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“As doações devem atingir tão profundamente quem as recebe a ponto de causar-

lhes espanto”. 
 Walter Benjamin 

 



 

 

 

RESUMO 

 
Como sabido a carga tributária brasileira impõe um excessivo ônus financeiro tanto 
para pessoas físicas como jurídica cuja contraprestação é inexistente ou muito 
próxima disso. Neste cenário social existem três lados, sendo, o Governo que 
contribui com a ausência de serviços públicos de qualidade e acessível a todos, 
entidades assistenciais em uma crescente onda de mobilização social, e por fim, 
um setor formado por pessoas físicas e jurídicas dispostas a ajudar a suprir a 
ausência estatal. Este trabalho busca estudar e explicar as necessidades dessas 
três partes envolvidas no processo, quais sejam, o empresário ou pessoa física que 
farão a doação com os benefícios, a instituição assistencial que receberá o 
incentivo e precisará de adequações burocráticas de planejamento, e o governo 
que concederá os benefícios fiscais. Dessa forma, exploraremos uma solução 
trazida pela legislação em que possibilita às pessoas doadoras de recursos 
financeiros para as instituições assistenciais deduzirem do que deveria ser pago a 
título de imposto de renda, possibilitando às entidades assistenciais ter melhores 
resultados com as doações e para os doadores aproveitarem como dedução os 
valores doados. 

 

Palavras-chave: Entidades assistenciais. Doação. Benefícios fiscais. 



 

 

 

ABSTRACT 
 
As known, the Brazilian tax burden imposes an excessive financial burden both for 
individuals and for legal entities whose consideration is non-existent or very close to 
it. In this social scenario, there are three sides. The Government contributes to the 
absence of quality public services, accessible to all, care entities in a growing wave 
of social mobilization, and finally, a sector made up of individuals and legal entities 
willing to help to fill state absence. This work seeks to study and explain the needs 
of these three parties involved in the process, namely, the entrepreneur or individual 
who will make the donation with the benefits, the care institution that will receive the 
incentive and will need bureaucratic adjustments of planning, and the government 
that grant the tax benefits. In this way, we will explore a solution brought by 
legislation that allows people who donate financial resources to the care institutions 
to deduct what should be paid as income taxes, enabling care entities to have better 
results with donations and for donors to take advantage of as deduction of the 
amounts donated. 
 
 
Keywords: Assistance entities. Donation. Tax benefits. 
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INTRODUÇÃO 

 

Assistência social em todos os níveis está relacionada a responsabilidade 

social que, por sua vez, traz o conceito de distribuição de riquezas de forma justa. 

Há uma preocupação crescente tanto das pessoas físicas como jurídicas em 

entender cada vez mais este cenário assistencialista com o intuito de ajudar com as 

necessidades das pessoas menos favorecidas. 

Desta forma, buscamos estudar uma solução para que cada vez mais 

pessoas físicas ou jurídicas contribuam com as entidades assistenciais e ainda 

tenham benefícios financeiros, sendo uma solução os Incentivos Fiscais, que são 

espécies de renúncias fiscais à empresa ou à pessoa física, onde estes contribuem 

em alguma fundação ou instituição e em troca recebe uma dedução de seus tributos 

(imposto de renda). Assim, abordaremos quais os tributos que as entidades 

assistenciais são obrigadas a pagar e quais benefícios elas gozam. 

Como sabido, as entidades assistenciais, em regra, não possuem faturamento 

e por isso necessitam de outro meio de receita para sua manutenção e 

sobrevivência, o qual, muitas vezes a viabilidade financeira de uma entidade 

assistencial está atrelada a doações recebidas por pessoas físicas e jurídicas.  

Assim sendo, o ponto central deste trabalho será explorar as regras de 

doação das pessoas físicas e jurídicas para as entidades assistenciais, ou seja, será 

analisado se há tributação na operação de doação para a entidade, por outro lado 

será feito estudo da existência dos benefícios fiscais que os doadores poderão ter a 

melhor forma de se aproveitarem tais benesses legais reduzindo, por meio das 

deduções tributárias, dos impostos que normalmente pagam. 

O trabalho tem por objetivo verificar quais os requisitos necessários que uma 

entidade assistencial precisa ter para que uma pessoa física ou jurídica consiga 

realizar doações com possibilidade de deduções tributárias. Diante desse objetivo 

geral, tem-se o desdobramento nos seguintes objetivos específicos: Verificar as 

regras de dedutibilidade tributária brasileira tanto da pessoa física quanto jurídica; 

verificar quais os requisitos necessários para que uma entidade assistencial possa 

receber doações que sejam dedutíveis para pessoas físicas ou jurídicas. 
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Os incentivos fiscais aparecem como meio de solução ideal e dentro da lei 

que possibilita às entidades assistências ter melhores resultados com as doações e 

para os doadores aproveitarem como dedução os valores doados.  
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1. Terceiro setor – Significado e sua história no Brasil  

 

Terceiro setor é um termo sociológico aplicado para delinear organizações de 

iniciativa privada sem fins lucrativos, das quais prestam serviços de caráter público.  

Para Silvio Luis Ferreira da Rocha: 

 

“O nome terceiro setor indica os entes que estão situados entre os 
setores empresariais e estatais. Os entes que integram o Terceiro 
Setor são entes privados, não vinculados à organização centralizada 
ou descentralizada da administração pública, mas que não almejam, 
entretanto, entre seus objetivos sociais, o lucro e que prestam 
serviços em áreas de interesse social e público”. (apud: Higa, 2010, 
p. 137) 

 

José Eduardo Paes conceitua: 

 

“Terceiro setor como o conjunto de organismos ou instituições sem fins 
lucrativos dotados de autonomia e administração própria que apresentam 
como função e objetivo principal atuar voluntariamente junto sociedade 
visando ao seu aperfeiçoamento”. (apud: Higa, 2010, p. 137) 

 

No Brasil, bem como no restante do mundo, a sociedade é dividida em três 

setores, sendo o primeiro setor as instituições estatais dirigidas pelo governo 

estadual, municipal e federal, administrando os bens e serviços públicos, 

representando assim as ações do Estado. O segundo setor, no que lhe concerne, 

equivale as empresas e ao capital privado, da qual os recursos são empregados em 

benefício próprio, pretendendo alcançar fins lucrativos.  

Quanto ao terceiro setor, este representa diversos grupos, sendo os principais 

as fundações, associações comunitárias, entidades filantrópicas e organizações não 

governamentais. Tais instituições atuam em prol da cidadania, sendo iniciativas 

privadas, contudo, sem fins lucrativos.  

Em linhas gerais, pode-se dizer que o Terceiro setor surgiu para preencher 

um buraco deixado pelo estado e as empresas privadas, apanhando assim soluções 

no melhoramento social. 

Para diferenciar organizações do terceiro setor das demais instituições, temos 

algumas características: Estrutura básica não governamental, gestão própria, 
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formalmente constituídas, sem fins lucrativos e uso significativo de mão de obra 

voluntária. 

Na concepção jurídica, entidades sem fins lucrativos sempre serão 

constituídas sob a forma de associações e fundações.  

Conforme artigo 53 e 61 do Código Civil constitui associação, a união de 

pessoas que se organizem para fins não econômicos, não havendo entre os 

associados direitos e obrigações recíprocas. 

Para José Eduardo Paes associação é: 

 

“Forma pela qual certo número de pessoas, ao se congregarem, 
colocam, em comum, serviços, atividades e conhecimento em prol de 
um mesmo ideal, objetivando a consecução de determinado fim, com 
ou sem capital e sem intuitos lucrativos. Poder ter finalidade: a) 
altruística (associação beneficente); b) egoística (associação literária, 
esportiva ou recreativa; e c) econômica não lucrativa (associação de 
socorro mútuo)”. (apud: Higa, 2010, p. 142) 

 

Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, revertido para os interesses 

sociais, deve ter inscrição do seu estatuto, sendo de forma pública ou particular, 

para assim adquirir personalidade jurídica, conforme prevê o artigo 45 do Código 

Civil. 

Fundações podem ser privadas ou públicas. Pública se for constituída pelo 

Estado, adquirindo natureza de pessoa jurídica de direito público. E privada, se for 

constituída por particulares (empresas e indivíduos), adquirindo assim natureza de 

pessoa jurídica de direito privado, ou seja, personalidade jurídica voltada para fins 

filantrópicos. 

De acordo com a doutrina, José Eduardo Sabo Paes define fundação como: 

 

“Um complexo de bens destinados à consecução de fins sociais e 
determinados, observando que como universitas bonorum, ostenta papel 
valoroso e de extremo relevo dentro das sociedades em que se insere, pois 
é instrumento efetivo para que os homens prestem serviços sociais e de 
utilidade pública diretamente a todos aqueles que necessitam, bem como 
possam transmitir às sucessivas gerações seus ideais e convicções, e segui 
atuando”. (apud: Higa, 2010, p.143) 

 

São organizações do Terceiro setor: organização não governamental, 

entidade filantrópica e outras organizações sem fins econômicos. 

Organização não governamental são organizações sem fins lucrativos, o qual 

busca exercer atividades que auxiliam/apoia o governo nas causas coletivas.  
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No que tende a Entidade filantrópica, esta é pessoa jurídica sem fins 

lucrativos, revertida para o atendimento de pessoas carentes, reabilitação de 

drogados, proteção a testemunhas, suporte aos desamparados, assistência à 

família, cuidado aos idosos, dentre outras atividades voltada à assistência social. 

Quando se fala em Terceiro setor, logo se pensa apenas em entidades 

filantrópicas, todavia, existem outros tipos de organizações sem fins econômicos, a 

qual não atua necessariamente as atividades voltadas à assistência social, como por 

exemplo: partidos políticos, condomínio em edifícios, entidades sindicais. 

O Terceiro Setor no Brasil começou no século XVI, com a fundação da Santa 

Casa de Misericórdia. Desde a sua criação, a instituição presta apoio assistencial e 

hospitalar, sendo referência histórica de uma entidade do terceiro setor no Brasil. 

No período da colonização portuguesa e durante o império brasileiro, as 

principais associações e instituições que forneciam assistência social (saúde e 

educação), estavam ligadas a Igreja Católica, geralmente sendo fomentadas pelos 

valores religiosos. Tais associações consistiam em asilos, colégios católicos, e 

hospitais, chamados de “Santa Casa”. 

