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Resumo 
Este artigo analisa o Projeto de Lei Nacional n. 188/2007, cujo propósito é dispor 
sobre o direito à meia-entrada de estudantes e idosos em espetáculos, eventos 
artístico-culturais e atividades desportivas, e de que forma ele pode restringir esse 
mecanismo de acesso ao direito fundamental à cultura desses dois grupos em situação 
de vulnerabilidade. Para tanto, promoveu-se um estudo jurídico crítico-analítico ao 
projeto legislativo mencionado, no sentido de identificar os aspectos positivos e 
negativos dessa iniciativa e registrar que repercussões sociais, no plano da eficácia 
jurídica desse direito, podem advir da proposta.  
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Identificação Estudantil.  

 

Introdução 
Encontra-se em curso no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 188/2007, de 

autoria do Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) que dispõe sobre o benefício do 

pagamento de meia-entrada para estudantes e idosos em espetáculos, artísticos, 

culturais e desportivos. A rigor poder-se-ia pensar que a iniciativa amplia em todo o 

território nacional o direito fundamental de acesso à cultura a esses grupos 

hipossuficientes da sociedade brasileira. Contudo, a idéia controvertida pretende 

justamente a um só tempo reconhecer e limitar um direito que até o presente momento 

só era prescrito por leis estaduais e municipais diversas. Nesse sentido, a limitação da 

meia-entrada é um obstáculo ao exercício pleno do acesso à cultura de estudantes e 

idosos.  

Recentemente, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, sob a 

relatoria da senadora Marisa Serrano (PSDB-MS), e os aplausos dos produtores 

culturais e determinados artistas, em especial das regiões Sul-Sudeste, apresentou 

substitutivo ao texto original, porém mantendo sua essência, retomando os debates 

acerca da limitação da meia-entrada.  

Para a crítica dessa proposta, inicialmente, expõe-se o conceito de cultura no 

plano jurídico e a fundamentalidade do direito de acesso como um direito cultural, 
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bem como as implicações advindas da adoção de uma lei nacional da meia-entrada na 

repartição de competências dentro do sistema federativo cooperativo brasileiro. Após, 

analisar-se-á os principais argumentos para aprovação do projeto constantes em sua 

redação original e no substitutivo da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do 

Senado. Registra-se ainda a posição do Supremo Tribunal Federal quanto à 

constitucionalidade da matéria, demonstrando que a meia-entrada ilimitada, 

anteriormente somente prevista por legislações estaduais e municipais, é compatível 

com a ordem jurídica brasileira, vislumbrando, a partir dessa posição, que o Projeto de 

Lei n.188/2007 não contribui para a democratização da cultura no país.  

1 Acesso à cultura como direito fundamental cultural 
As preocupações constitucionais com a cultura são relativamente recentes, 

remontam em especial à proteção do patrimônio cultural nas Constituições dos 

Estados Sociais do Pós-Guerra e às normas relativas aos direitos econômico, sociais e 

culturais (HÄBERLE, 1998, p.11). Porém, os estudos dos princípios e regras dos 

direitos culturais na seara jurídica é um fenômeno novo (CUNHA FILHO, 2004, 

p.36). Afinal, em geral, a cultura sempre foi tratada pelos juristas como dado 

implícito, muito embora os estudos que a envolvem nas demais ciências sociais 

admitam múltiplos significados com conceitos distintos e diversos, conforme a época, 

área científica, escola de formação, teoria etc. De outra forma, a noção mais difundida 

é a antropológica que faz a correspondência do humano e do social com o cultural 

(CANCLINI, 2007, p.35 e ss.). 

As normas constitucionais de direitos culturais não amparam a extensão 

antropológica do conceito de cultura de forma plena (SILVA, 2001, p.35), mas 

conforme um sistema de referência à identidade, à ação, à memória coletiva dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (artigo 216). Em todo caso, a 

falta de uma definição jurídica dificulta o reconhecimento desses direitos e suas 

garantias de efetivação (REISEWITZ, 2004, p.78).  

O constitucionalista José Afonso da Silva (2001, p.51-52) esforça-se no 

sentido de identificar quais são os direitos culturais, alicerçado na idéia de uma 

ordenação constitucional da cultura enquanto organização de normas jurídicas 

pertinentes à temática, sem precisar sua autonomia.  

De outra maneira, Francisco Humberto Cunha Filho (2004, p.49) vai, sem 

abandonar o conceito antropológico de cultura, e a partir de outros dois elementos 



quais sejam o da dignidade humana, o que dá traço de fundamentalidade ao direito 

cultural, e assuntos atinentes à gestão administrativa cultural, ao longo da história 

brasileira, buscar uma definição jurídica para cultura.   

