PROJETO DE LEI N.º 9.230, DE 2017
(Do Sr. Diego Andrade)
Altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para prever que a
concessão de incentivos criados por esta Lei seja condicionada à
análise prévia da Coordenação de Classificação Indicativa (COCIND),
do Ministério da Justiça e dá outras providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-9000/2017.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei tem o objetivo de alterar a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para
prever que a concessão de incentivos criadas por esta Lei seja condicionada à análise
prévia da Coordenação de Classificação Indicativa (COCIND), do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, bem como, responsabiliza criminalmente o responsável pelo projeto
cultura que exponha ou permita que se exponha à criança ou adolescente, cenas impróprias
para sua idade, de sexo explícito entre humanos e animais ou pornografia por meio de
projeto cultural abarcados por esta Lei e dá outras providências.
Art. 2º. A Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º..................................................................................................
.............................................................................................................
§4º A concessão de incentivos criados por esta Lei fica condicionada à análise prévia
da Coordenação de Classificação Indicativa (COCIND), do Departamento de
Políticas de Justiça (DPJUS), do Ministério da Justiça e Cidadania e Segurança
Pública. (NR)
..............................................................................................................
Art. 19...................................................................................................
.............................................................................................................
§9º A aprovação dos projetos culturais dependerá da observação do princípio da
proteção integral da criança e adolescente. (NR)
Art. 20..................................................................................................
............................................................................................................
§4º Os responsáveis pelo projeto cultural ficarão inabilitados pelo prazo de três anos,
se ficar comprovado que não foram cumpridos durante a execução do projeto cultural
a classificação de faixa indicativa, conforme determina o Ministério da Justiça e de
Segurança Pública, além das sanções administrativas e crimes previstos no Estatuto
da Criança e Adolescente.
..............................................................................................................
Art. 25. Os projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas,
de natureza cultural para fins de incentivo, objetivarão desenvolver as formas de
expressão, os modos de criar e fazer, os processos de preservação e proteção do
patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e métodos de interpretação da realidade
cultural, bem como contribuir para propiciar meios, à população em geral, que
permitam o conhecimento dos bens de valores artísticos e culturais, com a devida
observância da classificação indicativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública
compreendendo, entre outros, os seguintes segmentos:
...........................................................................................................(NR)
.................................................................................................................
Art.38-A. O responsável pelo projeto cultural que expor ou permitir que se exponha à
criança ou adolescente, cenas impróprias para sua idade, de sexo explícito entre
humanos e animais, pornografia ou nudez por meio de projeto cultural abarcados por
esta Lei, pratica crime, punível com reclusão de 1(um) a 3 (três) anos, não excluindo
a aplicação de sanções administrativas e crimes previstos na Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990.
Parágrafo único: Para efeitos deste artigo, a expressão “cenas impróprias para sua
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idade, de sexo explícito entre humanos e animais, pornografia ou nudez”
compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades
sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de adultos ou
de crianças ou adolescentes.
...........................................................................................................”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
No mês de setembro, em duas ocasiões, fomos surpreendidos pela promoção de
sessões rotuladas como artísticas pelos seus organizadores e participantes, gerando grande
repercussão e generalizada indignação.
Uma delas, realizada no Rio Grande do Sul, exibia, inclusive para crianças,
desenhos eróticos representando cenas de zoofilia e retratando menores com apelo
evidentemente erótico e com inscrições impróprias, como, por exemplo, “criança viada”.
Não obstante a repugnância que provocaram aquelas obras, concluiu-se não ter
havido crime relativo à promoção de pornografia infantil porque nenhum menor de idade
havia sido exibido em cena de sexo explícito ou pornográfica. Ainda que seja possível
cogitar a responsabilidade civil pela sujeição de crianças ao material evidentemente
impróprio – conduta que viola o propósito de proteção integral da criança e do adolescente,
expresso no ECA – não havia, ao menos na análise decorrente das notícias divulgadas,
conduta criminosa a ser reprimida nesse âmbito.
