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Resumo: A Ordem do Mérito Cultural – OMC foi instituída no âmago da Lei nº 

8.313/91 conhecida como Lei Rouanet, a qual criou o Programa Nacional de Apoio à 

Cultura – Pronac. As distinções da OMC são, pela Lei, concedidas a pessoas que, 

por sua atuação profissional ou como incentivadoras das artes e da cultura, foram 

formalmente tidas como merecedoras do referido reconhecimento. Verificam-se 

alguns estranhamentos relativos à adequação da presença da OMC no âmbito do 

Pronac, a saber: possível agressão aos princípios democrático e republicano; 

inconstitucionalidade por figurar supostamente em norma que trata de assunto de 

natureza diversa da sua; e inadequação para os fins sistêmicos que lhe foram 

definidos em lei. Conclui-se que, de fato, não se pode advogar a extinção de 

reconhecimentos aos que se destacam pela prática das atividades culturais, ao 

contrário, devem ser estimulados, inclusive para o cumprimento de ordem 

constitucional; todavia, torna-se recomendável que os méritos sejam pensados 

segundo os fundamentos e princípios que, a partir de 1988, com a Constituição 

Cidadã, devem reger as políticas culturais. A bem da verdade, os destaques do 

poder público à comunidade cultural mereceriam matriz autônoma, lei própria, que 

não seja simples e duvidoso inserto em lei eminentemente de financiamento. 
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INTRODUÇÃO 

A véspera do Natal do ano de 1991 foi marcada, no campo cultural, pela publicação da Lei nº 

8.313/91, datada do dia anterior, até hoje vigente, conhecida como Lei Rouanet, a qual instituiu o 

Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac, “com a finalidade de captar e canalizar recursos para 

o setor”, a princípio, por meio de três mecanismos, especificados no seu Art. 2°, a saber: o Fundo 

Nacional da Cultura -FNC, os Fundos de Investimento Cultural e Artístico - Ficart e o incentivo a 

projetos culturais, que ficou conhecido como Mecenato Federal. 

Ocorre que, no âmago da mesma Lei, mais precisamente em seu Art. 34, foi instituída a Ordem 

do Mérito Cultural - OMC, cujo estatuto foi aprovado por Decreto do Poder Executivo, sendo que as 

distinções dela decorrentes são concedidas pelo Presidente da República, em ato solene, “a pessoas 

que, por sua atuação profissional ou como incentivadoras das artes e da cultura”, foram formalmente 

tidas como merecedoras do referido reconhecimento. 

Nesse contexto, alguns aspectos sobre a OMC chamam a atenção: sua localização na lei 

nacional de incentivos pecuniários diretos e indiretos à cultura, o que desperta a dúvida sobre 

elementos como matéria estranha, afinidade, pertinência e conexão; sua operacionalização no 

sentido aclarar e tornar efetivo seu objetivo legalmente definido; e, por fim, a própria razão de sua 

existência em um Estado Democrático e Republicano de Direito, uma vez que sua estrutura evoca 

fortemente, prima facie, a concepção das ordens medievais, monárquicas e aristocráticas, calcadas 

nas ideias corporativas e hierárquicas. 

Jogar algumas luzes sobre tais dúvidas é o objetivo deste escrito que, para tanto, percorrerá o 

caminho de descrição, fundamentos e teleologia do Pronac e, em sua configuração, o da própria 

OMC, refletindo sobre ela também na dimensão de instância de consagração, como possíveis 

contrapontos à ideia inicial de locus aristocrático ou, em hipótese ainda menos desejável, oligárquico, 

que continuou a permear as práticas culturais, mesmo após o advento da Constituição Cidadão de 

1988 (CUNHA FILHO: 2004, p. 18). 

 

O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CULTURA - PRONAC 

As políticas públicas de fomento à cultura carregam um necessário entrosamento de 

elementos jurídicos, econômicos e sociais. Por terem reflexos em diversas searas, faz-se necessário, 

quando de uma abordagem jurídica, uma análise relacionada com a interdisciplinaridade inerente. 

As políticas culturais têm fundamentos econômicos baseados na afirmação de que os gastos 

públicos produzem um efeito multiplicador sobre a atividade econômica. A intervenção pública é 

necessária, mas devem variar de acordo com as particularidades das demandas, visando reduzir as 

desigualdades sociais com a democratização do acesso à cultura, ora limitando as incertezas através 

das regulamentações, ora assegurando que as futuras gerações possam desfrutar de um patrimônio 

conservado e enriquecido (BENHAMOU, 2007).  



