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1. IDENTIFICAÇÃO 
 

• Título do Projeto: Contador, um agente de mudanças: contabilizando para o 

Cidadão. 

 

• Linha de pesquisa: Doação do imposto de renda devido de pessoas físicas ao 

Fundo da Infância e Adolescência.  

 

• Público – Alvo: Pessoas físicas que doem o imposto de renda devido ao Fundo 

da Infância e Adolescência.  

 

• Área de abrangência: O projeto irá abranger as pessoas físicas que realizam a 

declaração do imposto de renda com auxílio do Núcleo de Apoio Fiscal.  

 

• Duração: O projeto teve início em Outubro de 2017 com a entrega do trabalho 

e irá se estender até a data da entrega e apresentação dos projetos de 

extensão, que ocorrerá no primeiro semestre letivo de 2018. 
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2. INTRODUÇÃO 
            

O tema, Contabilizando para o Cidadão, é um assunto muito amplo para a 

contabilidade e engloba as diversas possibilidades que o contador tem para fazer 

o bem perante a sociedade. 

Nesse trabalho, será abordada a doação que pode ser feita para o Fundo da 

Infância e Adolescência (FIA), através da declaração do Imposto de Renda. O FIA, 

é uma ação pública que tem como objetivo proteger e garantir os direitos da 

criança e do adolescente. O Imposto de Renda, que pode ser tanto de pessoa 

física quanto pessoa jurídica, contribui para essa arrecadação, pois por meio dele, 

a sociedade ao invés de direcionar o dinheiro somente para o governo, também 

pode contribuir financeiramente para a realização dos projetos. 

No presente trabalho, será abordado através de pesquisas de fontes 

confiáveis, como é apurado e realizado a doação através do programa DIRF, no 

qual é calculado o Imposto de Renda; especificar os limites de doação e 

apresentar o projeto da Associação Rural de Atendimento Infanto Juvenil da 

cidade de Comercinho. 

Dessa forma, o objetivo principal, é mostrar como a contabilidade juntamente com 

a população pode contribuir para tirar diversas crianças da miséria e assim dar 

suporte a eles, dando proteção e defendendo seus direitos.  
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3. OBJETIVOS E METAS  
     
3.1 OBJETIVO GERAL 
 

Demonstrar como ocorre a redução do imposto devido e apurado na 

Declaração do Imposto de Renda através das doações ao Fundo da Criança e do 

Adolescente.  

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

❖  Demonstrar como ocorre a redução do imposto devido e apurado na 

Declaração do IR através das doações ao Fundo da Criança e do Adolescente; 

❖ Demonstrar o processo da doação no programa DIRF; 

❖  Compreender as diferenças entre os limites de doações;  

❖ E identificar algum projeto que é beneficiado pela doação do IR; 

 

a. METAS  
 
 
❖ Desenvolver o tema do trabalho e torná-lo conhecido perante ao público alvo; 

❖ Conseguir pessoas físicas e realizar o processo de doação do seu imposto de 

renda devido; 

❖ Ajudar a Associação Rural de Atendimento Infanto Juvenil de Comercinho.  
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4.  JUSTIFICATIVA                 
 

A principal justificativa para o desenvolvimento do tema proposto está 

associada com a realidade que muitas crianças e adolescentes convivem em 

diversas regiões subdesenvolvidas do país. A doação do imposto de renda devido 

de pessoas físicas é uma forma de auxiliar o Fundo da Infância e Adolescência a 

dispor de cada vez mais recursos que serão repassados as instituições, e deste 

modo terão a capacidade financeira de assistir os jovens carentes e garantir a 

promoção dos direitos e sua proteção. 

É na intenção de alterar e reverter esse cenário que a Contabilidade dispõe 

da doação do Imposto de Renda, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento 

humano e social dos menores em consonância com os princípios constitucionais 

de liberdade e dignidade, juntamente ao Fundo da Infância e Adolescência.  

O presente trabalho é de suma importância, pois enfatiza que o contador 

deve ser um agente consciente e que deve reproduzir a responsabilidade social 

em prol daqueles que necessitam. Além disso, visa estimular o espirito de 

cidadania e incentiva a participação de profissionais da área a realizarem e 

fazerem parte deste tipo de projeto, com a intenção de propiciar melhores 

condições aos menos favorecidos e com isso, atuar diretamente na redução da 

desigualdade social e também nos casos de trabalho e exploração sexual infantil.  
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5.  REVISÃO TEÓRICA           

 
5.1 COMO OCORRE A REDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO E 
APURADO NA DECLARAÇÃO DO IR  
 

Segundo o Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, o qual regulamenta 

o Imposto de Renda a doação é uma forma de dedução do imposto apurado. A 

pessoa física poderá deduzir do imposto devido ao fazer a declaração de 

rendimentos os valores correspondentes às doações realizadas no ano-calendário 

em que se refere. (BRASIL, 1999) 

São consideradas formas de dedução os valores encaminhados para o 

Incentivo às Atividades Culturais ou Artísticas, Incentivos às Atividades 

Audiovisuais e as Doações a Fundos Controlados pelos Conselhos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. Para tanto se deve observar que a soma das deduções 

que referimos tem o limite de 6% do valor do imposto devido, não tendo limites 

específicos a qualquer uma destas deduções individualmente. (BRASIL, 1999) 

