
Leis de Incentivo à Cultura e  
normas incidentes. 

  

  

                  

 
  



- Setor estratégico; Alternativa de 
investimento para países em 
desenvolvimento; 

 

- Papéis do Estado: 

- Desenvolvimento social; 

- Desenvolvimento econômico. 

CULTURA 



Ação Estatal 

-Divisão de competência entre União, Estados e Municípios; 

-CF, Artigo 5°, IX – “é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independente de censura ou licença”; E 

-CF, Artigo 215 – “o Estado garantirá a TODOS o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais.” 

Função negativa: Respeito a 
liberdade cultural 

Função positiva: Promoção 
cultural para o fim de realizar 
o princípio da igualdade no 
campo da cultura. 

“A intervenção 
pública no campo 
da cultura serve 
para torná-la livre.” 

(Michele  Anis) 



Ação Estatal (continuação) 

1 – Política de proteção cultural 

    (Tutela dos bens e objetos culturais) 

Proteger os documentos, as obras e 
outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens 
notáveis e os sítios arqueológicos. 

Impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de artes e de 
outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural. 

 

O Estado protegerá as manifestações 
das culturas populares, indígenas e 
afro-brasileiras e de outros grupos 
participantes do processo 
civilizatório nacional 

Proteção da língua 
portuguesa 

2 – Política de formação cultural 

3 – Política de promoção cultural 

CF, Art 216, § 1° - “O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação”. 

Papéis do Estado na Ordem Econômica(CF, A174): 
“Planejamento, fiscalização e incentivo.” 



Ação Privada 

1 – Empresas com negócio na área da cultura  

Empresas do segmento que investem em busca de rentabilidade utilizando a 

cultura como matéria prima. Exemplo: Gravadoras de disco, editoras de livro etc. 
2 – Empresas que utilizam “Marketing Cultural” como estratégia 

Aplicação de recursos na cultura buscando retorno de marketing para a empresa. 

3 – Empresas que aplicam recursos por “filantropia” 

Aplicação de recursos na cultura nas modalidades de “mecenato” ou “patronato”. 
Nem sempre a empresa está atenta para o resultado da ação. 

4 – Empresas que aplicam por “Responsabilidade social” ou 
“cultural” 

Empresas que aplicam recursos na atividade cultural pensando em criar ação que 
surta resultados no setor onde se relacionam. 

 



 

Histórico / Financiamento 
 

 HISTÓRICO 

-Brasil Colônia 

-1940/50 – Franco Zampari e Francisco Matarazzo; Assis Chateaubriand 

 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO LEGISLATIVA 

-1986 – Lei Sarney (7505) 

-1990 – Lei Mendonça (Município de São Paulo – 10.923/90) 

-1991 – Lei Rouanet (8313);  

-1993 – Lei do Audiovisual (8685); 

-Leis de estados e municípios; Lei de Incentivo ao Esporte (Federal, Estados e Municípios) 

MODELO 

ESTATAL 

MODELO 

PRIVADO 

MODELO 

MISTO 

Financiamento / Histórico 



Ação estatal x Ação privada  

 

 

Preservação 

do Patrimônio 

histórico em 

Ouro 

Preto/MG 

Programa 

Monumenta/

BID/MinC 

Tim Festival 

(empresa bancou 

maior parte com 

recursos 

próprios) 

Patrocínio: 

TIM 

Restauro dos 

 livros do séc. 

 XVII, 

 vitrais e 

 quadros da 

 Faculdade de 

 Direito da 

 USP 

Patrocínio: ORBITALL 

e VOTORANTIM 

RECURSOS 

PÚBLICOS 

INCENTIVOS 

FISCAIS 

RECURSOS 

PRIVADOS 



INCENTIVO 

FISCAL 

Mecanismos de 
Financiamento à Cultura 

INVESTIMENTO 

PRIVADO 

Investimento 

com 

Incentivo fiscal 

RECURSOS 

PÚBLICOS 

 

- FNC (Lei nº 

8.313/91) 

-Subvenções do Poder 

Público 

- Programas públicos 

em geral 

-Lei do Audiovisual (Lei nº 

8.685/93)-Artigo 1º, 3, 3A 

-FUNCINE (MP nº 

2.228/01) 

-Mecenato (Lei nº 8.313/91) 

-Lei Municipais e Estaduais de Incentivo 

- FICART (Lei nº 

8.313/91) 

-OSCIPs/OSCs 



Estímulos concedidos pelo 

governo, na área fiscal, para 

viabilização de empreendimentos 

estratégicos, sejam eles culturais, 

audiovisuais, esportivos, 

econômicos ou sociais. 

Incentivo Fiscal = Isenção = exclusão 
do crédito tributário. 

Recursos públicos transferidos 
pela iniciativa privada: 

 

•Visam à atração da iniciativa 
privada para o investimento em 
determinada área (MECANISMO 
DE INDUÇÃO); 

 

•Estruturam-se sobre o tripé: 
ESTADO – PROPONENTE – 
EMPRESAS. 

 

Previsto no artigo 174 da 

Constituição Federal. 

 



 

 

ESTADO 

(Recursos Públicos) 

Patrocinadores e 
Doadores: Pessoas 
Físicas e Jurídicas 

contribuintes 

(Recursos 
Privados) 

Proponente  

do projeto  

incentivado 

 



Direito Tributário 

Direito 

Administrativo 

 

 

Empresa ou instituição 
Brasileira proponente 
de projeto cultural ou 

Pessoa Física (Prop. 
Esportes) 

(independente) 

GOVERNO FEDERAL 
(MINC/ANCINE/MIN 
ESP.), ESTADUAL OU 

MUNICIPAL 

Tipos de empresa 
Patrocinadora, doadora 

ou Investidora: 

1.Empresa brasileira 
tributada no lucro real 

(aplicação de IR); 

2.Distribuidora de filme 
no Brasil (benefício de IR 
da remessa de royalty); 

3.TVs; 

4. Recursos próprios de 
investidor estrangeiro; 

5. Contribuintes do 
imposto estadual ou 
municipal (Cf. o caso) 

6. Pessoas físicas 

Dinâmica de Funcionamento 



Incentivos Fiscais 

Mecanismos Federais Existentes  



Cultura 

Lei/ 
Programa 

Esfera Tributo Limite 
máximo de 
aporte (PJ) 

Percentual 
de 

Abatimento 

Limite 
máximo 

de aporte 
(PF) 