O financiamento cultural advém da necessidade de disponibilidade, apresentação, 

manutenção e fruição dos bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, segundo sua natureza. 

Assim, torna-se indispensável que indivíduos ou grupos tomem para si a responsabilidade de 

financiamento do setor cultural. Na prática as fontes são diversas, do setor público ou privado 

(empresas, fundações, entre outros). “As formas como entes públicos e privados se relacionam são 

fatores fundamentais para a caracterização dos mecanismos de financiamento da cultura e o 

entendimento do lugar que esse financiamento ocupa em uma determinada realidade social” 

(FREIRE, 2012). 

Cabe ressaltar que o reconhecimento dos direitos culturais impõe deveres para o Estado, que 

foram consagrados politicamente nas constituições modernas da segunda metade do século XX. O 

Estado mecenas se torna um Estado promotor de trocas para alcançar a democratização da cultura. 

Assim, os primeiros regimes legais de promoção pública do mecenato surgem no mundo, com o 

escopo de complementar e não substituir os esforços financeiros de uma política cultural de Estado 

(HARVEY, 2003). 

No Brasil, após 1934 o texto constitucional inseriu o fomento à cultura como uma obrigação 

estatal, o que foi mantido nas constituições posteriores. Portanto, pode-se afirmar que o Estado é 

historicamente responsável pelo financiamento cultural no Brasil, assim como ocorre em outros 

países. Desse modo, o financiamento federal pode ser de forma direta, com recursos oriundos de 

fontes estatais, ou de forma indireta, através de pessoas físicas ou jurídicas que se beneficiam de 

incentivos e renúncias fiscais. 

Antes da Constituição de 1988 havia sido elaborada a Lei nº 7.505 de 1986 que dispunha 

sobre benefícios fiscais no imposto de renda concedidos a operações de caráter cultural ou artístico, 

norma que ficou conhecida como Lei Sarney.   

Após a atual Constituição, as políticas públicas de cultura passam a ter por base os artigos 

215 e 216 do texto constitucional que exige uma participação mais efetiva do Estado. Como uma 

possível resposta, mas ligada ao contexto político neoliberal da época, foi editada a Lei nº 8.313, de 

23 de dezembro de 1991, chamada de Lei Rouanet (sobrenome de seu idealizador1), que instituiu o 

Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac, com a finalidade de captar e canalizar recursos para 

o setor cultural.  

No artigo 2º da Lei, estabelece-se que o Pronac será implementado através de três 

mecanismos, o Fundo Nacional da Cultura (FNC), os Fundos de Investimento Cultural e Artístico 

(Ficart) e o Incentivo a projetos culturais, este popularmente conhecido como Mecenato. Atualmente, 

a execução destes mecanismos de incentivo fiscal do Pronac é de responsabilidade da Secretaria de 

Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC) do Ministério da Cultura (MinC).  

O Pronac tem a finalidade de estimular a produção, a distribuição e o acesso aos produtos 

culturais, além de proteger e conservar o patrimônio histórico e artístico e promover a difusão da 

cultura brasileira e a diversidade regional, entre outras funções. Dessa forma, é uma política de 

Estado que procura estimular a iniciativa privada no setor cultural através do Ministério da Cultura. O 

Estado se coloca em uma posição de incentivador indireto da produção cultural, mas incentivador 

direito da doação (DÓRIA, 2015). 



O Pronac é objeto de diversas críticas oriundas de militantes do setor cultural, uma delas diz 

respeito a concentração espacial dos investimentos. Entretanto, o Programa tem como um de seus 

objetivos “promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com 

valorização de recursos humanos e conteúdos locais”. Verifica-se que a regionalização da produção 

cultural não foi desprezada formalmente pela lei. Ocorre que, a implementação de seus mecanismos 

não parece ser suficiente para alcançar esses objetivos, já que, na prática, há concentração de 

investimentos no eixo Rio-São Paulo.  

De fato, para que o Pronac tenha eficácia, no cumprimento de seus objetivos, é necessário 

que a ele sejam relacionadas políticas públicas consistentes, com objetivos e metas definidos. 

Dentro deste contexto de financiamento cultural promovido pelo Pronac encontra-se 

regulamentada a Ordem do Mérito Cultural, que por estar alocada na referida legislação deve ter para 

com ela uma relação, pelo menos, contextual. Pretende-se a partir das reflexões aqui lançadas refletir 

sobre este posicionamento. 

