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MOTIVAÇÕES PARA O POSICIONAMENTO 

 

A Lei 8.313/1991 - mais conhecida como Lei Rouanet - definiu como uma das receitas do Fundo 

Nacional de Cultura (FNC): “3% da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias 

federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-se este valor do 

montante destinados aos prêmios”.   

 

Revogando o inc. VIII do art. 5º da Lei Rouanet, a MP 841/2018 redefiniu essa receita, 

estabelecendo as seguintes porcentagens:  

 

 2018 2019 

Produto da arrecadação da     

loteria federal 

1,50% 0,50% 

Produto da arrecadação das 

loterias de prognósticos numéricos 

2,87% 0,50% 

Produto da arrecadação das 

loterias de prognósticos esportivos 

1,00% 1,00% 

 

Diante dessa redefinição, de acordo com dados do Contas Abertas1, é previsto que, em 2018, haja 

uma perda de R$11.262.245,56 para o FNC. A previsão para o ano de 2019, por sua vez, é de uma 

perda de R$319.530.555,56, sobrando, somente, R$64.447.444,44 para ser destinado ao FNC. Ou 

seja, uma perda de, aproximadamente, 83%, em 2019, quando comparado ao ano de 2017. 

 

A redefinição das porcentagens acarretará uma drástica redução dos recursos do FNC, haja vista que, 

de acordo com Estudo Técnico da CNM2, a receita oriunda dos concursos de prognósticos e loterias 

federais, entre os anos de 2011 e 2016, corresponderia, aproximadamente, a 48,10% do total dos 

recursos que foram empenhados pelo FNC.  

 

                                                           
1 http://www.contasabertas.com.br/  
2 Cf. https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/3052  

http://www.contasabertas.com.br/
https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/3052
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A CNM ressalta que é notório que as políticas públicas de cultura têm a capacidade de agir nas 

causas e nas consequências dos problemas de segurança pública, impactando no processo de 

superação dos mesmos.  

 

Logo, questiona-se essa redução abrupta sobre o pouco que é destinado ao FNC, junto a outras 

reduções que atingiram negativamente outros setores como, por exemplo, o do esporte e o da 

seguridade social. 

 

De acordo com dados do Contas Abertas é previsto que sejam destinados, em 2019, 

R$990.287.311,11 ao Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), investimento 15 vezes maior 

do que será destinanado ao FNC: somente, R$64.447.444,44.  

 

Assim sendo, a Entidade destaca que essa redução de recursos impactará determinantemente no 

volume de investimentos em Cultura que será feito pela União, o que, provavelmente, demandará um 

investimento ainda maior em Cultura por parte dos Municípios.  

 

Nesse sentido, salienta-se que os inventimentos em Segurança Pública, diferentemente dos 

investimentos em Cultura, não são uma competência constitucional dos Municípios.  

 

Diante disso, a CNM ressalta o pleito municipalista sobre a regulamentação do §3º do art. 216-A da 

Constituição Federal, que garanta a autonomia municipal no âmbito do Sistema Nacional de Cultura 

(SNC) e, em especial, o repasse fundo a fundo, de forma equitativa, do FNC aos fundos municipais 

de cultura. 

 

A Entidade compreende que é fundamental que os Municípios recebam recursos financeiros com 

regularidade para que tenham melhores condições de estruturar uma gestão pública de cultura de 

médio e longo prazo, de modo que não fiquem à mercê de editais da iniciativa federal e estadual em 

momentos pontuais ao longo do ano; ou, então, do firmamento de um convênio ou da conquista de 

uma emenda parlamentar para a realização de apenas um único projeto. 
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Apesar de instituído na Carta Magna em 2012, o SNC ainda não foi regulamentado conforme 

requisitado no §3º do art. 216-A. A ausência da regulamentação do SNC inviabiliza os Municípios 

que criaram seus sistemas de cultura de receberem recursos financeiros por meio do repasse fundo a 

fundo, o que, caso fosse efetivado, teria capacidade de fomentar o desenvolvimento da cultura no 

âmbito local. 

 

Diante disso, faz-se necessário garantir repasses regulares de recursos financeiros originários da 

União e dos Estados aos Municípios - que promovam a desconcentração inter e intraestadual no 

acesso a esses recursos - para viabilizar a criação, a implantação e o desenvolvimento dos sistemas 

municipais de cultura e de programas, políticas, projetos e ações culturais locais. 

 

A CNM defende que a regulamentação do SNC não se estruture em torno de uma perspectiva 

generalizadora. A Entidade reivindica que nessa regulamentação sejam garantidos a autonomia 

municipal e o respeito às especificidades dos Municípios brasileiros, em termos de quantidade 

populacional e de recursos humanos, estruturais e financeiros. Assim sendo, a Área Técnica de 

Cultura da CNM formulou emendas ao PL 4.271/2016 e ao PL 9.474/2018, que foram apresentadas 

no âmbito da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. 

