
 

JULIO CESAR PEREIRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENTIVO FISCAL À CULTURA 
Do Do-in Antropológico à Iconoclastia 

 

 

Dissertação de Mestrado 

Professor Orientador: Paulo de Barros Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

São Paulo - 2010 

 



JULIO CESAR PEREIRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENTIVO FISCAL À CULTURA 
Do Do-in Antropológico à Iconoclastia 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do 
Departamento de Direito Econômico e Financeiro da 
Universidade de São Paulo, como exigência parcial 
para obtenção do grau de Mestre em Direito 
Tributário, sob a orientação do Professor Titular e 
Emérito Paulo de Barros Carvalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DA USP 
SÃO PAULO – 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

 



RESUMO 

 

A partir de pontos específicos da teoria bakhtiniana e de elementos da 

semiótica da cultura traçados pela Escola de Tártu-Moscou, o presente trabalho reúne 

fundamentos para desenvolver uma concepção de cultura em consonância com o 

preconizado pela Constituição Federal. A construção da noção de cultura estimulável, 

pela precípua análise dos enunciados constitucionais, objetiva à superação de uma 

concepção antropológica de cultura, passadista e incompatível com os postulados da 

igualdade e da liberdade. Neste intento, ingressa-se no estudo dos modos de intervenção 

estatal na sociedade e, mais especificamente, das normas atinentes ao estímulo fiscal à 

cultura – objeto imediato do presente trabalho. A classificação dos incentivos fiscais, 

bem como o escrutínio da legislação ordinária revelam o viés analítico do tratamento 

dispensado ao tema. Por sua vez, a investigação semântica de expressões como 

“incentivo fiscal”, “cultura nacional”, “cultura popular”, todas encontradas em 

dispositivos constitucionais, assoalha a preocupação hermenêutica e possibilita que se 

faça a devida crítica da doutrina especializada. Concluir-se-á que o conceito de cultura 

supera o dado, a memória. A cultura será tomada em seu sentido praticamente avesso às 

noções correntes de “herança” e “tradição”. Para fazer jus ao incentivo fiscal, a cultura 

deverá carnavalizar a ordem – será a vez do rompimento icástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

From particular points in Bakhtinian theory and elements of semiotics of 

culture outlined by the School of Tartu-Moscow, this paper presents the basis for the 

development of a culture conception in agreement with the provisions of the Federal 

Constitution. The construction of the concept of inducible culture by means of the 

essential analysis of constitutional propositions aims to overcome an anthropological 

conception of culture, outdated and incompatible with the postulates of equality and 

freedom. In this regard, this study advances into the forms of state intervention in 

society and, more specifically, into the rules relating to the fiscal incentives to culture, 

which is the immediate object of this study. The tax incentives’ classificationl, as well 

as the scrutiny of ordinary legislation, reveal the bias of the analytical treatment of the 

subject. On its turn, the semantical research of terms such as "tax incentives", "national 

culture", "popular culture", all found in constitutional provisions, are the basis of 

hermeneutic concerns and allows that the appropriate criticism to specialized doctrine is 

effected. It will be concluded that the concept of culture exceeds the data, the memory. 

Culture will be considered under concepts opposite to the current notions of "heritage" 

and "tradition". To be eligible to fiscal incentives, culture shall “carnivalize” order – it 

will be the turn of the iconic break. 
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ANTI-DISSERTAÇÃO 

Ensaio de Abertura 

 

A derradeira ruptura deu-se com o decreto baixado pelo governo turco. 

Primeiro basílica, depois mesquita, agora museu. A construção é faraônica e 

arrebatadoramente paradoxal. A Haya Sofia, cenário do segundo grande ciclo 

iconoclasta que irrompeu nas fronteiras entre o Ocidente e o Oriente, é hoje o próprio 

ícone decantado nas camadas de ícones. Não é sem grande estupefação que nos 

deixamos cobrir pelas poderosas abóbadas e cercar pelos monumentais discos 

caligráficos. A vertigem que o magnífico templo impõe é capaz de, por si só, conduzir-

nos à razão do iconoclasmo. Os fabulosos mosaicos de Cristo, da Virgem, do Arcanjo 

Gabriel, de São João Batista, recobertos durante tantos séculos, emanam uma atmosfera 

de encantamento e, sem dúvida, entre os séculos VI e VII, representavam uma séria 

ameaça às ambições dos imperadores bizantinos. 