Para Falconer: 

 

“As organizações que compõem o terceiro setor evidentemente não são 
novas. Têm-se no Brasil, como exemplos tradicionais deste setor, as santas 
casas de misericórdia e as obras sociais, e como representantes mais 
recentes, as organizações não governamentais resultantes dos novos 
movimentos sociais que emergem a partir dos anos 70. Nova é a forma de 
olhá-las como componentes de um “setor” que pleiteia igualdade em relação 
ao estado e ao mercado”. (apud: Higa, 2010, p. 135) 

 

No século XX, outras religiões começaram a ganhar força no Brasil, passando 

assim a dividir com a Igreja Católica o comando sobre as organizações e entidades 

sem fins econômicos. Nessa época, o país enfrentava grandes mudanças, tanto no 

aspecto político, como na crescente urbanização e industrialização. 

Este processo de modernização começou a tomar forma na década de 30, 

com o chamado Estado Novo. No decorrer dos anos de governo do presidente 

Getúlio Vargas, as entidades do Terceiro setor da época, foram regulamentadas por 

uma legislação que declarava a utilidade pública dessas instituições e também pela 

formação do Conselho Nacional de Serviço Social, onde estabeleceu que as 

organizações associadas a ele tivessem o direito de receber subsídios e auxílios 

estatais.  
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Passado algumas décadas, com a implantação do regime militar no Brasil, 

esta acabou contribuindo para o terceiro setor no Brasil. Com a insatisfação política 

interna do país, fez com que os movimentos sociais ganhassem mais força, o que na 

maioria dos casos, estavam ligados a organizações e instituições de caráter social e 

assistencialista.  

Encerrando a ditadura militar e retomada da democracia, o governo brasileiro 

optou pelas práticas neoliberais, a qual consistia na diminuição de intervenção do 

Estado nos aspectos sociais. Resultando assim, um papel cada vez mais importante 

do Terceiro setor.  

A desigualdade social está presente em todo o país, tendo o terceiro setor um 

grande papel no auxílio ao governo para a diminuição desse fator negativo, a 

pobreza e a luta contra a desigualdade social, que tem como propósito a promoção 

dos direitos sociais e econômicos. 

Peter F. Drucker destaca a importância do Terceiro Setor: 

 

“Todas as instituições “sem fins lucrativos” têm algo em comum: são 
agentes de mudança humana. Seu “produto” um paciente curado, uma 
criança que aprende, um jovem que se transforma em um adulto com 
respeito próprio; isto é, toda uma vida transformada”. (apud: Olak, 2010, 
p.1) 
 

Em linhas gerias, pode-se dizer que o primeiro setor é o estado, o segundo a 

iniciativa privada e o terceiro setor composto por organizações que visam benefícios 

coletivos, ainda que não sejam integrantes do governo, é de natureza privada, e sem 

fins lucrativos. 

Assim, concluímos que o terceiro setor é condicionado com iniciativas 

privadas ou até mesmo incentivos do Governo, o qual tem por objetivo principal 

melhorar a qualidade de vida dos necessitados, sejam eles crianças, adultos, meio 

ambiente, dentre outros.  

 

 1.2. Conceito de imposto de renda: pessoa física e pessoa jurídica 
 

Para estudar qualquer tributo é necessário adotar duas premissas de análise, 

quais sejam: analisar a Constituição Federal - CF, bem como, o Código Tributário 
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Nacional – CTN por serem os instrumentos normativos que instituem e 

regulamentam o tributo. 

Desta forma, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem 

sua matriz constitucional determinada no artigo 153, cujo teor segue: 

 

“Art. 153, CF: Compete à União instituir impostos sobre: 
 
(...) 
 
III – renda e proventos de qualquer natureza;” 

 

Sobre renda, José Artur Lima Gonçalves aduz: 

 

“está sedimentado que o conceito de renda não pode ficar – e não fica – à 
disposição do legislador infraconstitucional e que, por outro lado, o conceito 
de renda não está explicitado no texto constitucional, impõe-se deduzir um 
conceito de renda pressuposto pela constituição.” (GONÇALVES, 1997, p. 
170-171) 

 

“Renda haverá, portanto, quando houver sido detectado um acréscimo, um 
plus; tenha ele, ou não, sido consumido; seja ele, ou não, representado por 
instrumentos monetários, direitos, ou por bens, imateriais ou físicos, móveis 
ou imóveis, agora não importa. 
(...) 
Para que haja renda, deve haver um acréscimo patrimonial – aqui entendido 
como incremento (material ou imaterial, representado por qualquer espécie 
de direitos ou bens, de qualquer natureza – o que importa é o valor em 
moeda do objeto desses direitos) – ao conjunto líquido de direitos de um 
dado sujeito”.(GONÇALVES, 1997, p. 180) 

 

O Código Tributário Nacional – CTN em seu artigo 43 e seguintes delimita de 

forma mais detalhada o Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF. 

 

“Art. 43, CTN: O imposto, de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica: 
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos; 
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”. (grifei) 

 

Sobre o artigo 43 do CTN, Paulo Ayres Barreto sustenta: 

 

“O conteúdo do enunciado prescritivo veiculado pelo CTN, em seu art.43, 
não desborda o conceito constitucional de renda. Deveras, a referência a 
proventos de qualquer natureza, como acréscimos patrimoniais não 
compreendidos no inciso anterior, impõe a seguinte conclusão: nos termos 
do CTN os acréscimos patrimoniais sujeitos à incidência do imposto sobre a 
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renda são os enunciados no inciso I do art. 43 ou quaisquer outros. Vale 
dizer, por analogia, as cores escolhidas para colorir esta superfície são 
preto, branco, cinza ou qualquer outra.” (BARRETO, 2001, p. 73) 

 

Desta feita, podemos dizer que a doutrina e a jurisprudência são unânimes 

em afirmar que o Critério Material do Imposto de Renda é construído a partir do 

Texto Constitucional. Vejamos o que a Suprema Corte decidiu no Recurso 

Extraordinário nº 117.887-6/SP: 

 

“Não obstante isso, não me parece possível a afirmativa no sentido de que 
possa existir renda ou provento sem que haja acréscimo patrimonial, 
acréscimo patrimonial que ocorre mediante o ingresso ou o auferimento de 
algo, a título oneroso”. 

 

Como mencionado tanto pela Constituição quanto pelo Código Tributário 

Nacional o fato gerador do IRPF é a aquisição da disponibilidade econômica ou 

jurídica, em outros dizeres, o fato gerador é o acréscimo patrimonial ou como 

preferem alguns é renda nova decorrente de um fato social vivido pelo contribuinte 

do tributo. 

A disponibilidade econômica ou jurídica de renda pode ser decorrente do 

capital, do trabalho ou da conjugação de ambos e de proventos de qualquer 

natureza, entendidos como todos os acréscimos não compreendidos no conceito de 

renda, ou seja, acréscimos patrimoniais. 

Utilizando dos conhecimentos lapidares de Leandro Palsen ensina de forma 

clara aquilo que pode ser entendido como acréscimo patrimonial ou disponibilidade 

econômica. 

 

“Aquisição: “Aquisição” é o ato de adquirir, ou seja, de obter, conseguir, 
passar a ter. “Disponibilidade” é a “qualidade ou estado do que é disponível, 
do que se pode usar livremente, é a “qualidade dos valores e títulos 
integrantes do ativo dum comerciante, que podem ser prontamente 
convertidos em numerário” (AURÉLIO, 2009), de que “pode dispor 
imediatamente ou converter em numerários”. (PAULSEN, 2011, p. 757) 

 

Continua o doutrinador na mesma esteira de raciocínio:  

 
“Disponibilidade econômica ou jurídica. 
Sendo fato gerador do imposto a “aquisição da disponibilidade econômica 
ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza”, não alcança a 
“mera expectativa de ganho futuro ou em potencial”. Tampouco configura 
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos a 
simples posse de numerário alheio”. (PAULSEN, 2011, p. 757) 
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Claro está que disponibilidade econômica e jurídica, quer dizer a realização 

do capital, ou seja, a possibilidade de utilização do mesmo, sendo que a mera 

expectativa não configura como fato gerador do IRPF ou IRPJ. 

Ainda sobre o mesmo tema: 

 

“A disponibilidade econômica ocorre com o recebimento da renda, a sua 
incorporação ao patrimônio, a possibilidade de utilizar, gozar ou dispor dela. 
Por sua vez, a disponibilidade jurídica dá-se com a aquisição de um direito 
não sujeito a condição suspensiva, ou seja, o acréscimo ao patrimônio 
ainda não está economicamente disponível, mas já existe um título para seu 
recebimento, como, por exemplo, os direitos de crédito (cheque, nota 
promissória, etc)”. PAULSEN (2011, p. 758) 

 

A presente citação corrobora com as demais anteriormente desenvolvidas. 

Por fim, cita-se novamente, o Ilustre Professor Roque Carrazza para que 

consigamos entender que nem todo ingresso patrimonial seja da pessoa física ou da 

pessoa jurídica é sinônimo de renda ou lucro. 

 

“Nem todo ingresso acresce. “...nem todo dinheiro que ingressa no 
universo da disponibilidade financeira do contribuinte integra a base 
de cálculo do IR, mas única e exclusivamente os aportes de recursos que 
não engrossar, com uma conotação de permanência, o patrimônio de quem 
os recebe...”” (CARRAZZA, 2009, p.190) 

 

Em outras palavras, para que a pessoa física possa ser tributada pelo imposto 

de renda o ingresso financeiro precisa gerar acréscimo patrimonial, como alguns 

gostam, dinheiro novo. 

Refletindo sobre isso, qualquer indenização não pode ser considerada como 

acréscimo patrimonial, pois o ingresso financeiro serve para substituir o dano moral 

ou material causado, e assim não deve ser tributado pelo Imposto de Renda. 

Merece destaque os ensinamentos de Eduardo Sabbag sobre o conceito de 

renda: 

 

“Passemos a detalhar a “disponibilidade econômica ou jurídica”, que pode 
variar, em razão: 
a) Da renda de capital: aluguel, “royalties”, recebimentos decorrentes 
de aplicações financeiras, lucros, participação nos lucros, bonificações, 
rendimentos de partes beneficiadas etc; 
b) Da renda do trabalho: salário, honorários, pró-labore, comissões, etc 
c) Da renda da combinação do capital e do trabalho: pró-labore, 
lucro, etc. 
d) Dos proventos de qualquer natureza: são os acréscimos 
patrimoniais não compreendidos nos conceitos de renda supramencionado 
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– aposentadorias, pensões, ganhos em loterias, doações, acréscimos 
patrimoniais não justificáveis, etc”.(SABBAG, 2011, p.1080) 

 

Claro está o que pode ser considerado como cada fato gerador do imposto de 

renda. 