O mais provável é considerar que o legislador pretendeu instituir a Ordem do Mérito Cultural 

para premiar as pessoas que prestaram serviços à cultura em forma de financiamento. Ocorre que, 

da forma como o mecenato foi instituído não se observa grande mérito dos mecenas brasileiros já 

que recebem benefícios do Estado para sua atuação.  

Para Arruda (2003) no Brasil o que ocorre com o mecenato federal, previsto na Lei Rouanet, 

é um aparente laissez-faire. Na verdade, há transferência de recursos públicos, pois a lei troca 

pagamento de impostos por investimento cultural. Entretanto, os organismos privados também são 

beneficiários da política implementada, além dos produtores culturais, já que se utilizam do marketing 

cultural, valorizando a imagem das empresas envolvidas. Nesse sentido, afirma Brant: 

A lógica que move o sistema de incentivo é perversa, pois permite que 

empresas recebam apoio do governo para transformar ações culturais em 

marketing empresarial, contrariando um importante movimento universal em 

repúdio ao controle da cultura pelas grandes marcas (BRANT, 2001, p.68). 

Observe-se que com essa política, o Estado é o normatizador, mas, sobretudo a instância 

que repassa os recursos de forma indireta. “Não se está, no entanto, diante de repetição de modelos 

embasados no típico mecenato privado, sequer é possível aproximá-lo de iniciativas pioneiras como 

as que se desenrolaram na cidade de São Paulo no meio de século XX (ARRUDA, 2003, p. 188)”.  

Lembre-se que os doadores e adeptos do mecenato incentivam diretamente os projetos 

previamente aprovados pelo MinC, para tanto, recebem benefícios fiscais que, muitas vezes, chegam 

à totalidade do investido, dentro do limite global também definido pelo Estado. Acontece que há um 

duplo benefício, pois os valores doados são lançados nas escriturações contábeis como despesas, o 

que desonera também a base de cálculo do imposto de renda. 

Ademais, a falha de regulação pela gestão privada de um recurso público, orientada em 

benefício do agente individual, estabelece um trade-off negativo, entre os interesses da empresa em 

marketing e as necessidades culturais da sociedade, instabilidade a qual não pode estar submetido o 

poder publico e sua política cultural (VALIATI, 2013, p. 16). 



Barbosa (2007), com uma visão mais otimista, afirma que os incentivos fiscais são 

modalidades de estímulo às empresas para que sejam direcionados recursos aos setores de 

produção e difusão cultural. Nesse sentido, defende que os incentivos são estratégias para a criação 

de um mecenato privado que possa chegar ao patamar de dispensar o poder público do 

financiamento das necessidades de recursos dos produtores culturais. 

Enquanto isso não ocorre, o papel dos pseudo-mecenas brasileiros, com toda essa 

contrapartida do Estado, não parece merecer grandes honrarias. 

 

A ORDEM DO MÉRITO CULTURAL - OMC 

 

 O Regulamento da Ordem do Mérito Cultural, instituída pelo art. 34 da Lei n° 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991, foi originalmente aprovado pelo Decreto nº 1.711, de 22 de novembro de 1995, o 

qual, contudo, já foi alterado, em parte, pelos Decretos nº 2.382/1997, 3.556/2000, 4.821/2003, 

5.538/2005 e 7.012/2009, sendo que todas as alterações promovidas não ultrapassaram os artigos 1º 

e 2º da norma regulamentar, o que deixa entrever suas importâncias, bem como suas potencialidades 

em gerar dúvidas nas pessoas responsáveis por sua operacionalização. 

 Antes, porém, de conhecer amiúde tais dispositivos, convém ter noção da estrutura do 

Regulamento da OMC, como um todo, porque, com isso se saberá o que nela também há de estável. 

De fato, a regulamentação ora tratada consta de anexo do Decreto por primeiro mencionado no 

parágrafo anterior, que está dividido nas seguintes partes: Capítulo I - DA FINALIDADE (art. 1º); 

Capítulo II - DOS QUADROS E DOS GRAUS (art. 2º); Capítulo III - DAS INSÍGNIAS (art. 3º); Capítulo 

IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ORDEM (art. 4º ao 10); Capítulo V - DA ADMISSÃO E PROMOÇÃO 

(art. 11 ao 16); Capítulo VI - DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA (art. 17); Anexo - DESCRIÇÃO DAS 

CONDECORAÇÕES DA ORDEM DO MÉRITO CULTURAL. 