As representações pictóricas corporificavam o esplendor supra-humano 

e, por isso, atraíam toda a gente. Num mundo em que a cultura miliária esteve sempre 

descolada do âmbito de influência clerical, estando tanto a vida intelectual quanto as 

manifestações populares vinculadas à sensualidade estética da Antiguidade clássica, o 

estreitamento paulatino de laços entre o povo e os monges, intermediado pela grande 

atração dos mosteiros, o ícone milagroso, consistia numa afronta ao cesaropapismo, o 

que fez engatilhar, em Bizâncio, a urgente necessidade de contenção da nova dinâmica. 

Além da valorização da vida monástica, que aliciava os jovens desviando-os do exército 

e das próprias fainas civis, o clero e a nobreza gozavam do privilégio de não pagar 

tributos. A autocracia espiritual-secular do Império Romano do Oriente era conduzida 

pelo imperador, figura que sintetizava e encimava as três hierarquias – Governo, 

Exército e Igreja. O implacável Leão III, diante da crescente fama e riqueza dos 

mosteiros, bem como da concentração de terras nas mãos dos príncipes da Igreja, via, 

pouco a pouco, malogrado seu intento de plantar um poderoso Estado militar.1 Não 

haveria, como não houve, alexíaco melhor e mais sutil para opor-se ao crescente avanço 

de uma casta estranha ao poder autocrata do que a proibição ao culto de imagens. A 

                                                 
1 Arnold Hauser. História social da arte e da literatura, São Paulo, Martins Fontes, 2003, p. 138-142. 



ordem estava dada e quem mandava era o imperador. Iniciava-se assim a querela das 

imagens que se estenderia por mais de um século. 

Longe de representar mera hostilidade à arte ou simples perseguição 

religiosa ou, ainda, insidiosa artimanha patrimonialista, o iconoclasmo em Bizâncio 

engendrou muito mais do que alardeiam os historiadores. Ao proibir o culto aos ícones 

sagrados, os imperadores bizantinos não só afetaram os produtores, proprietários e 

guardiões de imagens, que muito se beneficiavam com a veneração delas, como 

desarticularam a própria relação de dominação existente entre o poder místico dos 

monges e o povo. Decorrente da desesperada tentativa de preservar o exército 

mercenário e a eficiente administração civil de Bizâncio, nos quais se baseava o poder 

dos imperadores, a quebra dos ícones aparece como um recurso capaz de subverter todo 

um estado de coisas, de insurgir-se contra o avanço de uma ordem que procurava 

firmar-se nos moldes do Ocidente. 

Pelo estratagema ardiloso e drástico2, foi dissolvida a atmosfera místico-

transcendental que, antes, era irradiada pelos ícones. Fundava-se uma nova orientação 

de mundo, dita “esclarecida”, sem a mediação dos clérigos e, o principal, despida de 

matéria que se pudesse apresentar como veículo palpável de comunhão com o 

numinoso. Como se vê, esta revolução, iniciada no terreno das artes, cronótopo 

fastigioso da cultura, espraiou-se para o próprio modo de viver e de sentir o mundo e as 

coisas. E assim opera a iconoclastia. O resultado do movimento iconoclasta bizantino 

foi revigorante no plano das práticas artísticas. Rompeu-se o excessivo formalismo, a 

pasteurização, a repetição maçante, privilegiando-se a liberdade de experimentação e os 

novos enfoques, sem qualquer reverência a convenções. 

Mais que mero tópico temático a ser abordado neste trabalho, visto 

integrar e engendrar, a um só tempo, as convicções aqui expostas, as rixas da 

iconoclastia bizantina penetram fundo o próprio exercício de composição do texto que 

segue. Este breve ensaio serve para apregoar, antes de iniciarmos o nosso número, o 

croqui de uma proposta que é também estética. Não obstante trate-se de um trabalho 

jurídico, o estilo diegético possibilitou situá-lo entre a episteme e o diverbium, daí 

falarmos em “proposta estética”, a qual pode ser contemplada a partir de inúmeros 

elementos, desde a cadência das frases e a concessão de voz aos deuteragonistas, pelo 

                                                 
2 A partir do ano 721, deu-se início à destruição de todas as imagens nos santuários e casas das províncias 
ocupadas. Em 730, o imperador ordenou a destruição da imagem venerada do Cristo que ficava acima da 
Porta de Bronze do Palácio Imperial. Cf. Alain Besançon. A imagem proibida – uma história intelectual 
da iconoclastia, trad. Carlos Sussekind, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1997, p. 188-189. 



emprego de citações que beira o discurso direto, o que termina por imprimir ritmos 

diversos em cada bloco, até a própria arquitetura basal que sustenta o corpo da redação. 

