
 
 

BENEFICIOS E INCENTIVOS FISCAIS APLICADOS NOS 

PROJETOS ESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS 

1) FUNDAMENTO LEGAL: 

Objetivando expressar nosso Parecer Técnico sobre a legislação que fundamenta o 

incentivo fiscal de âmbito federal para projetos de atividades de caráter desportivo, 

procedemos ao exame da legislação e normativos abaixo descriminados: 

 



 
2) FUNDAMENTO TÉCNICO: 

Trata-se de análise de viabilidade e operacionalização de incentivos fiscais para 

investimentos em projetos esportivos que tenham sido aprovados pelo Ministério do 

Esporte. Desta forma analisamos detalhadamente a legislação específica, bem como 

os seus normativos administrativos e fiscais, tendo como fulcro administrativo e 

contábil os Princípios Fundamentais de Contabilidade emanados pelo Conselho 

Federal de Contabilidade - CFC e fiscal/tributário o Regulamento do Imposto de 

Renda - RIR emanados do Poder Executivo Federal. 

As empresas ou pessoas físicas que financiarem projetos de caráter desportivos em 

conformidade com o artigo 2º Lei 11.438/2006 destinados a promover a inclusão 

social por meio do esporte, preferencialmente em comunidades de vulnerabilidade 

social, poderão usufruir benefícios fiscais por meio de redução do imposto de renda 

a pagar se atendidos as condições abaixo elencadas: 

 

   (2.1) PESSOA FÍSICA: 

As pessoas físicas que apresentarem Declaração de Ajuste Anual do Imposto 

de Renda no modelo completo poderão efetuar investimentos em projetos 

desportivos ou paradesportivos, à título de patrocínio ou doação, dedutíveis 

diretamente do imposto devido, desde que desembolsados dentro do mesmo 

exercício social e se ultrapassarem o exercício, a sua dedutibilidade fiscal fica 

limitada à soma do investimento efetuada em cada exercício, observando-se 

ainda, os projetos desportivos devem ter sido aprovados pelo Ministério do 

Esporte, atualmente Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, 

Família e Combate à Fome, o doador/patrocinador não pode ter qualquer tipo 

de vínculo com a pessoa ou empresa beneficiada, também é vedada a utilização 

deste incentivo para o pagamento de remuneração à atletas profissionais, em 

qualquer modalidade esportiva e os investimentos devem ser depositados no 

Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, em nome do proponente do 

projeto aprovado. 

A dedução alcança 100% (cem por cento) do valor investido (desembolsado) e 

até 6% (seis por cento) do imposto de renda devido, sendo que a partir de 

janeiro de 2023, esse percentual passa a ser de 7% (sete por cento). porém 

temos que salientar que é o mesmo limite do percentual máximo de 

aproveitamento dos incentivos fiscais em cada exercício social, ou seja, o 

somatório de todos os incentivos utilizados, tais como a Lei Rouanet, 

Audiovisual, etc. 



 
 

Os valores desembolsados com esta finalidade devem ser informados na 

Declaração de Ajuste do Imposto de Renda, no quadro - Pagamentos Efetuados 

- com a indicação do projeto, do código fiscal, do CNPJ e o valor efetivamente 

despendido no exercício social. 

 

   (2.2) PESSOA JURÍDICA: 

As empresas tributadas no Lucro Real, poderão abater até 01% (um por cento) 

do Imposto de Renda devido, calculado sobre a alíquota de 15% (quinze por 

cento). Destacamos que a partir de janeiro de 2023, esse percentual passa a 

ser de 02% (dois por cento) Importante destacar também que este incentivo 

não elimina os demais, ou seja, poderão ainda tais empresas usufruir outros 

incentivos fiscais, como a Lei do Funcriança, Lei Rouanet e do Audiovisual. 

