
 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

DOAÇÕES DEDUTÍVEIS NO IMPOSTO DE RENDA COMO MECANISMO DE 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 

 

Evan Danko Dantas de Moraes¹ 

 

Najla Coutinho Mattar² 

 

Resumo 

O presente artigo trata das doações dedutíveis no imposto de renda como mecanismo 

de captação de recursos para entidades do terceiro setor. Quanto o objetivo final desta obra, 

foi construído todo um embasamento teórico acerca de tributos e suas espécies, atendo-se às 

particularidades do denominado imposto de renda, inclusive legislativas. Em seguida, 

apresenta definições acerca das entidades do terceiro setor, mostrando algumas formas de 

como estas captam recursos. Posto isso, traz algumas peculiaridades sobre como a doação 

pode implicar na dedução de impostos, expondo alguns projetos que podem receber doação e 

como se faz para doar. Por último, são explanadas as diversas formas de se praticar uma 

doação por parte de pessoas físicas e jurídicas. 
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Abstract 

The present article deals with donations deductible in the profit as a mechanism of 

fundraising for entities of the third sector. As to the end of this work, a theoretical package 

was built on tributes and their species, attending to the particularities of the so-called income 

tax, including legislative. Next, presenting definitions about the entities of the third sector, 

presenting some forms of such resources. That said, it brings some peculiarities about how to 

make an implicit donation in tax deduction, exposing some projects that can receive the 

donation and how to donate. Finally, they are explained as the ways to take action by 

individuals and companies. 
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INTRODUÇÃO 

  No Brasil, a sociedade está dividida em três setores, o primeiro setor consiste nas 

instituições estatais, que são responsáveis por administrar os bens e serviços públicos em prol 

do desenvolvimento social de toda a sociedade, o segundo setor é o privado, que corresponde 

às empresas e recursos privados que são responsáveis pelo desenvolvimento de questões 

socioeconômicas individuais, enquanto que o terceiro setor é constituído por organizações 

sem fins lucrativos e não governamentais do setor privado, que tem como objetivo gerar 

serviços de caráter público. 

Uma das principais características das entidades do terceiro setor é a realização de 

atividades com fins sociais sem a intenção de obtenção de lucro, o que ocasiona uma 

dependência da execução de suas atividades a recursos financeiros dos seus participantes ou 

parceiros. Nesse sentido, a entidades filantrópicos criam e fomentam a realização de 

atividades que visem a captação de recursos, como a criação de bazar, vendas de produtos, 

rifas, realização de festas beneficentes, entre outros. 

Por assim ser, observou-se na contribuição tributária um mecanismo de captação de 

recursos para essas entidades, a medida que a legislação vigente incentiva a doação de 

recursos de pessoas físicas e pessoas jurídicas para entidades do terceiro setor por meio da 

dedução desses valores no imposto de renda. 

Desse modo, o presente trabalho apresenta o que são os tributos, em especial o 

imposto de renda, a possibilidade de pessoas físicas e jurídicas diminuírem seus encargos 

tributários a partir das doações realizadas a entidades filantrópicas e apresentar para estas 

entidades a dedução no imposto de renda como mais uma opção para a captação de recursos. 

 

OBJETIVOS 

 3.1.  OBJETIVOS GERAIS:  

Analisar a possibilidade de captação de recursos para entidades do terceiro setor por 

meio do incentivo a doações dedutíveis no imposto de renda. 

3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

3.2.1. Discorrer uma sintética compreensão das características dos tributos, em 

especial, do imposto de renda;  

3.2.2. Investigar as entidades do terceiro setor sob a ótica de captação de recursos; 
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3.2.3. Analisar a possibilidade de dedução no imposto de renda para pessoas físicas ou 

jurídicas que fazem doação para entidades do terceiro setor; 

3.2.4. Exemplificar diferentes possibilidades de doações dedutíveis de imposto. 

 

METODOLOGIA 

A Metodologia de Pesquisa a ser aplicada neste estudo foi escolhida da seguinte forma 

segundo a classificação, quanto ao objetivo será explicativa, quanto aos procedimentos de 

coleta será bibliográfica, segundo as fontes de informação também será bibliográfica, e em 

relação à natureza dos dados será qualitativa. Pois, a pesquisa visa registrar fatos, analisá-los e 

interpretá-los e gerar hipóteses ou idéias. Neste prisma, a pesquisa também considera o 

universo de significados, motivos e aspirações, ou seja, não trabalha necessariamente com 

números, mas sim com pontos de vistas relevantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. OS TRIBUTOS 

Tributo, por definição legal, é, de acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), 

em seu art. 3º, “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada”. Além disso, o ordenamento jurídico abre a 

possibilidade de haver prestação em forma diversa da moeda, pelo menos in natura. 