O texto a seguir é composto por capítulos, e somente capítulos. Este arranjo, que num 

singelo exame pode não parecer muito, na verdade é tudo. A subversão da forma 

escalonada de apresentação e problematização do objeto provocou a ruptura de uma 

hierarquia cara ao modelo de sistematização corrente. A abolição da hierarquia entre os 

temas planificou todo o texto, horizontalizou definitivamente a dissertação. O fluxo 

textual firmado em capítulos concisos garantiu uma forma peculiar de sistematização de 

idéias – sem altiplanos, sem ponto de partida e pódio, sem cume a ser atingido. O que se 

faz, livremente, é passar revista a um terreno plano e movediço, um lodaçal chamado 

cultura. 

A tessitura de uma armação com tal feitio vem confirmar o conteúdo que 

espera veicular, antes de simplesmente pretender fazer frente a um modelo de 

composição que perpetua, ainda hoje, o mesmo acento que Pantagruel identificava nas 

obras de seu tempo, caracterizadas pelo ornado magnífico dos Pandectas e o olor das 

glosas de Arcúcio3. Não se pense, no entanto, ser este trabalho uma transposição, para a 

ciência, das grandes raivas e recusas de um Alain Robbe-Grillet, de um Jean Ricardou, e 

tantos outros que, na primeira metade do século XX, instauraram o nouveau roman, em 

oposição à estrutura tradicional, chegando a lhe proclamar o fim. Terminantemente, não 

será o fim da dissertação! Aqueles literatos, ao se insurgirem contra o arquétipo literário 

vigente nada mais fizeram senão renová-lo e revitalizá-lo, a partir do emprego de novas 

técnicas que ambicionavam torpedear as fundações do romance. De forma alguma, 

empunharemos estandartes que ultrapassem os lindes deste específico trabalho. Isto não 

é uma anti-dissertação. O procedimento formal aqui adotado, pensamos, está 

irremediavelmente ligado ao tema – é, em si, um desdobramento da matéria, é o próprio 

conteúdo vindo à tona. Quisemos aqui, nas dobras de cada letra, nos batentes de cada 

vírgula, levar às últimas conseqüências o entendimento semiótico segundo o qual a 

forma já é o conteúdo. Cremos que nosso alvo foi alcançado. 

De toda sorte, a ênfase na defesa dos pontos acima encontra justificativa 

na necessidade de ficar assente que o presente trabalho não encerra uma proposta 

tolstoiana, puritana ou simplesmente “do-contra”, insurgindo-se por insurgir-se em 

relação ao ícone substancial e ao formal. Nem é resultado absenteísta de uma busca 

                                                 
3 RABELAIS, François. Gargântua e Pantagruel, trad. David Jardim Jr., Belo Horizonte, Ed. Itatiaia, 
2003, p. 262. 



esteta, rumo a soluções requintadas para o gozo aristocrático. Muito ao contrário. Este 

texto é quase um impromptu, ao modo do L’impromptu de Versailles, de Molière, não 

no sentido do ex tempore latino, que Quintiliano considerava como fruto máximo da 

disciplina, mas como obra experimental propositiva, articulada também a partir de 

arrojos de subjetividade, como não poderia deixar de ser, afinal todo aquele que se 

debruce sobre um tema informará, com seu texto, não apenas sobre as propriedades do 

objeto, mas sobre as suas próprias. É possível, com perspicácia, ingressar nos porões da 

alma de um autor, e ainda que ele pretenda cobrir as paredes com belos quadros e tinta 

fresca, enfeitar o chão com tapetes e fazer pender do teto cristais luminosos, ainda assim 

é possível entrever as rachaduras das marquises, a poeira no assoalho e as teias de 

aranha nos cantos mais altos, tudo o que se quis esconder. 