Além de considerações sobre a dignidade humana, Humberto Cunha (2004, 

p.34) defende que se se quer traduzir a cultura de forma positiva para o direito 

brasileiro, mister se faz, em pequena consideração empírico-doutrinária, citar as 

matérias freqüentemente mencionadas como tal. Em análise à Constituição Federal de 

1988, principalmente, aos artigos 215, 216 e outros afins à cultura, ele (2004, p.39 e 

ss.) exaure na tríade artes/memória coletiva/repasse de saberes todos os assuntos 

historicamente relacionados com a seara administrativa da cultura no Brasil. 

Em face das exposições relativas ao conceito antropológico de cultura, à 

dignidade da pessoa humana e ao terreno comumente reverenciado como cultura pelo 

direito brasileiro, é imperioso adotar o seguinte conceito jurídico de cultura, 

formulado por Francisco Humberto Cunha Filho (2004, p. 49) para quem: 

[...] cultura para o mundo jurídico é a produção humana juridicamente 
protegida, relacionada às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, e 
vinculada ao ideal de aprimoramento, visando à dignidade da espécie como 
um todo, e de cada um dos indivíduos. 

Após essa definição doutrinária, vê-se que o Legislador Originário prescreveu 

no art. 216 da Constituição da República de 1988 um conceito de patrimônio cultural, 

o qual se confunde com a própria definição de cultura para o direito, acima delineada. 

A esta conclusão se chega quando esse dispositivo pontua e elenca as características 

do presente objeto de reflexão (CUNHA FILHO, 2004, p. 37). 

Adota-se, portanto, no presente trabalho, o conceito jurídico de cultura como 

sendo a própria definição de patrimônio cultural, na medida em que o conceitua como 

a empresa do ser humano relacionada à tríade arte-memória coletiva-repasse de 

saberes, protegida pelo direito, tendo em vista o princípio constitucional da dignidade, 

tanto do universo humano, quanto da dos indivíduos de per si, ligada a uma idéia 

axiológica emancipatória de desenvolvimento. 

Sendo assim, os direitos culturais enquanto direitos fundamentais estão 

presentes em todas as suas diferentes dimensões (CUNHA FILHO, 2000).2 Um 
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desses direitos é o de acesso à cultura que, de acordo com o caput do artigo 215, é 

dever do Estado garanti-lo. Essa obrigação relaciona-se com a materialização do 

princípio da universalidade, pois a cultura é meio pelo qual se interrelacionam as 

múltiplas manifestações e expressões da criatividade de todos os seres humanos, 

portanto há necessidade de apoiá-la, incentivá-la, preservá-la, valorizá-la e protegê-la.     

Em Estados Sociais como o Brasil no qual há desigualdades econômicas e 

diferenças culturais das quais são vítimas grupos em situação de vulnerabilidade tais 

quais crianças e adolescentes e idosos, extremos do tempo de vida humana, as 

medidas a serem adotadas para correções dessas distorções devem, em todo caso, ser 

diferentes dos programas e ações destinados à população em geral. Por isso, a meia-

entrada é um instrumento de acesso ao direito fundamental à cultura que viabiliza a 

fruibilidade dos bens culturais àqueles hipossuficientes do ponto de vista econômico e 

social.   

Contudo, a medida não é pacificamente aceita pelos empresários do setor 

cultural. É o que representa o Projeto de Lei n.188/2007 que limita o abatimento 

concedido no percentual de cinqüenta por cento no valor dos ingressos de espetáculos, 

de eventos artístico-culturais e desportivos, aos estudantes e idosos no Brasil, com o 

fito de unificar o tratamento jurídico do assunto.  

2 Repartição de competências nas matérias envolvidas e sua implicação 
Pela primeira vez, o Congresso Nacional trata da questão de modo a tentar 

torná-la norma geral aplicável a todo território brasileiro. Porém, no âmbito dos 

Estados e Municípios é mais prudente falar-se em meias, pois há leis sobre esse 

abatimento correspondente a cada um dos direitos de acesso (meia-cultural, meia-

desportiva etc.). Embora interesse, em especial, o acesso à cultura, o artigo 1º do 

Projeto de Lei 188/2007 unifica as matérias jurídicas relativas à meia-entrada que nas 

legislações estaduais e locais vezes recebem tratamento em separado. Portanto, é 

necessário que o estudo da repartição de competências dentro do modelo federativo 

brasileiro leve em conta cada um desses direitos.  

Em se tratando da promoção dos meios de acesso à cultura, o art. 23, inciso V 

da Constituição Federal de 1988 diz que eles são de competência material comum da 

União, dos Estados e do Distrito Federal, inclusive do Município. 

