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umário: Imposto de Renda é 

Também é instrumento de 
solidariedade. É instrumento também de 
combate a desigualdades. É igualmente 
para a transparência e boa gestão das 
municipalidades. Uma das grandes 
reclamações dos cidadãos contribuintes 
é de que pagamos os impostos e não 
sabemos exatamente para onde esse 
dinheiro é destinado e retornado para 
a sociedade, considerando que temos 
problemas nas várias áreas sociais no 
Brasil. Por outro lado, temos meios legais 
para decidir a destinação de parte desses 
impostos para projetos sociais, mas 
exercemos muito pouco essa condição, 

projetos sociais. 

Objetiva-se com este trabalho analisar, 
por meio de dados da Receita Federal 
do Brasil no Estado do Espírito Santo, o 
potencial de imposto de renda devido que 
poderia ser destinado a projetos sociais e 
quanto de fato é destinado.  Trata-se de 
um trabalho técnico iniciado com dados 
do Espírito Santo, mas que pretendemos 
ampliar para todo o Brasil, a partir das 

O trabalho foi desenvolvido por meio 
de uma parceria da Fucape Business 
School, da Federação das Fundações e 
Associações do Espírito Santo (Fundaes), 
da Delegacia da Receita Federal do 
Espírito Santo (RFB) e do Conselho 

Regional de Contabilidade do Espírito 
Santo (CRCES), por meio de suas equipes 

técnico. A RFB forneceu dados brutos 
de destinação de imposto de renda para 
projetos sociais via Leis de Incentivo 
Fiscal referente aos períodos de 2016, 
2017 e 2018. Os dados foram fornecidos 
de forma analítica por tipo de incentivo 
e por município no Espírito Santo. Este 
é um trabalho inédito, considerando 
que é a primeira vez que esses dados 
se tornaram públicos. Com a análise e 
discussão dessas informações permitiu-se 
trazer à sociedade capixaba um conjunto 
de possíveis ações para aumentar e bem 
gerenciar tais recursos, de grande valor 
monetário, social e econômico. Nos três 
anos analisados, em torno de 2 bilhões de 
reais poderiam ter sido destinados para 
projetos sociais, por meio do instrumento 
Imposto de Renda, porém, 237 milhões 
foram efetivamente destinados, ou seja, 
em torno de dez por cento do potencial 
de destinação. Esses montantes são 
somente do Espírito Santo; imagine esse 
montante em termos de Brasil! 

Introdução 

A Federação das Fundações e Associações 
do Espírito Santo (Fundaes) tem 

promovido anualmente, em parceria com 
o Conselho Regional de Contabilidade 
do Espírito Santo (CRCES), campanha 
no sentido de mobilizar os contribuintes 
do Imposto de Renda para fazerem 
a destinação de parte do Imposto de 
Renda devido aos fundos incentivados 
pelas Leis de Incentivo Fiscal. 

Todo contribuinte, Pessoa Física ou 
Pessoa Jurídica, na sua obrigação de 
recolhimento de impostos, pode fazer 

projetos relativos à Criança, Adolescentes 
e Idosos, Cultura e Esporte, parte do 
Imposto de Renda Devido apurado na 
Declaração de Ajuste Anual ou durante o 
ano base da declaração.  

Ao longo da parceria entre Fundaes e 
CRCES, percebeu-se a necessidade de 
um diagnóstico em termos de volume de 
recursos potenciais a serem destinados, 
bem como quanto de recursos de fato 
eram destinados aos projetos sociais. 

trabalhos divulgados com dados reais 
dessa movimentação de recursos, 
especialmente porque esses dados não 
são públicos de forma analítica. Foi a 
partir daí que se ampliou a parceria da 
Fundaes e CRCES, com a inclusão da 



RFB, com vistas à disponibilização dos 
dados, e da Fucape para apoio na análise 
dos dados, com vistas a sua experiência 
em pesquisa. 

Por meio da análise dos dados 
disponibilizados pela Receita Federal do 
Brasil no Espírito Santo, referente aos 
anos de 2016, 2017 e 2018, aqui são 
trazidas informações, as quais, se espera, 
sejam consideradas pelas autoridades, 

do Terceiro Setor, no sentido de fazer 
maior uso do recurso da destinação do 
Imposto de Renda.  

Espera-se que este trabalho técnico 
possa contribuir com a discussão e 

potencial de destinação, e também 
impactar o processo de conscientização 
dos contribuintes doadores, bem como os 

com os contribuintes na elaboração da 
Declaração de Imposto de Renda, seja 
pessoa física ou jurídica.   