Quanto ao método, sendo a Dogmática Jurídica uma arquitetônica de 

modelos, no sentido aristotélico, a atividade heurística será predominante, privilegiando 

os modelos analítico e hermenêutico, que circundarão e penetrarão o objeto. Ressalte-se, 

todavia, que não sendo um fim em si mesmo, o que poderia redundar em pura e infértil 

ideologia, o método adotado não nega a existência de aporias nem pretende esquivar-se 

delas a qualquer preço ou, menos ainda, arruiná-las com este ou aquele coringa tirado da 

manga. As pedras de Drummond estarão por toda a parte. Aprendamos a conviver com 

elas. O convívio aqui proposto não tem o condão de afastar da Dogmática sua forma 

típica de abordagem do fenômeno jurídico, vertendo-o numa descompromissada 

pantonima. Não. Antes, colocam-se os problemas para que sejam resolvidos, mas sem 

aquela sanha inarredável de quem quer ser o guardião da palavra derradeira. O 

meridiano magnético estará fixo acolá, em algum lugar, e por mais que a agulha aponte 

sempre o norte, as oscilações serão inevitáveis. 

A par disso tudo, o texto assume ainda a feição circular. O primeiro e 

último capítulos, respectivamente, “Do-in Antropológico” e “Iconoclastia”, imbricam-

se, licenciosamente, antecipando, ou retomando, a depender de onde se queira partir, os 

temas insertos entre estas duas pontas. É uma ciranda de espelhos. A reduplicação é 

predominante e reafirma não só o procedimento estético, mas o conjunto da redação, o 

todo. Cada capítulo, como um pequeno espelho, sintetiza o todo, nos exatos moldes de 

um mise em abyme. De certo modo, isto representa uma vantagem para quem lê, visto 

que pode enxergar o conjunto em qualquer ponto onde se encontre. Mas é preciso fixar 

a retina nos inúmeros pormenores para que se alcance o compêndio revelador da 

totalidade em que se inscrevem. Esta é, admitimos, a grande desvantagem, ainda mais 



no estudo de um tema como o nosso – cultura – em que a vastidão do latifúndio não 

poupa as retinas amigas. O expediente, longe de ser novo ou original, remonta textos 

clássicos, como Hamlet, quando, no terceiro ato, é encenada, a pedido do protagonista, 

uma peça – é o teatro dentro do teatro. Mas não aludimos ao texto de Shakespeare para 

colher nele o relato deste episódio, mas sim de outro, cuja tensão está mais próxima 

daquela com que pretendemos abrir o trabalho. Na verdade, a tensão é que pretende 

abri-lo por si só. As elegias serão entoadas. O cheiro das flores mais fúnebres tomará de 

assalto as próximas linhas. É um cadáver insepulto que se avizinha. Não o de Ofélia, 

outro. Tomemos para nós a pá que o primeiro coveiro de Hamlet, afetuosamente, 

chamou para si.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DO DO-IN ANTROPOLÓGICO À ICONOCLASTIA 

Conclusões 

 

– De que valem essas belas frases pungentes, escritas em atraentes 

letreiros, se elas logo se desgastam.4 

Peachum queria inventar algo novo. Já no primeiro ato anuncia que está 

ficando cada vez mais difícil a concretização de seu intento, pois o negócio dele é 

despertar a piedade nos homens e a repetição torna, naturalmente, o homem insensível. 

Por exemplo, diz ele, se vemos um aleijado numa esquina, logo, assustados, nos 

apressamos em lhe dar dez vinténs. Se virmos o pobre-diabo uma segunda vez, não lhe 

negaremos cinco, mas já não tão certos de sua infelicidade. Cruzando com o mesmo 

mendigo pela terceira vez não nos demoraremos a mandá-lo à enxovia. Por isso, 

Peachum funda uma firma chamada “amigo do mendigo”, uma maneira de manobrar 

objetivamente a sensibilidade humana, na verdade antecipar-se a ela, pela doação 

sistemática de três vinténs. 

Sob o aspecto estratégico, o que mais seriam os incentivos fiscais à 

cultura senão a institucionalização da firma de Peachum? É certo que os mecanismos 

das leis de incentivo são mais sofisticados, abrangendo além da possibilidade de 

doação, o patrocínio e o investimento, dos quais se valem algumas figuras exonerativas. 

