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CIDADES ESCOLHIDAS PARA SEDIAR OS JOGOS

• São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Recife,
Natal, Rio de Janeiro, Manaus e Cuiabá.
• Ficaram de fora: Florianópolis, Goiânia, Campo
Grande, Rio Branco e Belém.

ALGUMAS EXIGÊNCIAS OPERACIONAIS DA FIFA

• Celebração
do
Organising
Association
Agreement;
• Cada cidade deverá ter o seu próprio centro de
imprensa, hotéis oficiais, campos de
treinamento e uma equipe de voluntários;
• Os estádios precisam ter pelo menos 40 mil
lugares;
• O estádio que irá sediar a abertura deverá ter
pelo menos 60 mil assentos;
• O estádio que sediar a final deverá ter mais de
80 mil;

ALGUMAS EXIGÊNCIAS OPERACIONAIS DA FIFA

• A FIFA recomenda que todos os espectadores
tenham cadeiras individuais numeradas, com
encosto de pelo menos 30 cm de altura, além
de contar com banheiros limpos e em número
suficiente; corredores de entrada e saída largos
e tribunas de imprensa bem equipadas;
• É necessário ainda haver hospitais e
estacionamentos nas imediações dos estádios.

ALGUMAS EXIGÊNCIAS OPERACIONAIS DA FIFA

• É necessário que as cidades‐sede detenham
uma rede hoteleira com plenas condições de
atender a demanda estimada para os jogos;
• Modernização e ampliação dos portos e
aeroportos;
• Os meios de transporte devem ter plenas
condições de atender aos visitantes, evitando‐
se assim problemas para a locomoção destes
não só de forma interna na própria cidade‐
sede, mas também entre as cidades‐sede.

ALGUMAS EXIGÊNCIAS OPERACIONAIS DA FIFA

• As construções ou as reformas dos estádios
devem começar, no máximo, até o dia 31 de
janeiro de 2010;
• O prazo final para a entrega definitiva de todos
os estádios, em plenas condições de uso, será o
dia 31 de dezembro de 2012;
• No mês de Junho de 2013 o país deverá
receber a Copa das Confederações;
• Caso as obras não sejam entregues no prazo, a
Copa será transferida para outro país
(possivelmente para os EUA).

“ORIENTAÇÕES” DA CBF PARA AS REFORMAS

• As reformas dos estádios particulares (p. ex. o
Estádio do Morumbi) serão de inteira
responsabilidade dos seus proprietários;
• As obras dos estádios públicos (p. ex. Maracanã
e Mineirão) serão pagas por meio de PPP’s.
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EXIGÊNCIAS FISCAIS E LEGAIS DA FIFA

• Desburocratização para a entrada e a saída de
estrangeiros (tanto para trabalhadores quanto
para turistas);
• Flexibilização das regras cambiais e bancárias
para facilitar o fluxo de divisas;
• Desburocratização
dos
procedimentos
alfandegários (importação e exportação);
• Isenção dos tributos incidentes sobre a
importação de determinados bens e
mercadorias (II, IPI, PIS, COFINS, ICMS, etc.);

EXIGÊNCIAS FISCAIS E LEGAIS DA FIFA

• Isenção de tributos incidentes sobre o
faturamento;
• Isenção do Imposto de Renda sobre os
rendimentos da FIFA, suas subsidiárias e de seus
patrocinadores oficiais;
• Isenção dos rendimentos das confederações de
futebol participantes do evento;
• Isenção da Contribuição Previdenciária devida
pelos empregadores;
• Isenção do IOF para as operações financeiras,
cambiais e securitárias relacionadas aos eventos.
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MEDIDAS FISCAIS ADOTADAS PELA ÁFRICA DO SUL

• Isenção dos tributos incidentes sobre a
importação de certos equipamentos e
mercadorias (p. ex. equipamentos de imprensa
e medicamentos) desde que relacionados com
a Copa;
• Isenção do Imposto de Renda e do VAT sobre a
importação e comercialização de produtos para
consumo e produtos semi‐duráveis (p.ex.
artigos esportivos, camisetas, souvenirs, etc.)
durante a realização dos mundial;

