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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicabilidade dos mecanismos de

incentivo  fiscal  e  os  impactos  socioeconômicos  ao  município  de  Ubá  (MG),

procurando demonstrar os possíveis impactos na economia do município advindo de

incentivos de empresas privadas para com o Estado. Foram tomadas como base

para  análise,  as  leis  Federal  e  Estadual  de  incentivo  à  cultura,  legislações

pertinentes  ao  incentivo  ao  esporte  federal  e  estadual  e  a  lei  da  OSCIP1.  Os

mecanismos estaduais de renúncia fiscal ficaram circunscritos ao Estado de Minas

Gerais.

Palavras-chave:  Incentivo  fiscal,  leis  de  incentivo,  Imposto  de  Renda,  cultura,

esporte.

1. INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  aborda  o  tema  de  incentivos2 fiscais  e  os  impactos

socioeconômicos no município de Ubá-MG. Através da análise das leis elencadas

neste  artigo  e  dados oficiais,  faremos uma projeção aproximada de valores que

poderão ser investidos, fato esse que além de gerar recurso ao município, também

fomenta a empregabilidade em setores, até então, pouco explorados, como exemplo

do esporte e da cultura. O uso de mecanismos, tais quais, elencados nesse trabalho

permite às empresas não somente a promoverem a responsabilidade social, como

também  ações  de  marketing  e  a  associação  de  seus  produtos  e  marcas  às

atividades culturais e esportivas.

2. OBJETIVO

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  a  aplicabilidade  dos

mecanismos de incentivo fiscal e os impactos socioeconômicos ao município de Ubá

(MG),  procurando  demonstrar  os  possíveis  impactos  na  economia  do  município

1Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público

2Para efeitos de pesquisa, consideramos incentivo fiscal no lugar de renúncia fiscal, pois entende-
se como incentivo um instrumento capaz de satisfazer o interesse de ordem econômica e social,
estimulando atividades econômicas em troca de contrapartidas de ordem social. Em se tratando
de renúncia fiscal, estamos falando de uma espécie de anistia, concessão de isenção sem motivo
justificável. Mais informações ver art. 14, §1° da Lei Complementar n°101/00 e na Nota Técnica
n°  010/09  –  CGPJ  /  SUNOR  da  Secretaria  da  Fazenda  de  Mato  Grosso.  Disponível  em:
http://app1.sefaz.mt.gov.br/04256E4C004D9CE4/BDFDF560841CF35E04256CA7004FCD3E/5F6
038496E1DDF81842576AC00632ECA



advindo de incentivos de empresas privadas para com o Estado através de uma

minuciosa pesquisa sobre arrecadação de impostos relativos ao Imposto de Renda

(IR)  e  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e

Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação (ICMS) de forma que se possa confrontar com as leis de incentivo

fiscal e projetar o montante que poderia ficar retido ao município.

3. METODOLOGIA

A  coleta  de  dados  se  deu  através  de  pesquisa  um  misto  de  pesquisa

qualitativa e quantitativa acerca de dados oficiais governamentais, estudo e análise

das leis pertinentes e revisão bibliográfica. 

4. DESENVOLVIMENTO 

Os incentivos fiscais são opções que o governo oferece para iniciativa privada

como  forma  de  fomentar  determinados  setores  da  economia,  visando  suprir

necessidades  sociais,  assegurando  uma  dedução  parcial  ou  total  do  valor

incentivado no imposto devido. Dentre as leis de fomento e incentivo fiscal podemos

mencionar a federal e estadual de incentivo à cultura e ao esporte; FIA – Fundo da

Infância e Adolescência; entre outras. Portanto, antes de entrarmos na discussão

pertinente a proposta do trabalho, faremos um estudo acerca de cada mecanismo

especificamente de forma a entender melhor o processo.

4.1. Incentivos fiscais à cultura estadual e federal 

4.1.1. Lei Rouanet

A Lei Federal n° 8.313 de 23 de dezembro de 1991, conhecida como “Lei

Rouanet”, foi elaborada pelo então secretário da cultura Sérgio Paulo Rouanet no

governo do ex-presidente Fernando Collor de Melo, instituindo o Programa Nacional

de Apoio à Cultura (Pronac), formado por três mecanismos: o Fundo Nacional de

Cultura (FNC); o Mecenato e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico (FICART),

este, ainda não regulamentado. 