Percentual 
de 

Abatimento 

Lei Federal de 
Incentivo à Cultura 
(Rouanet) 

Federal Imposto de Renda 4% Art. 18: 100% 
Art.26: 40% 
(doação) 
ou 30% 
(patrocínio) 

6% Art. 18: 100% 
Art.26: 80% 
(doação) 
ou 60% 
(patrocínio) 
 

Lei do Audiovisual 
(Arts. 1º e 1º A) 

Federal 

 
Imposto de Renda Art. 1º : 3% 

Art. 1º A: 4% 
100% 6% 100% 

Lei do Audiovisual 
(Arts. 3º e 3º A) 

Federal Imposto de Renda 
incidente sobre 
remessas para o 
exterior 

70% do imposto 
devido em 
investimentos (a 
cada remessa) 

100% - - 

Funcine e 
Condecine 

Federal Imposto de Renda 
/ Condecine 

3% 100% 6%  100% 

CULTURA 



Lei/ 
Programa 

Esfera Tributo Limite máximo 
de aporte (PJ) 

Percentual 
de 

Abatimento 

Limite 
máximo 

de aporte 
(PF) 

Percentual 
de 

Abatimento 

Fundos da 
Criança e do 
Adolescente 

Federal Imposto 
de Renda 

1% 100% 6% 100% 

Fundos do Idoso Federal Imposto 
de Renda  

1% 100% 6% 100% 

Entidades (com 
objetivo 
cultural, 
esportivo ou 
social) 

O benefício fiscal consiste em oferecer ao doador pessoa jurídica* a possibilidade de 
deduzir como despesa operacional o valor doado, até o limite de 2% do lucro operacional, 
para entidades sem fins lucrativos.  
* Não se aplica a pessoas físicas 
 

SOCIAL 



Total Pessoa Física: 8% | Total Pessoa Jurídica: 9% 

CUMULAÇÃO DE INCENTIVOS (IR) – LIMITES GLOBAIS 

FUNCAD ROUANET AUDIOVISUAL FUNCINE IDOSO ESPORTE PRONON PRONAS 

Pessoa  
Jurídica 

1% 4% 1% 1% 1% 1% 

Pessoa  
Física 

6% 1% 1% 



Incentivos Fiscais 

Aspectos Específicos dos Mecanismos  



Cultura 

MorgueFree/divulgação 



Etapas para aprovação de um 
projeto cultural (proc.adm.) 

Propositura do 

Projeto (Abertura 

de Processo  

Administrativo) 

Exame 

documental 

Parecer Técnico 

(int. ou ext.) 

Reunião 

de aprovação 

 

Publicação de  

Aprovação 

(Certificado,Portaria 

ou Deliberação) 

Captação de 

Recursos 

(Patrocínio, doação 

ou investimento) 

Gestão de Recursos 

Incentivados 
Prestação de  

Contas 

Aprovação 

das Contas 

Não Aprovação 

Das Contas 

Encaminhamento 

De Tomada de Contas 

(TCU ou outro) 
Arquivamento 

do processo 



Lei Rouanet  (Lei 8.313/91) 

Tipos de Projetos que podem ser incentivados Iniciativas culturais que atendam aos objetivos 
estabelecidos pelo Programa Nacional de Apoio à 
Cultura (Pronac) e que contemplam um dos segmentos 
culturais elencados na legislação. De acordo com o 
segmento cultural contemplado, o projeto será 
enquadrado ou no art. 18 ou residualmente no art. 26 
da Lei Rouanet, o que vai impactar no benefício fiscal 
que será concedido ao respectivo patrocinador. 

Quem pode ser proponente  Pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, com 
comprovada atuação na área cultural.  
 

Quando e como pode apresentar estes projetos De 1º de fevereiro a 30 de novembro de cada ano 
através do Sistema informatizado do Ministério da 
Cultura SALIC.  



Lei Rouanet  (Lei 8.313/91) 

Quem pode ser patrocinador Contribuintes do Imposto de Renda: pessoas físicas e pessoas jurídicas 
tributadas no lucro real 
 

Benefício Fiscal concedido Projeto enquadrado no Art. 18 
 
Pessoa Física  
100% de abatimento no caso de 
DOAÇÃO.  
100% de abatimento no caso de 
PATROCÍNIO.   
Limite: 6% do IR devido 
 
Pessoa Jurídica:  
100% de abatimento no caso de 
DOAÇÃO.  
100% de abatimento no caso de 
PATROCÍNIO.   
Limite: 4% do IR devido 
 

Projeto enquadrado no Art. 26 
 
Pessoa Física:  
80 % de abatimento no caso de 
DOAÇÃO 
60% de abatimento no caso de 
PATROCÍNIO 
Limite: 6% do IR devido 
 
 
Pessoa Jurídica:  
40% de abatimento no caso de 
DOAÇÃO.  
30% de abatimento no caso de 
PATROCÍNIO.   

+ 
Lançamento do aporte como 

despesa operacional  
 

Limite: 4% do IR devido 
 

 



Segmentos Culturais - Art. 18 

Artes Cênicas (circo, dança, mímica, ópera, teatro e ações de capacitação e treinamento de pessoal) 

Livros de valor artístico, literário ou humanístico 

Música Erudita ou Instrumental 

Exposições de Artes Visuais 

Doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e cinematecas, bem como treinamento 
de pessoal e aquisição de equipamentos  para manutenção desses acervos 

Produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta ( igual ou inferior a 15 minutos de duração) e 
média metragem  (superior a 15 minutos e igual ou inferior a 70 minutos de duração) ; e preservação e difusão do 
acervo audiovisual 

Preservação  do patrimônio cultural material e imaterial 

Construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar também como centros 
comunitários, em municípios com menos de 100 mil habitantes. 

Projetos que não contemplem um dos segmentos elencados acima, 
são automaticamente enquadrados no art. 26 da Lei Rouanet.  