Em razão de esgotados doutrinariamente o conceito do fato gerador do IRPF, 

abaixo será delimitado como se tributa a renda da pessoa física. 

Os rendimentos da pessoa física são tributados de forma progressiva 

aplicando uma tabela de alíquotas fornecida pela Receita Federal do Brasil, 

iniciando com alíquota de 0% (zero por cento) a 27,5% (vinte e sete e meio por 

cento). 

Abaixo a tabela que está em vigência desde 2015. 

Tabela 1.1 Rendimentos pagos a pessoas físicas - Tabela progressiva mensal desde abril/20151 

Base de cálculo (em R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir (em R$) 

Até 1.903,98 - - 

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80 

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 

Acima de 4.664,68 27,5 869,36 

 

A apresentação da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física é 

obrigatória a todos que auferem renda ao valor mínimo definido pelo governo, 

conforme se verifica da tabela acima. 

Na maior parte das situações relativas à remuneração do trabalho ou em 

remuneração de capital, o Imposto de Renda deve ser calculado e retido pela fonte 

pagadora, na medida em que os pagamentos forem efetuados. 

                                                           
1
 http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/irpf-imposto-de-renda-

pessoa-fisica 
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Quando não é retido na fonte, o contribuinte toma a iniciativa de apurar o 

imposto a pagar e recolhê-lo aos cofres públicos. A declaração, em regra, é feita até 

o último dia de abril do ano exercício.  

O IRPF possui uma importância muito grande para a União, pois dentre os 

impostos é o que representa o maior volume de arrecadação. 

A legislação brasileira permite que o contribuinte utilize algumas despesas 

com o intuito de abater, o que deveria pagar a título de Imposto de Renda da Pessoa 

Física. 

As deduções permitidas pela legislação servem para diminuir a base de 

cálculo do imposto e por consequência o valor a ser recolhido. 

Dentre as despesas dedutíveis estão: educação, dependentes, saúde, 

doações. 

Estes são os conceitos e considerações necessários para entender os 

principais aspectos do Imposto de Renda da Pessoa Física que serão fundamentais 

na aplicação deste trabalho. 

Agora serão analisadas as regras de tributação do Imposto de Renda da 

Pessoa Jurídica. 

Diferente da tributação da pessoa física, a empresa não é tributada pelo 

acréscimo patrimonial, mas sim pelo lucro auferido em razão a sua operação em 

determinado período. 

Lucro deve ser entendido como uma operação de resultado, ou seja, a 

empresa tem suas receitas que ao subtrair seus custos, obtém o lucro e é esta 

grandeza que é tributada pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ. 

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica é declarado pela empresa, em regra, 

trimestralmente, sempre entre os dias 30 ou 31 de março, junho, setembro e 

dezembro. 

A empresa também pode optar pela apuração anual com vencimento no 

último dia de dezembro de cada ano, mas ela só é possível para empresas que 

optarem pelo modelo de tributação Lucro Real, cujas explicações serão feitas mais 

adiante. 

A legislação brasileira permite que as empresas tributem seu lucro em três 

sistemáticas diferentes, conhecidos como regimes de tributação, a saber: Lucro 

Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. 
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Para o presente trabalho a importância maior está em entender o regime do 

Lucro Real, pois somente este terá benefícios fiscais para fins de doação ás 

entidades assistenciais. 

Dessa forma, serão feitas algumas considerações acerca dos regimes de 

tributação admitidos pela legislação brasileira.  

 

1.3. Do Lucro Real 
 

A legislação que regulamenta a tributação do lucro na pessoa jurídica é o 

Regulamento do Imposto de Renda, conhecido como RIR/99 que na verdade é o 

Decreto nº 3.000 de 26 de março de 1999. 

Este decreto é responsável por regulamentar a tributação, fiscalização, 

arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza. 

Como o próprio nome determina, a apuração do lucro de uma empresa nesta 

sistemática reflete exatamente a conta entre ganho menos gastos, igual ao lucro que 

deve ser tributado. 

É a forma mais complexa de tributar uma empresa. 

Embora não seja o escopo do trabalho, abaixo segue o artigo que determina o 

conceito e as regras para se chegar à base de cálculo do Lucro para ser tributado. 

O artigo 247 do RIR/99 determina que: 

 

“Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas 
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este 
Decreto. 
§ 1º A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro 
líquido de cada período de apuração com observância das disposições das 
leis comerciais. 
§ 2º Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, 
para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do 
período de apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro 
real do período de apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele 
adicionados, respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte. 
§ 3º Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro 
Real - LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão 
atualizados monetariamente até essa data, observada a legislação então 
vigente, ainda que venham a ser adicionados, excluídos ou compensados 
em períodos de apuração posteriores”. 
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Objetivamente o lucro real se materializa pelas: Adições, Exclusões e 

Compensações. 

Utilizando dos ensinamentos de Láudio Camargo Fabretti tem-se que: “O 

lucro real é apurado do resultado contábil do período-base, que se pode ser positivo 

(lucro) ou negativo (prejuízo)”. FABRETTI (1998, p. 226). 

Sobre o lucro real apurado incidirá alíquota de 15% (quinze por cento). 

Como dito anteriormente não é objeto do presente trabalho esgotar a matéria 

sobre tributação do lucro, mas sim gerar alguns conceitos importantes para que se 

tenha a compreensão de que tipo de empresa poderá se beneficiar dos incentivos 

fiscais. 

 

1.4. Do Lucro Presumido 
 

O lucro presumido é outra forma de tributar o lucro de uma empresa. É forma 

mais simples que a modalidade Lucro Real. 

Novamente utilizando dos ensinamentos de Láudio Camargo Fabretti, tem-se 

que: 

 

“O lucro presumido ou estimado também é um conceito tributário. Tem a 
finalidade de facilitar o pagamento do IRPJ, sem ter que recorrer à 
complexa apuração do lucro real que pressupõe contabilidade eficaz, ou 
seja, capaz de apurar o resultado mensal antes do último dia útil do mês 
subsequente”. (FABRETTI, 1998, p. 231). 

 

Nesta forma de tributação a legislação permite que a empresa presuma que 

seu lucro seja um percentual do seu faturamento, sendo esta dividido por área de 

atuação: serviço, comércio e indústria. 

Os percentuais que devem ser aplicados sobre o faturamento variam entre 

1,6% até 32%, sendo esta a base de cálculo para depois aplicar 15% que á a 

alíquota do imposto de renda. 

As empresas optantes pelo lucro presumido não podem se beneficiar das 

deduções feitas às instituições assistenciais, ou seja, estas empresas podem fazer a 

doação, mas não podem deduzir os valores da base de cálculo do seu imposto de 

renda. 



21 
 

 

 

Por fim, passamos a analisar o último e mais simples regime de tributação 

conhecido como Simples Nacional. 

 

 1.5. Do Simples Nacional 
 

O Simples Nacional é o regime de tributação mais difundido tanto pelos 

empresários, contadores, advogados e até pela mídia. 

Notadamente utilizado pelas empresas de pequeno e médio porte em razão 

da sua carga tributária reduzida, bem como, pela baixa burocracia quanto aos seus 

deveres tributários acessórios. 

Nos dizeres de Silvio Aparecido Crepaldi: 

 

“Quando opta pelo Simples Nacional, o contribuinte é enquadrado como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. A aparente simplicidade do 
regime do Simples Nacional e as alíquotas relativamente baixas são os 
grandes atrativos desse regime (...). Essa forma simplificada de tributação 
estabelece um pagamento mensal unificado, correspondente à aplicação de 
um percentual sobre a receita bruta mensal”. (CREPALDI, 2012, p. 89). 

 

Existe uma Lei Complementar Nacional identificada pelo nº 123/06 que 

regulamenta a forma de tributação das empresas que escolheram o Simples 

Nacional. 

Em linhas objetivas a empresa que aderiu ao Simples Nacional aplicará uma 

alíquota, a ser definida em uma tabela da LC nº 123/06, ao seu faturamento para 

recolher seus tributos. 

A aplicação desta alíquota, além de tributar o Imposto sobre a Renda, 

também contempla todos os outros tributos, sejam Federais, Estaduais ou 

Municipais. 

Por fim, necessário esclarecer que as empresas que escolherem pela 

tributação pelo Simples Nacional não podem deduzir da base de cálculo do imposto 

de renda as doações feitas para as entidades assistenciais. 
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CAPÍTULO 2: DA ANÁLISE DOS TRABALHOS CORRELATOS 
 

Este capítulo destina-se a analisar dois trabalhos correlatos, sendo o primeiro 

“Dedução de imposto de renda para pessoa física e jurídica ao terceiro setor no 

Brasil”, artigo apresentado à Faculdade São Francisco de Barreiras, de autoria de 

João Aurélio de Souza da Cunha, e o segundo a Monografia “Benefícios de pessoas 

físicas e jurídicas ao incentivarem o fundo da criança e do adolescente” apresentada 

no ano de 2016 para conclusão de curso de Ciências Contábeis da Universidade 

Federal de Santa Catarina, de autoria de Eduardo Moraes da Costa.  

 

2.1. Caso 1: Dedução de Imposto de Renda para Pessoa Física e 
Jurídica ao Terceiro Setor no Brasil 

 

O chamado “terceiro setor” foi adotado nos Estados Unidos na década de 

1970, todavia só fora acolhida pelos cientistas na década de 1980, para assim 

introduzir de forma solidária as entidades sem fins lucrativos, os quais não se 

encontravam nem no primeiro setor (Estado), e nem no segundo setor (mercado). 

As atividades do “terceiro setor” começam no Brasil na época da Colônia, 

através da Igreja Católica, em que essas instituições adquirem grande importância 

para a sociedade brasileira, visto que a maioria dos brasileiros pertencem à classe 

menos favorecida decorrente de vários fatores, dentre alguns a globalização, 

modernização dos meios de produção e a desigual distribuição de renda.  

A desigualdade social está presente em todo o país, o que significa que há 

muitas dificuldades a serem superadas na educação, assistência social, saúde, 

distribuição de renda e emprego, nicho  em que o terceiro setor tem um grande 

papel no auxílio ao governo para a erradicação e diminuição da pobreza e também a 

luta contra a desigualdade social, o que tem como objetivo os direitos econômicos e 

sociais através de projetos e programas de intervenção nas comunidades 

desamparadas. 