MEDIDAS FISCAIS ADOTADAS PELA ÁFRICA DO SUL

• Os rendimentos dos funcionários e dirigentes da
FIFA que estiverem na África do Sul para a
realização da Copa das Confederações e para a
Copa do Mundo serão isentos de tributação pelo
Imposto de Renda, desde que relacionados com as
aludidas competições;
• Os rendimentos da FIFA, suas subsidiárias e das
demais confederações de futebol (com exceção da
SAFA) serão isentos dos tributos sul‐africanos, com
exceção daqueles que são cobrados “embutidos”
no preço final (fuel levy e excise taxes).

MEDIDAS FISCAIS ADOTADAS PELA ÁFRICA DO SUL

• Redução das alíquotas do VAT sobre as receitas da
rede hoteleira, dos bares, dos restaurantes, dos
supermercados, das empresas aéreas, etc.;
• Isenção do VAT ou redução de alíquotas de
determinados insumos para a construção civil;
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ISENÇÃO DO ICMS

• Convênio CONFAZ n˚ 108 de 26.09.2008:
“Cláusula primeira: Ficam os Estados e o Distrito Federal
autorizados a conceder isenção do ICMS nas operações com
mercadorias e bens destinados à construção, ampliação,
reforma ou modernização de estádios a serem utilizados na
Copa do Mundo de Futebol de 2014.
§ 1º A isenção do ICMS na importação do exterior somente se
aplica quando o produto importado não possuir similar
produzido no país.
§ 2º A inexistência de produto similar produzido no país será
atestada por órgão federal competente ou por entidade
representativa do setor produtivo com abrangência em todo o
território nacional.”

ISENÇÃO DO ICMS

• Convênio CONFAZ n˚ 108 de 26.09.2008:
“Cláusula segunda: O benefício fiscal a que se refere a

cláusula primeira somente se aplica às operações que,
cumulativamente, estejam contempladas:
I ‐ com isenção ou tributação com alíquota zero pelo
Imposto de Importação ou IPI;
II ‐ com desoneração das contribuições para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).”

ISENÇÃO DO ICMS

• Convênio CONFAZ n˚ 108 de 26.09.2008:
“Cláusula terceira: A fruição do benefício de que trata este convênio
fica condicionada:
I ‐ à comprovação do efetivo emprego das mercadorias e bens nas
obras a que se refere a cláusula primeira;
II ‐ ao adimplemento de outras condições ou controles previstos na
legislação estadual.
Cláusula quarta: Na hipótese de revenda de bem adquirido com o
benefício previsto neste convênio, o imposto será devido
integralmente.
Cláusula quinta: Este convênio entra em vigor na data da publicação
de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 31 de julho de
2014.”

ISENÇÃO DO ICMS

• Convênio CONFAZ n˚ 39 de 25 de Junho de 2009:
“Cláusula primeira: Este convênio dispõe sobre a isenção do ICMS nas
operações e prestações vinculadas à realização da Copa das
Confederações da FIFA de 2013 e da Copa do Mundo da FIFA de 2014,
daqui por diante denominadas Competições.
Cláusula segunda: Ficam isentas do ICMS as operações e prestações
promovidas pela FIFA (Fédération Internacionale de Football Association)
ou destinadas a ela, inclusive as importações do exterior, desde que
vinculadas às Competições.
Parágrafo único. As isenções previstas neste convênio somente se aplicam
às operações e prestações que, cumulativamente, estejam desoneradas:
I ‐ do Imposto de Importação (II) ou do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI);
II ‐ das contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).”

ISENÇÃO DO ICMS

• Convênio CONFAZ n˚ 39 de 25 de Junho de 2009:
“Cláusula terceira: Atos normativos específicos do CONFAZ
disciplinarão as seguintes matérias:
I ‐ extensão dos benefícios previstos neste convênio a
outras pessoas relacionadas às Competições;
II ‐ procedimentos especiais para repetição de indébito;
III ‐ cumprimento de obrigações acessórias, garantido o
tratamento simplificado às pessoas jurídicas não
domiciliadas no País.”