O investidor, patrocinador ou doador, a quem caberá o incentivo fiscal, não possui 

vínculo substancial com o projeto incentivado, isto é, o conteúdo do projeto a ser 

desenvolvido, os procedimentos aplicados, a forma de manifestação artístico-cultural 

não é da alçada daqueles, de maneira que sua contrapartida resume-se à entrega de 

recursos pecuniários para a efetivação das atividades por quem couber fazê-lo. Por esse 

prisma, toda a sofisticação das leis de incentivo à cultura apenas disfarça a essência da 

firma imaginada pelo personagem brechtiano. 

Em oposição ao que reza grande parte da doutrina que estuda o tema, os 

incentivos fiscais não são medidas que dizem respeito somente a formas de exclusão do 

crédito tributário. A exclusão do crédito é apenas um dos tipos de exoneração que 

compreende também algumas formas de suspensão, como a moratória e o parcelamento. 

                                                 
4 Bertolt Brecht. Ópera de três vinténs, Teatro completo. Trad. Wolfgang Bader e Marcos Roma Santa, 
vol. 3, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2004, p. 15. 



Esta consiste na principal forma, no Brasil, pela qual são estatuídos os incentivos fiscais 

à cultura. Além da exoneração, os incentivos fiscais também podem dar-se por meio das 

desonerações e das imunidades. De maneira geral, tudo o que possa representar, 

imediatamente, um estímulo de ordem pecuniária, relativo ao montante tributário a ser 

recolhido ou deduzido pelo sujeito passivo, visando à realização de conduta estranha ao 

simples pagamento do tributo, deve ser considerado incentivo fiscal.  

Foi salientado o caráter extrafiscal das normas que concedem incentivo à 

cultura, situando-as, topograficamente, na zona de penumbra existente entre o direito 

tributário, o direito financeiro, o direito administrativo e a política. Por integrar uma 

política de desenvolvimento social e não meramente econômica, nenhum veículo 

introdutor de normas atinentes a incentivos fiscais à cultura, na legislação brasileira 

vigente, atua com prazo determinado, o que confirma um regime de concessão perene, 

refreável apenas por determinações legais supervenientes. Os incentivos fiscais 

constituem meio indireto para efetuação do desenvolvimento social, pois permitem que 

sejam articuladas medidas que poderão possibilitar ao indivíduo a instauração, a partir 

de si mesmo e seus desdobramentos íntimos, de um novo estado de coisas. Efetuada a 

práxis, o rompimento inicialmente individual extravasa as bordas da pessoa humana, 

modificando o espaço de relações intersubjetivas que é a sociedade. 

Numa perspectiva substancial, a cultura não é aquele mendigo reiúno que 

ora desperta dó, ora irascibilidade. Desperta antes temor, por parte do corpo de práticas 

e expectativas hegemônicas. O rompimento icástico é eminentemente subversivo. Opõe-

se sobretudo à concepção antropológica de cultura que pretende domesticar todas as 

formas de expressão, enquadrando-as em compartimentos estanques sob os rótulos de 

“cultura popular”, “cultura nacional”, adoçados pelas noções de “identidade”, 

“consciência” e “interesse nacional”, dente outras. São as universalidades sem sangue, 

junto das quais as particularidades são diluídas na imiscuição entre civilização e cultura. 

Civilização é continente. Cultura é conteúdo. A cultura é um fenômeno essencialmente 

individualizante, portanto, rompimento de partículas em relação ao todo.  

Programas como o do-in antropológico, ancorados numa concepção 

essencialmente monacal de cultura, afrontam qualquer tentativa de interpretação do 

direito positivo vigente aqui e agora. Representam o retrocesso que simula a preparação 

de ambientes propícios à interação de agentes culturais, forja o fomento, a difusão, o 

acesso, a participação em processos criativos, enfim, faz crer que, numa eclosão 

espontânea, será fundada uma dinâmica de convergência e transmutação de realidades. 



O conceito de cultura supera o dado, a memória. A cultura só existe porque o outro 

existe, existiu e existirá. Levando-se em conta que viver é agir em relação ao outro e 

que este movimento é conduzido por uma continuidade freqüentemente assaltada por 

descontinuidades, temos que a tradição pode ser lida segundo três investidas – 

iconoclastia, reformulação e mimese. De acordo com os desígnios constitucionais, 

dentre os quais o postulado da liberdade, a iconoclastia é, por excelência, a forma de 

tradução da tradição que pode ser considerada cultura estimulável, passível de ser 

protegida e fomentada pelos arranques de intervenção estatal, uma vez que a 

carnavalização do ícone engendra o rompimento dos pilares que justificam a 

dominação. 
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