Os valores desembolsados deverão ser contabilizados como despesa 

operacional, não dedutível, devendo ser adicionados ao LALUR, para fins de 

cálculo do Imposto de Renda, e também da base de cálculo da Contribuição 

Social. Vide exemplo abaixo: 

 

.  

 

3) PRÓ-ESPORTE-RS - PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE NO RS: 

      (3.1) FUNDAMENTO LEGAL: 

Objetivando expressar nosso Parecer Técnico sobre a legislação que 

fundamenta o incentivo fiscal de âmbito estadual (em nosso caso no Estado do 

Rio Grande do Sul) para projetos de atividades de caráter desportivo, 

procedemos ao exame da legislação e normativos abaixo descriminados: 

           C - DEPÓSITOS BANCÁRIOS  (AC)

                Banco do Projeto

           D - DESPESAS OPERACIONAL  (DO)

                Projeto Esportivo - Verba Incentivada

       Valor da doação/patrocínio ao projeto desportivo, 

       conforme Recibo nº 000



 
 

 

 

(3.2) FUNDAMENTO TÉCNICO: 

Trata-se de análise de viabilidade e operacionalização de incentivos fiscais para 

investimentos em projetos esportivos que tenham sido aprovados pela 

Secretaria do Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul. Desta forma 

Lei nº 13.924/12 - Institui o Programa PRÓ-ESPORTE RS - compilada

Resolução SEL nº 02_2020 - Estabelece os procedimentos ao Pró-esporte RS 

LIE em razão das alterações promovidas pela Lei nº 15.449/2020

Lei nº 15.449_2020 - Altera a Lei nº 13.924/12 que institui o Programa PRÓ-

ESPORTE RS

Resolução SEL nº 03_2020 - Estabelece procedimentos durante o período de 

prevenção ao COVID-19 / compilada com a Res. SEL 04/2020

Resolução Sel nº 06/2020 - Altera a Resolução SEL Nº 03, de 16 de março de 

2020

Decreto nº 55.534, de 7 de outubro de 2020 - Dispõe sobre o Programa de 

Incentivo ao Esporte do Estado do Rio Grande do Sul - PRÓ-ESPORTE/RS

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEL nº 01_2021 - NOVOS PROCEDIMENTOS PARA O 

CADASTRO DE PROPONENTE (CEP)

Resolução SEL nº 02_2021 - Prorrogação de prazos.

Resolução SEL nº 04_2021 - Lote de projetos para eventos esportivos.

Resolução SEL nº 03_2021 - Estabelece procedimentos para projetos esportivos 

financiados pelo PRÓ-ESPORTE RS em decorrência da pandemia

DECRETO Nº 56.251 - Modifica o RICMS / CONFAZ

Resolução SEL nº 01/2022 - Procedimentos aos projetos pertencentes ao Lote 

2021-009 da LIE.

Resolução SEL nº 02/2022 - Trata sobre CHP complementar

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEL 01/2022 - NOVOS PROCEDIMENTOS PARA 

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS NA LIE

Resolução SEL nº 03/2022 - Lote 2022-001 da LIE



 
analisamos detalhadamente a legislação especifica, bem como os seus 

normativos administrativos e fiscais, tendo como fulcro administrativo e 

contábil os Princípios Fundamentais de Contabilidade emanados pelo Conselho 

Federal de Contabilidade - CFC e fiscal/tributário o Regulamento do Imposto de 

Renda - RIR emanados do Poder Executivo Federal e em especial os normativos 

das secretarias do Esporte e Lazer e da Fazenda do Estado do RS. 

Programa de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio Grande do Sul, instituído 

pela Lei nº 13.924/2012, com o objetivo de promover a aplicação de recursos 

financeiros em projetos desportivos e paradesportivos, de qualquer 

modalidade. 

O Pró-esporte RS contempla dois mecanismos de Fomento: LIE e FEIE 

1) O Pró-esporte RS LIE - Lei de Incentivo ao Esporte: é um mecanismo 

de fomento indireto que oferece benefício fiscal para as empresas que 

patrocine os projetos aprovados. 