Contudo, outra exposição alegando ser “arte”, ocorreu no dia 26 de setembro do
corrente ano, na abertura da Mostra Panorma da Arte Brasileira (MAM) que ultrapassou
qualquer limite. O Museu de Arte Moderna de São Paulo promoveu uma performance,
denominada “La Bête”, consistente, segundo informou o próprio museu, numa “proposição
artística interativa”, na qual um homem nu permanecia deitado no solo para que visitantes o
tocassem. Ocorre que, como mostra um registro em vídeo de ampla circulação nas redes
sociais, dentre alguns visitantes induzidos a tocar o homem, um era uma criança (menor de
12 anos, nos termos do ECA).
Disso surge a inevitável indagação: houve crime? Ou se trata de Arte?
Muitos defendem a proposta do Museu de Arte Moderna (MAM) e lecionam que não
havia o propósito de erotização, mas uma performance artística concebida para estimular o
público a interagir com o artista (nu). Tratava-se, dizem, de genuína manifestação de
liberdade artística e de expressão, que, embora possa chocar, revela tão somente a
mudança nos paradigmas morais que estamos vivenciando.
Em nota divulgada no Facebook, o MAM ressalta que a criança estava acompanhada
da mãe e que a sala onde ocorria a performance estava "devidamente sinalizada sobre o
teor da apresentação, incluindo a nudez artística". O museu também garante que o trabalho,
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entitulado "La Bête", não tem qualquer conteúdo erótico.
Em audiência pública realizada conjuntamente pelas Comissões de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado e Cultura, o Ministro da Cultura ao ser questionado
sobre as tais exposições artísticas principalmente por terem recebido incentivos financeiros
por meio da Lei Rouanet, expôs que os projetos

artísticos e culturais submetidos ao

Ministério da Cultura não passam por análise de conteúdo, pois poderia se configurar
censura, no entanto, é favorável que conteúdos de amostras em museus sejam submetidos
obrigatoriamente à classificação de faixa indicativas, a exemplo do que já acontece nos
cinemas e em programa de televisão, para justamente preservar a infância e a juventude.
Assim, no intuito de preservar a infância e juventude de situações, no mínimo
constrangedoras, como ocorreu nessas duas exposições ditas artísticas, propomos
justamente alterar dispositivos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, a chamada lei
Rouanet, para condicionar qualquer projeto cultural que pleiteie os benefício da referida lei a
uma análise prévia pela Coordenação de Classificação Indicativa (COCIND), do Ministério
da Justiça e Cidadania e Segurança Pública, principalmente porque recebem incentivos de
recursos públicos e sendo assim, merecem maior cuidado por parte do Estado.
Nesse viés também propomos acrescentar um novo crime que tem como sujeito
ativo o responsável pelo projeto cultural que exponha ou permita que se exponha à criança
ou adolescente, cenas impróprias para sua idade, de sexo explícito entre humanos e
animais ou pornografia por meio de projeto cultural abarcados por esta Lei, pratica crime,
punível com reclusão de 1(um) a 3 (três) anos, não excluindo a responsabilização por
demais crimes e sanções administrativas previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
o Estatuto da Criança e Adolescente.
Ante o exposto, é de suma importância a aprovação deste projeto, razão pela qual
contamos com o apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2017.

Dep. Diego Andrade
PSD/MG

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Restabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de
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julho de 1986, institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura - PRONAC e dá outras
Providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, com
a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a:
I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da
cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística
brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais;
III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus
respectivos criadores;
IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade
brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional;
V - salvaguardar a sobrevivência e florescimento dos modos de criar, fazer e viver
da sociedade brasileira;
VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico
brasileiro;
VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de
outros povos ou nações;
VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal,
formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória;
IX - priorizar o produto cultural originário do País.
Art. 2º O PRONAC será implementado através dos seguintes mecanismos:
I - Fundo Nacional da Cultura - FNC;
II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico - FICART;
III - Incentivo a projetos culturais.