Artigo 18 – Exemplo 

Redução de impostos:  

R$ 3.376.000 –3.326.000= 0,00 ou 100% de R$ 50.000,00 

COM PATROCÍNIO SEM PATROCÍNIO DIFERENÇA 

1) Lucro Líquido 10.000.000,00 10.000.000,00 

2) Valor do Patrocínio 50.000,00 0,00 

3) Novo Lucro Líquido 10.000.000,00 10.000.000,00 

4) CSLL – 9% de (3) 900.000,00 900.000,00 

5) IR devido – 15% de (3) 1.500.000,00 1.500.000,00 

6) Adicional de IR – 10% de (3-240mil) 976.000,00 976.000,00 

7) Dedução da Lei Rouanet – 100% de (2) 50.000,00 0,00 50.000,00 

8) IR a ser pago (5+6-7) 2.426.000,00 2.476.000,00 

9) Total de Impostos (8+4) 3.326.000,00 3.376.000,00 50.000,00 



Artigo 26 – Exemplo (não financeira) 

Redução de impostos: R$ 3.376.000 –3.344.000= 32.000 ou 64% de 
R$ 50.000,00 

COM PATROCÍNIO SEM PATROCÍNIO DIFERENÇA 

1) Lucro Líquido 10.000.000,00 10.000.000,00 

2) Valor do Patrocínio 50.000,00 0,00 

3) Novo Lucro Líquido 9.950.000,00 10.000.000,00 

4) CSLL – 9% de (3) 895.500,00 900.000,00 4.500,00 

5) IR devido – 15% de (3) 1.492.500,00 1.500.000,00 7.500,00 

6) Adicional de IR – 10% de (3-240mil) 971.000,00 976.000,00 5.000,00 

7) Dedução da Lei Rouanet – 30% de (2) 15.000,00 0,00 15.000,00 

8) IR a ser pago (5+6-7) 2.448.500,00 2.476.000,00 

9) Total de Impostos (8+4) 3.344.000,00 3.376.000,00 32.000,00 



Artigo 26 – Exemplo (financeira) 

Redução de Impostos: R$ 3.376.000,00 – R$ 3.941.000,00 = R$ 
35.000,00 = 70% de R$ 50.000,00 

COM PATROCÍNIO SEM PATROCÍNIO DIFERENÇA 

1) Lucro Líquido 10.000.000,00 10.000.000,00 

2) Valor do Patrocínio 50.000,00 0,00 

3) Novo Lucro Líquido 9.950.000,00 10.000.000,00 

4) CSLL – 15% de (3) 1.492.500,00 1.500.000,00 7.500,00 

5) IR devido – 15% de (3) 1.492.500,00 1.500.000,00 7.500,00 

6) Adicional de IR – 10% de (3-240mil) 971.000,00 976.000,00 5.000,00 

7) Dedução da Lei Rouanet – 30% de (2) 15.000,00 0,00 15.000,00 

8) IR a ser pago (5+6-7) 2.448.500,00 2.476.000,00 

9) Total de Impostos (8+4) 3.941.000,00 3.976.000,00 35.000,00 



 

 

Comparativo artigo 18 x 26 
 No mecanismo do art. 18, o valor máximo a ser aportado corresponde a 4% do Imposto 

de Renda devido, ou seja, temos a seguinte fórmula: 4% IR = aporte máximo. Se a 
estimativa para o exercício de 2009 de IRPJ corrente do patrocinador que está sob o 
regime fiscal de lucro real for de R$ 100.000.000,00, por exemplo, o valor máximo do 
aporte, para fins de abatimento fiscal,  será de R$ 4.000.000,00.  

 

 Todavia, no âmbito do art. 26, o valor máximo do aporte é calculado por meio do 
percentual de dedução possível. No caso de patrocínio, os 4% do IR que podem ser 
abatidos correspondem aos 30% do total de recursos que podem ser aportados: 4% IR 
= 30% patrocínio. No exemplo acima, o valor de R$ 4.000.000,00 corresponde a 30% do 
aporte, o que nos leva, por meio de uma simples conta matemática, ao aporte máximo 
R$ 13.333.333,33, em números aproximados. 

ARTIGO 26 (30%) ARTIGO 18  (100%) 

IR devido 100.000.000,00 100.000.000,00 

4% do IR 4.000.000,00 4.000.000,00 

Aporte máximo 13.333.333,33 4.000.000,00 

Abatimento 8.533.333,33* 4.000.000,00 

Contrapartida do patrocinador 4.800.000,00 0,00 

* Abatimento real 
de 64%, em função 
do lançamento 
como despesa 
operacional 



Lei do Audiovisual – Lei 8.685/93 Art. 1º e 1º A 

Tipos de Projetos 
que podem ser 
incentivados 

ARTIGO 1º  
•Longa metragem 
•Média-metragem 
•Curta –metragem 
•Projetos específicos de infraestrutura técnica para a 
produção e exibição de obras cinematográficas e 
videofonográficas  
•Projetos de reforma de salas de exibição 
•Projetos de reforma e adaptação de imóveis 
destinados à execução de serviços técnicos de imagem 
e de som 

ARTIGO 1º A 
•Longa metragem 
•Média-metragem 
•Curta –metragem 
•Telefilme 
•Minissérie 
•Obra seriada 
•Programa para televisão de 
caráter educativo e cultural 

Quem pode ser 
proponente  

Regra Geral: empresa produtora brasileira independente devidamente registrada na 
Ancine e que tenha como atividade principal a produção de obras audiovisuais. 
 
Exceções: Projetos de infraestrutura técnica  para o segmento de mercado de salas de 
exibição – empresa brasileira com registro na Ancine e cujo objeto social inclua a 
atividade de exibição pública.  Projetos de distribuição que desejem captar recursos por 
meio de editais públicos de empresas públicas ou de economia mista – empresa 
brasileira com registro na Ancine e que tenha por finalidade a comercialização de obras 
cinematográficas.  

Quando e como 
pode apresentar 
estes projetos 

Ao longo do ano mediante apresentação para a Agência Nacional do Cinema (ANCINE) 



Lei do Audiovisual - Lei 8.685/93 Art. 1º e 1º A 

Quem pode ser patrocinador Contribuintes do Imposto de Renda: pessoas físicas e pessoas jurídicas 
tributadas no lucro real 
 

Benefício Fiscal concedido Art. 1º  
 
Pessoa Física: 100% de abatimento 
 
Limite: 6% (limitado a R$ 
4.000.000,00 para cada projeto 
aprovado – cumulativo com o art. 
1º A)  
 
Pessoa Jurídica: 100% de 
abatimento + Lançamento do 
aporte como despesa operacional, 
exceto para cálculo da CSLL 
 
Limite: 3% (limitado a R$ 
4.000.000,00 para cada projeto 
aprovado – cumulativo com o art. 
1º A)  
 