 

Contudo, a CNM entende que a regulamentação do repasse fundo a fundo não é suficiente. É preciso 

ainda que ocorra um aumento expressivo dos recursos do FNC e que, em especial, seja pelo menos 

garantida, sem contingenciamentos, a receita prevista para esse fundo referente aos 3% da 

arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais, a qual foi suspensa pela MP 

841/2018. 

 

Ou seja, a MP 841/2018 também implica negativamente a efetivação do pleito municipalista de 

regulamentação do repasse fundo a fundo, o que corrobora ainda mais para o posicionamento 

contrário da CNM à MP 841/2018, caso as emendas 53, 75, 50 ou 47 – nessa ordem de prioridade, 

iniciando-se pela mais benéfica – não sejam aprovadas. 
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EMENDAS APRESENTADAS À MP 841/2018 

 

Das 95 emendas que foram apresentadas à MP 841/2018, a CNM ressalta a relevância da emenda 53, 

apresentada pela Deputada Federal Laura Carneiro (DEM/RJ). 

 

A emenda em questão pretende garantir para o FNC: 

- em 2018, 3% do produto da arrecadação da loteria federal – em vez de 1,50% -, 3% do produto da 

arrecadação das loterias de prognósticos numéricos – em vez de 2,87% -, 3% do produto da 

arrecadação das loterias de prognósticos esportivos – em vez de 1% - e 3% do produto da 

arrecadação da loteria de prognóstico específico. 

- em 2019, 3% do produto da arrecadação da loteria federal – em vez de 0,50% -, 3% do produto da 

arrecadação das loterias de prognósticos numéricos – em vez  de 0,50% -, 3% do produto da 

arrecadação das loterias de prognósticos esportivos – em vez de 1% -, 3% do produto da arrecadação 

da loteria de prognóstico específico e 3% do produto da arrecadação da Lotex.  

 

Assim sendo, além de aumentar a porcentagem originalmente prevista na MP 841/2018, o texto da 

emenda 53 também deseja garantir outros percentuais que não se encontram elencados nessa Medida 

Provisória: 3% do produto da arrecadação da loteria de prognóstico específico e 3% do produto da 

arrecadação da Lotex.  

 

Ademais, a emenda 53, positivamente, pretende, na Lei Rouanet, vedar o contingenciamento de 

todos os recursos do FNC, e não apenas os da receita oriunda dos concursos de prognósticos e 

loterias federais. 

 

A emenda 75 do Deputado Federal Thiago Peixoto (PSD/GO) pretende garantir as mesmas 

porcentagens apontadas pela emenda 53 - referentes ao ano de 2019 – e, dentre todos os recursos do 

FNC, vedar, somente, o contingenciamento dos recursos oriundos da receita dos concursos de 

prognósticos e loterias federais. 
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A emenda 50 do Deputado Federal Pedro Uczai (PT/SC) pretende garantir as mesmas porcentagens 

indicadas pela emenda 53 - referentes ao ano de 2019 – e pela emenda 75, entretanto, não prevê a 

vedação do contingenciamento. 

 

A emenda 47 do Deputado Federal Alexandre Valle (PR/RJ) também não prevê a vedação do 

contingenciamento e pretende garantir porcentagens menores das elencadas nas emendas 53, 75 e 50: 

- em 2018, 2% do produto da arrecadação da loteria federal – em vez de 1,50% -, 2% do produto da 

arrecadação das loterias de prognósticos esportivos – em vez de 1% - e 2% do produto da 

arrecadação da loteria de prognóstico específico. 

- em 2019, 3% do produto da arrecadação da loteria federal – em vez de 0,50% -, 3% do produto da 

arrecadação das loterias de prognósticos numéricos – em vez  de 0,50% -, 3% do produto da 

arrecadação das loterias de prognósticos esportivos – em vez de 1% -, 3% do produto da arrecadação 

da loteria de prognóstico específico e 3% do produto da arrecadação da Lotex.  

 

As emendas 82 e 86 do Deputado Federal Floriano Pesaro (PSDB/SP) intencionam estabelecer, na 

Lei Rouanet, que os recursos do FNC não serão objeto de contingenciamento ou não constituirão 

recursos de reserva de contingência. 

 

As emendas 84 e 85, também do Deputado Federal Floriano Pesaro (PSDB/SP), são igualmente 

interessantes, na medida em que almejam que os recursos do FNSP sejam destinados a “programas e 

projetos de prevenção ao delito e à violência, inclusive ações de promoção do acesso à cultura e 

participação do indivíduo na produção cultural, ao esporte e a educação” e às “atividades preventivas 

destinadas à redução dos índices de criminalidade, em especial nas áreas de educação, do esporte e 

da cultura”. 