Quanto à competência legislativa, o Constituinte não incluiu o Município no 

rol dos entes federados do caput do art. 24 da Constituição de 1988, que trata da 



competência legislativa concorrente. Mais do que um equívoco do Legislador 

Originário, em uma interpretação sistemática da Constituição Federal no que concerne 

às competências legislativas, encontram-se, explicitamente, a suplementaridade da 

legislação federal e estadual (art. 30, II, da Constituição de 1988) e, implicitamente, 

inexistindo norma federal ou estadual sobre o tema, a prerrogativa de o Município 

invocar a teoria do poder implícito de elaborar norma de suporte para sua base de 

apoio no cumprimento do dever de proporcionar a acessibilidade aos bens culturais. 

Ainda no mesmo art. 30, o inciso I prescreve que o Município pode legislar 

sobre assunto de interesse local (caso dos bens culturais de valor local) e o inciso IX 

diz que compete ao Município promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, 

observada a legislação e ação fiscalizatória federal e estadual. Afora isso, o art. 215, 

caput, utiliza-se da expressão Estado, isto é, refere-se a qualquer dos membros da 

Federação brasileira, ao responsabilizá-los com o dever de garantir a todos o exercício 

dos direitos culturais, o acesso às fontes da cultura nacional, bem como o apoio e o 

incentivo à valorização e à difusão das manifestações culturais.    

Ora, não há competência material sem legislação que autorize o Poder Público 

a agir – princípio da legalidade –, ainda assim, a execução dos atos necessários para 

proporcionar os meios de acesso à cultura, proteger o patrimônio histórico-cultural, 

promover apoios e incentivos etc. por parte da Administração Pública tem de se 

adequar à estrutura jurídico-administrativa que lhe é peculiar, por isso, sem dúvida 

alguma, o Município tem competência para legislar sobre, atendendo aos comandos 

da Constituição Federal, principalmente, no que observa o art. 24 e seus parágrafos 

combinados com o art. 30.  

Em relação à competência legislativa concorrente para o desporto, aplica-se o 

mesmo raciocínio exposto acima, pois a matéria encontra-se enumerada juntamente 

com a cultura, no artigo 24, inciso IX, da Constituição de 1988. Da mesma forma que 

se encontra no artigo 215 o dever de promoção ao acesso à cultura, o fomento às 

práticas desportivas também é papel de todos os entes federados, assim como o 

incentivo ao lazer e ao entretenimento, segundo o artigo 217, caput, e seu § 3º. Vale 

ressaltar que o Supremo Tribunal Federal entende que a meia-entrada é matéria 

correlacionada a uma intervenção estatal no domínio econômico da livre iniciativa, 



portanto capítulo concernente ao direito econômico, segundo o artigo 24, inciso I, 

ramo jurídico no qual a todos os membros da federação compete legislar sobre.3    

Por isso, em vistas de um resumo, conclui-se que a União estabelece normas 

gerais concernentes às matérias que envolvem a meia-entrada enquanto mecanismo de 

acesso a direitos fundamentais, os Estados as suplementam, com a ressalva de que, 

inexistindo lei federal sobre normas gerais, eles poderão editá-las para atender suas 

necessidades, e os Municípios suplementarão a legislação federal e estadual, 

atendidos o interesse local e suas peculiaridades. Portanto, o Projeto de Lei n. 

188/2007 afetará todas as disposições jurídicas existentes sobre esse benefício no 

âmbito regional e local; haverá necessidade de adequação normativa a essa norma 

geral que está por vir.   

Se porventura convertido em lei, sabe-se que a extensão dos limites da meia-

entrada destina-se apenas a duas categorias de sujeitos de direito: aos estudantes e aos 

idosos. Esses últimos, inicialmente, são os que mais perdem, pois já haviam 

assegurado de forma mais ampla, com extensão em território nacional, o desconto de 

até pelo menos cinqüenta por cento no valor dos ingressos, por meio do artigo 23 da 

Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. O reconhecimento 

nacional desse direito e, por conseguinte, sua limitação em relação a um percentual da 

bilheteria, não se aplica enquanto norma geral a leis estaduais e municipais mais 

abrangentes, cujos beneficiários são outros que não os mencionados no artigo 1º do 

projeto.  

Nesse sentido, por exemplo, o abatimento irrestrito, no percentual de 

cinqüenta por cento no valor do ingresso, concedido pela Lei do Estado do Espírito 

Santo n. 7.737/2004 aos doadores de sangue e pela Lei do Município de Fortaleza n. 

9.214, de 19 de abril de 2007 aos professores será mantido. A restrição do artigo 1º, § 

5º, do Projeto de Lei n. 188/2007 somente se aplicará aos estudantes regularmente 

inseridos nos níveis e modalidades de educação e ensino previstos pela Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação e às pessoas com idade igual ou superior a sessenta 

anos. 