 Contrastando as informações dos dois parágrafos precedentes, infere-se que as incertezas 

relativas à Ordem do Mérito Cultural, ao menos do ponto de vista normativo, versam sobre suas 

finalidades edestinatários, bem como os quadros e os graus da Ordem. Faz-se necessário, portanto, 

observação mais acurada desses tópicos. 

 Quanto à finalidade da OMC, as variações normativas podem melhor ser vistas no seguinte 

quadro: 

Texto original 
Decreto 1.711/1995 

1ª alteração 
Decreto 2.382/1997 

2ª alteração/texto atual 
Decreto 7.012/2009 

Art. 1º - A Ordem do Mérito 

Cultural, [...], tem por 

finalidade premiar 

personalidades nacionais e 

estrangeiras que se 

distinguiram por suas 

relevantes contribuições 

prestadas à Cultura. 

Art. 1º - A Ordem do Mérito 

Cultural, [...], tem por 

finalidade premiar 

personalidades, órgãos e 

entidades públicas e 

privadas, nacionais e 

estrangeiras, que se 

distinguiram por suas 

Art. 1o  A Ordem do Mérito 

Cultural, [...], tem por 

finalidade premiar 

personalidades, órgãos e 

entidades públicas e 

privadas, nacionais e 

estrangeiras, que se 

distinguiram por suas 



relevantes contribuições 

prestadas à cultura. 

relevantes contribuições 

prestadas à cultura. 

 A análise da regulamentação, desde a origem, remete para a finalidade de “premiar”, verbo 

distinto do que consta na Lei, que usa uma variação do verbo “reconhecer”. É bem verdade que 

premiar pode ser uma decorrência do reconhecimento, porém, usualmente agrega certo bônus, salvo 

quando usado nas acepções de galardoar e laurear, que devem se preferidas, pelo fato de que os 

reconhecidos não recebem dinheiro (como ocorre no Prêmio Nobel, por exemplo) ou algo que por 

meio dele possa ser mensurado com exatidão. 

Quanto aos destinatários, convém lembrar que a Lei se refere “a pessoas que, por sua 

atuação profissional ou como incentivadoras das artes e da cultura, mereçam reconhecimento”. 

Acentuam-se, para esta análise as expressões “pessoas” (que podem ser naturais ou jurídicas), 

“atuação profissional” e “incentivadoras das artes e da cultura”, para efeitos de análise da 

regulamentação. 

Em seu texto original, o regulamento da OMC fazia referência apenas a “personalidades 

nacionais e estrangeiras”; subsequentemente, a “personalidades, órgãos e entidades públicas e 

privadas, nacionais e estrangeiras”. Vê-se, assim, que o Regulamento acrescentou literalmente 

“personalidades” e “órgãos”, designações que não se prestam a ser sinônimas de “pessoas”, porque 

é primeira é conjunto de atributo e a outra apenas parte da entidade. 

Além do acréscimo de destinatários, convém saber se as “relevantes contribuições prestadas 

à cultura”, contemplam os dois critérios legalmente fixados de merecimento pela “atuação 

profissional” e de “incentivadoras das artes e da cultura”, o que somente poderia ser feito a partir do 

conhecimento da fundamentação que antecede a escolha de cada agraciado ou pela inferência do 

que consta no rol dos que passaram a integrar a Ordem do Mérito Cultural. 

 Tal relação consta no sítio eletrônico <http://zip.net/bnrzgX> e, em grossas pinceladas, 

pode-se afirmar que a grande maioria dos homenageados é de pessoas naturais, sendo considerável 

o número de agraciados post-mortem, o que amplia a compreensão da contribuição prestada à 

cultura para momento temporal distinto do presente; ademais, havendo amadores entre os 

homenageados, a ideia de “atuação profissional” aparece relativizada. No que concerne ao critério de 

“incentivos às artes e à cultura”, somente a partir de interpretação ampliada da expressão são 

detectados os homenageados, fica difícil ver algum que o tenha sido em virtude do uso dos 

instrumentos previstos na Lei Rouanet. 

 Por seu turno, as modificações regulamentares dos Quadros e dos Graus da Ordem, 

composta das classes de Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro, foram as seguintes: 

Texto original 

Decreto 1.711/1995 

Alterações subsequentes 

Decreto indicados 

2ª alteração/texto atual 

Decreto 7.012/2009 

Art. 2º - A Ordem terá 

três classes, a saber: 

Grã-Cruz, Comendador 

e Cavaleiro. 