Art. 1º A 
 
Pessoa Física: 100% de abatimento 
 
Limite: 6% (limitado a R$ 
4.000.000,00 para cada projeto 
aprovado – cumulativo com o art. 
1º )  
 
Pessoa Jurídica: 100% de 
abatimento 
 
Limite: 4% (limitado a R$ 
4.000.000,00 para cada projeto 
aprovado – cumulativo com o art. 
1º A)  
 



Artigo 1º - Exemplo 

Redução de impostos: R$ 33.976.000 –33.413.500= 562.500 ou 
125% de R$ 450.000,00 

COM INVESTIMENTO SEM INVESTIMENTO DIFERENÇA 

1) Lucro Líquido  100.000.000,00 100.000.000,00 

2) Valor do investimento 450.000,00 0,00 

3) Novo Lucro Líquido  99.550.000,00 100.000.000,00 

4) CSLL – 9% de (1)  9.00.000,00 9.000.000,00 

5) IR devido – 15% de (3)  14.932.500,00 15.000.000,00 67.500,00 

6) Adicional de IR – 10% de (3 - 240 mil)  9.931.000,00 9.976.000,00 45.000,00 

7) Dedução do art. 1º-A (até 3% do IR)  450.000,00 0,00 450.000,00 

8) IR a pagar – (5 + 6 – 7)  24.413.500,00 24.976.000,00 

9) Total de Impostos (8+4)  33.413.500,00 33.976.000,00 562.500,00 



Artigo 1A (Lei Audiovisual) – Exemplo 

Redução de impostos:  

R$ 33.976.000 –33.526.000= 450.000,00 ou 100% de R$ 
450.000,00 

COM PATROCÍNIO SEM PATROCÍNIO DIFERENÇA 

1) Lucro Líquido  100.000.000,00 100.000.000,00 

2) Valor do patrocínio 450.000,00 0,00 

3) CSLL – 9% de (1)  9.000.000,00 9.000.000,00 

4) IR devido – 15% de (3)  15.000.000,00 15.000.000,00 

5) Adicional de IR – 10% de (3 - 240 mil)  9.976.000,00 9.976.000,00 

6) Dedução do art. 1º-A (até 3% do IR)  450.000,00 0,00 450.000,00 

7) IR a pagar – (4+5–6)  24.526.000,00 24.976.000,00 

8) Total de Impostos (8+4)  33.526.000,00 33.976.000,00 450.000,00 



Lei do Audiovisual - Lei 8.685/93  Art. 3º e 3º A 

Tipos de Projetos 
que podem ser 
incentivados 

ARTIGO 3º  
•Co produção de obra cinematográfica de longa -
metragem 
•Co produção de obra cinematográfica de média-
metragem 
•Co produção de obra cinematográfica de curta –
metragem 
•Co-produção de telefilme 
• Co-produção de minissérie 
•Desenvolvimento de projetos de produção de obras 
cinematográficas  

ARTIGO 3º A 
•Desenvolvimento de projetos 
de produção de obras 
cinematográficas brasileiras de 
longa-metragem de produção 
independente 
•Na coprodução de obras  
cinematográficas e 
videofonográficas brasileiras 
de de produção independente 
de longa-metragem, média-
metragem e curta-metragem 
•Documentários 
•Telefilmes 
•Minisséries 

Quem pode ser 
proponente  

Regra Geral: empresa produtora brasileira independente devidamente registrada na 
Ancine e que tenha como atividade principal a produção de obras audiovisuais. 
 
Exceções: Projetos de infraestrutura técnica  para o segmento de mercado de salas de 
exibição – empresa brasileira com registro na Ancine e cujo objeto social inclua a 
atividade de exibição pública.  Projetos de distribuição que desejem captar recursos por 
meio de editais públicos de empresas públicas ou de economia mista – empresa 
brasileira com registro na Ancine e que tenha por finalidade a comercialização de obras 
cinematográficas.  
 
 



Lei do Audiovisual - Lei 8.685/93 . Art. 3º e 3º A 

Quando e como pode apresentar 
estes projetos 

Ao longo do ano mediante apresentação para a Agência Nacional do 
Cinema (ANCINE) 

Quem pode ser patrocinador Contribuintes do Imposto de Renda incidentes sobre as importâncias 
pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, 
distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimentos 
decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo o 
território nacional, ou por sua aquisição ou importação a preço fixo.  
 

Benefício Fiscal concedido Art. 3º  
 
100% de abatimento +isenção de 
Condecine 
 
Limite: 70% do imposto devido em 
investimentos a cada remessa 
 

Art. 3º A 
 
100% de abatimento 
 
Limite: 70% do imposto devido em 
investimentos a cada remessa 
 



Condecine  e Funcine MP 2.228/1/01 

Tipos de Projetos 
que podem ser 
incentivados 

Condecine (Art. 39, X MP 2.228/1/01) 
 

Coprodução de obras  cinematográficas 
e videofonográficas brasileiras de  
produção independente nos seguintes 
formatos:  
•Longa metragem 
•Média-metragem 
•Curta –metragem 
•Telefilme 
•Minissérie 
•Programa para televisão de caráter 
educativo e cultural 

Funcine  (Art. 39, X MP 2.228/1/01) 
 

•Produção de obras audiovisuais brasileiras 
independentes realizadas por empresas 
produtoras brasileiras 
 
•Construção, reforma e recuperação das salas 
de exibição de propriedade das empresas 
brasileiras 
 
•Aquisição de ações de empresas brasileiras 
para produção, comercialização, distribuição, 
exibição de obras audiovisuais brasileiras de 
produção independente, bem como para 
prestação de serviços de infraestrutura 
cinematográfica e audiovisuais 
 
•Projetos de comercialização e distribuição de 
obras audiovisuais cinematográficas 
brasileiras de produção independente 
realizados por empresas brasileiras 
 
•Projetos de infraestrutura realizados por 
empresas brasileiras 



Condecine  e Funcine MP 2.228/1/01 

Quem pode ser proponente  Regra Geral: empresa produtora brasileira independente devidamente 
registrada na Ancine e que tenha como atividade principal a produção de obras 
audiovisuais. 
 
Exceções: Projetos de infraestrutura técnica  para o segmento de mercado de 
salas de exibição – empresa brasileira com registro na Ancine e cujo objeto 
social inclua a atividade de exibição pública.  Projetos de distribuição que 
desejem captar recursos por meio de editais públicos de empresas públicas ou 
de economia mista – empresa brasileira com registro na Ancine e que tenha 
por finalidade a comercialização de obras cinematográficas.  