Assim, vemos que o terceiro setor é composto por organizações que visam 

benefícios coletivos, sem a obtenção de auferir lucros, buscando soluções no 
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melhoramento social, qualificação profissional e gerações de empregos. Vale 

lembrar que, o primeiro setor é o Estado e o segundo é de iniciativa privada. 

Os grupos que compõem o terceiro setor são as associações, fundações, 

entidades beneficentes de assistência social, organização da sociedade civil de 

interesse público, cooperativas sociais.  

Em linhas objetivas, as Associações são compreendidas pela a união de 

pessoas que se organizam para fins não econômicos, não havendo entre os 

associados direitos e obrigações reciprocas, conforme artigo 53 a 61 do Código 

Civil. 

Já as Fundações podem ser públicas ou privadas, sendo que na privada é 

constituída pelo Estado, adquirindo natureza de pessoa jurídica de direito público, e 

na pública é formada por indivíduos, empresas (particulares) adquirindo natureza de 

pessoa jurídica de direito privado. Assim, fundação é um patrimônio destinado a 

servir, sem intuito de lucro, a uma causa de interesse público determinada, o qual 

adquire personalidade jurídica por seu instituidor. 

As Entidades Beneficentes de Assistência Social são entidades filantrópicas, 

cuja prestação de serviços é gratuita e sem qualquer discernimento de clientela, 

sendo eles: proteção a família, maternidade, infância, adolescência, velhice, amparo 

as crianças e adolescentes carentes, habilitação e reabilitação de pessoas 

portadoras de deficiências, entre outros.  

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, são organizações que 

por intermédio da lei, relacionam-se com o Estado através de termo de parceria. 

Elas atuam com promoção de assistência social, promoção da cultura, defesa e 

conservação do patrimônio histórico e artístico, promoção gratuita da educação, da 

saúde, segurança alimentar, nutricional e promoção do voluntariado, entre outros.  

O Imposto sobre o rendimento ou imposto de renda, ocorre sobre a média 

anual de pessoas jurídicas e físicas. No caso das pessoas físicas, todos os 

rendimentos, como trabalho, aluguel, pensão alimentícia, aplicações financeiras e 

demais proventos instituídos em lei, são descontados, sendo que a percentualidade 

do desconto é definida pelo governo de cada país onde é aplicado o imposto. A 

maioria das situações relativas a remuneração do trabalho ou em remuneração de 

capital, o imposto de renda deve ser calculado e retido pela fonte pagadora. 
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O Governo Federal confere estímulos fiscais a determinadas áreas da nação 

que não carecem de apoio e crescimento mais incisivo, com a dedução do imposto 

de renda pessoa física ao terceiro setor.  

No passado as doações tinham como método a dedução do Imposto de 

Renda devido, entretanto desde 1996, não mais se admite a dedução com qualquer 

tipo de doação. Lembrando que, o contribuinte pode continuar realizando suas 

doações, porém não mais poderá abate-las no imposto de renda devido. 

Os incentivos fiscais podem ser deduzidos diretamente até 6% do imposto de 

renda devido na Declaração de imposto de renda pessoa física, os gastos com 

incentivos podem ser deduzidos se o desembolso foi realizado no próprio ano da 

declaração. 

De acordo com o site da receita federal, desde o ano de 2012 podem ser 

deduzidos somente cinco tipos de doações feitas no ano anterior, quais são: 

Estatuto da criança e do adolescente; Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do 

Idoso; Incentivo Cultura; Incentivo Atividade Audiovisual e Incentivo ao desporto - 

doações ou patrocínios no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos 

previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. 

Os valores doados devem ser informados na declaração de ajuste anual na 

relação de pagamentos e doações efetuados com o nome do beneficiário, o número 

da inscrição no CPF, o código e o valor pago ou doado. Lembrando que os 

incentivos fiscais só serão aceitos por quem optar pela declaração de ajuste anual 

no modelo completo, ou seja, aqueles que realizam declaração no modelo 

simplificado ficam impedidos de deduzir tais incentivos. 

As doações podem ser efetivadas à entidades (governamentais ou não 

governamentais), porém, as doações efetuadas diretamente às entidades 

beneficentes não podem ser deduzidas do imposto de renda. Ocorre que para serem 

dedutíveis, as doações devem ser depositadas nas contas/fundo, cujos recursos são 

repassados pelos respectivos Conselhos às entidades habilitadas.  

Os valores das doações aos Fundos de Direitos, respeitados os limites legais, 

são integralmente deduzidos do imposto de renda apurado na Declaração anual. Ou 

seja, para quem faz a doação, o desembolso com o depósito no Fundo, mais o 

pagamento do imposto, é exatamente igual ao valor que pagaria de imposto se não 
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fizesse a doação. Assim, a doação efetuada na forma permitida em lei, corresponde, 

portanto, a destinação do imposto de renda. 

As doações efetuadas aos Fundos de Direitos devem ser comprovadas 

mediante recibos emitidos pelo Conselho Municipal, Estadual ou Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. Tais recibos devem ser conservados pelo 

contribuinte para comprovação junto à Secretaria da Receita Federal. 

O Conselho deverá emitir comprovante que especifique: número de ordem; 

nome, CPF ou CNPJ do doador; data e valor efetivamente recebido em dinheiro 

(depósito no Fundo); nome, inscrição no CNPJ e endereço do emitente; ser firmado 

por pessoa competente para dar quitação da operação. 

No caso de doação de bens, o comprovante deve conter a identificação 

desses bens, mediante sua descrição em campo próprio ou em relação anexa ao 

mesmo, informando ainda se houve avaliação e o CPF dos responsáveis por essa 

avaliação. 

Neste caso, o doador deve comprovar a propriedade dos bens mediante 

documento hábil; baixar os bens doados na declaração de bens ou direitos, quando 

se tratar de pessoa física; considerar como valor dos bens doados, no caso de 

pessoa física, o valor de aquisição do bem. 

Em ambos os casos, esse valor não pode exceder o valor de mercado ou, em 

se tratando de imóveis, o valor que serviu de base para cálculo do imposto de 

transmissão. Em qualquer das hipóteses o doador pode optar pelo valor de mercado 

dos bens. As pessoas físicas podem deduzir até 6% do imposto de renda apurado 

na declaração (antes da compensação dos valores recolhidos na fonte ou no “Carne 

Leo”). Tal limite inclui também as doações e os patrocínios para projetos 

enquadrados como incentivo a Atividades Culturais e Artísticas e incentivos a 

Atividades Audiovisuais. 

Os incentivos fiscais dedutíveis do imposto de renda devido pelas pessoas 

jurídicas são apurados com base no lucro Arbitrado ou no lucro Presumido não ser 

permitida qualquer dedução a título de incentivo fiscal. Com isso, os incentivos 

fiscais dedutíveis do imposto de renda só podem ser aproveitados pelas empresas 

tributadas com base no lucro real, conforme dispõe o artigo 10 da Lei n 9.532/97. 

Os incentivos fiscais relacionados ao terceiro setor podem ser deduzidos dos 

pagamentos mensais obrigatórios enquanto outros somente podem ser deduzidos 
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na declaração de rendimentos, ou seja, dedutíveis nos pagamentos mensais ou na 

declaração; dedutíveis na declaração anual. 

A dedução global ficou dividida em dois grupos. Com isso, a empresa poderá 

deduzir do imposto de renda devido no mês ou na declaração 4% do incentivo fiscal 

de PAT e mais 4% do incentivo da atividade cultural ou 3% de audiovisual e ainda 

outros incentivos que não estão nos limites globais, tais como a doação para fundo 

da criança. 

Esses são os métodos de dedução de imposto de renda para pessoas 

Jurídicas, lembrando que essas deduções só são validas a empresas optantes do 

lucro real. 

O principal foco deste artigo é demonstrar como pode ser feita as doações 

para o terceiro setor, para assim conseguir alcançar maior contribuintes, pois quanto 

mais difusão sobre o tema, maior será a dedução de imposto de renda de Pessoa 

Física e Jurídica para o terceiro setor no Brasil. 

Para essa maior difusão acerca do assunto, deveria haver uma maior 

participação e conhecimento por parte dos contadores das empresas e dos 

contribuintes, para que assim eles possam incentivar seus clientes para doações a 

essas entidades, visto que muitos não sabem o que é o “terceiro setor”, o qual tais 

entidades possuem um grande papel na sociedade e para continuar crescendo e 

mantendo essas entidades necessitam de tais incentivos fiscais.  

 

2.2. Caso 2: Benefícios de pessoas físicas e jurídicas ao 
incentivarem o fundo da criança e do adolescente 

  

Os tributos devem seguir alguns princípios tributários que lhes dizem respeito, 

o que garante cumprir com a necessidade de manter o erário e as atividades do 

Estado. Tais princípios são as bases que estruturam as normas jurídicas, por isso, 

se violarmos um princípio estamos ao encontro das regras do Sistema Tributário 

Nacional – STN. Assim, os princípios tributários previstos na Constituição Federal 

funcionam verdadeiramente como mecanismos de defesa do contribuinte frente a 

voracidade do Estado no campo tributário. 

O princípio da Legalidade é o que defende os contribuintes, limita a atuação 

do poder tributante. Se a Administração Pública tivesse a liberdade de modificar e 
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criar os tributos quando bem entendesse poderia causar algumas complicações para 

os contribuintes e também para o Estado. 

Já o princípio da Tipicidade, não está expresso na Constituição Federal, este 

quer dizer que o tributo somente será devido se o fato concreto se enquadrar 

exatamente na previsão da Lei tributária. Deste modo, o fato gerador da obrigação 

tributária é o justo enquadramento de um fato concreto tipificado em uma norma 

tributária abstrata, gerando o dever ao particular de se levar dinheiro aos cofres 

públicos ou cumprir com determinadas obrigações administrativas.  

O princípio da Isonomia Tributária é o tratamento igualitário dado pela lei a 

todos, ou seja, os tributos não deverão ser cobrados de forma diferenciada em 

função de seu cargo profissional ou função na sociedade.  

De acordo com o princípio da Capacidade Tributária, os impostos são de 

caráter pessoal e serão graduados conforme a capacidade do contribuinte, isto é, 

quanto maior rendimento, maior será sua contribuição.  

Princípio da Irretroatividade Tributária, diz respeito à lei tributária que produz 

efeitos para o futuro, e não para o passado, assim, não poderá ser cobrado tributos 

relativos a situações ocorridas antes do início da vigência da lei que as tenha 

definido. Todavia, quando se tratar de benefício benéfico ao contribuinte, pode ser 

aplicada a retroatividade tributária, chamada retroatividade benéfica ou benigna. 