 Art. 2o  A Ordem do 

Mérito Cultural terá três 

classes, a saber:  

I - Grã-Cruz;  



§ 1º - O Presidente da 

República será o Grão-

Mestre da Ordem e o 

Ministro de Estado da 

Cultura, o Chanceler. 

§ 2º - O Grão-Mestre e o 

Chanceler serão 

agraciadas com a Grã-

Cruz, que conservarão. 

§ 3º - Os quantitativos 

de vagas nas classes da 

Ordem são os 

seguintes: 
 

II - Comendador;  

III - Cavaleiro. 

§ 1o  O Presidente da 

República será o Grão-

Mestre da Ordem e o 

Ministro de Estado da 

Cultura, o Chanceler.  

§ 2o  O Grão-Mestre e o 

Chanceler serão 

agraciados com a Grã-

Cruz, que conservarão. 

a) Grã-Cruz - 50; a) Grã-Cruz - 100; (Decreto 

nº 5.538/2005) 
 

b) Comendador - 100; b) Comendador - 150; 

(Decreto nº 3.556/2000) 

b) Comendador - 200; 

(Decreto nº 4.821/2003) 
b) Comendador - 

300;(Decreto nº 5.538/2005) 

 

c) Cavaleiro – 150.   

§ 4º - O Grão-Mestre, o 

Chanceler e as 

personalidades 

estrangeiras não 

ocupam vagas em 

qualquer das classes.  

  

 § 5º - Os órgãos e as 

entidades públicas e 

privadas nacionais e 

estrangeiras são 

admitidos sem grau das 

§ 3o  Os órgãos e as 

entidades públicas e 

privadas nacionais e 

estrangeiras são 

admitidos sem grau das 



classes. classes. 

 A observação do quadro permite, em primeiro lugar, a fácil constatação do 

uso de padrões semânticos da nobreza e da aristocracia. Quando os historiadores 

abordam as ordens e os títulos nobiliárquicos no Brasil, especificamente no período 

colonial, ressaltam o caráter honorífico e a possibilidade de ascender às "classes 

superiores" por meio destes instrumentos. Visualiza-se, inclusive, o processo de 

criação da nobreza por meio das condecorações ao longo do Primeiro Reinado e 

como as ordens "serviramao projeto de construção do Estado Imperial” (SILVA, 

2014,p. 27).  

D. Pedro ao instituir os títulos de nobreza quis “solidificar sua autoridade 

como fonte de honras, inserindo o seu poder na tradição monárquica. Assim, ele 

teria afirmado não apenas o seu direito natural para conceder estes títulos, mas 

também assegurado a existência de uma nobreza titulada na nova nação”. (SILVA, 

2014, p. 5). 

No Brasil, esse foi um expediente muito utilizado pela Coroa “como forma de 

criar vínculos de vassalagem e fidelidade e de estimular serviços. As ordens 

nobilitavam aqueles que as recebiam e uma grande parte das elites imperiais a 

recebeu”. (SILVA, 2014,p. 28). 

“Os hábitos e títulos das ordens são instrumentos de 

comunicação de uma superioridade e de uma distinção ou 

desigualdade social diante de todos os agentes que são 

capazes de reconhecer os símbolos impostos [...] As 

ordens honoríficas, nesse sentido, contribuíam para a 

reafirmação do sistema ‘aristocrático’, constituindo-se na 

representação material de um ordenamento 

social"(SILVA, 2014,p. 29). 

Com relação à OMC, as alterações processadas na regulamentação 

permitem a inferência de uma hierarquia e uma divisão de classes, que foram 

mantidas no âmbito da Ordem, mas o número de seus integrantes, originalmente 

restrito, foi ampliado sucessivas vezes e, por fim, definido de forma ilimitada. A 

hierarquia conservada suscita uma expressiva quantidade de dúvidas, mas é 

possível que de algum modo seja compatível como o sistema presidencial. Por outro 

lado, a superação de quantitativos das classes retira o caráter aristocrático da 



comenda, não obstante, se isso levar à sua concessão indiscriminada, a submete ao 

risco desvalorização. 

 Em termos gerenciais, constata-se que a OMC tem órgãos e quadros 

eminentemente simbólicos e outros que são efetivamente operacionais. Quanto aos 

primeiros, o Presidente da República é o Grão-Mestre e o Ministro de Estado da 

Cultura, o Chanceler, os quais de pronto são agraciados com a Grã-Cruz, que 

conservarão, mesmo após deixarem os cargos. 