É certo, porém, que não se pode afirmar que os argumentos a favor do Projeto 

188/2007 não sejam aproveitáveis. Há pontos positivos que devem ser incorporados 

para facilitar o exercício desse direito por parte de seus detentores, assim como os 
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aspectos negativos devem ser refutados cientificamente. Para tanto, a análise do 

embrião do texto legal pode ser dividida didaticamente entre as suas principais 

justificativas de existência qual sejam: 1) controle da emissão das carteiras de 

estudante; 2) diminuição do valor econômico dos ingressos e; 3) o financiamento da 

meia-entrada pelo Estado.  

2.1 A identidade estudantil 
Em 2001, a Medida Provisória 2.208 retirou a exclusividade das associações e 

agremiações estudantis para expedição das carteiras de estudantes, instrumento que 

materializa o direito à meia-entrada (QUEIROZ, 2008, p.197). Além de representar 

um déficit à legitimidade das entidades representativas dessa categoria em todo o país, 

foi aberta uma exceção que redundou tanto na fraude da emissão desse documento 

quanto a sua comercialização indiscriminada por estabelecimentos de ensino que 

qualificavam juridicamente indivíduos enquanto estudantes, embora não o fossem. 

Assim, os lugares do país nos quais leis estaduais e municipais regulamentavam com 

controle a matéria, ficaram reféns da Medida Provisória 2.208/2001. 

É possível dizer que a partir dessa perspectiva essa indústria das carteiras de 

estudantes tanto prejudicou o direito ao abatimento pela metade sobre o preço dos 

ingressos quanto onerou os empresários do ramo do entretenimento. Por isso, o ponto 

positivo a ser destacado no Projeto n. 188/2007 é justamente a padronização e 

fiscalização nacional da confecção do documento de identificação estudantil pelo 

Conselho Nacional de Fiscalização, Controle e Regulamentação da Meia-Entrada e da 

Identificação Estudantil a ser criado pelo Poder Executivo.  

Embora não delineie sua composição e funcionamento, apoiando-se no 

fenômeno da remissão da normativa dessa tarefa a regulamento do Poder Executivo, o 

artigo 5º do projeto original prescreve que as carteiras serão confeccionadas no 

modelo adotado pelo Conselho. A validade da identidade será anual, contando-se o 

período de 1º de março de um ano a 31 de março do ano seguinte. Não se encontra 

nenhuma disposição relativa à revalidação, mas por uma questão de lógica jurídica, se 

o indivíduo continua na condição de estudante, ele solicitará às entidades emissoras, 

antes de vencido o documento, uma nova identidade.  

Ainda assim, o substitutivo da Comissão de Educação, Cultura e Esporte 

preferiu a redação que deixasse ao decreto criador do Conselho, como não poderia ser 

diferente, estabelecer a sua composição e atribuições, os critérios para a padronização, 



confecção e distribuição da Carteira de Identificação Estudantil, a organização de 

mecanismos de controle das normas definidas pela criação da meia-entrada e o prazo 

de compra antecipada para a aplicação do benefício. Vale ressaltar que as associações 

e agremiações representativas dos estudantes para emitirem a carteira devem ser 

cadastradas pelo Conselho. Com isso, evita-se a fraude e se espera diminuir os custos 

de confecção do documento em todo país onde vezes se adotam preços diferenciados 

por região.  

Não se pode ignorar que o Conselho deve respeitar a autonomia das entidades 

e sua representatividade perante os estudantes, ouvindo-as nesse processo de emissão 

e controle e coordenando-as para que haja celeridade na obtenção do documento pelos 

detentores do direito à meia-entrada. Afinal, o instrumento não é só utilizado para o 

exercício desse bem jurídico, mas de outros como a meia-passagem no transporte 

público urbano adotada em muitos Municípios brasileiros. Em regra, os poderes locais 

têm se preocupado com modelos de carteira que incorporam sistemas tecnológicos de 

identificação do estudante, isso não pode ser ignorado.  

Em relação aos idosos, basta que eles apresentem no ato de compra do 

ingresso e no local de entrada documento oficial que demonstre que possuem idade 

igual ou superior a sessenta anos de idade, conforme o artigo 1º, § 4º do Projeto de 

Lei n. 188/2007.  Caso seja aprovada, a iniciativa revogará a Medida Provisória 2.208, 

de 17 de agosto de 2001.  

2.2 Preço do Ingresso e bilheteria: justificativas para a limitação 

Um dos principais argumentos dos defensores do Projeto de Lei n. 188/2007 é 

o de que a meia-entrada contribui para o aumento do preço dos ingressos por dois 

motivos: a) transferência dos custos da bilheteria para aqueles que pagam inteira e; 2) 

os empresários culturais têm de elevar o preço para não onerar a produção do evento. 