De acordo com a Lei Rouanet, a renúncia fiscal ocorre através de patrocínio

ou  doação3,  e  incorre  sobre  os  artigos  18  e  26  dessa  lei.  Sobre  os  limites  de

dedução, para efeito do Art. 184, observa-se:

Quadro 1 – Limites de dedução para efeitos do art. 18 com base no IRPJ

INCENTIVADOR PATROCÍNIO DOAÇÃO LIMITE DO IR

PESSOA JURÍDICA
(Lucro Real)

100% 100% 4%

PESSOA FÍSICA
(Declaração Completa)

100 % 100% 6%

(Fonte: Decreto n°5.761, de 27 de abril de 2006)

As empresas que incidirem no artigo 18 desta lei deverão ser tributadas pelo

regime de lucro real, não podendo lançar a doação ou patrocínio como despesa

operacional,  não alterando as bases de cálculo do imposto de renda e da CSLL

(contribuição social  sobre  o  lucro  líquido),  porém,  podem deduzir  até  100% dos

valores  destinados  aos  projetos,  desde  que  não  ultrapassem  o  limite  de

dedutibilidade fixado em relação ao Imposto de Renda devido.

Em caso de projetos que se enquadrem no artigo 265,  temos os seguintes

limites de dedutibilidade:

Quadro 2 – Limites de dedução para efeitos do art. 26 com base no IRPJ

INCENTIVADOR PATROCÍNIO DOAÇÃO LIMITE DO IR

PESSOA JURÍDICA
(Lucro Real)

30 % 40% 4%

PESSOA FÍSICA
(Declaração Completa)

60 % 80% 6%

(Fonte: Decreto n°5.761, de 27 de abril de 2006).

No  referido  artigo,  o  patrocínio  ou  doação,  é  lançado  como  despesa

operacional,  o  qual  alterará  a  base  de  cálculo  do  Imposto  de  Renda  e  da

Contribuição Social, no entanto, neste caso, somente poderá ser deduzido parte do

valor  apoiado  no  projeto,  observando  os  limites  fixados  por  lei  em  relação  ao

Imposto de Renda. 

3A  diferença  entre  patrocínio  e  doação  se  compreende  pelo  fato  de  no  patrocínio  efetuar-se  a
transferência definitiva  e irreversível  com finalidade promocional e na doação há a transferência,
porém sem a finalidade promocional.  
4 Os projetos do artigo 18 são considerados projetos específicos voltados para a forma de produção
artística relacionado às artes cênicas, música erudita ou instrumental, entre outros
5Este artigo está relacionado aos projetos de produção independente, como: telefilme, obra seriada,
minissérie e etc.



4.1.2. Incentivo Estadual à Cultura

Já em se tratando da Lei Estadual de Incentivo a Cultura (LEIC) têm como

base a lei n° 17.615/08, e o decreto 44.866/08, os quais dispõem sobre o fomento à

cultura, sendo este um instrumento de apoio às iniciativas culturais realizadas em

Minas Gerais, permitindo que a contribuição da pessoa jurídica seja deduzida do

ICMS de acordo com a tabela a seguir:

Quadro 3 – Limites de dedução de acordo com o faturamento.

FATURAMENTO (RECEITA
BRUTA ANUAL)

DEDUÇÃO
CONTRAPARTIDA

SEM DEDUÇÃO
DEDUÇÃO MENSAL

ICMS DEVIDO

R$ 3,6 MILHÕES a R$ 14,4
MILHÕES

99% 1% 10%

R$ 14,4 a R$ 28,8
MILHÕES

97% 3% 7%

ACIMA DE R$ 28,8
MILHÕES

95% 5% 3%

  (Fonte: Secretaria de Estado de Cultura – MG)

As  empresas  poderão  aplicar  em  projetos  culturais,  mediante  abatimento

mensal do ICMS a recolher, podendo ser deduzido a partir do mês subsequente (30

dias após o efetivo repasse dos recursos ao empreendedor cultural) seja em valor

integral,  ou em primeira parcela do valor  apoiado,  tendo como prazo limite  para

dedução um período de até 60 (sessenta) meses.

