
Guia do patrocinador I OFICINA BRENNAND 

Veja como é fácil aproveitar benefícios fiscais obtidos através de patrocínios. 

 

Os projetos da Oficina estão aprovados na Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/91, antiga lei Rouanet), em seu artigo 18. 

Projetos enquadrados nesse artigo oferecem abatimento de 100% do valor investido. 

Isso significa que o valor do aportado no patrocínio é abatido integralmente do valor do Imposto de Renda devido pelo patrocinador. 

 

Esta modalidade de patrocínio se aplica: 

• À pessoas físicas que façam a opção pela declaração completa do IR. 

• À pessoas jurídicas que sejam tributadas com base no Lucro Real. 

 

O limite de deduções previsto para a atividade cultural, de maneira geral, está limitado a: 

6% do IR devido pela pessoa física.  

Ex.: Se você paga anualmente o valor de R$100.000 de Imposto de Renda, poderá destinar o valor de R$6.000 ao projeto. 

4% do IR devido pela pessoa jurídica. 

Ex.: Se você paga anualmente o valor de R$100.000 de Imposto de Renda, poderá destinar o valor de R$4.000 ao projeto. 

 

Se você já faz uso do benefício fiscal para apoiar outros projetos, como Fundações, Hospitais, etc. não se preocupe, os benefícios podem ser 
aproveitados simultaneamente. 

 

As pessoas jurídicas poderão destinar parte do Imposto de Renda devido simultaneamente para projetos incentivados por diferentes leis:  

• 4% para projetos culturais (Rouanet, Audiovisual e Funcine);  

• 1% para o Esporte; 

• 1% para os Fundos da Criança e do Adolescente e para os Fundos do Idoso;  

• 1% para o Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD);  

• 1% para o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon);  

 

Já as pessoas físicas poderão destinar para projetos incentivados até 8% do Imposto de Renda devido:  

• 6 % para distribuição entre Cultura (Audiovisual e Funcine), Fundos da Criança e do Adolescente, Fundos do Idoso e 

esporte, respeitados os respectivos limites individuais;  

• 1% para o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon); e  

• 1% para o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD).  

 

Veja como é simples investir: 

O patrocínio se dá através do depósito efetuado pelo contribuinte Pessoa Física ou Jurídica na conta específica de captação do projeto. 

Esta conta permanece bloqueada e sua movimentação é regulada pelos órgãos competentes. 

Após o depósito do valor doado, o patrocinador recebe uma via do Recibo de Captação/ Mecenato que é assinado, nesse caso, pela Oficina 
Brennand. 

O passo seguinte é apresentar o Recibo para seu contador. Ele deverá informar o valor do patrocínio na declaração de seu Imposto de Renda e 
incluir o recibo no dossiê de documentação entregue à Receita Federal.  

Na outra via, o MinC também comunica à Receita Federal os dados sobre a doação. 

O valor é integralmente abatido do valor devido. 

 

Agora você já sabe como pode ser patrocinador de um Projeto Cultural e poderá contribuir para a cultura e a arte nacional. 

 

    Contato: INGRID MELO 

    (11) 98897-0125  ingridmelo@oficinabrennand.org.br 