Os dois pontos não podem ser compreendidos e analisados isoladamente, pois se há 

um aumento da entrada de qualquer forma isso implica um custo maior tanto para as 

categorias detentoras do direito em questão quanto para aqueles que não o tem.  

Em primeiro lugar, cumpre afastar a tese a qual tem se difundido de que a 

meia é uma espécie de tabelamento de preço. Ora, o preço do ingresso é fixado pelo 

empresário como em qualquer outro ramo no setor econômico regido pelo princípio 

da livre iniciativa, porém por se tratar de intervenção estatal nesse domínio, além de 



estipular a entrada, deve-se assegurar aos beneficiários da lei o abatimento de 

cinqüenta por cento em cima de seu valor.  

Os dois parágrafos do artigo 1º do projeto de lei apresentam duas exceções a 

essa lógica: a) a não cumulatividade com outras promoções e convênios e; b) a  não 

incidência do benefício aos ingressos relativos a camarotes, áreas e cadeiras especiais. 

Esses dois limites à incidência legal são um retrocesso ao que já vinha sendo previsto 

em legislações estaduais e municipais em todo o país. Cita-se, como exemplo, a Lei 

do Município de Fortaleza n. 6.701/90 que alterou a Lei n. 6.498/89, originariamente 

conhecida como a Lei da Meia-Cultural, cujo propósito foi firmar o entendimento de 

que o abatimento incidiria sobre promoções de qualquer natureza. Por qual razão?  

Paulo Roberto Clementino Queiroz (2008, p.197) esclarece que a inserção 

desse dispositivo foi justamente para frear as variadas dissimulações por parte dos 

estabelecimentos que adotavam múltiplas denominações para o desconto de forma 

que esse se aplicava a todos através da cobrança ilegal de um preço único. Esse tipo 

de prática é comumente conhecida como “meia para todos”. Vê-se, desde o início da 

aplicação dessas leis no âmbito dos Estados e dos Municípios, que as críticas dirigidas 

à meia-cultural em relação ao preço dos ingressos escondem o background da 

ilegalidade. Como pode a meia onerar a produção de um evento se ela é sequer 

cumprida?  

Na verdade, há uma ausência do planejamento orçamentário dos espetáculos 

no tocante às suas bilheterias. Se os preços fossem únicos e de valores excessivos, não 

haveria público. Além disso, os ingressos não são as únicas variáveis de lucro para um 

empresário do segmento cultural, visto que o consumo interno supera em muito as 

expectativas de receita advinda dos bilhetes de entrada. Em análise aos problemas 

decorrentes da efetividade da meia-cultural dos estudantes em Fortaleza que se 

assemelham às discussões que permeiam o nascedouro da lei da meia-entrada 

nacional, Paulo Roberto Clementino Queiróz (2008, p.206) ratifica o ponto de vista 

no qual o preço dos ingressos não prejudica o afluxo de público nem o lucro da 

iniciativa privada. 

   No caso da não incidência sobre ingressos relativos a camarotes, áreas e 

cadeiras especiais, a lei acaba por confirmar o que na prática já existe para outra 

tipologia de ingressos que estabelece uma diferenciação com base no poder do nível 

aquisitivo de compra, isto é, um discrímen negativo que ressalta a desigualdade social 

já existente nas relações de consumo da sociedade capitalista. Tem-se, com isso, duas 



conseqüências distintas qual seja a de criação ou mesmo reprodução de uma elite ou 

autocracia cultural nas esferas públicas ou privadas, com o distanciamento de status 

hierárquico desses indivíduos do público da cultura de massas, e o agravamento da 

inacessibilidade e da não fruição de bens culturais em razão da desigualdade 

econômica. A lei que deveria contribuir para a efetivação do princípio da 

universalidade do acesso à cultura, ao desporto, ao entretenimento e ao lazer de 

estudantes e idosos e a todos os tipos de padrões de conforto, utilidade, simbologia e 

ócio proporcionados por esse acesso, acaba por se converter em reprodução das 

mazelas sociais nos campos espirituais humanos anteriormente mencionados.  

     A discussão acerca do preço dos ingressos, conforme o projeto de lei 

nacional, redunda na limitação do direito à meia-entrada. Originalmente, em sua 

redação, o artigo 1º, § 5º, estabelecia que a concessão do benefício limitar-se-ia à 

quarenta por cento do total dos ingressos disponíveis para cada evento. Ocorre que se 

ignora que muitos espetáculos comercializam ingressos por lotes, alterando os preços 

ao sabor da demanda de público.  

