
tema da superação das “castas”, informais, 
mas extremamente rígidas e apartadas, 
em que nos metemos e mantemos. Daí 
a afirmação que faz Belisário dos Santos 
Jr.: “Por trás da ferocidade das críticas ao 
Plano Nacional de Direitos Humanos mal 
se disfarça o temor de que os brasileiros 
se tornem, de fato, iguais perante a lei”, e 
– permito-me acrescentar – protagonistas 
do próprio desenvolvimento.

Aliás, o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), em estudos preliminares 
sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios de 2008, registra que, apesar de o 
forte crescimento econômico verificado no 
Brasil nos últimos 12 anos ser consistente, 
ele consolida a desigualdade social na exata 
medida em que preserva o desequilíbrio e a 
distância entre as classes mais ricas e as mais 
pobres (veja http://www.redebrasilatual.
com.br/temas/cidadania/para-ipea-apesar-
da-reducao-desigualdade-permanece-
muito-alta-no-brasil).

Nunca na história do Brasil a economia 
de castas e as diferenças sociais abissais 
estiveram tão escancaradas.

Essa percepção, assim como na 
prosa de Tagore, denuncia o risco de 
distanciamentos sociais tão profundos que 
só deixem margem a projetos “parciais” 
de Nação: que só fazem sentido e valem 
apenas para uns, e não para todos.

Tal qual em Çaturanga, a tolerância, o 
desprendimento e a inclusão devem ser 
o mote central para o desenvolvimento 
pessoal e para a realização dos objetivos 
fundamentais da República Federativa 
do Brasil, previstos no artigo 3º da 
Constituição, como a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária, com 
erradicação da pobreza, diminuição das 
desigualdades e promoção do “bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação”.

Estudo do IPEA mostra 
que, em plena fase 
de aceleração do 

crescimento econômico, 
o regime de castas à 

brasileira nunca esteve 
tão escancarado


