
SOLIDARIEDADE CONTÁBIL 

Ministério da Economia

novembro/ 2021

PAINEL RECEITA CIDADÃ



Cidadania Fiscal  

Estado, Cidadania, Tributo e eu com 

isso?

Ministério da Economia



Ministério da Economia



Brasil

Território: 8.514.776 km

População: 211.755.692

Municípios: 5.568

Estados membros: 26
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Art. 1º Constituição Federal de 1988

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I- soberania;

II- a cidadania;

III- a dignidade da pessoa humana;

IV- os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa;

V- o pluralismo político

Parágrafo único: Todo poder emana do povo, que o exerce por meio

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
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1.Estado é constituído pelo elemento humano, pelo elemento territorial

e pelo elemento formal. 

2. Cidadania é um conceito que se refere à condição de pertencimento

de  uma  pessoa  à  comunidade  de  um  país. Cidadão  não  é  apenas 

coadjuvante, mas também um protagonista, que não se coloca somente

como potencial vítima das circunstâncias, mas reconhece que pode ser

parte atuante na defesa do bem coletivo.
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Art.3º Constituição Federal de 1988

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I- construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II- garantir o desenvolvimento nacional;

III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades

sociais e regionais;

IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,

cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação.
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Tributo

“Sem tributo não há Estado.”

O tributo representa a maior parte da receita pública do Estado.

A viabilização dos direitos fundamentais e das políticas públicas

somente é possível com o tributo.

Ao lado dos direitos fundamentais existe o dever fundamental de

pagar tributo.

Qual a percepção que eu tenho sobre o tributo?  
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IPTU,

Taxa de coleta de lixo

ICMS,

ISS               CIDE

Imposto de renda

Contribuição previdenciária

COFINS            

II, IE

taxa de polícia

ITBI

IPI                                      PIS           

ITCMD     

IPVA

ITR                  IOF
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Ações de Cidadania 

1. Campanha “Eu sou brasileiro solidário”

2. Maratona da Cidadania Fiscal

3. Campanha Destinação

4. Campanha Valores que ficam

5. Campanha Imposto solidário 
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1. Destinação do IR devido para os fundos

2. IRPF até 6% 

3. IRPF até 1% Pronon

4. IRPF até 1% Pronas

5. IRPJ até 1%
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IRPF: benefícios fiscais nas destinações para os fundos 

1. Fundo da Criança e do adolescente;

2. Fundo da pessoa idosa;

3. Investimentos e patrocínios em obras audiovisuais;

4. Doações e patrocínios de projetos culturais;

5. Doações e patrocínios de projetos desportivos e 

paradesportivos;
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IRPF: benefícios fiscais nas destinações para os fundos 

6. Doações e patrocínios diretamente efetuados ao Programa 

Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON)

7. Doações e Patrocínios diretamente efetuados ao Programa 

Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência
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Imposto de renda- art. 153,III,CF/88

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.  
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Imposto de renda

Destinação para os Fundos

Fundo da Criança e do Adolescente 

Constituição Federal – art. 227

Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente

Fundo da Pessoa Idosa

Constituição Federal – art. 230

Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso   
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Controle do cidadão e transparência

1. Declaração de Benefícios Fiscais - DBF;

2. Fiscalização do Ministério Público;

3. Fiscalização do Tribunal de Contas
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Destinação do IR devido pessoa física 2020 - RS

1. IR devido            R$ 8.617.040.635,00

2. Potencial 6%      R$    517.022.438,09 

3. Destinado            R$      16.498.138,28

Destinação do IR devido pessoa física 2021 - RS

1. IR devido            R$ 8.793.688.347,15

2. Potencial 6%       R$    527.621.300,83  

3. Destinado            R$      23.146.267,43
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Destinação do IR devido pessoa física 2020 - Brasil