Quando e como pode 
apresentar estes projetos 

Ao longo do ano mediante apresentação para a Agência Nacional do Cinema 
(ANCINE) (* no caso do Funcines há fiscalização da CVM) 

Quem pode ser patrocinador Empresas programadoras 
internacionais de TV por assinatura 
contribuintes de Condecine 

Contribuinte de Imposto de Renda 
na hipótese específica prevista na 
legislação 

Benefício Fiscal concedido Condecine (Art. 39, X MP 2.228/1/01) 
 
100% de abatimento 
 
Limite: 3% do valor da remessa 

Funcine  (Art. 39, X MP 2.228/1/01) 
 
Pessoa Física: 100% de abatimento 
Limite: 6% do IR devido 
 
Pessoa Jurídica: 100% de 
abatimento 
Limite: 3% do IR devido 
 



  

Leis estaduais de incentivo 
 

 As leis estaduais permitem o abatimento dos valores aportados em projetos 
culturais do ICMS devido. Particularidades: 

• Tabela progressiva para estabelecer limite de abatimento. Exemplos: 
SP,MG, RS. 

• Abatimento integral dos valores aportados, respeitados o limite individual 
e o global. Exemplos: SP, SC, PE (FUNCULTURA). 

• Contrapartida do patrocinador. Exemplos: RJ – 20% ou 40% ou 60%, MG – 
1% a 5%, RS – 5% ou 25%, BA – 20% ou 60%, RN 20%, CE – 20% ou 50%, PI 
– 0% a 85%,PA - 20%, RR – 20%, AP – 20%. 

• Três modalidades de incentivo: doação, patrocínio e investimento. 
Exemplos: SC, CE, PI. 

• Cadastramento do patrocinador. Exemplos: SP, BA, PE. 

Leis Estaduais de Incentivo 



Lei de Incentivo Fiscal do Estado do Rio (Lei nº 1.954/92 e Decreto nº 44.013/2013) 

Tipos de Projetos que podem ser incentivados a)   artes cênicas: teatro, performance, dança, circo, 
ópera e afins;  
b)   artes integradas: no caso do projeto cultural 
envolver mais de uma área artística; 
c) artes visuais: artes gráficas, arte pública e 
intervenções urbanas, fotografia, vídeo e performance, 
novas mídias e afins; 
d)    audiovisual: filmes de ficção, animação e 
documentário; filmes de longa-metragem e curta-
metragem; telefilmes e séries para cinema, televisão, 
internet, celular ou outras mídias; conteúdo 
multiplataforma, jogos eletrônicos e afins; 
e) equipamentos culturais: centros culturais, cinemas, 
cineclubes, cinematecas, bibliotecas, museus, 
arquivos, espaços de preservação e educação em 
cultura, e formação e conservação de acervos, 
inclusive digitais e afins; 
f)   culturas populares: arte popular, folclore, 
artesanato e afins;  



Lei de Incentivo Fiscal do Estado do Rio (Lei nº 1.954/92 e Decreto nº 44.013/2013) 

Tipos de Projetos que podem ser incentivados g) diversidade cultural: projetos de políticas 
afirmativas, grupos étnicos da cultura fluminense e 
programas de acessibilidade cultural para portadores 
de necessidades especiais e afins; 
h) informação e documentação: formação cultural 
presencial e à distância, programas de rádio, revistas 
impressas e eletrônicas, sítios eletrônicos, portais e 
afins; 
i)  literatura: ficção, poesia, biografia, antologia, 
compilação, literatura popular, quadrinhos e afins; 
j) música: música popular, música de concerto, música 
urbana, música eletrônica, novas mídias e afins; 
k) patrimônio cultural material e imaterial: marcos 
naturais, parques e jardins históricos e afins; 
l) gastronomia: festivais, publicações e afins; 
m) moda e design.  
 



Lei de Incentivo Fiscal do Estado do Rio (Lei nº 1.954/92 e Decreto nº 44.013/2013) 

Quem pode ser proponente  • Pessoa física domiciliada no Estado do Rio de Janeiro, com efetiva 
e comprovada atuação na área cultural; 
• Pessoa jurídica estabelecida no Estado do Rio de Janeiro, com objetivo 
prioritariamente cultural, com efetiva e comprovada atuação da entidade 
ou do seu corpo dirigente e funcional na área cultural; 
• Órgão ou entidade integrante da Administração Pública direta municipal 
do Estado do Rio de Janeiro (projetos relacionados a festejos municipais).  

Quando e como pode 
apresentar estes projetos 

• Os projetos culturais são apresentados nos termos e prazos estipulados em 
editais anuais da Secretaria de Estado de Cultura - SEC. Nos editais são 
definidos prazos de apresentação, avaliação e aprovação dos projetos, bem 
como os limites para cada área cultural.  

• Os projetos são avaliados em 2 etapas: (i) Parecer Técnico das áreas 
técnicas da SEC, sob a coordenação da Superintendência da Lei de 
Incentivo; (ii) Aprovação pela Comissão de Aprovação de Projetos – CAP.  

• Os projetos aprovados receberão um Certificado de Aprovação do Projeto, 
que será publicado no Diário Oficial, constituindo o documento legal que 
autoriza o início da captação dos recursos necessários. 

Quem pode ser patrocinador Pessoas Jurídicas contribuintes de ICMS no Estado do Rio de Janeiro 

Benefício Fiscal concedido • 80% de abatimento (regra) 
• 60% projetos com o nome do patrocinador, ou que sejam realizados em 

instituições direta ou indiretamente a ele vinculados 
• 40% projetos cuja realização esteja condicionada à comercialização 

exclusiva de produtos do patrocinador.  
 

Limite: 4% ICMS devido e 1% se forem produções estrangeiras, de acordo com 
a apuração anual do imposto. 



Lei de Incentivo Fiscal do Estado do Rio (Lei nº 1.954/92 e Decreto nº 44.013/2013) 

Observação 1: legislação Estado do Rio publicou a nova Lei nº 7.035/2015. Contudo, o edital de 2017 
saiu com base na legislação anterior. 

Observação 2: 
excepcionalidade 

São admitidos, em caráter excepcional, inscrição de projetos culturais fora dos 
mencionados editais, desde que: (i) o projeto represente oportunidade única 
para promover o enriquecimento da cultura fluminense; (ii) a realização do 
projeto cultural esteja condicionada a uma data específica; (iii) seja 
apresentada correspondente Declaração de Patrocínio (DEP)*. Nestas 
hipóteses excepcionais os limites acima mencionados poderão ser 
ultrapassados.  
 
