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1. RESUMO   

 A presente pesquisa tem como objeto a análise da importância do benefício 

do pagamento de meia-entrada para estudantes e demais beneficiários da Lei 

Federal 12.933/2013 e o papel da arte no desenvolvimento intelectual e social do ser 

humano, além de questionar sobre a dificuldade de encontrar efetividade na 

aplicação da lei, sobretudo em relação ao comportamento transgressivo do 

empresariado cultural diante da imposição legal de reduzir o valor das entradas. 

 Para tanto, o trabalho abordará as recorrentes discussões acerca da 

constitucionalidade de tal lei e partirá de um estudo social e econômico para 

fundamentar a necessidade da existência de um amparo legal dessa magnitude para 

a promoção de direitos culturais e o pleno acesso às fontes de cultura garantidas 

pela Constituição Federal.  

2. INTRODUÇÃO 

 A Lei Federal 12.933 de 26 de dezembro de 2013, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.537 de 5 de outubro de 2015, versa sobre o benefício do pagamento de 

meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e seu respectivo 

acompanhante (quando necessário) e jovens de 15 a 29 anos economicamente 

vulneráveis, em espetáculos artístico-culturais e esportivos. A concessão do 

desconto tem por finalidade a democratização do acesso à cultura para grupos 

sociais vulneráveis.  

 Há uma frequente inobservância dessa disposição por diversos fatores, 

dentre eles: a-) a falta de informação; b-) alegações infundadas de 

“desconhecimento” do dever de conceder a meia-entrada pelos promotores de 

eventos culturais e esportivos; c) utilização de “manobras” empresariais para a 

transgressão da lei. 

 Existem severas críticas quanto a sua constitucionalidade, sobretudo pelos 

empresários culturais. A alegação se funda no fato de que a reserva de 40% dos 

ingressos a título de meia-entrada traz como consequência a majoração do preço 

dos 60% restantes, pois o custo é repassado aos pagantes do valor integral. Além 

disso, critica-se a intervenção do Estado na esfera econômica, o que tecnicamente 

confronta com o princípio da livre iniciativa.  

  O artigo 215, §3º, IV, da Constituição Feral, foi adicionado pela Emenda nº 48 

de 2005, e dispõe que o Estado deve garantir o pleno exercício dos direitos culturais 

e acesso às fontes da cultura nacional, além de apoiar e incentivar a valorização e a 
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difusão das manifestações culturais. O parágrafo 3º traz em seu bojo que a 

efetivação dessa garantia será feita através de um Plano Nacional de Cultura, que 

por sua vez visa, entre outras ações, a democratização do acesso aos bens de 

cultura. A lei de meia-entrada insere-se neste contexto como uma ferramenta 

facilitadora da concretização dos objetivos propostos no texto. 

 Forçoso reconhecer a imprescindibilidade desta lei para impulsionar o 

consumo de bens e serviços de cultura, haja vista que o processo de 

desenvolvimento e integração social do ser humano mantém relação intrínseca com 

as mais variadas formas de manifestações artísticas. 

3. OBJETIVOS  

a-) analisar a relevância de referida lei para a sociedade, bem como justificar sua 

aplicação fundando-se nas garantias constitucionais dos direitos sociais;  

b-) demonstrar como o empresariado cultural lida com tal imposição, identificando as 

mais variadas estratégias utilizadas para burlar sua plena execução;  

c-) fazer uma breve análise das Ações Diretas de Inconstitucionalidade arguidas 

contra a lei-objeto desta pesquisa, especialmente no que tange à intervenção do 

Estado no domínio econômico e  

d-) informar a comunidade sobre seus direitos, as formas de exercê-los e apontar 

caminhos alternativos diante da ocorrência de descumprimentos.  

4. METODOLOGIA  

Nesse estudo, será utilizado o método indutivo, partindo-se da análise da 

legislação, da doutrina nacional e da jurisprudência. Além das fontes jurídicas, serão 

utilizados livros específicos que tratam da Arte, Filosofia e Antropologia para a 

fundamentação da matéria. 

5. DESENVOLVIMENTO  

 O resultado prático dos baixos índices de consumo de bens de cultura 

retratam um triste cenário de falta de senso crítico e compreensão dos fenômenos 

sociais e políticos, tendo em vista que estes, dentre muitos outros assuntos, são os 

alvos mais certeiros das manifestações artísticas desde o período da ditadura militar.  

 A privação ou diminuição da possibilidade do ser humano de vivenciar 

experiências artísticas acarreta, sobretudo, consequências devastadoras para toda a 

sociedade.  

 O desenvolvimento do trabalho dependerá de análises sociais, índices oficiais 

que possam estimar o consumo de conteúdos artísticos de qualidade, da legislação 



1 

 

vigente e do entendimento jurisprudencial que mostrará as expectativas práticas 

para o debate do tema. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Pode-se chegar, preliminarmente, a quatro conclusões: a-) há um evidente 

conflito de interesses que implicam na problemática do tema: lucro X acesso à 

cultura; b-) o fenômeno da elitização da cultura é um dos fatores mais prejudiciais 

para o processo de democratização do acesso; c-) a pouca efetividade da lei se dá 

em razão da falta de fiscalização do poder público e d-) falta de informação e 

instrução para lidar com as negativas de concessão e combater as frequentes 

irregularidades nesta seara.  
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