 Em termos operacionais, a Ordem tem um Conselho, que se reúne pelo 

menos uma vez por ano, de forma ordinária,sendo composto pelo Ministro de Estado 

da Cultura, que o preside na qualidade de Chanceler, e pelos Ministros de Estado 

das Relações Exteriores, da Educação e do Desporto e da Ciência e Tecnologia. 

Este Conselho, que é secretariado pelo Secretário-Executivo do Ministério da 

Cultura.Ao Colegiado, em termos finalísticos, compete aprovar as propostas de 

admissão e promoção na Ordem, bem como por seu prestígio; e em termos de 

atividade-meio, aprovar o regimento interno, fazer cumprir as disposições do 

Regulamento da OMCe propor ao Presidente da República suas alterações. Com 

possibilidade de reuniões extraordinárias, convocadas pelo Chanceler, a fim de 

apreciar matéria de natureza urgente, o conselho somente pode deliberar com a 

presença mínima de três de seus membros, cujos votos têm o mesmo peso, salvo 

em caso de empate, caso em que prevalece o voto do presidente. 

      Além do Conselho, a Ordem dispõe de uma Secretaria-Executiva, sediada no 

Ministério da Cultura, que também fica sob o comando do Secretário-Executivo do 

Ministério da Cultura, ao qual compete designar o pessoal necessário ao seu 

funcionamento; tais servidores não percebem qualquer remuneração suplementar, 

mas os seus serviços são considerados relevantes. As principais atribuições desse 

órgão são registrar em livros próprios as decisões e as atas do Conselho, e proceder 

aos assentamentos individuais dos membros da Ordem. 

 Outro órgão operacional da OMC é uma Comissão Técnica, cuja atribuição é 

a de apreciar o mérito de cada proposta de nome para membro da Ordem, emitindo 

parecer conclusivo antes de encaminhá-lo à consideração ao Conselho. Constituída 

por até cinco personalidades de reconhecida notoriedade no campo cultural e 

artístico, todas designadas pelo Chanceler, com mandato não superior a dois anos, 

a CT delibera pela maioria de seus membros. 



 Conhecida a estrutura da OMC, convém dizer que a admissão e a promoção 

em seus quadros submetem-se às seguintes fases de um procedimento altamente 

complexo: proposta de certos legitimados, admissão pela Comissão Técnica, 

aprovação pelo Conselho, proposta do Chanceler e deliberação final do Presidente 

da República, merecendo pormenorização alguns desses passos. 

Em termos normativos, “as propostas de admissão ou promoção poderão ser 

apresentadas ao chanceler por qualquer dos Membros do Conselho, pela Academia 

Brasileira de Letras ou por personalidade ligadas à área da Cultura”; contudo, 

averígua-se a prática da aceitação de nomes por indicações feitas a partir da 

internet, o que amplia e democratiza o acesso. Todavia, mesmo com esta abertura, 

não se dispensa que as propostas sejam ser plenamente justificadas e, quando 

solicitado, acompanhadas dos currículos dos candidatos e apresentadas dentro dos 

prazos estipulados pelo Conselho. 

Pode ocorrer de uma pessoa que já integra a Ordem seja indicada à 

promoção em suas classes, o que somente pode ocorrer quando o candidato 

cumprir interstício superior a dois anos e tiver prestado novas contribuições às 

aéreas da Cultura. Todavia, ao serem eliminados os quantitativos de vagas em cada 

classe, enfraqueceu-se a ideia de distintos valores entre elas. 

Aos galardoados, a entrega das insígnias e dos diplomas referentes à 

admissão ou promoção na Ordem será feita em ato solene, presidido pelo Grão-

Mestre ou pelo Chanceler, preferencialmente no dia 5 de novembro de cada ano, 

quando se comemora o Dia Nacional da Cultura. 
Assim, o objetivo da OMC, apesar de não se coadunar com o do Pronac, parece ser o de 

formar uma instância de consagração. Segundo Bourdieu (2007) há um sistema de instituições que 

possuem a atribuição específica de cumprir uma função de consagração, além de assegurar a 

conservação e a transmissão seletiva dos bens culturais. O autor considera também como função 

dessas instituições, o trabalho que busca a formação dos produtores dispostos e capazes de criar 

determinado bem, e de consumidores que os usufruam.  