O princípio da Anterioridade proíbe a cobrança de tributos no mesmo 

exercício financeiro (ano civil) em que foi publicada a lei que os instituiu ou aumento, 

conforme previsto no artigo 150, III, “b” da Constituição Federal de 1988. 

Segundo o princípio da Vedação do Tributo com caráter confiscatório, deve 

haver um limite na hora da tributação e não absoluto, ou seja, o limite é quando o 

poder está a ponto de retirar do particular um bem do contribuinte. 

O princípio da Seletividade e Essencialidade quer dizer que, se devem tributar 

mais produtos menos essenciais e produtos com grau de maior importância para a 

sociedades deverão ter menores alíquotas, ou seja, em alguns produtos as alíquotas 

devem ser abrandadas ou, dependendo do caso, até zeradas. 

Por último, e não menos importante, o princípio da Liberdade de Tráfego 

Interestadual e Intermunicipal de Pessoas, estabelece que é vedado aos entes 

públicos federados estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio 

de tributos, assim, o mero deslocamento das pessoas com seus próprios bens não 
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pode ser tributado. Todavia, há a proteção na possibilidade da cobrança de pedágio 

pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público. 

Adentrando nos regimes tributários, estes são as formas de tributação em que 

a entidade será enquadrada durante seu ano calendário vigente. O regime tributário 

ideal é necessário para que as empresas não tenham gastos tributários 

dispensáveis. 

Uma das características do regime tributário é ser um conjunto de leis que 

rege e prevê os tributos que devem ser pagos ao governo. No Brasil, os tipos de 

regimes tributários são: Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Lucro 

Real. 

O Simples é dividido em anexos, por tipos de atividades, onde determina o 

porcentual a ser aplicado a sua base de cálculo, ou seja, definindo assim o valor a 

ser recolhido aos cofres públicos em cada mês determinado. Os anexos são 

divididos da seguinte forma: I- atividades inerentes ao comércio; II- atividades 

inerentes à indústria e III, IV, V, VI – atividades inerentes aos serviços. 

O Lucro Presumido é a forma de tributação simplificada para a determinação 

da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas. A partir da receita bruta e outras 

receitas sujeitas à tributação é possível presumir o lucro da pessoa jurídica. 

Assim, em linhas gerais, trata-se de um lucro fixado a partir de percentuais 

padrões aplicados sobre a Receita Operacional Bruta, as quais somam o referido 

resultado juntamente com as outras receitas eventuais auferidas, como por exemplo, 

receitas financeiras e alugueis. Dessa forma, por não se tratar de lucro contábil 

efetivo, mas sim uma merda aproximação fiscal, dá-se o nome de Lucro Presumido.  

O Lucro Arbitrado é adotado por iniciativa do Fisco, todavia, pode ser também 

utilizado a partir de movimento da própria empresa enquanto contribuinte. Assim, o 

Lucro Arbitrado é utilizado quando não é possível determinar o desempenho 

financeiro da empresa, por razões diversas, que vão de fatalidades a fraudes, ou 

seja, onde há prejuízo à apuração do Imposto de Renda devido cabe valer-se do 

arbitramento. 

Já o Lucro Real, é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas 

adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por Decreto. Assim, 
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a tributação é feita sobre o Lucro Real e não pelo Lucro contábil, onde prioriza o 

resultado (prejuízo ou lucro), diferente do Lucro Presumido. 

Existem duas formas de apuração dos tributos das entidades do Lucro Real, 

elas levam em consideração o período da apuração em curso, as quais são divididas 

em balanços/balancetes trimestrais ou em balanço anual. 

Aprofundando nos incentivos fiscais, este serve para eliminar ou reduzir o 

pagamento de tributos ou ainda transferir de forma direta às entidades ou fundos 

beneficentes a carga tributária. Ainda assim, servem como instrumentos para 

promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as regiões do país. 

Os incentivos fiscais, portanto, são estímulos concedidos pelo governo, na 

área fiscal, afim de que recursos sejam canalizados em segmentos como 

econômico, cultural e social, possam proporcionalizar maiores coletividades, como 

geração de renda e ainda motivar novas arrecadações no futuro proporcionando à 

atividade econômica. 

Uma das funções dos incentivos fiscais é a destinação de parte da 

arrecadação dos tributos da entidade para áreas e atividades que necessitem de um 

apoio para seu desenvolvimento. No âmbito Federal, uma das principais 

modalidades de incentivos fiscais são as doações a fundos, onde cada Fundo possui 

suas regras específicas, que podem ser da dedutibilidade dos gastos até a dedução 

do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do investidor. 

Uma das formas de incentivos fiscais é o Fundo da Criança e do Adolescente, 

mais conhecido como Funcriança, o qual atua diretamente na ajuda com menores 

desamparados, tentando dar a essas crianças e adolescentes oportunidades de 

terem, saúde, convivência familiar, comunitária, educação e liberdade. 

Esses fundos contam com dotações orçamentárias, doações em dinheiro e 

em bens de pessoas físicas e jurídicas, e eventuais repasses dos Estados ou da 

União. Tal Fundo precisa estar vinculado a algum Conselho que rege os direitos das 

crianças e dos adolescentes, mais precisamente estes conselhos serão os 

controladores dos fundos. Esta vinculação acontece, pois, o fundo não possui 

natureza jurídica, necessitando assim do monitoramento do conselho, para que 

possa constituir-se como uma reserva financeira que integra o orçamento público. 

Um dos concelhos é o denominado Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Conanda), que determina normas para os fundos de criança e do 
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adolescente. Os Fundos são compostos por receitas próprias e específicas, sendo 

que as fontes dos seus recursos são, em regra, indicadas pelas respectivas leis de 

criação. 

As doações podem ser feitas por qualquer pessoa física ou jurídica, seja elas 

de bens materiais, imóveis ou recursos financeiros. Tais doações possibilitam o 

incentivo fiscal na forma de abatimento de Imposto de Renda. 

Assim, pessoas físicas podem doar até 6% para o fundo, fazendo 

investimentos no Funcriança terá apenas benefícios para fins de abatimento de 

imposto de renda, tendo como consequência, o valor restituído ou diminuindo o valor 

a ser pago.  Já pessoas jurídicas que apurem pelo Lucro Real, podem investir em 

até 1% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica devido. 

No caso de doações de bens, os doadores destes bens deverão comprovar a 

propriedade dos bens mediante documentação hábil, considerar valor do bem e a 

baixa deverá ocorrer no momento da doação, no caso de pessoa física, esta deverá 

aparecer na Declaração de Bens e Direitos, anexada a Declaração de Ajuste Anual 

e nas empresas, deverá ser feita baixa na escrita contábil. 

Os comprovantes de doações serão emitidos pelos conselhos controladores, 

onde deverão emitir comprovante em favor do doador, que deverá conter os dados 

para a sua devida comprovação. A legislação do Imposto de Renda estabeleceu 

prazo de cinco anos, contados a partir do ano subsequente, que esse comprovante 

de doação em poder do contribuinte, seja guardado em bom estado, caso haja a 

necessidade de fiscalização. 

Vale ressaltar que, a legislação permite que o contribuinte escolha o Fundo da 

Criança e do Adolescente para o qual deseja efetuar a doação, seja ele municipal, 

estadual ou nacional. Admite ainda que o contribuinte destine os recursos para mais 

de um Fundo, desde que não ultrapasse os limites estabelecidos na legislação. 

Diante dos incentivos fiscais, vimos a importância do planejamento tributário, 

no que tange a redução de tributos. Por meios lícitos, dentro de uma elisão fiscal, 

preceitos legislativos, os contadores buscam a economia ou redução fiscal para sua 

entidade. 

Os incentivos são ferramentas que o governo utiliza para chegar a 

determinadas áreas, onde seus recursos são escassos e assim, dão uma 

contrapartida para quem investe em fundos e entidades. 
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Importante salientar que as empresas optantes pelo Lucro Real, podem 

usufruir de mais de uma modalidade de incentivos fiscais, não ficando reféns de 

apenas um investimento, logo, o contador pode fazer o planejamento adequado, 

buscando valores ideais a se investir em determinado projeto ou fundo a fim de obter 

melhores resultados. 

Além do mais, fora a redução dos tributos, o marketing a ser aplicado pela 

entidade poderá ainda ser mais qualificado, expondo a marca da empresa, servindo 

como atrativa aos clientes, de uma forma onde os resultados da entidade poderiam 

ser ainda maiores e ao mesmo o empresário comprometido com o meio social. 

O governo se preocupando em não conseguir destinar recursos a algumas 

áreas afins, e com o crescimento do termo da Responsabilidade Social, que 

demonstra que as empresas de forma voluntária, adotam posturas, comportamentos 

e ações que promovam o bem estar dos seus públicos internos e externos, criou os 

incentivos fiscais, como uma forma de solucionar as dificuldades. 

Assim, ajuda o empresário a tornar sua entidade preocupada com as 

necessidades da sociedade e resolvendo o seu próprio problema de destinação de 

recursos a projetos e fundos. Os incentivos atuam em determinadas áreas sociais, e 

possuem suas peculiaridades, contendo cada um, sua forma de calcular e 

contabilizar, além de seus limites determinados. 

Cada modalidade de incentivo terá seus percentuais aplicados ao valor do 

Imposto de Renda a ser pago, reduzindo o valor, nos dando a chamada Redução do 

ônus tributário. 

Com os incentivos fiscais, foram notadas melhorias recentes em indicadores 

socioeconômicos e na qualidade de vida, porém no que tange as crianças e 

adolescentes nas políticas públicas do governo federal, ainda falta um longo 

caminho a ser percorrido, visto que os incentivos pelo Funcriança estão surtindo 

efeitos e vem ajudando os desamparados, todavia, falta muito para ser um trabalho 

ideal. 

Assim, vemos que a presente monografia tem como principal objetivo 

esclarecer como um empresário pode fazer os investimentos ao Funcriança, 

demonstrando ser proveitoso para seu rendimento, além de contribuir com o 

desenvolvimento do Fundo. 
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Ao investirem nos projetos ou fundos, as empresas poderão ser beneficiadas, 

usufruindo de ações de marketing, podendo elevar seu faturamento, assim, a 

redução de tributos não é a única vantagem de se investir, mas também sua 

elevação nos resultados por meio de marketing. 

A falta de divulgação e informações acerca do assunto, das empresas que 

doam ou até mesmo das entidades investidas, ainda geram desconfianças na classe 

dos contadores e empresários. 