DESTINAÇÃO DE IMPOSTO DE 

FISCAIS 

Quem pode destinar? 

Pessoas físicas e jurídicas podem 

destinar o Imposto de Renda devido para 

relativos à Criança, Adolescentes e 

Idosos, Cultura e Esporte. 

No caso da destinação por pessoa física, 

esta deve optar pela declaração de 

imposto de renda completa. No caso de 

pessoa jurídica, esta deve ser tributada 

pelo regime do Lucro Real e, observando-

os valores doados podem ser deduzidos 

de cada período de apuração. 

Na Tabela 1, são apresentados os limites 

de destinação permitidos por tipo de 

incentivo e por pessoa física ou jurídica.

Incentivos 
Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas

Individual Global Individual Global

Cultura - Lei Rouanet - Art. 54 da 
IN SRF n.º 267 (2002) 6% 

6%

4% 4% 

Cultura – Audiovisual - Art. 54 da IN 
SRF n.º 267 (2002) 6% 3% - 

Desporto - Decreto n.º 6.180-2007, 6% 1% - 

FIA – Fundo da Infância e da Ado-
lescência - Lei n.º 12.594 (2012), 
Art. 87 

6% 1% - 

Fundo do Idoso - Lei n.º 12.594 
(2012), Art. 87 6% 1% - 

Pronon - Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica - Lei 
n.º 12.715 (2012), Art. 4º 

1% - 1% - 

Pronas - Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde da Pes-

(2012), Art. 4º 

1% - 1% -

Destinação possível 8% 9%

Pessoa Física

No Estado do Espírito Santo, a maioria 

das destinações dos contribuintes pessoa 

física nos anos de 2016, 2017 e 2018 

foi destinada a projetos que cuidam de 

crianças e adolescentes por meio do 

Fundo da Infância e da Adolescência(FIA). 

Os montantes destinados ao FIA 

representaram R$2.575.164,98 no 

ano de 2016, R$2.280.224,92 em 

2017 e R$2.401.991,26 em 2018. Isso 

representou respectivamente 64,24%, 

52,32% e 53,64% do total destinados a 

todos os fundos nesses anos, conforme 

Uma boa parte das destinações também 

foi ao incentivo à Cultura, representando 

13%, em 2016, 20%, em 2017, e 21%, 

em 2018, do total das destinações para 

todos os fundos. 



Por outro lado, as destinações para 

o Audiovisual foram bem menos 

expressivas e representaram apenas 

0,53%, em 2016, 1,28%, em 2017, e 

1,22%, em 2018, do total de destinações 

via Imposto de Renda devido pelas 

pessoas físicas. 

Pessoa Jurídica

No Estado do Espírito Santo, o maior 

montante de destinações de contribuintes 

pessoa jurídica via Imposto de Renda 

devido foi destinado ao incentivo à 

cultura – Lei Rouanet. Em 2016, esse 

fundo recebeu R$26.833.349,27, 

o que corresponde a 70% do total 

doado. Já em 2017, foram doados 

R$47.708.465,64, correspondendo a 53% 

do total. E, em 2018, a foram destinados 

R$53.738.484,80 a esse fundo, o que 

representou 52% do total de destinações 

por pessoas jurídicas via Imposto de 

Renda. Por outro lado, não houve 

repasse de valores do Imposto de Renda 

devido para o incentivo Audiovisual em 

nenhum dos três anos listados, conforme 

Destinações por pessoas físicas 

Potencial de destinações e 

destinações realizadas 

Em relação a destinações realizadas por 

pessoas físicas entre 2016 e 2018, em 

média, apenas 2,94% das destinações 

potenciais na forma de Leis de Incentivo 

Fiscal foram efetivamente destinadas 

às organizações sociais via Imposto de 

Renda Pessoa Física (IRPF). Isso denota 

pouco conhecimento dos declarantes 

do IRPF acerca de seu poder sobre os 

destinos do imposto recolhido. Some-se a 

da contabilidade em mostrarem aos seus 

a destinação dos recursos, gerando 

um impacto social positivo e fazendo a 

diferença na assistência e promoção de 

projetos sociais em seus municípios. 

Considerando o potencial de destinação 

dos 78 municípios capixabas via 

Imposto de Renda devido temos 

que, em 2018, R$155.573.293,40 

corresponde ao valor que poderia ter 

sido destinado às organizações sociais. 

Porém, efetivamente foram destinados 

R$4.477.924,61, representando apenas 

2,88% do potencial de destinação. Em 

2017, o potencial de destinação via 

destinação do IRPF devido, foi de R$ 

145.620.896,60. Porém efetivamente 

foram destinados R$4.358.372,24. 