Bourdieu (2007) exemplifica essas instâncias de legitimação como sendo as academias, os 

museus, as sociedades eruditas e o sistema de ensino, pois elas têm capacidade de consagrar por 

sanções simbólicas e pela cooptação, um gênero de obra e um tipo de ser humano cultivado, como 

outros exemplos temos, os cenáculos, os círculos de críticos, salões, grupos relacionados com 

editoras, revistas, jornais literários ou artísticos. Explicando melhor: 

Todas as formas de reconhecimento – prêmios, recompensas e honras, 

eleição para uma academia, uma universidade, um comitê científico, convite 

para um congresso ou para uma universidade, publicação em uma revista 



científica ou através de uma editora consagrada, presença em antologias de 

trechos escolhidos, menções nos trabalhos dos contemporâneos, nas obras 

de história da arte ou da ciência, citações nas enciclopédias e nos 

dicionários, etc. não passam de formas diversas de cooptação cujo valor 

depende da posição dos cooptantes na hierarquia da consagração. 

(BOURDIEU, 2007, p. 119).  

As instâncias fazem parte de um sistema hierárquico definido pela sua interação, dependente 

da autoridade que exercem sobre os produtores culturais - “árbitro e trunfo da competição pela 

legitimidade cultural” - e também sobre o grande público, ressaltando que a vida da arte depende da 

luta para ganhar adesões (BOURDIEU, 2007). 

 

 

ESTRANHAMENTOS GERADOS PELA OMC 

 

Como visto na Introdução, a Ordem do Mérito Cultural suscita pelo menos três estranhamentos, 

a saber: possível agressão aos princípios democrático e republicano; inconstitucionalidade por figurar 

supostamente em norma que trata de assunto de natureza diversa da sua; e inadequação para os 

fins sistêmicos que lhe foram definidos em lei. 

Relativamente às possíveis agressões aos princípios democrático e republicano, os 

estranhamentos são suscitados pela ideia de ordem, pela designação, hierarquia e quantitativos 

iniciais das classes, que são elementos típicos de uma estrutura monárquica, com a qual houve 

expressa ruptura a partir do texto da primeira Constituição Republicana da história brasileira, a  de 

1891, em cujo art, 72, § 2º está consignado que "Todos são iguais perante a lei" e, como reafirmação 

de tal igualdade, que "A República não admite privilégios de nascimento, desconhece foros de 

nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem 

como os títulos nobiliárquicos e de conselho". 

Sobre esse preceito, João Barbalho (2002, p. 304), comentarista da Constituição inauguradora 

da nossa República, abranda seus efeitos, ao sustentar que a antinomia "com o princípio da 

igualdade está no gozo das prerrogativas e regalias inerentes aos títulos e ordens honoríficas, - o 

simples uso dos distintivos deles, pelas pessoas que já os tinham, mas agora sem tais vantagens, 

nenhuma ofensa ou derrogação traz ao preceito constitucional" (ortografia atualizada pelos autores). 

Efetivamente, mesmo no atual formato jurídico-republicano, não há incompatibilidade em 

destacar pessoas e órgãos cuja atuação é considerada importante para a coletividade, tanto que no 

Art. 84, XXI, da vigente Constituição de 1988, está definido que "Compete privativamente ao 

Presidente da República: conferir condecorações e distinções honoríficas". Todavia, é mais do que 

razoável que tais distinções não evoquem os critérios da monarquia, mas os da própria república, tão 

bem comparados no paralelo feito por Borja (1998, p. 876):  

"La autonominaciónmonarquicafueramplazada por laelección popular, 

laconcentracióndel poder por ladescentralización, elgobiernovitalicio por el 

alternativo, el poder onmínodo por lalimitación legal del poder, 



laresponsabilida juridicamente protegida por laobrigación de rendircuentas 

de losactos y el secreto de lagestióngubernativa por lapublicidad de ella". 

Como já ressaltado, a Ordem do Mérito Cultural foi estabelecida na Lei n° 8.313/1991. A 

finalidade da citada Lei e a da OMC parecem diversas, em um primeiro momento, já que a Lei 

Rouanet trata precipuamente de financiamento cultural - lembrando que ela institui o Pronac com a 

finalidade de captar e canalizar recursos para o setor - e a OMC, nela contida, objetiva realizar 

premiação para as relevantes contribuições prestadas à cultura, sendo que tais contribuições não 

estão intrinsecamente relacionadas com os mecanismos de financiamento estabelecidos no Pronac.  