Visto isso, questiona-se se, nesse ponto, além dos limites a esse direito, se a 

propositura em análise não deixaria a meia-entrada à mercê da iniciativa privada 

porque: a) o empresário poderia emitir um número de ingressos que não 

correspondesse a real totalidade da bilheteria fazendo incidir o percentual sobre uma 

quantia diminuta; b) o projeto não deixa claro se ao colocar os ingressos a venda o 

empreendedor deve fixar previamente e informar a tiragem ao consumidor; c) no caso 

dos lotes, a propositura não esclarece se os trinta por cento são válidos para o 

conjunto deles ou somente para o primeiro ou para a totalidade fixada e, por fim,: d) 

não se sabe a quem competiria fiscalizar o fiel cumprimento dessa limitação e se 

haveria possibilidade de recursos financeiros e humanos de algum órgão 

governamental para tanto.   

Vale ressaltar que o loteamento da bilheteria é uma prática cuja finalidade é 

valorizar o produto perante o consumidor, porém aumentando o custo do ingresso. 

Dessa forma, a lei em nada mudaria as flutuações dos valores da entrada a eventos, 

pois, além de haver lacunas a serem preenchidas, os preços continuariam a ser 

modificados de acordo com a orientação publicitária e de expectativa de público. Por 

conseguinte, a limitação à meia-entrada não é garantia de redução do preço dos 

ingressos. 



Em parte, já prevendo os problemas acima delineados, a Comissão de 

Educação, Cultura e Esporte do Senado incorporou ao projeto inicial emenda da 

Senadora Ideli Salvatti (PT-SC) que propugna por um instrumento de controle que 

faculte ao público o acesso a informações atualizadas referentes ao quantitativo de 

ingressos disponíveis para cada sessão. Foi também mantido como paliativo, no artigo 

2º do Projeto n. 188/2007, a obrigatoriedade dos estabelecimentos em afixarem 

cartazes em local visível da bilheteria e da portaria sobre as condições para o gozo do 

direito à meia.    

Outro problema esquecido, nunca resolvido pelo Poder Público, em especial 

relacionado a eventos desportivos e shows, é o do cambismo fenômeno protagonizado 

por um ou mais indivíduos que adquirem grande quantidade de ingressos na bilheteria 

com o intuito de os comercializarem muito acima do preço original. Os cambistas não 

respeitam a meia nem no ato da compra nem no ato da venda de ingressos. Sua 

existência é também da responsabilidade dos empreendedores que permitem a venda 

de um percentual expressivo dos ingressos a eles. Nesse sentido, quais seriam as 

garantias legais dadas aos beneficiários da meia ou mesmo as obrigações impostas aos 

empreendedores previstas pelo projeto no sentido de coibir essa prática? Até o 

presente momento, não há respostas a essas indagações.  

2.3 Financiamento da meia-entrada 
O Projeto de Lei n. 188/2007 acrescenta ao artigo 3º, inciso II, da Lei 8.313/91 

(Lei Rouanet), Lei Federal de Incentivo à Cultura, que institui o Programa Nacional 

de Apoio à Cultura (PRONAC), a alínea “f”, isto é, que para atender o objetivo no 

que concerne o fomento à  produção cultural e à atividade artística os recursos do 

programa podem ser canalizados  a projetos, cujo objeto seja o ressarcimento aos 

produtores de espetáculos do benefício da meia-entrada concedida a estudantes e 

idosos. O ponto descrito é por demais controvertido, pois a Lei Rouanet volta-se 

desde o seu nascedouro ao sistema de produção de bens culturais e uma das críticas a 

ela dirigida é justamente por falhar no sistema de distribuição e acesso do que é 

produzido, ou seja, na cadeia de consumo desses bens. 

Atualmente, a Lei 8.313/91 atravessa um período de  reformulação, já que 

durante os vários anos de sua aplicação tornou-se mecanismo de desigualdade na 

distribuição de recursos entre as regiões do país, em especial no que se refere aos 



incentivos fiscais do mecenato, o que tornou mais difícil o acesso a bens culturais, já 

que a produção centrou-se em algumas poucas localidades do país.  

Para entender as desigualdades regionais criadas pela Lei Rouanet, muito 

embora não fosse esse o seu propósito, de acordo com uma de suas finalidades qual 

seja a de promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística 

brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais, Andréa Gomes 

(2008, p.5-6) enumera cinco possíveis fatores para essa disparidade: a) a 

proporcionalidade dos projetos por região; b) a qualidade  de elaboração dos projetos; 

c) o público consumidor nas regiões; d) a concentração de empresas nas regiões e; e) 

a distorção no cadastramento do Ministério da Cultura. 