* Documento emitido pelo patrocinador que formaliza seu compromisso e 
estabelece os termos e condições do patrocínio para o projeto cultural 
aprovado. Constitui documentação obrigatória para apresentar qualquer 
projeto cultural no âmbito desta lei.  

Observação 3: limite de 
destinação ICMS pelo Estado  

Máximo: 0,5% da arrecadação do ano anterior. 
Mínimo: 0,25% (desde que tenha projetos em condições de serem aprovados) 

Observação 4: projetos de 
pequeno e médio porte 

Reserva da cota de 20% do montante total destinado ao incentivo fiscal para 
produções culturais de pequeno e médio porte que tenham custo máximo de 
produção de até 10.000 (dez mil) UFIRs.  



Lei de Incentivo Fiscal do Município do Rio (Lei nº 5.553/2013) 

Tipos de Projetos que podem ser incentivados • Artes Visuais;          
• Artesanato; 
• Audiovisual; 
• Bibliotecas; 
• Centros Culturais; 
• Cinema; 
• Circo; 
• Dança; 
• Design; 
• Folclore; 
• Fotografia; 
• Literatura; 
• Moda; 
• Museus; 
• Música; 
• Multiplataforma; 
• Teatro; 
• Transmídia; 
• Preservação e restauração do patrimônio natural, 

material e imaterial.  



Lei de Incentivo Fiscal do Município do Rio (Lei nº 5.553/2013) 

Quem pode ser proponente  • Pessoa física domiciliada no Estado do Rio de Janeiro, com efetiva 
e comprovada atuação na área cultural; 
• Pessoa jurídica estabelecida no Estado do Rio de Janeiro, com objetivo 
prioritariamente cultural, com efetiva e comprovada atuação da entidade 
ou do seu corpo dirigente e funcional na área cultural; 
• Órgão ou entidade integrante da Administração Pública direta municipal 
do Estado do Rio de Janeiro (projetos relacionados a festejos municipais).  

Quando e como pode 
apresentar estes projetos 

• Serão publicados anualmente dois Editais, um para os Produtores 
Culturais apresentarem seus projetos no período de 1º a 31 de maio; e o 
outro para os pretensos Contribuintes Incentivadores se habilitarem no 
período de 1º a 31 de agosto de cada ano.  

• A Comissão Carioca de Promoção Cultural – CCPC é o órgão responsável 
pela avaliação de projetos, os quais, uma vez aprovados, darão ensejo à 
emissão de um documento intitulado Certificado de Enquadramento. 

Quem pode ser patrocinador Pessoas Jurídicas contribuintes de ISS no Município do Rio de Janeiro 

Benefício Fiscal concedido • 100% de abatimento 
 
Limite: 20% do ISS devido. 



Lei de Incentivo Fiscal do Município do Rio (Lei nº 5.553/2013) 

Observação 1: limite de 
destinação ISS pelo Município  
 

O valor total destinado à renúncia fiscal para incentivo a projetos culturais será 
fixado anualmente na Lei Orçamentária Anual, devendo este montante ser, no 
mínimo, correspondente a 1% da receita do ISS no ano anterior do referido 
tributo. 

Observação 2: Limites 
Contribuinte Incentivador 

O Contribuinte Incentivador poderá se inscrever com valor de até 5% do total 
do incentivo, respeitado o limite máximo de 20% do total do ISS recolhido no 
ano anterior.  
 
O valor a ser efetivamente utilizado por cada Contribuinte Incentivador será 
calculado, até o dia 15 de outubro de cada ano, de acordo com fórmula 
matemática estabelecida em lei, fundamentada no critério de 
proporcionalidade entre o total inscrito por todos os Contribuintes 
Incentivadores e o valor total da renúncia fiscal.  
 

Observação 3: Limites 
Produtor 

O montante de recursos que cada projeto poderá receber será definido no 
Certificado de Enquadramento, e será calculado em função do total da 
renúncia e da arrecadação do ISS do Município no ano anterior.  
 
Um mesmo produtor cultural, via de regra, poderá ter incentivados projetos 
que no máximo somem 2% do valor do incentivo. No caso de cooperativas ou 
entidades representativas de classe, exclusivamente de fins culturais, este 
limite será de 3%, desde que cada projeto respeite o limite máximo de 2%.  



Social 

MorgueFree/divulgação 



CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente 

Lei nº 8.242/91 – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda)  
Decreto nº 1.196/94 – Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente – FNCA) 

Tipos de Projetos que podem ser incentivados Eixos temáticos delimitados de acordo com cada edital, 
sempre voltados para a promoção dos direitos das 
crianças e dos adolescentes.  

Quem pode ser proponente  Via de regra pessoas jurídicas sem fins lucrativos.  

Quando e como pode apresentar estes projetos De acordo com os editais publicados pela União, 
Estados e Municípios.  

Quem pode ser patrocinador  Pessoas físicas e jurídicas contribuintes de Imposto de 
Renda 

Benefício Fiscal concedido Pessoa Física: 100% de abatimento 
 
Limite: 6% do IR devido 
 
Pessoa Jurídica: 100% de abatimento 
 
Limite: 1% do IR devido 



FUMCAD- Exemplo 

                                       Com Doação               Sem Doação                 Diferença 

 

Resultado                       4.000.000,00              4.000.000,00                        ---- 
  
Lucro Antes IRPJ          4.000.000,00              4.000.000,00                          ---- 
IRPJ (15%)                    (600.000,00)               (600.000,00)                           ---- 
Adicional IRPJ              (376.000,00)               (376.000,00)         
Dedução (*)                        6.000,00                        ----                                   ---- 
 

Total Carga Tributária (970.000,00)             (976.000,00)                  6.000,00 

 

Retorno Financeiro                                                                                     100% 

 



FUNDO DO IDOSO 
Lei nº 10.741/03– Estatuto do Idoso 

Lei nº 12.213/10 – Fundo Nacional do Idoso 

Tipos de Projetos que podem ser incentivados Eixos temáticos delimitados de acordo com cada edital, 
sempre voltados para a promoção dos direitos da 
pessoa idosa 

Quem pode ser proponente  Via de regra pessoas jurídicas sem fins lucrativos.  

Quando e como pode apresentar estes projetos De acordo com os editais publicados pela União, 
Estados e Municípios.  

