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AMBITO FEDERAL 

Lei nº 8.313/91: LEI ROUANET  

empresas que investirem em projetos aprovados pelo Ministério da Cultura, (doação ou patrocínio): 

abatimento de 40% (doações), e 30% (patrocínios), do IRPJ devido, limitado a 4% do total de imposto;  

dedutibilidade, como despesa operacional, de 100% das despesas no Art.18 e até 70% no Art.26. 

Lei nº 9.874/99: LEI ROUANET - Projetos Especiais  

•  abatimento de 100% do total investido (tanto para as doações como para os patrocínios) do valor do 
IRPJ devido, limitado a 4% do total 

•  áreas da cultura beneficiadas por 100% do valor patrocinado: 
1.  artes cênicas 
2.  livros de valor artístico, literário ou humanístico 
3.  música erudita ou instrumental 
4.  circulação de exposições de artes plásticas 
5.  doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus. 

Imposto de Renda 
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QUEM PODE UTILIZAR A LEI DE INCENTIVO 

 PROPONENTE - Pessoa Fisica 

Domiciliada no Estado do Rio de Janeiro, com efetiva e comprovada atuação na área 
cultural, diretamente responsável pela realização do projeto a ser patrocinado.  

PROPONENTE - Pessoa Juridica 

Estabelecida no Estado do Rio de Janeiro, com objetivo prioritariamente cultural 
explicitado nos seus atos constitutivos, diretamente responsável pela promoção e 
execução do projeto cultural a ser patrocinado.  

PATROCINADOR  

Empresa contribuinte do ICMS no Estado do Rio de Janeiro, que patrocina projetos 
culturais na forma da Lei nº 1.954, de 26 de janeiro de 1992, e que se encontra em 
situação de regularidade fiscal com a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de 
Janeiro (SEFAZ) e a Receita Federal, e de regularidade com a SEC.  

ICMS 



Leis de Incentivo  
PERCENTUAIS DE INCENTIVO E CONTRAPARTIDA  

Após escolher o projeto a ser patrocinado e realizar o aporte dos recursos de patrocínio no projeto 
cultural, decorridos 60 (sessenta dias), a empresa patrocinadora já estará apta a deduzir o valor 
relativo a 4% do ICMS a ser pago no mês.  

Os percentuais de incentivo são diferenciados:  

Valor de 80% 

a) o valor do benefício fiscal concedido à empresa patrocinadora será correspondente a 80% (oitenta 
por cento) da cota de patrocínio que se comprometer a realizar, devendo contribuir com recursos 
próprios, a título de contrapartida, no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da referida cota:  

                                                                                                 R$             %   

                 Valor da cota do patrocínio                     300.000,00           100   

                 Valor incentivado (ICMS)                      240.000,00            80   

                  Recursos próprios do patrocinador     60.000,00            20   

ICMS 
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Valor de 60% 

�  o valor do benefício fiscal concedido à empresa patrocinadora será 
correspondente a 60% (sessenta por cento) da cota de patrocínio que 
pretende realizar, devendo contribuir com recursos próprios, a título de 
contrapartida, no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da 
referida cota, em se tratando de projeto cultural que tenha o nome do 
patrocinador ou que seja realizado em instituições direta ou indiretamente a 
ele vinculadas:  

                                                                                  R$                   %   

Valor da cota do patrocínio               300.000,00  100   

Valor incentivado (ICMS)                               180.000,00    60   

Recursos Próprios do patrocinador                120.000,00    40   
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Valor de 40% 

•  valor do benefício fiscal concedido à empresa patrocinadora será 
correspondente a 40% (quarenta por cento) da cota de patrocínio que pretende 
realizar, devendo contribuir com recursos próprios, a título de contrapartida, 
no valor correspondente a 60% (sessenta por cento) da referida cota, em se 
tratando de projeto cultural cuja realização esteja condicionada à distribuição 
e comercialização de produtos fornecidos exclusivamente pelo patrocinador:  

                                                                                    R$          %   

                Valor da cota do patrocínio    300.000,00          100   

                Valor incentivado (ICMS)    120.000,00  40   

                Recursos próprios do patrocinador   180.000,00  60   

 

ICMS 