ISENÇÃO DO ICMS

• Convênio CONFAZ n˚ 39 de 25 de Junho de 2009:
• “Cláusula quarta: Relativamente às importações do exterior
previstas neste convênio, ficam isentas do ICMS as efetuadas sob
amparo do Regime Especial Aduaneiro de Admissão Temporária
previsto na legislação federal específica.
• § 1º Em relação à mercadoria ou bem importados sob amparo de
Regime Especial Aduaneiro de Admissão Temporária, quando
houver cobrança proporcional, pela União, dos impostos federais,
deverão as unidades federadas reduzir a base de cálculo do ICMS
de tal forma que a carga tributária seja equivalente àquela
cobrança proporcional.
• § 2º O inadimplemento das condições do Regime Especial previsto
nesta cláusula tornará exigível o ICMS com os acréscimos
estabelecidos na legislação de cada unidade federada.”

ISENÇÃO DO ICMS

• Convênio CONFAZ n˚ 39 de 25 de Junho de 2009:
“Cláusula quinta: Os bens, produtos ou equipamentos técnicos
destinados ao uso nos centros de treinamento, ou de outra forma
relacionados às Competições, inclusive quando importados sob
amparo de Regime Especial Aduaneiro de Admissão Temporária,
poderão ser doados sem incidência do ICMS, para:
I ‐ entidade desportiva ou outra pessoa jurídica, reconhecida como
sem fins lucrativos, cujo objeto social seja relacionado à prática de
esportes e desenvolvimento social;
II ‐ órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta;
III ‐ instituições filantrópicas, reconhecidas como tais pelas
autoridades brasileiras.”

ISENÇÃO DO ICMS

• Convênio CONFAZ n˚ 39 de 25 de Junho de 2009:
“Cláusula sexta: Não será exigido o estorno do
crédito fiscal nos termos do art. 21 da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
nas operações e prestações abrangidas pela
isenção de que trata este convênio.
Cláusula sétima: Este convênio entra em vigor na
data da publicação de sua ratificação nacional,
produzindo efeitos de 1º de janeiro de 2011 até 31
de dezembro de 2014.”

ISENÇÃO DO ICMS

• Ato Declaratório nº 4, de 17 de julho de 2009
“O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política
Fazendária ‐ CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso X, do art. 5°, e pelo parágrafo único
do art. 37 do Regimento desse Conselho, declara
ratificado o Convênio ICMS 39/09, que concede isenção
do ICMS às operações e prestações relacionadas com a
Copa das Confederações da FIFA de 2013 e a Copa do
Mundo da FIFA de 2014, celebrado na 140ª reunião
extraordinária do CONFAZ, realizada no dia 25 de junho de
2009, e publicado no Diário Oficial da União de 26 de
junho de 2009.”

ISENÇÃO DO ICMS (EXEMPLO)

• Lei Estadual nº 9.165 de 2009 ‐ MT
“Art. 1º Ficam isentos dos tributos estaduais a seguir indicados,
conforme relação de beneficiários, forma e condições estabelecidas
em Decreto, os fatos geradores relacionados às competições da
Copa das Confederações da FIFA de 2013 e da Copa do Mundo da
FIFA de 2014:
I – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS;
II – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer
Bens ou Direitos – ITCD;
III – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA;
IV – Taxas.”

ISENÇÃO DO ICMS

Medidas Adotadas pelos Estados
•
•
•
•
•

Mato Grosso ‐ Lei Estadual nº 9.165 de 2009
Rio Grande do Sul – Decreto nº 46.029 de 2008
Minas Gerais – Lei nº 18.310 de 2009
Pernambuco – Lei nº 13.802 de 2009
Ceará – Lei nº 14.305 de 2009
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Compensação Especial de Débitos Tributários
Projeto de Lei nº 5.310 de 2009
Autoria do Dep. Beto Albuquerque (PSB/RS)
“Dispõe sobre a compensação de débitos
tributários a ser feita por entidade desportiva da
modalidade futebol que realizar obras de
construção, modernização e reforma de seu
estádio escolhido para sediar jogos da Copa do
Mundo de futebol de 2014.”