O intuito de demonstrar as deficiências da legislação federal de incentivos não 

é o de aprofundar cientificamente sua discussão, mas de servir de reflexão para o 

acréscimo do dispositivo mencionado no Projeto de Lei n. 188/2007 que pretende 

ressarcir os produtores em relação à meia-entrada concedida às categorias presentes 

na lei. Não bastasse a limitação do abatimento, o Estado poderá financiá-lo através 

dos mecanismos mencionados, especialmente o Mecenato, investimento indireto 

portanto. Isso porque, conforme se delineou anteriormente, a ausência de um controle 

eficaz e fiscalização dos estabelecimentos concedentes desse direito pode acarretar em 

fraudes muito próximas ao que foi a emissão indiscriminada e ilegal de identidades 

estudantis.  

Além disso, abrir-se-ia o precedente de financiamento ad aeternum dos 

produtores culturais, de espetáculos artísticos e desportivos, em detrimento dos 

demais segmentos plurais do setor cultural, desvirtuando as finalidades de um 

Programa já um tanto desgastado justamente por esse último motivo. A Comissão de 

Educação, Cultura e Esporte do Senado, em seu substitutivo, inseriu dispositivo 

correspondente ao antigo artigo 4º do projeto original, autorizando o Poder Executivo 

indicar fontes de financiamento da meia-entrada e a respectiva regulamentação. Nesse 

caso, não fez menção se projetos culturais já incentivados pelos mecanismos 

tradicionais da Lei 8.313/91 fariam jus ao ressarcimento. 

Ainda assim, ver-se-á que a meia-entrada é também um mecanismo de 

intervenção do Estado no domínio econômico privado, por isso as leis estaduais e 

municipais da matéria nunca cogitaram o ressarcimento. Essa tese, segundo o tópico 

adiante, se legitima pela posição do Supremo Tribunal Federal nas duas oportunidades 

nas quais teve de analisar a constitucionalidade desse instrumento de acesso à cultura.              



3 Acesso à Cultura e Direito Econômico: a meia-entrada e o posicionamento do 
Supremo 

A Confederação Nacional do Comércio – CNC ingressou com a ADI 1.950-3, 

com pedido cautelar, contra a lei estadual de São Paulo nº. 7.844, de 13 de maio de 

1992, que garante aos estudantes paulistanos regularmente matriculados em 

instituições de ensino em todos os níveis o direito à meia-entrada em locais que 

explorem economicamente a cultura, o lazer, o esporte, a diversão e atividades 

similares, mediante apresentação da identidade estudantil, emitidas ou legitimadas por 

suas entidades representativas.  

Na inicial, a Confederação do Comércio sustentou a impossibilidade da 

intervenção estatal no domínio econômico, pois a lei paulista acabava por fixar preços 

e instituía planejamento vinculante, portanto infringindo a liberdade mercantil 

privada, cuja adoção estava estampada na Constituição da República de 1988, em 

especial nos artigos 170 e 174. Defendeu ainda que as normas constitucionais que 

admitiam a atuação do Estado nesse campo eram a exceção; a regra basilar era 

justamente a do liberalismo econômico. Em termos de competências, alegou que 

somente a União, excepcionalmente, poderia intrometer-se na seara mercantil e, ainda 

assim, para manter a ordem do mercado da livre distribução de bens e serviços aos 

consumidores.  

Na verdade, a CNC desejava com a inconstitucionalidade da meia cultural o 

que não conseguiu em tempos de Assembléia Nacional Constituinte de 1987/1988, 

isto é, enfraquecer as chamadas áreas-problema da ordem social e econômica, na 

terminologia do historiador e cientista político René Dreifuss (1989, p.183), de modo 

a retomar os debates sobre a liberdade absoluta do mercado. Decerto, o jogo político 

dos empresários no campo jurisdicional é uma tentativa verdadeira de mutação no 

texto constitucional dirigente a favor de um modelo econômico autoregulatório. 

O funcionamento do mercado, de acordo com Eros Grau (ADI 1950-3, p.59), 

relator da matéria, depende do direito produzido pelo Estado para que não haja 

perturbações de qualquer ordem. Se acaso a regulação ficasse à mercê dos atores 

privados, isso influenciaria na organização, produção e distribuição dos bens e 

serviços do capital, de forma a prejudicar sua dinâmica e os demais seres humanos. 

Na verdade, o Estado é uma proteção jurídica para que os fins de um 

egoindividualista não contamine os demais. Nesse sentido, fica claro que para o 



relator a intervenção é meio de assegurar o desenvolvimento econômico desejado pela 

Constituição de 1988, em seus fins.  

Para ele (ADI 1950-3, p.63), o significado da liberdade de iniciativa está além 

do conteúdo econômico das bases liberais e do fundamento da empresa, dado pela 

CNC, na ADI 1.950-3, sendo valorado pelo princípio do trabalho humano, de forma 

que a interpretação dos dispositivos referentes à ordem econômica devem integrar-se. 

No mais, o Estado deve dar concretude as suas normas-objetivo, preservando o 

interesse público e direitos difusos, buscando atingir os fins da Constituição dirigente. 