Portanto, apenas 2,99% em 2017. 

Essa baixa realização das destinações 

2016, em que o valor potencial foi de 

R$135.966.030,55, mas efetivamente 

foram destinados R$4.008740,77, 

ilustra comparativamente o potencial de 

destinação e a efetiva destinação.

Destinações Potenciais e Realizadas 

por município - PF 

No ranking dos municípios do Espírito 

Santo com maior potencial de destinação 

estão respectivamente a capital Vitória, 



seguida por Vila Velha, Serra e Cachoeiro 

de Itapemirim, que permanecem nas 

primeiras quatro posições durante os anos 

de 2016, 2017 e 2018. Os municípios de 

Guarapari e Cariacica se revezam entre 

a quinta e sexta posições. Já Linhares, 

Colatina, São Mateus se revezam entre 

a sétima, oitava, nona posição e o 

município de Aracruz se manteve em 

décima posição no ranking de munícipios 

com maior destinação potencial via IRPF 

nos anos de 2016, 2017 e 2018.  

Entretanto, se o volume de destinação 

é bastante representativo, o potencial 

de destinação também é expressivo e 

juntos esses municípios somam, em 

média, um potencial de destinação de 

IRPF de aproximadamente 111 milhões 

de reais por ano, correspondendo a, 

em média, 76% das destinações em 

potencial, mas as destinações realizadas 

correspondem, em média, a apenas 3% 

os percentuais de destinações desses 4 

municípios que se destacaram.

O estudo também analisou os dados 

de cada município do ES e percebe-se 

que é sempre grande a diferença entre 

o potencial e o efetivamente destinado. 

Nas tabelas 2, 3, e 4, são apresentados 

os 10 municípios com maior destinação 

em relação ao potencial demonstrado. 

Nota-se que o maior percentual destinado 

em relação ao potencial foi de 18% em 

2016, no entanto em um município com 

arrecadação de imposto relativamente 

baixo.

Análise de doadores pessoa física 

por forma de contribuição 

Em nível estadual, não houve grande 

variação da quantidade de doadores nos 

anos de 2016, 2017 e 2018. Quanto às 

formas que podem ser utilizadas para 



fazer a destinação do Imposto de Renda 

devido aos fundos incentivados pelas Leis 

de Incentivo Fiscal, no caso do FIA e do 

Fundo do Idoso, os contribuintes podem 

escolher entre duas modalidades, a 

destinação no ano base ou no momento 

da Declaração de Ajustes, no mês de abril 

do ano seguinte. A Figura 1 apresenta 

esquematicamente esses dois momentos 

possíveis de se realizar a destinação do 

embora somente o Fundo da Criança e 

do Idoso é permitido realizar a destinação 

no momento da declaração, é expressivo 

o número de destinadores que optam por 

esta forma. 

E no Brasil? 

Só para se ter uma dimensão do potencial 

de doação em relação ao Brasil, segundo 

a Receita Federal do Brasil (2020), no 

ano de 2019, ano base 2018, o Imposto 

de Renda Devido, que é base para os 

limites de destinações, somaram R$526,4 

bilhões somente de pessoas físicas. 

Desse valor devido, até 31,6 bilhões de 

reais poderiam ter sido destinados, aos 

Fundos da Criança e do Adolescente e 

aos Fundos do Idoso, para Audiovisual 

e Esportes. No entanto, os dados 

mostram que apenas R$306,2 milhões 



foram destinados, ou seja, menos de 

1% do potencial a ser destinado pelas 

pessoas físicas. Dessa forma, percebe-

se que a baixa destinação dos recursos 

do Imposto de Renda devido aos fundos 

incentivados pelas Leis de Incentivo Fiscal 

não parece ser um problema capixaba, 

Por isso a importância de cada vez mais 

analisarmos e discutirmos esses dados, 

com vistas à maior conscientização dos 

contribuintes do Imposto de Renda sobre 

o potencial de decisão que pode exercer 

em relação aos projetos sociais. 

Destinações por pessoas jurídicas 

Potencial de destinações e 

destinações realizadas 

Em todo o estado, isto é, ao considerar 

os 78 municípios capixabas, o potencial 

de destinação via Imposto de Renda 

das pessoas jurídicas devido aos fundos 

incentivados pelas Leis de Incentivo 

Fiscal foi de R$585.637.572,00. No 

entanto, efetivamente foram destinados 

R$102.415.254,11. Portanto, 17,49% do 

possível, em 2018. Na mesma linha, foram 

14,92%, em 2017, e 7,58%, em 2016. 

o potencial de destinação e a efetiva 

destinação.