Desta feita, resta comprovado que os incentivos fiscais aparecem como 

meio de solução ideal e dentro da lei que possibilita às entidades assistenciais ter 

melhores resultados com as doações e para os doadores aproveitarem como 

dedução os valores doados, todavia, a falta de divulgação e informações prejudica 

não somente as entidades assistenciais, mas também os doadores, visto que com a 

devida informação e conhecimento são beneficiados e ainda podem usufruir de 

ações de marketing, fazendo com que a empresa tenha maior elevação nos 

resultados que busca.  
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CAPÍTULO 3: DOS INCENTIVOS FISCAIS PARA AS PESSOAS 
FÍSICAS E JURÍDICAS  

3.1. Dedução do imposto de renda pessoa física ao terceiro setor  
 

O Estado Nação confere benefícios e estímulos fiscais normalmente para 

incentivar determinadas áreas que carecem de apoio e precisam se desenvolver 

com o suporte da área privada. 

Os benefícios e incentivos fiscais podem ser concedidos para determinado 

setor da economia, como por exemplo, indústria automotiva, setor da construção 

civil ou até mesmo ao terceiro setor, sendo este último extremamente importante, 

pois na grande maioria dos casos supre lacunas do estado na prestação de serviços 

públicos. 

Em razão do escopo do trabalho analisaremos a possibilidade do benefício 

fiscal concedido à pessoa física doadora de valores para as entidades assistenciais. 

Para fomentar a doação das pessoas físicas o Governo Federal outorgou 

incentivo fiscal possibilitando ao doador, pessoa física, deduzir o valor doado da 

base de cálculo do imposto de renda que será declarado, o que reduzirá o valor a 

ser pago a título de IRPF. 

Somente poderão ser dedutíveis do Imposto de Renda, instituições 

registradas no Estatuto da Criança e Adolescente, sendo contribuições aos fundos 

controlados pelos Conselhos Estaduais, Municipais e Nacionais. Caso no recibo a 

entidade não estiver vinculada a esses órgãos, a doação não poderá ser 

considerada despesa dedutível.  

Para as pessoas físicas a dedução é de 6% e engloba a somatória de todas 

as doações incentivadas. Quem quiser se apropriar do incentivo deve optar pela 

declaração de ajuste completa. 

A previsão legal para a dedução encontra-se no artigo 260 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 8.069/90 que assim disciplina a 

matéria aqui estudada: 

 

“Art. 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou 
municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente 
deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites: 
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(...) 
 
II - 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda apurado pelas 
pessoas físicas na Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no 
art. 22 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997”. (grifei) 

 

Para fins elucidativos, segue exemplo didático de como se opera a dedução e 

o recolhimento do tributo devido: 

Por hipótese vamos imaginar que determinada pessoa física apurou o 

imposto de renda a pagar e chegou a um valor a recolher de IRPF de R$10.000,00 

(dez mil reais). 

Qual o valor que este contribuinte pode deduzir da sua base de cálculo? 

Desta forma, a pessoa física poderá doar para fins de dedução integral da 

base de cálculo do imposto o valor de R$ 600,00 (6% do IRPF devido). 

Em outros dizeres, esta pessoa pagará para a União uma guia DARF de 

R$9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) e a doação feita para a instituição 

assistencial completará o valor de R$600,00 (seiscentos reais) como se ela tivesse 

recolhido aos cofres públicos. 

Nítido que nesta hipótese a pessoa física direciona o valor doado para uma 

instituição deixando de remeter este valor aos cofres públicos, cujo controle e 

destinação são desconhecidos. 

Existem obrigações a serem seguidas pelas instituições assistenciais para 

que o Fisco Federal valide a doação como dedutível. 

Somente poderão ser dedutíveis do Imposto de Renda, instituições 

registradas no Estatuto da Criança e Adolescente e as doações serão vinculadas 

aos fundos controlados pelos Conselhos Estaduais, Municipais e Nacionais. 

Esta obrigação por parte da instituição assistencial é extremamente 

importante sob pena do doador não conseguir que sua doação seja validada pelo 

Fisco Federal. 

Desta forma, caso a entidade não cumpra todas as suas obrigações a doação 

não poderá ser considerada despesa dedutível para a pessoa física doadora. 
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3.2. Deduções do imposto de renda pessoa jurídica ao terceiro 
setor 

 

Como explicado anteriormente, apenas as empresas tributadas pelo Lucro 

Real podem se apropriar do benefício fiscal de deduzir a doação às entidades 

assistenciais. 

Novamente nos socorremos do Estatuto da Criança e do Adolescente em seu 

artigo 260, inciso I, instituído pela Lei nº 8.069/90 que delimita o percentual da 

dedução para as empresas optantes pelo Lucro Real. 

 

“Art. 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou 
municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente 
deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites: 
I - 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado pelas 
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real; (...)” 

 

O mencionado incentivo fiscal sofreu alteração pela Lei n° 9.532/97, e Medida 

Provisória n° 2.189-49/01, com vigência a partir de 01/01/1998, depois de oito anos 

de vigência do ECA. 

Como foi feito exemplo didático da dedução apropriada pela Pessoa Física, 

importante trazer também exemplo para a Pessoa Jurídica: 

Por hipótese vamos imaginar que determinada empresa (pessoa jurídica 

tributada no Lucro Real) apurou no ano de 2016 lucro na importância de 

R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). Qual o valor que este contribuinte (PJ) pode 

deduzir da sua base de cálculo? 

O cálculo é simples: Lucro de R$2.000.000,00 X 15% (alíquota do IRPJ) = 

R$300.000,00. 

Aplicação do percentual determinado pelo artigo 260 do ECA, qual seja, 1%, 

sobre R$300.000,00 = R$3.000,00 (1% do IRPJ devido). 

Assim a empresa deverá recolher para a União uma guia DARF de 

R$297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais) e demonstrar a doação de 

R$3.000,00 (três mil reais) para a instituição assistencial. 

Além da vantagem fiscal existe ainda a possibilidade da empresa direcionar 

1% do que pagaria de IRPJ para uma entidade assistencial. Em outros dizeres, os 

valores que seriam pagos para o Fisco Federal, são empregados diretamente a uma 
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entidade à escolha do contribuinte, com possibilidade de dedução dos valores 

doados, desde que respeitado o limite de 1% do IRPJ que seria pago, bem como, 

que a instituição esteja devidamente habilitada. 

Assim, para maior esclarecimento, segue julgados acerca do tema: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA 
FÍSICA. DOAÇÃO A ENTIDADE FILANTRÓPICA. IDONEIDADE DOS 
COMPROVANTES E DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA. ATENDIMENTO DOS 
REQUISITOS ESTABELECIDOS NO MANUAL DO IMPOSTO DE RENDA. 
INEGIBILIDADE DE OUTROS REQUISITOS PELO FISCO. 
1. Remessa oficial e apelação contra sentença que julgou procedentes os 
embargos à execução fiscal para reconhecer o direito da embargante de 
deduzir do Imposto de Renda valores de doação à entidade filantrópica 
Central Geral do Dízimo, no exercício de 1995, ano-base de 1994. 
2. Em momento algum a embargada apontou o fundamento legal para a 
exigência de que os documentos que comprovam doações, para fim de 
dedução do Imposto de Renda, no Exercício de 1995, tenham que 
identificar o doador, seu CPF e modalidade da doação. 
3. A embargante, ao contrário, demonstrou que cumpriu o disposto no 
manual do Imposto de Renda, fazendo doação a entidade sem fim lucrativo 
e com reconhecimento de utilidade pública federal, estadual e municipal. 
4. Tendo sido apresentadas as vias originais dos documentos de doação e 
não havendo dúvidas quanto à idoneidade da entidade beneficiária, mostra-
se insofismável o direito à dedução no Imposto de Renda. 
5. Negado provimento à remessa oficial e à apelação.  
(TRF 3ª Região, JUDICIÁRIO EM DIA - TURMA D,  APELREEX - 
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - 839106 - 0057903-
86.1999.4.03.6182, Rel. JUIZ CONVOCADO RUBENS CALIXTO, julgado 
em 12/01/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/01/2011 PÁGINA: 484) 
 
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEDUÇÃO DE 
DOAÇÕES A ENTIDADE FILANTRÓPICA. SÚMULA DE 
DOCUMENTAÇÃO TRIBUTARIAMENTE INEFICAZ. GLOSA DAS 
DEDUÇÕES. 
1. O embargante apresentou à fiscalização todos os recibos emitidos pelas 
entidades beneficiárias das doações que implementou no período de 1992 a 
1994, formalmente em ordem, as quais estavam cadastradas nos órgãos 
oficiais, conforme se constata nos próprios recibos. 
2. Não pode o Fisco glosar as deduções realizadas, tendo em vista que à 
época, a instituição preenchia os requisitos exigidos pela legislação, sendo 
que o contribuinte se cercou das cautelas que lhe competia guardando os 
recibos emitidos pela entidade filantrópica, conforme exigência legal. 
3. Apelo da União e remessa oficial a que se nega provimento.  
(TRF 3ª Região, TURMA SUPLEMENTAR DA SEGUNDA SEÇÃO,  AC - 
APELAÇÃO CÍVEL - 869431 - 0004342-25.2001.4.03.6103, Rel. JUIZ 
CONVOCADO ROBERTO JEUKEN, julgado em 26/06/2008, DJF3 
DATA:24/07/2008 ) 
 