Quem pode ser patrocinador  Pessoas físicas e jurídicas contribuintes de Imposto de 
Renda 

Benefício Fiscal concedido Pessoa Física: 100% de abatimento 
 
Limite: 6% do IR devido 
 
Pessoa Jurídica: 100% de abatimento 
 
Limite: 1% do IR devido 



OSCs - Exemplo 

COM DOAÇÃO SEM DOAÇÃO DIFERENÇA 

1) Lucro Operacional  10.000.000,00 10.000.000,00 

2) Valor máximo dedutível 200.000,00 0,00 

3) Lucro antes do IR e CSLL 9.800.000,00 10.000.000,00 

4) CSLL – 9% de (3)  882.000,00 900.000,00 18.000,00 

5) IR devido – 15% de (3)  1.470.000,00 1.500.000,00 30.000,00 

6) Adicional de IR – 10% de (3 - 240 mil)  956.000,00 976.000,00 20.000,00 

7) Total da carga tributária 3.308.000,00 3.376.000,00 

8) Retorno Financeiro 68.000,00 

•A diferença de R$ 68.000,00 representa 34% do 
valor doado. 

•No caso das financeiras benefícios podem chegar a 
40%. 



Incentivos Fiscais 

PESSOAS FÍSICAS 



- Limite de 6% do Imposto de renda devido: 

- Artigo 18 – Lei 8313/91 – abatimento integral 

- Artigo 26  – Lei 8313/91 – abatimento de: 

•       60% se patrocínio 

•       80% se doação 

- Artigo 1º - Lei 8685/93 – abatimento integral 

- Artigo 1ºA - Lei 8685/93 – abatimento integral 

- Fumcad – abatimento integral  

 

  

Pessoa Física 
 



Legislação incidental 



Estatuto da Pessoa com Deficiência 

LEI Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 
 
 
PROJETOS QUE UTILIZEM RECURSOS 
PÚBLICOS 
Art. 54.  São sujeitas ao cumprimento das 
disposições desta Lei e de outras normas relativas à 
acessibilidade, sempre que houver interação com a 
matéria nela regulada: (...) 
III - a aprovação de financiamento de projeto com 
utilização de recursos públicos, por meio de renúncia 
ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou 
instrumento congênere; e 
IV - a concessão de aval da União para obtenção de 
empréstimo e de financiamento internacionais por 
entes públicos ou privados. 
 
 
 
 

APLICAÇÃO 



Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Art. 18. As propostas culturais apresentadas ao 
mecanismo de incentivo a projetos culturais do Pronac 
deverão conter medidas de acessibilidade compatíveis 
com as características do objeto sempre que 
tecnicamente possível, conforme a Lei nº 13.146/2015. 
(...) 
Art. 19. Será permitido ao proponente oferecer medidas 
alternativas devidamente motivadas, sujeitas à prévia 
aprovação do MinC, para assegurar o atendimento às 
medidas de acessibilidade previstas na Lei nº 
13.146/2015. 
 
 
 
Art. 42.  (...) 
§ 1o  É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em 
formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer 
argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos 
direitos de propriedade intelectual. 

ROUANET (IN 05/2017) 

QUALQUER OBRA 
INTELECTUAL 



Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Art. 44.  Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, 
ginásios de esporte, locais de espetáculos e de 
conferências e similares, serão reservados espaços 
livres e assentos para a pessoa com deficiência, de 
acordo com a capacidade de lotação da edificação, 
observado o disposto em regulamento. (...) 
§ 5o  Todos os espaços das edificações previstas 

no caput deste artigo devem atender às normas de 
acessibilidade em vigor. 
§ 6o  As salas de cinema devem oferecer, em todas as 

sessões, recursos de acessibilidade para a pessoa com 
deficiência. (Vigência) 48 (quarenta e oito) meses. 
 
 
Art. 65.  As empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicações deverão garantir pleno acesso à pessoa 
com deficiência, conforme regulamentação específica. 

AUDIOVISUAL 

TELECOMUNICAÇÕES 



Estatuto da Pessoa com Deficiência 
Art. 63.  É obrigatória a acessibilidade nos sítios 
da internet mantidos por empresas com sede ou 
representação comercial no País ou por órgãos de governo, 
para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso 
às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e 
diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. 
§ 1o  Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade em 
destaque. 
§ 2o  Telecentros comunitários que receberem recursos 
públicos federais para seu custeio ou sua instalação e lan 
houses devem possuir equipamentos e instalações 
acessíveis. 
§ 3o  Os telecentros e as lan houses de que trata o § 
2o deste artigo devem garantir, no mínimo, 10% (dez por 
cento) de seus computadores com recursos de 
acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo 
assegurado pelo menos 1 (um) equipamento, quando o 
resultado percentual for inferior a 1 (um). 
 
Art. 64.  A acessibilidade nos sítios da internet de que trata 
o art. 63 desta Lei deve ser observada para obtenção do 
financiamento de que trata o inciso III do art. 54 desta Lei. 

SITES 



Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Art. 67.  Os serviços de radiodifusão de sons e 
imagens devem permitir o uso dos seguintes recursos, 
entre outros: 
I - subtitulação por meio de legenda oculta; 
II - janela com intérprete da Libras; 
III - audiodescrição. 
 
 
Art. 68.  O poder público deve adotar mecanismos de 
incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à 
comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive 
em publicações da administração pública ou financiadas com 
recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com 
deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à 
comunicação. 
§ 1o  Nos editais de compras de livros, inclusive para o 
abastecimento ou a atualização de acervos de bibliotecas 
em todos os níveis e modalidades de educação e de 
bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas 
de impedimento à participação de editoras que não ofertem 
sua produção também em formatos acessíveis.   

RADIODIFUSÃO 

MERCADO EDITORIAL 



Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Art. 70.  As instituições promotoras de congressos, 
seminários, oficinas e demais eventos de natureza científico-
cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no 
mínimo, os recursos de tecnologia assistiva previstos no art. 
67 desta Lei. 
Art. 71.  Os congressos, os seminários, as oficinas e os 
demais eventos de natureza científico-cultural promovidos 
ou financiados pelo poder público devem garantir as 
condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia 
assistiva. 