Esta lei também concede benefícios à pessoa jurídica inscrita em dívida ativa,

que poderá apoiar projetos e abater o valor incentivado. Ao se comprometer em

apoiar um projeto cultural,  será feito um PTA (Processo Tributário Administrativo)

com isso, terá um desconto de 25% do montante da dívida ativa. O restante devido

(75%) divide-se em 18,75% para destinação a projetos culturais e os 56,25% do total

do crédito tributário por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE – como

parte da quitação da dívida); a lei junto com suas instruções normativas não traz

informações a respeito do parcelamento do DAE referente à dívida; outro ponto não

apresentado pela lei é sobre o cálculo que é realizado para obtermos o montante de

contrapartida  que  foi  financiado  no  projeto,  onde  subentende-se  que  equivale  a

mesma regra, ou seja, o montante destinado ao projeto cultural (que corresponde à

18,75% da dívida ativa) será definido, a partir da faixa de faturamento sob a alíquota

de 1%, 3% ou 5% como contrapartida, e o restante como recurso dedutível. 



4.1.4. Vale-cultura

O vale-cultura  é  um benefício  concedido  pelas  empresas  e  oferecido  aos

trabalhadores com vínculo empregatício, que perceba até 5 (cinco) salários-mínimos

mensais, disponibilizado preferencialmente por meio magnético no valor de R$ 50,00

(cinquenta reais) não havendo possibilidade da sua reversão em pecúnia, sendo de

carácter pessoal e intransferível para que os mesmos tenham acesso e fruição dos

produtos  e  serviços  culturais.  Para  aderir  o  programa,  dependerá  de  prévia

aceitação do trabalhador, podendo reconsiderar a qualquer tempo a sua decisão, os

créditos do benefício não possuem validade e são cumulativos.

Conforme citado na lei n°12.761, os trabalhadores que percebem acima de 5

salários,  também  poderão  receber  o  vale-cultura,  desde  que,  garantido  o

atendimento à totalidade dos empregados com menor renda. A empresa beneficiária

(empresa autorizada a distribuir o vale-cultura) poderá deduzir como contrapartida

do trabalhador, parte do valor do vale de acordo com a faixa de renda salarial do

funcionário. A empresa ainda pode deduzir a totalidade de 1% do Imposto de Renda

Pessoa Jurídica (IRPJ) caso queira optar pelo programa, desde que seja tributada

com base no lucro real. 

4.2. Incentivos fiscais ao esporte estadual e federal

4.2.1. Incentivo Federal ao Esporte

Outra modalidade que participa dos incentivos fiscais é a atividade esportiva.

Esta lei permite descontar do imposto de renda devido por pessoa física ou jurídica

parte ou totalidade do valor apoiado a projetos desportivos e/ou paradesportivos,

observado o limite  do IR.  Conforme o Decreto  n°  6.180/07,  temos os  limites de

dedução de 6% para pessoas físicas e de 1% para jurídicas:

4.2.2. Incentivo Estadual ao Esporte

A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte oferece benefícios para que pessoa

jurídica possa incentivar projetos desportivos e abater do seu ICMS6 devido, portanto

deve-se observar os limites fixados pela Lei n° 20.824/13 e o Decreto 46.308/13.

6Para efeitos do Decreto n° 46.308/13 o limite de incentivo fiscal cedido pelo Estado é de 0,05% da
receita líquida anual do ICMS relativo ao exercício anterior.



Quadro 9 – Limites de dedução para incentivo estadual ao esporte

INCENTIVADOR
LIMITE

DO ICMS
SALDO DO ICMS

(anual em milhões)
DEDUÇÃO

FORMA DE
PAGAMENTO DO

APOIADOR

PESSOA
JURÍDICA

(Regime de
recolhimento

Débito e Crédito
– LP ou LR)

3%
Até

R$20.000.000,00
100%

90% Depósito
bancário

10% DAE (cota
única)

2%
De R$20.000.000,01

até
R$100.000.000,00

100%

90% Depósito
bancário

10% DAE (cota
única)

1%
Acima de

R$100.000.000,00
100%

90% Depósito
bancário

10% DAE (cota
única)