Destinações Potenciais e Realizadas 

por município - PJ 

O estudo também analisou os dados 

de cada município do ES e percebe-se 

que é sempre grande a diferença entre 

o potencial e o efetivamente destinado. 

Nas tabelas 5, 6, e 7 são apresentados os 

11 municípios com maior destinação em 

relação ao potencial demonstrado. Nota-

se que o maior percentual destinado 

em relação ao potencial foi de 26%, em 

2018, e neste caso foi um município com 

maior arrecadação de imposto no Estado.



O que se observa em todo o Espírito 

Santo ao longo destes três anos? 

Apesar do crescimento no quanto pode 

ser destinado do Imposto de Renda 

aos projetos e fundos, via Leis de 

Incentivo Fiscal, em termos percentuais, 

a parte real não alcança nem 3% deste 

potencial. Em números absolutos, como 

já mostrado ano a ano, os valores são 

demais expressivos e teriam promovido 

enormes diferenças na assistência social, 

na educação, na saúde, na cultura, nos 

esportes, para crianças, jovens, idosos, 

Note-se que as empresas parecem estar 

mais atentas às causas e ao instrumento 

colocar os as informações lado a lado 

diferença entre o que é efetivamente 

doado e os valores potenciais tanto para 

pessoas físicas quanto para pessoas 

jurídicas.

Somados os valores nos três anos 

analisados no Espírito Santo, poderiam 

ter sido destinados mais de 2 bilhões 

de reais, se todos os contribuintes do 

imposto de renda tivessem feito uso 

No entanto, realmente foram destinados 

R$224,6 milhões das pessoas jurídicas, 

e mais R$12,8 milhões das pessoas 



físicas, ou seja, um total de R$237,4 

correspondente à média de 11% do 

potencial (13,5% na pessoa jurídica e 

2,95% na pessoa física). 

Por que os contribuintes não fazem o 

do Imposto de Renda, ao mesmo tempo 

que exercem a solidariedade e apoiam 

projetos e ações pelo Estado do Espírito 

Santo, estes de iniciativa e promoção/

execução das entidades do Terceiro 

Setor? Possíveis explicações: 

O Leão ainda mete medo 

A Declaração do Imposto de Renda ainda 

pode parecer muito complexa e pode 

Federal, se algo não for devidamente 

apontado e declarado. 

De fato, existe essa cultura do medo 

de problemas que existiram no passado 

já distante em que pessoas físicas e 

jurídicas realmente caíram na malha 

de informações. Essa possibilidade 

existia quando o envio de informações 

era manual e em formulários a serem 

inseridos nos sistemas posteriormente. 

Atualmente, todo esse processo é digital 

e com críticas imediatas, não permitindo 

divergências de informações que 

Para tal, a Receita Federal vem 

programas cada vez mais amigáveis, 

tornando-os mais e mais autoexplicativos 

e aplicáveis. Ao mesmo tempo, a 

sociedade é cada vez mais “digital”, isto 

é, ganha mais e mais intimidade com a 

internet e suas benfeitorias. Ainda assim, 

é fundamental poder contar com os 

da técnica e leis aplicáveis no mundo da 

tributação.  

Em tempos de declarações do Imposto de 

são muito demandados ao mesmo tempo. 

E talvez, as declarações de seus clientes 

precisam ser preenchidas e transmitidas 

para a Receita Federal de forma rápida, 

tirando-lhes a oportunidade de se 

deterem neste aspecto da destinação 

para bem orientar e ajudar seus 

clientes na decisão/opção pelo Modelo 

Completo de Declaração. Além disso, 

acabam não se atualizando nos detalhes 

dos incentivos e nem discutem essas 

possibilidades com seus clientes. 

Neste ponto, tem-se a possibilidade de 

avançar com campanhas esclarecedoras 

e motivadoras sobre as possibilidades 

de incentivos. O Conselho Federal de 

Contabilidade já possui uma iniciativa 

por meio do Programa de Voluntariado 

da Classe Contábil, que deve ser cada 

vez mais aperfeiçoado e consolidado com 

ações ligadas a essas leis de incentivos 

complicar? 

Então, a Receita Federal poderia 

tornar possível que, mesmo no Modelo 

pudesse fazer tal destinação. Da mesma 

forma, nas pessoas jurídicas poderia ser 

adotada tributação pelo lucro presumido 

como base para as destinações. Mas 

ainda nenhuma das duas modalidades 

é permitida. Atualmente, somente no 

modelo completo na pessoa física e no 

Lucro Real na pessoa Jurídica é possível 

as deduções de despesas e destinações. 