1. IR devido            R$ 135.889.844.462,96

2. Potencial 6%       R$     8.153.390.667,78 

3. Destinado            R$        107.340.046,55

Destinação do IR devido pessoa física 2021 - Brasil

1. IR devido            R$ 139.403.730.817,31

2. Potencial 6%      R$     8.364.223.849,04

3. Destinado            R$        177.189.422,57
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Muito obrigado!

Gilson Cesar Borges de Almeida

Analista Tributário da Receita Federal do Brasil

Representante Regional do Programa Cidadania Fiscal

da Receita Federal do Brasil na 10ªRF

Gilson.Almeida@rfb.gov.br
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Questionamentos frequentes:

1. Quem pode destinar, deduzir do imposto e depois pagar?

A pessoa física que declara imposto pelo modelo completo, desde 

que a doação seja destinada a um dos Fundos da Criança e do Ado-

lescente ou Fundo do Idoso relacionados na própria declaração 

de rendas.

2. Até quando a destinação pode ser paga?

Até o fim o mês de abril, quando termina o prazo para a entrega da

Declaração.
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3.Quanto posso destinar diretamente na declaração?

Até 3% do imposto devido, apurado na própria declaração,

observado também o limite global de 6% que poderia ser

destinado no ano-base.

a) Quem fez destinação por estimativa no ano passado e utilizou

só uma partedo limite permitido(até 6% do imposto devido), pode

agora fazer nova doação, limitada a 3% para completar o limite

global de 6%.

b) Quem nada destinou no ano passado, pode destinar 3% do imposto

devido que for apurado na declaração de rendas. 
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4. Qual é a diferença entre destinar no ano-base e na declaração?

O incentivo fiscal é o mesmo. O direito da pessoa física é que foi

ampliado. As principais diferenças entre as duas modalidade são:

4.1. Destinações no ano-base (até o fim de dezembro)

a) São feitas diretamente aos Fundos da Criança e do Adolescente, ou

ao Fundo do Idoso mediante depósito em conta bancária, e a dedução 

do imposto é feita na declaração do ano seguinte, na ficha Doações 

Efetuadas.

b) O limite de 6% do imposto devido é global, isto é, a pessoa física

pode destinar o valor permitido, a seu critério, a beneficiários distintos

(crianças e adolescentes, idosos, cultura, atividades audiovisuais e

esporte) .  
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4.2. Destinações diretamente na declaração de renda

a)São feitas na ficha Doações Diretamente na Declaração em nome

do Fundo escolhido (nacional, estadual/distrital ou municipal) e pagas

mediante DARF, automaticamente elaborado. Cálculo, nem é preciso

fazer, o valor disponível para destinação é indicado ao contribuinte na

própria ficha onde a destinação é registrada.

b) O limite permitido não é global, é exclusivo (só pode ser destinado

a um Fundo da Criança e do Adolescente ou Fundo do Idoso) e a 

pessoa física pode escolher a entidade destinatária da sua destinação.



Ministério da Economia

c) Só são habilitados a receber destinações diretamente na declaração 

os Fundos cadastrados na Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República e por ela inscritos na Receita Federal, até 31

de outubro de cada ano. No Estado do RS está habilitado o Fundo 

Estadual e aproximadamente 314 Fundos Municipais da Criança e Ado-

lescente e 110 Fundos do Idoso. 

5. E, se o Fundo do meu município não consta na declaração?

Destine para o Fundo Estadual ou para o Fundo de outro município. 

Importante é aplicar bem o recurso fiscal, de preferência onde ele é 

gerado. Caso o recurso não possa ficar no município do contribuinte

que fique no seu Estado. 

6. Posso destinar também para outros destinatários?

Não. As destinações feitas diretamente na declaração de renda só 

podem ser destinadas aos Fundos da Criança e do Adolescente e Idoso.



IRPF: benefícios fiscais nas destinações para os fundos 

3. Investimentos e patrocínios em obras audiovisuais;

4. Doações e patrocínios de projetos culturais; 

5. Doações e patrocínios de projetos desportivos e paradesportivos;

6. Doações e Patrocínios diretamente efetuados ao Programa Nacional de

Apoio à Atenção Oncológica (PRONON)

7. Doações e Patrocínios diretamente efetuados ao Programa Nacional de

Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS)
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2. Fundo do Idoso



Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.