(Fonte: Decreto 46.308/13)

Conforme o art.  5 do decreto n°46.308/13: “… considera-se saldo devedor

anual  a  soma  dos  saldos  devedores  mensais  do  contribuinte  verificados  nas

Declarações de Apuração e Informação do ICMS -  DAPIs,  relativas  ao ano civil

anterior”. Neste caso, o apoiador do projeto deverá observar as seguintes formas de

incentivo elencados na tabela, no qual 90% será em depósito bancário na conta do

proponente  e  10%  do  valor  será  recolhido  por  meio  de  DAE7 (Documento  de

Arrecadação Estadual).

4.3. Outras formas de incentivo

4.3.1.  Doações  às  Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público

(OSCIP)

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público ou OSCIP é um título

fornecido pelo Ministério da Justiça do Brasil, formada por iniciativa privada com a

parceria do ente público, visando a promoção de serviços à sociedade. O incentivo

fiscal é de fundamental importância às OSCIP, pois fortalecem o terceiro setor8. 

. Quadro 10 – Limites de dedução para OSCIP

INCENTIVADOR DOAÇÃO

7O valor recolhido será a favor da SEEJ (Secretaria de Estado de Esporte e da juventude), o código
dessa receita está disponível no endereço eletrônico da SEF, www.fazenda.mg.gov.br.
8Segundo Zanluca (2004), entende-se como terceiro setor os conjuntos de entidades da sociedade
civil  sem vínculos direto com o primeiro setor (Estado) e com o segundo setor (privado), com fins
públicos e não-lucrativos; constituindo na esfera de atuação pública não-estatal, formado a partir de
iniciativas privadas, voluntárias, visando o bem comum. 



LIMITE DO LUCRO
OPERACIONAL

CONTRAPARTIDA DEDUÇÃO

PESSOA JURÍDICA
(Lucro Real)

66% 34% 2%

(Fonte: Lei n°9.790/99)

O valor doado será deduzido em até 2% do resultado operacional, antes de

computada a sua própria dedução; sendo assim, altera-se a base de cálculo do IR,

do adicional9 do IR e da Contribuição Social, gerando uma diferença (dedução) de

aproximadamente 34% do valor em relação a doação.

5. RESULTADOS.

O município de Ubá apresenta-se como o mais importante, do ponto de vista

financeiro  e  demográfico,  do  polo  moveleiro  ao  qual  faz  parte,  com significativa

produção  industrial.  Partindo  deste  contexto,  de  acordo  com  os  dados10 da

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/ MG, correlacionando com

os mecanismos de incentivo elencados neste artigo, foi verificado que o montante de

ICMS arrecado pelo município de Ubá no ano de 2014 situa-se no patamar de R$

94,39 milhões de reais com repasse de R$ 32,13 milhões de reais para a cidade,

representando um percentual de repasse correspondente a 34,037% do montante. 

Já em âmbito federal, foram requeridos junto à Agência da Receita Federal,

dados sobre arrecadação e repasse para o município, a qual informou através de

correspondência eletrônica, que o total de arrecadação de imposto de renda, nos

diversos códigos de arrecadação, relativos ao ano de 2014 foi de R$ 46,76 milhões,

de reais; com o repasse de R$ 4,23 milhões de reais representando 9,06 % do valor

arrecadado  do  município.  Portanto,  diante  do  panorama  apresentado,  podemos

observar que a utilização dos mecanismos de incentivos fiscais pode acrescentar

significativamente valores à economia do município. 

9 A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado que exceder o valor resultante da multiplicação de
vinte mil reais pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de
adicional de imposto à alíquota de dez por cento.  Mais informações vide Art.  542 do decreto n°
3.000/99.
10Dados relativos a arrecadação do ICMS encontrados no endereço eletrônico da SEF-MG. Disponível
em:
http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/receita_estado/evolucao_anual/evolucao_anos_anterioresef.ht
ml.

Dados relativos ao repasse do ICMS ao município são encontrados no endereço eletrônico do
Portal  da  Transparência  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Disponível  em:
http://www.transparencia.mg.gov.br/estado/repasse-a-municipios



Ao tomarmos como paradigma a análise de Filho (2015), podemos fazer um

paralelo com o município estudado a fim de ilustrar melhor a nossa argumentação.