Ademais, a prestação é compulsória – obrigatória – devido ser cobrada pelo Estado 

no exercício de seu poder de império, independentemente da vontade das partes (credor e 

devedor) ou até do conhecimento do sujeito passivo – o contribuinte. 

O ordenamento jurídico pátrio adota uma classificação pentapartida dos tributos, 

são estes os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e 

contribuições especiais.  

A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da 

respectiva obrigação (CTN, art. 4º), classificando-o como vinculado ou não vinculado, 

expressão esta usada em sentido diverso daquela utilizada na definição de tributo. 

Assim, a incidência de impostos independe de qualquer atividade estatal específica 

relativa ao contribuinte (CTN, art. 16), portanto, são definidos como tributos não vinculados. 
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Daí se extrai que os impostos possuem caráter contributivo enquanto que as taxas e 

contribuições de melhoria têm caráter retributivo (contraprestacional). 

   Os impostos, como tributos não vinculados, incidem sobre a manifestação de riqueza 

do sujeito passivo (devedor), que, sustentando-se na ideia de solidariedade social, obriga-se a 

contribuir com seus recursos para que o Estado implemente as políticas públicas em benefício 

de toda a coletividade. É uma receita cuja destinação não se vincula a um gasto estatal 

determinado (CF, art. 167, IV). 

 

3. O IMPOSTO DE RENDA 

O denominado imposto de renda possui finalidade predominantemente fiscal e 

incide sobre a renda e os proventos de qualquer natureza (CF, art. 153, III). Renda 

compreende o produto do capital (a exemplo de uma aplicação financeira), do trabalho (como 

o salário do empregado) ou da combinação de ambos (como o lucro). Provento é todo 

acréscimo patrimonial não contemplado no conceito de renda, a exemplo de acréscimos 

decorrentes de atividade criminosa. 

Sua incidência é mais gravosa sobre os maiores rendimentos (critério da 

progressividade). Isso denota a finalidade extrafiscal desse tributo, posto que redistribui a 

renda – aqueles que menos (ou nada) contribuem são, normalmente, os que mais utilizam 

alguns serviços públicos, como saúde e educação, é a denominada progressividade. 

O Imposto de Renda é uma tributação aplicada tanto para cidadãos quanto 

empresas, por isso se divide em duas categorias: o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e o 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). E mais, esse tributo pode ser declarado de dois 

modos, simplificado ou completo. 

 

4. AS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR E SUAS FORMAS DE CAPTAR 

RECURSOS 

Conforme José dos Santos Carvalho Filho (2017, p. 252) “o terceiro setor resulta 

de iniciativas da sociedade civil, através de pessoas de atuação voluntária, associações, 

fundações e organizações não governamentais, para a execução de funções eminentemente 

sociais” e são formalizadas como pessoas de direito privado (CC, Art. 44). 

Com a promulgação da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, as entidades do 

terceiro setor receberam o devido reconhecimento por sua contribuição social, de modo a 
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totalizar mais de 290 mil instituições privadas sem fins lucrativos existentes no País, de 

acordo com a Pesquisa Fasfil 2010. 

Vale ressaltar que, embora os fins da associação não visem diretamente o lucro, ela 

não está proibida de realizar atividades geradoras de receita. Por isso, a associação precisa 

prever expressamente em seu estatuto a possibilidade de realizar estas atividades, bem como 

reverter integralmente o dinheiro arrecadado na consecução do seu objetivo social 

(CARVALHO FILHO, 2017). 

Destarte, devido as organizações do terceiro setor dependerem de voluntariados 

para sua manutenção, necessitam, por vezes, do apoio de parceiros na execução de suas 

atividades, bem como de recursos financeiros. Estes últimos podem advir de diversas formas, 

seja por meio de atividades da própria entidade quanto por editais de fomento social, finanças 

sociais, crowdfunding, investimentos do setor público ou doações do setor privado. 

Diversos são os mecanismos de captação de receita, dentre esses, destacam-se as 

doações que podem ser beneficiadas por incentivos fiscais ou não, em se tratando das que 

recebem esses incentivos, muitos agentes se preocupam com a causa social, porém, outros 

nem tanto, sendo a utilização da dedutibilidade tributária seu interesse primordial. 