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
IMPOSTO DE RENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. 
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O impetrante requer o reconhecimento da inexigibilidade do imposto de 
renda pessoa física incidente sobre verbas recebidas em razão de 
cumprimento de sentença arbitral no ano de 2011, ante a natureza 
indenizatória. 
2. Ao contrário do que sustenta o impetrante, a controvérsia entre as partes 
decorreu da divergência no que diz respeito à forma, ao cálculo e aos 
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elementos integrantes da apuração de haveres do sócio retirante da 
sociedade "Gefran Brasil Eletroeletrônica Ltda", na forma do Acordo de 
Quotistas e do Instrumento Particular de Opção de Venda de Quotas. 
Submetida a questão à Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo - 
CIESP, sobreveio a sentença arbitral que julgou procedente o pedido para 
que excluam, como variáveis da fórmula de cálculo do preço a ser pago 
pelo exercício da opção de venda de ações da empresa "Gefran Brasil 
Eletroeletrônica Ltda", as provisões para contingências e despesas 
administrativas, e para condenar a empresa "Gefran SPA", sociedade 
italiana, a pagar ao ora impetrante os haveres do sócio retirante da 
sociedade, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, além de reduzir a multa 
contratual. Não se trata, portanto, de indenização ou recomposição 
patrimonial em virtude de dano, como quer fazer crer o impetrante, pois não 
são verbas decorrentes da impossibilidade de exercer o seu direito de 
retirada da sociedade. 
3. Nos termos da Lei nº 7.713/88, está sujeito à tributação do imposto de 
renda pessoa física o ganho de capital decorrente de operação que importe 
em "alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa 
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e 
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, 
doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, 
cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins." 
(artigos 1º a 3º). Desta forma, a alienação de participação societária, caso 
dos autos, está sujeita à incidência do imposto de renda. 
4. O valor recebido a título de alienação de participação societária de 
empresa italiana pelo residente no Brasil poderá ser tributado em ambos os 
Estados, assegurada a dedução do montante igual ao imposto sobre a 
renda pago na Itália, com o fim de evitar a bitributação (artigos 22 e 23, da 
Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 
Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Renda, promulgada pelo Decreto 
Legislativo nº 85.985/81). E, como bem ressaltado na r. sentença, "não há 
prova alguma de que o montante percebido pelo impetrante já tenha sofrido 
tributação no estado estrangeiro, pelo que não há falar em afastamento do 
imposto de renda.". 
5. O imposto de renda deve incidir sobre todos os valores decorrentes do 
cumprimento da sentença arbitral. No entanto, sobre os valores que são 
objeto de ação de cumprimento de sentença arbitral, o imposto de renda 
incidirá apenas no momento do pagamento, ocasião em que dará a 
aquisição de disponibilidade econômica, fato gerador do tributo, nos termos 
do artigo 43, do Código Tributário Nacional. Não é o caso, portanto, de se 
assegurar ao impetrante a não incidência do imposto de renda sobre os 
valores que ainda não foram pagos, vez que são rendimentos em tese 
tributáveis, mas apenas de se determinar o momento em que se dará sua 
disponibilidade, para fins de incidência do tributo. Frise-se que não há 
notícia nos autos de exigência pela autoridade fiscal do imposto de renda 
incidente sobre os valores que são objeto de ação de cumprimento de 
sentença arbitral. Portanto, ausente o interesse de agir do impetrante 
quanto ao pedido subsidiário. 
6. Apelação a que se nega provimento.  
(TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 345427 - 
0017856-68.2012.4.03.6100, Rel. JUÍZA CONVOCADA GISELLE FRANÇA, 
julgado em 22/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/03/2017). 
 

Analisando esta jurisprudência, fica claro que doação para entidade sem fins 

lucrativos é o único requisito para que seja efetuada a dedução no Imposto de 

Renda. 
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3.3. Incentivos fiscais 
 

O principal objetivo dos incentivos fiscais é reduzir o pagamento de tributos ou 

ainda transferir de forma direta às entidades ou fundos beneficentes a carga 

tributária. Podemos dizer que os incentivos fiscais servem como um instrumento 

para promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as regiões do 

país. 

Os incentivos fiscais são estímulos concedidos pelo governo na área fiscal, 

para que recursos sejam encaminhados em segmentos como social, cultural e 

econômico.  

Fazendo uma correlação entre Responsabilidade Social e Incentivos Fiscais, 

Estigara, diz que: 

 

“Os incentivos ficais efetivamente potencializam o exercício da 
responsabilidade social. Os valores que as empresas investem na 
promoção de ações de responsabilidade social acabam a elas retornando 
sob a forma de incentivos fiscais, revelando-se, pois, verdadeira 
contrapartida concedida pelo Estado, visando recompensar as empresas, 
que investem no âmbito social e tornar essas práticas mais atrativas para as 
próprias empresas, sob o ponto de vista financeiro”. Estigara, Pereira e 
Lewis (2009, p.91) 

 

Mais uma vez, frise-se que as únicas empresas que têm o direito de se 

beneficiar dos incentivos fiscais são as optantes pelo Lucro Real, podendo utilizar 

esse método para planejar tributariamente sua empresa. 

Uma das funções dos incentivos é o designío de parte da arrecadação dos 

tributos da entidade para áreas e atividades que necessitem de um apoio para seu 

desenvolvimento, áreas estas onde o governo possui os recursos necessários para 

atingir o planejamento ideal. 

No âmbito Federal, uma das principais funções de incentivos fiscais são as 

doações a fundos, onde cada fundo possui suas regras específicas, podendo ser de 

dedutibilidade dos gastos até a dedução do Imposto de Renda Pessoa Jurídica do 

investidor.  

Fazendo um apanhado geral, os incentivos fiscais são benefícios concedidos 

pela administração para as empresas, com o objetivo de estimular uma atividade 
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econômica determinada. Tais incentivos consistem em um importante instrumento 

de governo para incentivar o desenvolvimento econômico e social como um todo. 

Geralmente os incentivos fiscais são concedidos nas esferas federais, 

estaduais e municipais.  

Se tratando dos incentivos federais, ajustam a dedução do Imposto de Renda, 

onde para que isso ocorra, a empresa precisa ser tributada com base no Lucro Real, 

visto que, caso a empresa recolha impostos por Lucro Presumido ou Arbitrado, ou 

se optar por utilizar o Simples Nacional, não poderá se valer desse tipo de incentivo. 

Todavia, nos casos das leis estaduais ou municipais, o tipo de tributação não 

é considerado, vez que não causa impacto na apuração de impostos, como por 

exemplo ICMS (Estadual), e IPTU ou ISS (Municipais).  

 

3.4. Da isenção do ITCMD para o Estado de São Paulo 

 

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD é de 

competência dos Estados e do Distrito Federal e tem por fato gerador a transmissão 

causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos. Para o presente 

trabalho analisaremos a tributação da doação. 

A fundamentação legal está disciplinada na Constituição Federal/88 em seu 

artigo 155, I e no Código Tributário Nacional – CTN nos artigos 35 a 42 que serão 

abaixo transcritos respectivamente: 

 

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: 
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;(...)” 
 
“Art. 35 do CTN. O imposto, de competência dos Estados, sobre a 
transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato 
gerador: 
I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de 
bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil; 
II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto 
os direitos reais de garantia; 
III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II. 
Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos 
geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários”. 
(...) 
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Desta forma o ITCMD incide sobre o valor de venda da transmissão de 

qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a 

sucessão provisória ou por doação. 

Quem deve pagar o ITCMD no caso de doação é a pessoa física ou jurídica 

que está recebendo a doação. 

Trazendo estes ensinamentos para o caso analisado, certo que na incidência 

comum a instituição assistencial é quem pagaria o imposto. Por obvio isso lhe 

causaria um ônus financeiro, pois seria diminuído da sua parcela ingresso monetário 

valores pagos para o Estado. 

Em uma atitude digna de aplauso, o Estado de São Paulo determinou que 

para as doações feitas às entidades assistenciais vinculadas à promoção dos 

direitos humanos, da cultura ou à preservação do meio ambiente, são isentas do 

pagamento do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer 

Bens ou Direitos- ITCMD. 

Este é outro benefício fiscal importante, desta vez focado na entidade 

assistencial e não na pessoa física ou jurídica enquadradas como doadores. A 

seguir esta afirmação fará sentido. 

A isenção está prevista no artigo 6º, §2º da Lei nº 10.705/2000 do Estado de 

São Paulo e está condicionada ao reconhecimento conjunto da condição de 

entidade assistencial por parte da Secretaria da Fazenda e, conforme a natureza da 

entidade, pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, pela Secretaria da 

Cultura ou pela Secretaria do Meio Ambiente. 

Segue a legislação do Estado de São Paulo mencionada: 

 

“Artigo 6º - Fica isenta do imposto: 
 
(...) 
 
§ 2º - Ficam também isentas as transmissões "causa mortis" e sobre 
doação de quaisquer bens ou direitos a entidades cujos objetivos 
sociais sejam vinculados à promoção dos direitos humanos, da cultura 
ou à preservação do meio ambiente, observado o seguinte: 
1 - o reconhecimento dessa condição deverá ser feito, de forma cumulativa, 
pela Secretaria da Fazenda e, conforme a natureza da entidade, pela 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, pela Secretaria da Cultura 
ou pela Secretaria do Meio Ambiente, de acordo com disciplina a ser 
estabelecida pelo Poder Executivo;(...)” (grifei) 
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Devidamente certificada, a entidade assistencial fica desobrigada do 

pagamento do ITCMD pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual ela deverá requerer 

nova certificação. 

Se a renovação do certificado ocorrer anualmente a entidade assistencial não 

será compelida ao pagamento do ITCMD. 

Esta benesse legal tem muita relevância para as entidades assistenciais, pois 

conseguem ficar com toda a receita de doação, sem ter que pagar o ITCMD. 

Antes de finalizar este tópico, necessário trazer o conceito de isenção, já que 

as entidades assistenciais não possuem a tributação do ITCMD em razão da 

aplicação deste instituto. 

Segundo o Código Tributário Nacional – CTN a isenção deve ser entendida: 

 

“Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre 
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a 
sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua 
duração. 
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do 
território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares”. 