Não saímos para anunciar, referindo-se 

ao Terceiro Setor 

É fato que muitos ainda desconhecem 

esta possibilidade de ajudar as entidades 

pelo instrumento do Imposto de 

Renda. É preciso sair e anunciar essas 

possibilidades com as entidades e os 

apoiadores das causas, que precisam 

assumir mais intensamente este seu 

papel. 

Não se sabe como o recurso está 

sendo aplicado 

Claro, todos querem ver o resultado 

de sua ação. São necessárias mais 

transparência e melhoria na prestação 

de contas que façam ver a sociedade 

como o recurso vem sendo aplicado e, 

principalmente, o seu resultado efetivos 

alcançados. 

E quem a faz a gestão destes recursos, 

recolhidos no IR, o que têm feito? 

Pois aqui “mora” um gargalo. É fato que 

os Fundos estadual, federal e municipal, 

ainda são muito burocráticos na liberação 

de tais recursos, uma vez que as Leis de 

Incentivo Fiscal são derivadas de políticas 

públicas, apesar de que há uma urgência 

social na aprovação e liberação de tais 

recursos.  

Chancelas prévias, vitrine de projetos, 

comunicação acerca dos projetos elegíveis 
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à destinação de tais recursos são da 

obrigação dos Poderes Públicos. Diálogo 

com as entidades e suas representações 

é de fundamental importância.  

Também, note-se que são “recursos 

carimbados”. Então, é de se esperar a 

celeridade na sua liberação e aplicação. 

Não fazem parte do orçamento público 

e, muito menos, devem “fazer caixa” dos 

entes federativos. 

Por que as Empresas conseguem 

destinar no ano-base? 

Porque têm planejamento tributário, 

isto é, tem equipes de contadores 

e administradores que, em vista de 

exercerem sua responsabilidade social 

e de vantagens tributárias, podem fazê-

lo com base na previsão estimativa de 

lucro no ano em curso. Este tem sido um 

grande diferencial.  

As pequenas e médias empresas tem 

ainda o que avançar neste aspecto. E 

ainda mais, as grandes podem estimular 

as outras que participam de sua cadeia 

de fornecedores. É mais uma forma de 

exercer a sua responsabilidade social. 

Por que ainda são poucos os 

destes recursos? 

Porque os seus gestores não enxergaram a 

diferença que tal recurso pode trazer para 

seus concidadãos. As populações vulneráveis 

se nas cidades os Conselhos Municipais 

de Direitos (Criança e Adolescentes, 

Idosos etc.) já estivessem organizados e 

estimulados pelos seus prefeitos.  

Da mesma forma, os municípios e 

o Terceiro Setor precisam promover 

diálogos para se complementarem nesta 

tarefa de combate às desigualdades 

Na perspectiva de geração de empregos 

e renda, o município tem nestes recursos 

aportes econômicos muito importantes, e 

independentes de orçamentos públicos do 

estado ou da Federação. Portanto, pode-

mais uma frente de desenvolvimento 

social e econômico das cidades. 

fazer para que estes recursos 

Dar o exemplo, reorganizando e dando 

celeridade as suas instituições que 

podem fazer uso deste recurso. Muitas 

são as instituições públicas estaduais que 

não se adequaram com a participação 

da sociedade civil nas suas instâncias de 

governança.  

Falta reconhecer que aqueles que estão 

na ponta do atendimento aos mais 

vulneráveis devem ser apoiados com 

vezes, complementam, ou até mesmo 

substituem o Estado nos municípios; 

será reduzida com descentralização na 

E se o potencial de destinação fosse 

gerar para o Estado? 

Em 2018, se o potencial de destinação de 

Imposto de Renda tivesse sido exercido 

no Espírito Santo, seriam 741,20 milhões 

(155,57 milhões na pessoa física e 585,63 

milhões na pessoa jurídica). Desse 

montante, apenas 106,88 milhões foram 

destinados (4,47 milhões na pessoa física 

e 102,41 milhões na pessoa jurídica).  

A diferença não destinada do potencial 

de destinação monta 634,31 milhões. 

Imagine todo esse recurso permanecendo 

no Espírito Santo e sendo aplicado em 

atendimento de políticas públicas em 

direção à redução da desigualdade social, 

economia local girar, especialmente 

na geração de empregos no Terceiro 

Setor. Em outras palavras, são muitos os 

impactos positivos para a região! 
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