A dedutibilidade tributária ao mesmo tempo em que pode ser utilizada para fins 

prioritariamente individuais das empresas doadoras de recursos financeiros, não se pode 

deixar de olvidar que também é uma excelente contrapartida a qual as entidades do terceiro 

setor podem oferecer para garantir parceiros apoiadores. 

5. DOAÇÃO COMO REDUÇÃO DE IMPOSTO: COMO? QUEM? REQUISITOS E 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Conforme o Art. 1° da lei nº 7.752/89, o contribuinte do Imposto sobre a Renda 

poderá abater da renda bruta, ou deduzir como despesa operacional, o valor dos 

investimentos, doações ou patrocínios, inclusive despesas e contribuições necessárias à sua 

efetivação, realizada através ou a favor da pessoa jurídica de natureza desportiva, com ou sem 

fins lucrativos, cadastrada no Ministério da Educação, na forma desta Lei. 

Ou seja, ao invés de pagar 100% dos impostos ao governo, os contribuintes podem 

direcionar parte dos valores para ações sociais de sua escolha. Em geral, são projetos voltados 

ao atendimento de crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e demais ações 

que podem se beneficiar de doações vindas da declaração do Imposto de Renda, à exemplo 

dos projetos desenvolvidos pelos times Enactus. 
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A renúncia fiscal federal é possível através de uma série de projetos e ações criados 

pelo governo, como a Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, Lei de Incentivo ao Esporte, Fundo 

da Infância e Adolescência – FIA, Fundo Nacional do Idoso, entre outros. 

 

5.1 Como doar parte dos Impostos?  

Para doar não tem muitas complicações. Todo o processo é feito diretamente na 

hora do preenchimento da declaração do Imposto de Renda. As leis de incentivos federais 

permitem que pessoas físicas destinem até 8% do IR para projetos culturais, sociais, 

esportivos e da área da saúde, sem qualquer acréscimo ou redução dos valores devidos à 

Receita Federal. Já no caso de empresas, o percentual de contribuição aos projetos pode 

chegar a até 2%. 

É importante destacar que os projetos escolhidos para doação devem ter sido 

previamente aprovados pelo Governo e ainda publicados em Diário Oficial. Isso garante que 

após a aprovação, cada projeto terá uma conta corrente aberta especificamente para receber os 

valores. Os depósitos realizados devem ser identificados com o CPF ou CNPJ dos doadores e 

os comprovantes enviados para as instituições incentivadas, os quais serão utilizados para 

abatimento fiscal na declaração de imposto de renda do ano seguinte. 

A doação pode ocorrer em dois momentos. O primeiro é na hora do preenchimento 

da própria declaração do imposto de renda, que neste caso deve ser no modelo completo, ideal 

para quem tem muitos gastos dedutíveis e uma renda alta, como educação e saúde. Caso a 

opção seja essa, o contribuinte pode destinar até 3% do valor devido à Receita Federal para 

projetos contemplados. 

Já o segundo momento é a doação de até 8% do valor do imposto, contudo, o 

montante precisa ser antecipado até o fim do ano referente à declaração e posteriormente 

abatido. 

De forma simplificada, o contribuinte acessa o programa de preenchimento da 

declaração do Imposto de Renda, entra na ficha “Doações diretamente ao Estatuto da Criança 

e do Adolescente”, por exemplo. Nesta aba, é possível selecionar um ou mais fundos 

cadastrados e, por fim, informar o valor da doação, que deve estar dentro do limite de 

dedução, cujo cálculo é efetuado diretamente pela Receita. 
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Mesmo quem já entregou a declaração do imposto de renda pode fazer a doação, 

basta abrir uma notificação retificadora e seguir os procedimentos indicados no programa da 

Receita Federal. 

6. AS DIFERENTES OPÇÕES DE DOAÇÕES DEDUTÍVEIS DE IMPOSTO 

Destarte, existem várias formas, ou opções, de praticar uma doação que 

posteriormente seja válida legalmente e dedutível no momento de declarar o imposto de 

renda. A Doação a instituições é uma alternativa que o Estado se utiliza captar diretamente 

recursos para entidades do terceiro setor. 

Tanto Pessoas físicas e quanto jurídicas que preenchem a declaração do Imposto de 

Renda no modelo completo podem destinar parte do imposto pago para projetos comunitários, 

culturais, esportivos ou sociais. 

Em casos que específicos as pessoas jurídicas podem doar a qualquer fundo 

relacionado supracitado, no entanto com o que condiz com o benefício tributário devem ser 

tributadas pelo Lucro Real, com tratamento aplicável aos incentivos fiscais que seguem uma 

norma específica com base na interpretação dos procedimentos a serem verificados e 

analisados, permitindo que os valores sejam deduzidos diretamente do imposto de renda 

devido em cada período de apuração. 