Não é à toa que julgou pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. 

De outro lado, antagozinando o pensamento intervencionista do relator, o 

Ministro Marco Aurélio (ADI 1950-3, p.65) entendeu procedente o pedido da 

Confederação Nacional do Comércio. Em seu voto, expôs que a livre iniciativa estava 

arcando com um ônus que deveria ser do Estado. Ainda assim, também a sociedade 

saía prejudicada, pois aqueles que não se enquadrassem na categoria hipossuficiente 

dos estudantes, pagariam pelo o que o empresário deixou de lucrar com a concessão 

do benefício. Não indica, ao lado de Eros Grau, porque a norma entraria em conflito 

com a Constituição de 1988, adentrando tal qual seu antecessor nas razões e critérios 

que levaram o legislador a prescrever o direito à meia cultural. 

Aqui, resta argumentado seu preconceito em relação à intervenção estatal na 

economia, desacreditando a inabilidade deste em assegurar as necessidades sociais 

básicas. Na visão do Ministro Marco Aurélio, o mercado parece desempenhar com 

excelência suas funções (ADI 1950-3, p.64). 

O Ministro Carlos Britto acompanhou o relator com pequeno voto que 

rapidamente esboça uma relação entre direitos culturais e direito econômico, 

inserindo uma outra perspectiva na avaliação da constitucionalidade da lei paulista da 

meia entrada cultural. Diz ele que os bens e valores culturais são passíveis de 

apropriação pelos atores econômicos, contudo são bens difusos passíveis de proteção 

estatal, restando o cumprimento de sua função social ao assegurar aos estudantes, em 

especial crianças e adolescentes, os direitos à educação, cultura e lazer por via direta 

ou oblíqua. A exposição científica de Economistas da Cultura, como Paul Tolila 

(2007, p.30) e Alain Herscovici (1995, p.143-144), confirmam a interpretação de 

Britto sobre a natureza coletiva dos bens culturais e a indivisibilidade de seus efeitos 

tanto na esfera pública quanto privada.  



Votaram ainda com o relator os Ministros Nelson Jobim e Sepúlveda Pertence. 

Divergiu, acrescentando novos argumentos, entretanto, o Ministro Cezar Peluso. Ao 

contrário de Carlos Britto, o voto proferido por ele não enxergou incentivo do Estado 

à cultura, mas uma obrigação legal imposta ao particular que se imiscuía na sua 

liberdade de contratar.  

Por maioria, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela improcedência da ação, 

considerando a lei constitucional. Ficou nítido que os votos minoritários de Marco 

Aurélio e Cezar Peluso traduziam a opinião do mercado, assim como a ótica do 

relator era a de um juiz pró-Estado intervencionista4.  

Por fim, cumpre registrar, com base nas decisões do Supremo Tribunal Federal 

sobre a matéria, que a meia-entrada tal como se conhece hoje nas legislações 

estaduais e municipais, isto é, sem limitações, guarda consonância material com a 

Constituição da República de 1988 (JUCÁ; QUEIROZ, 2004). Dessa forma, o Projeto 

de Lei n. 188/2007 pode ser classificado enquanto um retrocesso na democratização 

cultural do país, na medida na qual não contribui para o auferimento dos bens 

culturais por parte de grupos em situação de vulnerabilidade tanto econômica como 

social tais quais estudantes e idosos.   

Conclusão 
O Projeto de Lei n.188/2007, em trâmite no Congresso Nacional, tolhe um 

instrumento importante para a efetivação do direito fundamental de acesso à cultura 

de estudantes e idosos que é a meia-entrada. Porém, não há apenas aspectos negativos 

no projeto. A padronização das carteiras estudantis, fixada por um Conselho 

regulamentar e fiscalizador da matéria, respeitando a autonomia e a representatividade 

das entidades estudantis, pode pôr fim às fraudes na emissão dessa identidade 

iniciadas com a Medida Provisória 2.208/2001.  

Porém, um ponto que merece ser afastado é o do financiamento da meia-

entrada com recursos do PRONAC, inteiramente relacionado com a produção de bens 

culturais, sob a pena de se assistir ao desvirtuamento de suas finalidades, bem como o 

de destinar verbas de quaisquer outras fontes para ressarcir empreendedores do gozo 

de um direito já bastante delimitado.  

Além disso, é desnecessário criar meios para destinar verbas de ressarcimento, 

em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que a meia-entrada é 

                                                            
4 A questão voltou a ser apreciada, em 2006, na ADI 3.512-6 e foi julgada da mesma forma.  



um mecanismo estatal de intervenção econômica para garantia de direitos como o 

acesso à cultura, à educação, ao esporte, ao lazer e ao entretenimento. 
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