Constituição Federal/88

Ministério da Economia



Estatuto da Criança e do Adolescente
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Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

[..]

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude.



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; e

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.

Estatuto da Criança e do Adolescente
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[...]

§ 3º O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e 

Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, 

nos termos deste artigo. 

§ 4º O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização 

da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

dos incentivos fiscais referidos neste artigo. 

Art. 260-A. A partir do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, a pessoa física

poderá optar pela doação de que trata o inciso II do caput do art. 260 diretamente 

em sua Declaração de Ajuste Anual.

§ 1o A doação de que trata o caput poderá ser deduzida até os seguintes 

percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração:

I - (VETADO);

II - (VETADO);

Estatuto da Criança e do Adolescente
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III - 3% (três por cento) a partir do exercício de 2012.

§ 2o A dedução de que trata o caput:

I - está sujeita ao limite de 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda apurado na 

declaração de que trata o inciso II do caput do art. 260;

II - não se aplica à pessoa física que:

a) utilizar o desconto simplificado;

b) apresentar declaração em formulário; ou

c) entregar a declaração fora do prazo;

III - só se aplica às doações em espécie; e

IV - não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor.

Estatuto da Criança e do Adolescente
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§ 3o O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de vencimento da 

primeira quota ou quota única do imposto, observadas instruções específicas da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 4o O não pagamento da doação no prazo estabelecido no § 3o implica a glosa 

definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao 

recolhimento da diferença de imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual 

com os acréscimos legais previstos na legislação.

§ 5o A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na Declaração de Ajuste 

Anual as doações feitas, no respectivo ano-calendário, aos fundos controlados pelos 

Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente municipais, distrital, estaduais e 

nacional concomitantemente com a opção de que trata o caput, respeitado o limite 

previsto no inciso II do art. 260.

Estatuto da Criança e do Adolescente
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• Pessoa Física (Declaração Anual de Ajuste):

– Deduções Legais (Modelo Completo);

– Desconto Simplificado (Modelo Simplificado).

•Pessoa Jurídica:

–Simples;

–Lucro Presumido;

–Lucro Real;

–Lucro Arbitrado.

Quem pode destinar?





Imposto Devido x Imposto Pago 

Pessoa Física

Imposto 
Devido

Destinação 
6%

Total Imp 
Devido

Imp. Pago Diferença

R$ 500,00 R$ 30,00 R$ 470,00 R$ 1.000,00 R$ 530,00 Restituição 
com 

Destinação

R$ 500,00 0 R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 500,00 Restituição

R$ 1.000,00 R$ 60,00 R$ 940,00 R$ 500,00 R$ 440,00 A pagar com 
Destinação

R$ 1.000,00 0 R$ 1.000,00 R$ 500,00 R$ 500,00 A pagar
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• Pessoa Física (durante o ano-calendário):

– Deduções Legais (Modelo Completo);

– Limite 6% do imposto devido;

– Diretamente ao Fundo;

– Guardar comprovante por 5 anos;

– Doação tem de ser efetivada até 31 de dezembro.
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• Pessoa Física (de 1º de Março até 30 de Abril):

– Deduções Legais (Modelo Completo);

– Até 3%;

– Limite global de 6% do imposto devido;

– Cálculo pelo Programa Gerador da Declaração;

– Pagamento em DARF;

– Guardar comprovante por 5 anos;

– Doação tem de ser efetivada até 30 de abril.
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Destinações da Pessoa Jurídica

Instrução Normativa SRF nº 267, de 23 de dezembro de 2002 

Art. 11 . A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido em cada período 

de apuração o total das doações efetuadas aos Fundos dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - nacional, estaduais ou municipais – devidamente 

comprovadas, vedada a dedução como despesa operacional. 

§ 1 º A dedução está limitada a um por cento do imposto devido em cada 

período de apuração. 

§ 2 º Para fins de comprovação, a pessoa jurídica deverá registrar em sua 

escrituração os valores doados, bem assim manter em boa guarda a 

documentação correspondente.
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