As pessoas físicas também dispõem do benefício de doar valores aos fundos que 

desejarem, entretanto, a legislação estabelece limites para a dedução do imposto de renda. 

Para estes casos, a pessoa Física poderá doar até o limite global de 6% no programa da 

declaração IRPF da Receita Federal, de acordo com a Lei 12.594/2012.  

 

6.1 Exemplos de Doações por Pessoas Físicas e Jurídicas 

Em termos gerais todos podem doar, porém exclusivamente às empresas tributadas 

pelo Lucro Real podem utilizar os incentivos fiscais. As doações deverão ser efetuadas para 

entidades civis com ou sem fins lucrativos, pessoas jurídicas de natureza cultural da 

administração indireta ou pessoa física. Ademais, as instituições que receberão as doações 

devem ser reconhecidas pelo governo federal. 

Dessa maneira, destaca-se algumas doações que podem ser utilizadas para dedução 

no imposto de renda:  

a. Doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. (Instrução 

Normativa SRF nº 267/2002).  
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A doação poderá ser feita de acordo com o Art.11 da referida IN, estabelecendo 

dedução limitada a 1% do imposto devido em cada período de apuração, e para comprovar 

deve registrar em sua escritura os valores doados.  

Quanto à pessoa física, com base no art. 54 da IN RFB nº 1.131/2011, esta poderá 

deduzir do imposto apurado na Declaração do Ajuste Anual (DAA) as doações feitas em 

espécie ou em bens, no ano calendário anterior à referida declaração, aos Fundos Nacional, 

Estaduais, Distrital e Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente. 

b. Doações para Fundo Nacional do Idoso (Lei nº 12.213/10) 

Nesta doação o imposto deduzido é devido aos respectivos fundos municipais, 

estaduais e nacional. Destina-se 1% do imposto de renda devido em cada operação, 

respeitando sempre o limite da dedução. Considerar aquele valor que ultrapassar o limite 

dedutível tanto na declaração atual quanto declarações posteriores.  

O Fundo destina-se a financiar programas e ações que assegurem os direitos desse 

público, além de criar condições para promover a autonomia, integração e participação efetiva 

desse segmento na sociedade.  

Para doar é preciso verificar junto ao Conselho se o Fundo está devidamente 

regulamentado e efetivamente ativo. É possível obter essa informação por meio do site: 

www.direitoshumanos.gov.br/conselho/idoso. Efetuar o pagamento por depósito em conta. 

Consultar o CNPJ junto à Receita Federal. Todo doador deve ainda enviar um comprovante 

de que efetuou a contribuição ao Conselho dos Direitos do Idoso, e ainda solicitar ao 

beneficiário que emita o comprovante contendo as informações pertinentes. 

A pessoa física pode deduzir o imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual, a 

que se refere o art. 54, as doações feitas aos Fundos Nacional, estaduais, ou Municipais do 

Idoso; as importâncias deduzidas a título de doações sujeitam-se à comprovação, por meio de 

documentos emitidos pelos conselhos gestores dos respectivos fundos. As doações efetuadas 

em moeda devem ser depositadas em conta específica, aberta em instituição financeira 

pública, vinculada ao respectivo fundo; 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese, a entidades do terceiro setor, à exemplo dos times Enactus, por vezes 

sobrevivem e realizam seus objetivos sociais por meio de parcerias e mecanismos de captação 

de recursos como venda de produtos, contraprestações de serviços e realização de eventos 
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beneficentes. Entretanto, ainda sim não são suficientes para suprir as demandas das ações 

executadas pelas entidades. 

Desse modo, como recurso a captação de recursos, as doações que podem deduzir no 

imposto de renda de pessoas jurídicas e pessoas físicas, podem figurar como uma alternativa 

para a manutenção financeira dessas entidades. 

 Assim, diversas foram as legislações e normas criadas com o intuito de fomentar esse 

tipo de contribuição, porém, diversos são os requisitos que precisam ser preenchidos ou 

seguidos para que seja efetivada a dedução e a arrecadação da doação pelas entidades, fator 

este que ocasiona uma resistência a utilização desse mecanismo. 

 Sendo assim, apesar dessas dificuldades, é imprescindível o acompanhamento por 

profissionais especializados na área de contabilidade e direito tributário, pois estes facilitarão 

o acesso a essa alternativa de captação de recursos. 
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