Percebe-se que o reconhecimento por contribuições à cultura brasileira, o qual é conferido 

pela OMC, não tem ligação direta com os mecanismos de financiamento determinados pelo Pronac, 

na legislação referida. Dessa forma, destacam-se o segundo e o terceiro estranhamentos, ao 

questionar se a localização da OMC na lei do Pronac seria adequada e se como vem cumprindo o 

papel almejado pelo legislador do Pronac, que queria conferir reconhecimento aos que 

pecuniariamente favorecem a cultura. Parece que não. Principalmente, porque não se identifica 

conexão entre os agraciados com a premiação e a utilização dos mecanismos de financiamento à 

cultura.  

No site do Ministério da Cultura consta que os agraciados pela OMC são "intelectuais, 

produtores e artistas dos mais diversos segmentos culturais e de reconhecidos trabalhos de inclusão 

social, arte e educação". São destacados os nomes de: Milton Nascimento, Lygia Fagundes Telles, 

AthosBulcão, Celso Furtado, Lúcio Costa, Ariano Suassuna, Cesária Évora, Zuzu Angel, Vinicius de 

Moraes, Nelson Rodrigues, Academia Brasileira de Letras, Clarice Lispector, Antônio Fagundes, entre 

outros. Sem questionar as contribuições de diversas naturezas, o que se verifica é que não há 

referência da atuação dos agraciados com a captação de recursos para o setor cultural. 

A Constituição de 1988 em seu artigo 59, parágrafo único, estabeleceu que "Lei 

complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis". Atendendo 

este mandamento, foi editada a Lei Complementar nº 95 de 26 de fevereiro de 1998 que se manifesta 

sobre a necessidade de relacionamento entre as matérias tratadas em uma mesma lei no art. 7º, 

dispondo o que segue:  

O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo 

âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios: I - 

excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto; II - a 

lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada 

por afinidade, pertinência ou conexão;[...]  

Assim, ao tratar de premiação para reconhecimento de contribuição dada à cultura, a Lei 

8.313/1991, se não fosse de data anterior, correria o risco de ser interpretada como se estivesse em 

discordância com as técnicas de elaboração legislativa previstas na Lei Complementar nº 95/1998, já 

que seu objeto central é o financiamento. Ademais, como esta Lei deriva diretamente da Constituição, 

tratar-se-ia da hipótese de inconstitucionalidade reflexa, em que há violação primeiramente da lei e, 

de forma secundária, da Constituição. Todavia, por essas questões formais, a discordância e a 



inconstitucionalidade referidas não ocorrem, mas o estranhamento é patente, bem como o objetivo de 

estimular os mecenas não se efetiva. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inserção da Ordem do Mérito Cultural na Lei Rouanet, desde o início, mostrou-se de 

duvidosa adequação, porque a referida norma trata essencialmente de incentivos pecuniários 

direcionados às atividades culturais, enquanto que a OMC, a partir da sua designação sugere 

reconhecimento meritório decorrente de toda e qualquer atuação favorecedora da cultura. Em 

extremo paradoxo, nos 20 anos de vigência da OMC, é difícil localizar que pessoa ou órgão que 

tenha recebido a comenda a partir de atividade diretamente relacionada ao objetivo declarado na 

estruturação inicial da Lei nº 8.313/1991. 

Em termos axiológicos, a Ordem tem forte inspiração monárquica ou, quando menos, 

aristocrática, o que facilmente se infere a partir de elementos, como a própria, designação, a divisão 

em classes e a restrição numérica, esta que paulatinamente foi sendo ampliada e, por fim, eliminada, 

o que oferta o risco de banalização, a ser controlado pelas autoridades responsáveis, mas que 

aproxima a premiação meritória das características republicanas e democráticas. 

De fato, não se pode advogar a extinção de reconhecimentos aos que se destacam pela 

prática das atividades culturais, ao contrário, devem ser estimulados, inclusive para o cumprimento de 

ordem constitucional; todavia, torna-se recomendável que os méritos sejam pensados segundo os 

fundamentos e princípios que, a partir de 1988, com a Constituição Cidadã, devem reger as políticas 

culturais. A bem da verdade, os destaques do poder público à comunidade cultural mereceriam matriz 

autônoma, lei própria, que não fosse simples e duvidoso inserto em lei eminentemente de 

financiamento. 

O que vem de ser sugerido, contudo, não elimina a necessidade de que seja criado destaque 

específico aos verdadeiros mecenas, aqueles que realmente contribuem com recursos próprios para 

as atividades culturais, distintos dos que apenas fazem uso de deduções fiscais totais ou até 

originariamente lucrativas, estes que se tornaram a regra absoluta, o que certamente explica os 

rumos pelos quais a Ordem do Mérito Cultural passou a trilhar. 
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