Compensação Especial de Débitos Tributários
Projeto de Lei nº 5.310 de 2009
“Art. 1º Os investimentos, com recursos próprios, realizados por
entidade desportiva da modalidade futebol em obras de
construção, modernização e reforma de seu estádio escolhido
para sediar os jogos da Copa do Mundo de Futebol do ano de
2014, organizada pela Federação Internacional de Futebol – FIFA,
constituirão crédito fiscal que poderá ser usado na forma desta
Lei.
§ 1º À opção da entidade desportiva, o crédito de que
trata o caput poderá ser compensado com os débitos fiscais
oriundos de quaisquer tributos e contribuições federais, vencidos
e vincendos, em especial aqueles apurados na forma da Lei nº
11.345, de 2006.”

Compensação Especial de Débitos Tributários
Projeto de Lei nº 5.310 de 2009
“§ 2º Para que seja compensado o investimento de que trata
o caput:
I – deverá ser contabilizado pela entidade como custo e
escriturado, mediante o regime de competência, nos seus livros
contábeis, observadas, quanto ao mais, as normas tributárias
previstas no Decreto‐Lei 1.598, de 26 de dezembro de 1977;
II – uma vez contabilizado, será corrigido pela variação da SELIC.”

Compensação Especial de Débitos Tributários
Projeto de Lei nº 5.310 de 2009
“§ 3º Em hipótese alguma, admitir‐se‐á:
I – a cessão do crédito fiscal para outras pessoas, físicas ou
jurídicas, ainda que estas façam parte de grupo societário ao qual
eventualmente pertença a entidade;
II – a contabilização de depreciação, amortização ou exaustão de
quaisquer dos insumos utilizados na construção, modernização ou
melhoria dos estádios, bem como deste próprio.”

Compensação Especial de Débitos Tributários
Projeto de Lei nº 5.310 de 2009
“§4º

O crédito de que trata o caput será
concedido as entidades desportivas que
comprovarem que o investimento foi realizado
com recursos próprios ou de pessoa jurídica
constituída especificamente para tal finalidade.”
(incluído pelo Parecer do Relator ‐
Deputado Valadares Filho – PSB‐SE)

Compensação Especial de Débitos Tributários
Projeto de Lei nº 5.310 de 2009
“Art. 2º A entidade deverá conservar, por cinco anos, à disposição
da fiscalização da respectiva Unidade jurisdicionante da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, os documentos
comprobatórios da aplicação dos investimentos de que trata o
artigo anterior.”
“Art. 3º Só poderá usufruir o benefício de que trata o art.1º a
entidade desportiva da modalidade futebol que cumprir as
exigências definidas nas Leis nº 9.615, de 24 de março de 1998, e
nº 10.671, de 15 de maio de 2003, e na legislação correlata.”

Compensação Especial de Débitos Tributários
Projeto de Lei nº 5.310 de 2009
“Art. 4º A entidade desportiva deverá apresentar Projeto de
modernização, reforma ou construção ao Ministério dos Esportes,
que deverá aprová‐lo para que seja iniciada a fruição do
benefício.
Parágrafo único. A entidade desportiva somente poderá
usufruir o benefício em relação às despesas incorridas após a
aprovação do projeto de que trata o caput.
Art 5º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Compensação Especial de Débitos Tributários
Projeto de Lei nº 5.310 de 2009
• O Projeto passará pela Comissão de Turismo e
Desporto (onde se encontra atualmente), bem
como pelas Comissões de Finanças e Tributação
(exame do mérito e art. 54, RICD) e de
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54
RICD).
• Esta Proposição está sujeita à Apreciação
Conclusiva pelas Comissões ‐ Art. 24 II Regime de
Tramitação Prioritário
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ESTA APRESENTAÇÃO FOI ELABORADA APENAS COM FINALIDADE
INFORMATIVA E NÃO DEVE SER UTILIZADA OU CONSIDERADA, EM QUALQUER
HIPÓTESE, COMO UM ACONSELHAMENTO LEGAL SOBRE TEMAS CONCRETOS
E ESPECÍFICOS