 

Utilizando dos ensinamentos de Leandro Paulsen para entender isenção 

temos: 

 

“Natureza da isenção. Conforme o art. 175, caput, a isenção exclui o crédito 
tributário. Ou seja, surge a obrigação, mas o respectivo crédito não será 
exigível; logo, o cumprimento da obrigação resta dispensado. Para Paulo de 
Barros Carvalho, o preceito de isenção subtrai parcela do campo de 
abrangência do critério antecedentes ou consequente da norma tributária, 
paralisando a atuação da regra-matriz de incidência para certos e 
determinados casos”. (PAULSEN, 2011, p.1277) 
 

Ainda, nos ensinamentos doutrinários: 

 

“Guardando a sua autonomia normativa, a regra de isenção investe contra 
um ou mais dos critérios da norma-padrão de incidência, mutilando-os, 
parcialmente. É óbvio que não pode haver supressão total do critério, 
porquanto equivaleria a destruir a regra-matriz, inutilizando-a como norma 
válida no sistema. O que o preceito de isenção faz é subtrair parcela do 
campo de abrangência do critério do antecedente ou do consequente. (...) 
Mas não o exclui totalmente, subtraindo, apenas, no domínio dos possíveis 
sujeitos passivos, o subdomínio dos servidores diplomáticos de governos 
estrangeiros, e mesmo assim quanto aos rendimentos do trabalho 
assalariado. Houve uma diminuição do universo dos sujeitos passivos, que 
ficou desfalcado de uma pequena subclasse. (...) o encontro de duas 
normas jurídicas, sendo uma a regra-matriz de incidência tributária e outra a 
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regra de isenção, com seu caráter supressor da área de abrangência de 
qualquer dos critérios da hipótese ou da consequência da primeira (regra-
matriz.) ”. (CARVALHO, 2007, p. 504-5) 
 

“A isenção decorre, sempre, de lei que regule exclusivamente a matéria ou 
o correspondente tributo, conforme exigência expressa do art. 150, §6º, da 
Constituição Federal. A não-incidência, por sua vez, decorre da simples 
ausência de subsunção do fato em análise à norma tributária impositiva e, 
por isso, independe de previsão legal, o que, aliás, seria impertinente.” 
(SABBAG, 2006, p.1130) 

 
“Isenção é o favor fiscal concedido por lei, que consiste em dispensar o 
pagamento de um tributo devido. As isenções classificam-se em: subjetivas, 
aquelas que levam em linha de conta a pessoa do sujeito passivo e 
objetivas, aquelas deferidas em atenção à natureza do ato, fato ou negocio 
sujeito ao tributo”. (SOUZA, 1975, p.97) 
 
 “A isenção tributária consiste num favor fiscal concedido por lei no sentido 
de dispensar o contribuinte do pagamento do imposto. Há concretização do 
fato gerador do tributo sendo este devido, mas a lei dispensa seu 
pagamento.” (MORAES, 1982, p. 180-181) 

 
 “A isenção é a dispensa de pagamento de tributo devido, feita por 
disposição expressa da lei e por isso mesmo excepcionada da tributação.” 
(NOGUEIRA, 1999, p. 141) 
 

Como se verifica a isenção é o impedimento da cobrança do tributo por 

determinação legal. 

Desta feita, vemos as decisões judiciais para maior entendimento: 

 

Tributário – Imposto sobre doação – imóvel destinado a moradias 
vinculadas a programa de habitação popular – Lei Paulista 10.705/00 – 
Isenção – Cabimento – Irrelevância de já estarem construídas as casas – 
Recursos desprovidos. (Apelação n° 737.886.5/0-00 ou 994.07.131681-2, 
Rel. Des. BORELLI THOMAZ, 13ª Câmara de Direito Público, Comarca de 
São Paulo, julgado em 16/06/2010). 

 
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEIS MUNICIPAIS 
TRANSFERIDOS POR DOAÇÃO À COHAB. PRETENSÃO. À ISENÇÃO 
DO RECOLHIMENTO DO ITCMD. POSSIBILIDADE. A finalidade da 
isenção prevista no artigo 6°, II, “b” da Lei Estadual n° 10.750/00 é 
beneficiar os imóveis transmitidos por doação, destinados ao fomento de 
programas de habitação popular. Irrelevância do fato de tratar-se de imóvel 
construído. Precedentes. Sentença que concedeu a ordem mantida. 
Recursos oficial e de apelação desprovidos. (Apelação n° 1022886-
26.2014.8.26.0053, Rel. Des MARCELO SEMER, 10ª Câmara de Direito 
Público, Comarca de São Paulo, julgado em 31/05/2016). 
 

Ainda neste julgado, o Desembargador Marcelo Semer, exalta a finalidade da 

Lei Estadual n° 10.750/00, in verbis: 

 

O MM. Juízo de primeiro grau houve por bem conceder a ordem, 
determinando que a autoridade coatora isente a impetrante do recolhimento 
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do ITCMD quanto aos imóveis objeto desta ação, uma vez que integram o 
programa de habitação popular patrocinado pela COHAB, sendo irrelevante 
tratar-se, ou não, de imóveis construídos, porque a norma legal não visa 
isentar a construção, mas a finalidade do bem desonerado, que é 
inegável interesse público. 
(...) 
A Impetrante, sociedade de economia mista municipal, é pessoa jurídica de 
direito público que não visa o lucro e tem por objeto social a promoção de 
levantamento de recursos financeiros para a implementação de conjuntos 
habitacionais destinados à população de baixa renda. Percebe-se que a 
finalidade da lei é proteger o interesse público. 

 

A isenção do ITCMD, com relação às doações para entidades assistenciais, 

tem como objetivo incentivar as doações e diminuir os gastos pagos pelas próprias 

entidades. 
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CAPÍTULO 4: PASSO A PASSO PARA EFETUAR A DOAÇÃO A UMA 
ENTIDADE ASSISTENCIAL 

 

No Estado de São Paulo, as doações feitas às entidades assistenciais 

vinculadas à promoção dos direitos humanos, da cultura ou à preservação do meio 

ambiente, são isentas do pagamento do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" 

e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD. 

Além disso, as doações a esses fundos são dedutíveis do Imposto de Renda 

Pessoa Física - IRPF e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ- Lucro Real.  

Para as pessoas físicas a dedução é de 6% (seis) e engloba a somatória de 

todas as doações incentivadas. Quem quiser se apropriar do incentivo deve optar 

pela declaração de ajuste completa.  

Já para as empresas a dedução só pode ser aproveitada para aquelas que 

são tributadas pelo Lucro Real. Estas doações são dedutíveis até o limite de 1% do 

imposto sobre a renda normal apurado pelas pessoas jurídicas. 

Ao efetuar a doação, a pessoa física ou jurídica pode indicar uma entidade 

específica para receber a doação ou optar pelo rateio entre todas as entidades.  

Dessa feita, será demonstrado a seguir um passo a passo de como efetuar a 

doação no momento do preenchimento da declaração de ajuste anual e doação 

através de depósito ou transferência bancária.  

 

4.1. No momento do preenchimento da declaração do ajuste anual 
 

1º Passo: No momento do preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, o 

contribuinte deverá indicar o valor a ser doado ao CNPJ (...), gerando uma guia 

DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) preenchida com o código 

de receita (campo 04) a ser consultado no site da receita federal – sugerimos o 

código 3351, que identifica a operação feita como “DOAÇÕES AOS FUNDOS DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE”. 

O pagamento desta guia deve ser efetuado até a data de vencimento da 1ª 

quota ou quota única do imposto; 
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2º Passo: Encaminhar à instituição escolhida cópia do comprovante de 

depósito (DARF + Comprovante de pagamento da mesma), informando: Nome 

completo de pessoa física ou jurídica que efetuou a doação, endereço, telefone e 

número do CNPJ ou CPF. Caso deseje direcionar sua doação para algum projeto 

em específico, essas informações deverão ser acompanhadas de declaração do 

doador efetuando tal direcionamento (conforme tabela exemplificativa abaixo). As 

doações só podem ser direcionadas a projetos as quais as entidades beneficentes 

sejam credenciadas nos conselhos municipais ou estaduais; 

 

Declaração de Doação Direcionada para  

(instituição escolhida) 

Nome do Doador / Razão Social:  

CPF / CNPJ:  

Endereço:  Bairro:  

Cidade:  CEP:  

Telefones:  

E-mail:  

Nome da entidade a ser 

beneficiada: 

 

Valor da doação a ser 

direcionado: 

 

Data da doação:  

Declaro para os devidos fins que as informações fornecidas acima são verdadeiras e eu 
realizei doação à (instituição escolhida), direcionando o valor doado para o projeto supracitado, 
aprovado junto ao Conselho Municipal/Estadual. 

 
(CIDADE), ___ de __________ de ______. 

 

 

 Nome e assinatura do Doador  
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3º Passo: A instituição escolhida emitirá recibo para o doador, caso este 

solicite. 

 

4.2. Doação através de depósito ou transferência bancária 
 

1º Passo: Deposite o valor que deseja doar na conta da instituição escolhida 

(n° do banco, Banco, n° da agência, n° da conta, favorecido e CNPJ); 

2º Passo: Encaminhar à instituição escolhida cópia do comprovante de 

depósito, informando: Nome completo de pessoa física ou jurídica que efetuou a 

doação, endereço, telefone e número do CNPJ ou CPF. Caso deseja que sua 

doação seja direcionada para algum projeto em específico, tais informações deverão 

ser acompanhadas de declaração do doador indicando tal direcionamento (conforme 

tabela exemplificativa acima). As doações só podem ser direcionadas a projetos as 

quais as entidades beneficentes sejam credenciadas nos conselhos municipais ou 

estaduais; 

3º Passo: A instituição escolhida emitirá recibo para o doador, caso este 

solicite. 

Ressalta-se que a doação realizada via depósito/transferência bancária entre 

01/01 do ano-calendário e 28/04 do ano-calendário, deverão ser informadas pelo 

contribuinte somente em sua Declaração de Ajuste Anual a ser entregue no ano 

seguinte. 



47 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A assistência social em todos os níveis está relacionada a responsabilidade 

social que, por sua vez, traz o conceito de distribuição de riquezas de forma justa. 

Assim, há uma preocupação crescente tanto das pessoas físicas como jurídicas em 

entender cada vez mais este cenário assistencialista com o intuito de ajudar com as 

necessidades das pessoas menos favorecidas. Dessa forma, a pesquisa teve como 

principal objetivo esclarecer as regras de doação das pessoas físicas e jurídicas 

para as entidades assistenciais, ou seja, demonstrar quais os requisitos necessários 

que uma entidade assistencial precisa ter para que uma pessoa física ou jurídica 

consiga realizar doações com possibilidade de deduções tributárias.   

Destarte, fez-se necessário demonstrar as necessidades das três partes 

envolvidas neste processo, quais sejam, o empresário ou pessoa física que farão a 

doação com os benefícios, a instituição assistencial que receberá o incentivo e 

precisará de adequações burocráticas de planejamento, e o governo que concederá 

os benefícios fiscais.  

No decorrer da pesquisa, foram identificadas dificuldades em relação a 

disponibilidade de livros sobre o terceiro setor, bem como houve certa dificuldade na 

redação, visto que o tema é muito amplo, perto do período para entrega deste 

trabalho. Tendo em vista o tempo curto, fora difícil obter informações reais acerca de 

uma possível pesquisa de campo a ser realizada, para verificar o que sabem as 

instituições, empresários e pessoas físicas acerca dos benefícios fiscais.  

Como não há pretensão de esgotar o tema, sugere-se como trabalhos 

futuros os temas: FUMID - Fundo Municipal do Idoso, PRONAS – Programa 

Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, e uma pesquisa 

exclusivamente para pessoa físicas, o qual seria de bom proveito à sociedade. 
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