EVENTOS CIENTÍFICOS-
CULTURAIS 



LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

LEI Nº 12.527/2011 E DECRETO 7.724/2012 
 
Art. 2o  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que 
couber, às entidades privadas sem fins 
lucrativos que recebam, para realização de ações 
de interesse público, recursos públicos 
diretamente do orçamento ou mediante 
subvenções sociais, contrato de gestão, termo 
de parceria, convênios, acordo, ajustes ou 
outros instrumentos congêneres.  
 
Parágrafo único.  A publicidade a que estão 
submetidas as entidades citadas no caput refere-se à 
parcela dos recursos públicos recebidos e à sua 
destinação, sem prejuízo das prestações de contas a 
que estejam legalmente obrigadas.  

APLICAÇÃO 



LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
- estrutura organizacional, competências, legislação 
aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e 
telefones das unidades para informações ao cidadão, 
horários de atendimento ao público; 
 
-  programas, projetos, ações, obras e atividades, com 
indicação da unidade responsável, principais metas e 
resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e 
impacto; 
 
- repasses ou transferências de recursos financeiros; 
 
- contratações realizadas;  
 
- valor total da remuneração da equipe de trabalho, as 
funções que seus integrantes desempenham e a 
remuneração prevista para o respectivo exercício (se pagos 
com recursos da parceria); 
 
- respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;    
 
- programas financiados pelo Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - FAT 

INFORMAÇÕES 
OBRIGATÓRIAS 



LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

- informação relativa:  
 
a) à implementação, acompanhamento e resultados 
dos programas, projetos e ações dos órgãos e 
entidades públicas, bem como metas e indicadores 
propostos;  
 
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações 
e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de 
controle interno e externo, incluindo prestações de 
contas relativas a exercícios anteriores.  
 
 

DIREITO DE OBTER 



LEI ANTICORRUPÇÃO  (LEI 12.846/2013 – DEC 8.420/2015)  

Quaisquer fundações, associações de entidades ou 
pessoas que tenham sede, filial ou representação no 
território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, 
ainda que temporariamente. 
 
 
Responsabilização objetiva (independentemente da 
responsabilização individual das pessoas naturais) 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática 
de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira, em seu interesse ou benefício, exclusivo 
ou não. 
 
A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a 
responsabilidade individual de seus dirigentes ou 
administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, 
coautora ou partícipe do ato ilícito. 
 
Os dirigentes ou administradores somente serão 
responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua 
culpabilidade. 

APLICAÇÃO DA LEI 

RESPONSABILIDADE 



LEI ANTICORRUPÇÃO 

Aqueles que atentem contra o patrimônio público nacional 
ou estrangeiro, contra princípios da administração pública 
ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo 
Brasil, assim definidos: 
 
- prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, 
vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a 
ele relacionada; 
 
- comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de 
qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos; 
 
- comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física 
ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses 
ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
 
- dificultar atividade de investigação ou fiscalização de 
órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua 
atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional; 

ATOS LESIVOS CONTRA 
A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 



LEI ANTICORRUPÇÃO  
- licitações e contratos (chamamentos e parcerias): 
 
a) frustrar ou fraudar o caráter competitivo de procedimento 
licitatório público; 
 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer 
ato de procedimento licitatório público; 
 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude 
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica 
para participar de licitação pública ou celebrar contrato 
administrativo; 
 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo 
fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos 
celebrados com a administração pública, sem autorização 
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos 
respectivos instrumentos contratuais;  

 

ATOS LESIVOS CONTRA 
A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 



LEI ANTICORRUPÇÃO 

- Elaboração de Padrões de Conduta e do Código 
de Ética 

- Extensão dos Padrões de Conduta a 3º 
- Criação de Políticas de Integridade - inclui a 

implementação de uma Comissão Interna 
Anticorrupção e de Ética Profissional 
(responsável pela aplicação Programa) e canal 
de denúncia   

- Regulamento de Compras e Contratações/ 
Elaboração de procedimentos para contratações 
de representantes comerciais e de prestadores 
de serviços  

- Elaboração de Manual de Recursos Humanos 
(com procedimentos disciplinares )  

- Cursos 

PROVIDÊNCIAS 



LEI ANTICORRUPÇÃO 

A efetividade do programa de integridade em relação ao ato 
lesivo objeto de apuração será considerada para fins da 
avaliação de que trata o caput. 
 
- comprometimento da alta direção; 
- padrões de conduta, código de ética, políticas e 
procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os 
empregados e administradores e, quando necessário, a 
terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, 
agentes intermediários e associados; 
- treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; 
- análise periódica de riscos para realizar adaptações 
necessárias ao programa de integridade; 
- registros contábeis que reflitam de forma completa e 
precisa as transações da pessoa jurídica; 
- controles internos que assegurem a pronta elaboração e 
confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiros da 
pessoa jurídica; 

PARÂMETROS 
PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE 



LEI ANTICORRUPÇÃO 

- procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos 
em processos licitatórios, na execução de contratos 
administrativos ou em qualquer interação com o setor 
público, ainda que intermediada por terceiros, tal como 
pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção 
de autorizações, licenças, permissões e certidões; 
- independência, estrutura e autoridade da instância interna 
responsável pela aplicação do programa de integridade e 
fiscalização de seu cumprimento; 
- canais de denúncia de irregularidades, abertos e 
amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de 
mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-
fé; 
- medidas disciplinares em caso de violação do programa de 
integridade; 
- procedimentos que assegurem a pronta interrupção de 
irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva 
remediação dos danos gerados; 

PARÂMETROS 
PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE 



LEI ANTICORRUPÇÃO 

- diligências apropriadas para contratação e, 
conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais 
como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes 
intermediários e associados; 
- verificação, durante os processos de fusões, 
aquisições e reestruturações societárias, do 
cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da 
existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas 
envolvidas; 
- monitoramento contínuo do programa de 
integridade visando seu aperfeiçoamento na 
prevenção, detecção e combate à ocorrência dos 
atos lesivos previstos no art. 5o da Lei no 12.846, 
de 2013; e 
- transparência da pessoa jurídica quanto a doações 
para candidatos e partidos políticos. 

PARÂMETROS 
PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE 



COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO 

- Adequar e fortalecer os sistemas de 
controles internos; 

- Mitigar os riscos de acordo com a 
complexidade das atividades; 

- Assegurar o cumprimento de leis e normas 
vigentes e também as internas; 

- Preservar a imagem e a reputação 
institucional; 

- Para proponentes de projetos: tem sido 
exigido por alguns patrocinadores. 

MOTIVOS 
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