§ 1º Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a projetos
culturais cuja exibição, utilização e circulação dos bens culturais deles resultantes sejam
abertas, sem distinção, a qualquer pessoa, se gratuitas, e a público pagante, se cobrado
ingresso. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 11.646, de 10/3/2008)
§ 2º É vedada a concessão de incentivo a obras, produtos, eventos ou outros
decorrentes, destinados ou circunscritos a coleções particulares ou circuitos privados que
estabeleçam limitações de acesso. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.646, de 10/3/2008)
§ 3º Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a projetos
culturais que forem disponibilizados, sempre que tecnicamente possível, também em formato
acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/72015, em vigor 180 dias
após a publicação)
Art. 3º Para cumprimento das finalidades expressas no artigo 1º desta Lei, os
projetos culturais em cujo favor serão captados e canalizados os recursos do PRONAC
atenderão, pelo menos, a um dos seguintes objetivos:
I - incentivo à formação artística e cultural, mediante:
a) concessão de bolsas de estudo, pesquisa e trabalho, no Brasil ou no exterior, a
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autores, artistas e técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil;
b) concessão de prêmios a criadores, autores, artistas, técnicos e suas obras,
filmes, espetáculos musicais e de artes cênicas em concursos e festivais realizados no Brasil;
c) instalação e manutenção de cursos de caráter cultural ou artístico, destinados a
formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal da área da cultura, em
estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos.
II - fomento à produção cultural e artística, mediante:
a) produção de discos, vídeos, obras cinematográficas de curta e média metragem
e filmes documentais, preservação do acervo cinematográfico bem assim de outras obras de
reprodução videofonográfica de caráter cultural; (Alínea com redação dada pela Medida
Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001, em vigor a partir de 1/1/2007)
b) edição de obras relativas às ciências humanas, às letras e às artes;
c) realização de exposições, festivas de arte, espetáculos de artes cênicas, de
música e de folclore;
d) cobertura de despesas com transporte e seguro de objetos de valor cultural
destinados a exposições públicas no País e no exterior;
e) realização de exposições, festivais de arte e espetáculos de artes cênicas ou
congêneres.
III - preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico, mediante:
a) construção, formação, organização, manutenção, ampliação e equipamento de
museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais, bem como de suas coleções e
acervos;
b) conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios e
demais espaços, inclusive naturais, tombados pelos Poderes Públicos;
c) restauração de obras de arte e bens móveis e imóveis de reconhecido valor
cultural;
d) proteção do folclore, do artesanato e das tradições populares nacionais.
IV - estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais, mediante:
a) distribuição gratuita e pública de ingressos para espetáculos culturais e
artísticos;
b) levantamentos, estudos e pesquisas na área da cultura e da arte e de seus vários
segmentos;
c) fornecimento de recursos para o FNC e para fundações culturais com fins
específicos ou para museus, bibliotecas, arquivos ou outras entidades de caráter cultural.
V - apoio a outras atividades culturais e artísticas, mediante:
a) realização de missões culturais no país e no exterior, inclusive através do
fornecimento de passagens;
b) contratação de serviços para elaboração de projetos culturais;
c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas relevantes pelo
Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura. (Alínea
com redação dada pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DO INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS
.......................................................................................................................................................
Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta Lei serão apresentados ao Ministério
da Cultura, ou a quem este delegar atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para
aprovação de seu enquadramento nos objetivos do PRONAC. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
§ 1º O proponente será notificado dos motivos da decisão que não tenha aprovado
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o projeto, no prazo máximo de cinco dias. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.874, de
23/11/1999)
§ 2º Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de
reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de sessenta dias.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
§ 3º (VETADO)
§ 4º (VETADO)
§ 5º (VETADO)
§ 6º A provação somente terá eficácia após publicação de ato oficial contendo o
título do projeto aprovado e a instituição por ele responsável, o valor autorizado para obtenção
de doação ou patrocínio e o prazo de validade da autorização.
§ 7º O Ministério da Cultura publicará anualmente, até 28 de fevereiro, o
montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no
exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
§ 8º Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da nãoconcentração por segmento e por beneficiário, a ser aferido pelo montante de recursos, pela
quantidade de projetos, pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do valor
absoluto anual de renúncia fiscal. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
Art. 20. Os projetos aprovados do artigo anterior serão, durante sua execução,
acompanhados e avaliados pela SEC/PR ou quem receber a delegação destas atribuições.