De acordo com o administrador Loriberto Starosky Filho (2015) ao discorrer sobre as

vantagens de se  usar  os  mecanismos,  procurando demonstrar  a  disparidade de

arrecadação e repasse, com base no IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte. O

referido  autor  faz  uma  análise  demonstrativa  elencando  valores  pagos  pelo

contribuinte e os devidos repasses aos municípios, onde foram citadas três cidades

do  Estado  de  Santa  Catarina:  Blumenau,  Brusque  e  Camboriú,  no  qual  a  cada

R$1.000,00  (um  mil  reais)  recolhido,  R$0,11,  R$0,09,  R$0,07,  respectivamente,

retornam para os municípios. Tais valores poderiam abranger uma parcela maior do

imposto devido, caso se esse montante pago fosse doado como forma de incentivo,

podendo  aumentar  a  arrecadação  municipal,  com  uma  participação  maior  em

relação ao adotado pela política fiscal  sem o incentivo,  de forma a canalizar  os

recursos para o município. Nota-se que o autor não observou em seu estudo, que o

montante  poderá  ser  maior,  pois  deve-se  acrescentar  aos  valores  do  incentivo,

correspondentes a 6%, os valores que o município normalmente recebe que são

oriundos do FPM (Fundo de Participação do Município). 

Nesta seara, podemos verificar com base nos dados do município de Ubá, no

exercício de 2014, que a cada R$ 1.000,00 (um mil reais) pago pelo contribuinte do

IR, cerca de R$ 90,60 (noventa reais) ficam retidos ao município, caso houvesse o

apoio através de incentivos fiscais, tal receita poderia aumentar cerca de 4% a 6%,

podendo chegar a até R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a cada R$1.000,00 (um

mil reais) recolhidos. Embora este cálculo seja feito de forma bem genérica, pois

temos que  observar  as  particularidades  de  cada  empresa,  bem como o  regime

tributário com base em lucro real das pessoas jurídicas e o sistema de declaração

completo para pessoa física. 

Para  exemplificar  melhor  tal  análise,  tomaremos  como  base  o  balanço

patrimonial (publicado em jornal11 – referente ao exercício financeiro de 2012) de

uma  das  cinco  maiores  empresas  do  município.  Verifica-se  que  o  montante  de

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) calculado foi  de R$ 11,94 milhões, de

reais, que poderia ter incentivado projetos com até 4% deste montante, totalizando a

quantia de R$ 477,6 mil reais. Tal valor poderia gerar um impacto considerável na
11Balanço patrimonial publicado no jornal: Imprensa Oficial do Governo do Estado de Minas Gerais.
Disponível em: http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/90548.



economia local, de forma a empregar diversas pessoas em setores até então pouco

explorados  pelo  Governo  municipal.  É  importante  observar  que  os  valores  são

ilustrativos, pois não é possível precisar o montante pago sem o adicional do IR, que

efetivamente, não pode ser utilizado para incentivos fiscais. Além do universo de

cerca  de  208  indústrias12 somente  na  cidade  de  Ubá,  há  ainda  uma  parcela

considerável  de  profissionais  atuantes  no  município  com  um  padrão  de  renda

elevado, pois trata-se de um município de aproximadamente 110 mil habitantes13,

que requer por sua estrutura uma parcela significativa de prestadores de serviços

tais  como advogados,  médicos,  engenheiros,  dentro outros.  Além disso,  há uma

representativa  parcela  de  empresas  que  atendem  ao  polo  moveleiro,  são

fornecedores,  representantes  e  prestadores  de  serviços  diversos  que  poderiam

contribuir nessa parcela. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Como mencionado no decorrer deste trabalho, o potencial  de investimento

através de incentivos  fiscais  é  considerável.  No entanto,  trata-se de um recurso

pouco explorado. Não é possível  precisar a razão da não utilização desse meio,

talvez por uma questão cultural, ausência de projetos, desconhecimento das leis por

parte não somente das empresas, contadores e administradores, como também dos

próprios  grupos  que  atuam  na  área  de  esporte,  artes  e  associações  sem  fins

lucrativos.
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