2) O Pró-esporte RS FEIE - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte: é um 

mecanismo de fomento direto, os recursos são repassados do Estado para 

o proponente de projeto selecionado através de Edital. 

Quem pode apresentar projeto na LIE? 

Proponentes com registro junto ao Cadastro Estadual de Proponente - CEP. 

Prefeituras Municipais, 

Pessoa Jurídica sem fins lucrativos com, no mínimo, 01 (um) ano de registro 

do CNPJ junto à Receita Federal e finalidade esportiva expressa no estatuto ou 

no ato constitutivo. 

 

Como funciona o Pró-esporte RS LIE - Lei de Incentivo ao 

Esporte? 

Os projetos são apresentados de forma eletrônica na página 

https://www.proesporte.rs.gov.br/ através do “Acesso do Proponente”.  

O período de inscrição de projetos está sempre aberto, em fluxo contínuo. 

Regra geral de 120 dias de antecedência, do início da execução, para inscrição. 



 
A primeira fase da tramitação é a análise técnica (analistas do Pró-esporte RS), 

sendo o projeto habilitado, será encaminhado para avaliação da Câmara 

Técnica – CT, para ser pontuado e deliberado. 

Sendo aprovado o proponente deverá buscar empresas interessadas em 

patrocinar o projeto, as quais devem estar inscritas na categoria geral de 

contribuintes do ICMS/RS e não podem ter aderido ao Simples Nacional. O 

limite para apropriação varia entre 20% e 5% de acordo com o valor de ICMS 

pago no ano anterior. 

Exemplo: 

A) a empresa patrocina o projeto aprovado (ex: R$ 100mil) 

B) a empresa fica condicionada a repassar + 10% ou 5%deste valor ao 

Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte (+ R$ 10mil ou + R$ 5mil) 

C) o Estado concede benefício fiscal referente ao valor patrocinado (= 

R$100mil) e a empresa poderá abater do ICMS a pagar. 

Todos os projetos financiados deverão prestar contas conforme previsto 

na legislação vigente. 

Pré-Requisitos 

O proponente deve ter o Cadastro Estadual de Proponente habilitado, após essa 

fase deverá apresentar o projeto para análise técnica e de mérito. 

 

4) DEDUÇÃO DO IRPJ: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS INCENTIVOS FISCAIS 

• Não têm direito aos benefícios fiscais relacionados neste item: 
• As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido e arbitrado 

• As microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo SIMPLES 
NACIONAL. 

• A pessoa jurídica está sujeita a perda dos incentivos fiscais, no ano calendário, 
caso pratique atos que configurem crimes de ordem tributária e fiscal. 

• Para os fins de cálculo dos incentivos de dedução do imposto de renda deve 
ser excluída, do imposto de renda devido, a parcela do imposto 
correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no 
exterior. 

• Na determinação dos limites dos incentivos, não é permitido qualquer 
dedução, a título de incentivo fiscal, do adicional do imposto de renda. 



 
• Limites individuais dos incentivos fiscais do IRPJ a partir de 2023: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivo
Limite 

individual

Operação de Caráter Cultural e Artístico (Lei nº 8.313/1991) 4%

Operações de Aquisição de Vale-Cultura 1%

PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador 4%

Atividades Audiovisuais (Lei nº 8.685, de 1993) 4%

Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente 1%

Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso 1%

Atividades de Caráter Desportivo 2%

PRONON 1%

PRONAS/PCD 1%

Limites coletivos dos incentivos fiscais do IRPJ a partir de 2023:

Incentivo Limite Coletivo

Operação de Caráter Cultural e Artístico (Lei nº 8.313/1991) 4%

Atividades Audiovisuais (Lei nº 8.685, de 1993) 4%

Atividades de Caráter Desportivo 4%