§ 1º A SEC/PR, após o término da execução dos projetos previstos neste artigo,
deverá, no prazo de seis meses, fazer uma avaliação final da aplicação correta dos recursos
recebidos, podendo inabilitar seus responsáveis pelo prazo de até três anos.
§ 2º Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de
reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de sessenta dias.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
§ 3º O Tribunal de Contas da União incluirá em seu parecer prévio sobre as contas
do Presidente da República análise relativa à avaliação de que trata este artigo.
Art. 21. As entidades incentivadoras e captadoras de que trata este Capítulo
deverão comunicar, na forma que venha a ser estipulada pelo Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, e SEC/PR, os aportes financeiros realizados e recebidos, bem como
as entidades captadoras efetuar a comprovação de sua aplicação.
Art. 22. Os projetos enquadrados nos objetivos de desta Lei não poderão ser
objeto de apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural.
Art. 23. Para os fins desta Lei, considera-se:
I - (VETADO)
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 artigo 3º desta Lei.
§ 1º Constitui infração a esta Lei o recebimento pelo patrocinador, de qualquer
vantagem financeira ou material em decorrência do patrocínio que efetuar.
§ 2º As transferências definidas neste artigo não estão sujeitas ao recolhimento do
Imposto sobre a Renda na fonte.
Art. 24. Para os fins deste Capítulo, equiparam-se a doações, nos termos do
regulamento:
I - distribuições gratuitas de ingressos para eventos de caráter artístico-cultural por
pessoa jurídica a seus empregados e dependentes legais;
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II - despesas efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas com o objetivo de
conservar, preservar ou restaurar bens de sua propriedade ou sob sua posse legítima,
tombados pelo Governo Federal, desde que atendidas as seguintes disposições:
a) preliminar definição, pelo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural - IBPC,
das normas e critérios técnicos que deverão reger os projetos e orçamentos de que trata este
inciso;
b) aprovação prévia, pelo IBPC, dos projetos e respectivos orçamentos de
execução das obras;
c) posterior certificação, pelo referido órgão, das despesas efetivamente realizadas
e das circunstâncias de terem sido obras executadas de acordo com os projetos aprovados.
Art. 25. Os projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas,
de natureza cultural para fins de incentivo, objetivarão desenvolver as formas de expressão, os
modos de criar e fazer, os processos de preservação e proteção do patrimônio cultural
brasileiro, e os estudos e métodos de interpretação da realidade cultural, bem como contribuir
para propiciar meios, à população em geral, que permitam o conhecimento dos bens e valores
artísticos e culturais, compreendendo, entre outros, os seguintes segmentos:
I - teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres;
II - produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica e
congêneres;
III - literatura, inclusive obras de referência;
IV - música;
V - artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e outras congêneres;
VI - folclore e artesanato;
VII - patrimônio cultural, inclusive histórico, arquitetônico, arqueológico,
bibliotecas, museus, arquivos e demais acervos;
VIII - humanidades; e
IX - rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não-comercial.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com os segmentos do inciso II
deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as
produções culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas por empresas de rádio e
televisão. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
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 os dispositivos desta Lei, tendo como base os
seguintes percentuais:
I - no caso das pessoas físicas, oitenta por cento das doações e sessenta por cento
dos patrocínios;
II - no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, quarenta por
cento das doações e trinta por cento dos patrocínios.
§ 1º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real 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 (VETADO)
§ 5º O Poder Executivo estabelecerá mecanismo de prevenção do valor real das
contribuições em favor de projetos culturais, relativamente a este Capítulo.
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.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
.......................................................................................................................................................
Art. 38. Na hipótese de dolo, fraude ou simulação, inclusive no caso de desvio de
objeto, será aplicada, ao doador e ao beneficiário, a multa correspondente a duas vezes o valor
da vantagem recebida indevidamente.
Art. 39. Constitui crime, punível com a reclusão de dois a seis meses e multa de
vinte por cento do valor do projeto, qualquer discriminação da natureza política que atente
contra a liberdade de expressão, de atividade intelectual e artística, de consciência ou crença,
no andamento dos projetos a que se referem esta Lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LIVRO I
PARTE GERAL
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de
idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este
Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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