No caso especifico de doações a Fundos Controlados pelos Conselhos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente o contribuinte deverá comprovar através de 

recibo emitido pela própria instituição que recebeu o beneficio, onde deverá 

constar o nome, CPF do doador, a data e o valor doado. Caso sejam doados 

bens, o doador deverá comprovar com documentos hábeis a propriedade dos 

mesmos, segundo o que está descrito no paragrafo 3º do art. 102, do Decreto nº 

3.000 de 26 de março de 1999: 

I - o comprovante da doação, além dos dados referidos no § 2º, deverá 
conter a identificação desses bens, mediante sua descrição em campo 
próprio ou por relação anexa ao mesmo; 

II - o valor a ser considerado será o de aquisição (arts. 125 a 137), e não 
poderá exceder o valor de mercado ou, no caso de imóveis, o valor que 
serviu de base para o cálculo do imposto de transmissão. 

 
O contribuinte (pessoa física) que optar pela Declaração de Ajuste Anual 

em que for permitida a opção pelas deduções legais, pode escolher a dedução da 

doação em espécie aos fundos, desta forma a dedução só pode ser deduzida até 

o percentual de 3% sobre o Imposto de Renda devido.  O pagamento da doação 
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deverá ser efetuado até o último dia da Declaração do IRPF, no horário de 

expediente bancário, mesmo se realizado pela internet ou portal de 

autoatendimento. O não pagamento implica ao registro dessa parcela e obriga o 

contribuinte ao recolhimento da diferença do imposto devido apurado na 

Declaração, após o ultimo dia também não serão aceitas retificações que tenha 

como objetivo aumentar o valor dedutível. (RACHID, 2016) 

Para pagamento da mesma, o programa da DAA emitirá a DARF no valor e 

ao fundo beneficiário correspondente, e com o código de receita 3351, que é 

diferente em caso de saldo de IR devido. Uma vez recolhido o valor indicado na 

DARF a doação é irreversível, se o valor for maior que o dedutível ele também 

será repassado ao fundo e não caberá devolução, compensação ou dedução 

deste valor. Se for menor o contribuinte poderá complementar o recolhimento e 

deverá caso ainda esteja dentro do prazo retificar a DAA para corrigir as 

informações. (RACHID, 2016) 

 
 
5.2 PASSO A PASSO DA REALIZAÇÃO DA DOAÇÃO NO PROGRAMA DIRF 
 

Para realizar a doação do Imposto de Renda, o contribuinte deverá realizar 

os seguintes passos: 

 

1° passo - Escolher a opção de declaração por Deduções Legais e não por 

Desconto Simplificado; 

2° passo - Entrar na ficha Doações Diretamente na Declaração ao ECA (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), que fica no Resumo da Declaração no programa; 

3° passo - Selecionar o tipo Municipal e depois, o estado: Minas Gerais - MG e a 

cidade de Comercinho; 

4° passo - Informar o valor da doação, que deve estar dentro do limite de dedução, 

calculado automaticamente pelo software (mostrado à direita, na mesma tela). 

 

O programa emitirá um DARF (Documento de Arrecadação de Receitas 

Federais), sob o código 3351, que deve ser pago em dinheiro. 

http://conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/
http://conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/
http://conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/
http://conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/
http://conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/
http://conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/
http://conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/
http://conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/
http://conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/


10 

 

 

 

5° passo - Na barra lateral, na parte do Resumo da Declaração, vá em cálculo do 

imposto e observe que o valor da doação já entrou no campo dedução de 

incentivo. 

6° passo - Após esse processo, vá à barra lateral e entre na opção imprimir. 

Clique na DARF – doações diretamente na declaração – ECA, para gerar a DARF 

da doação. 

7° passo - Impressão do DARF e processo finalizado. 

 

Dessa forma, o sistema irá gerar a DARF (com o código 3351), que é a guia 

para pagamentos realizados no banco. Se a pessoa tiver impostos a pagar, 

também terá outro DARF a gerar do imposto restante. Outra observação 

importante, é que a doação do Imposto de Renda deve ser realizada após a 

declaração está completamente preenchida. Em anexos encontra-se as imagens 

do passo a passo disponível no site Consciência Solidária. 

 
 
5.3 LIMITES DE DOAÇÃO PARA A PESSOA FÍSICA 
 

É possível direcionar parte do valor que se paga no Imposto de Renda, de 

pessoa física ou pessoa jurídica, para determinados projetos sociais. De acordo 

com o Portal Tributário, para reduzir o imposto devido e apurado na declaração do 

Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), as doações devem ser destinadas 

para o Fundo da Criança e do Adolescente, sendo permitido ao doador optar a 

qual projeto deseja destinar o benefício. (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2017) 

São disponibilizadas ao contribuinte duas maneiras de efetuar as doações 

dedutíveis. Uma das opções é destinar os recursos diretamente aos fundos e 

projetos que compõe a lista de habilitados do programa da Receita Federal, até o 

final do ano-calendário para, no próximo ano, informar a contribuição na 

Declaração de Ajuste Anual. A segunda alternativa é fazer a doação através do 

próprio programa gerador da declaração de Imposto de Renda. Entretanto, 

quando as contribuições são realizadas diretamente pelo programa, as doações 
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são todas destinadas aos Fundos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

De acordo com a Exame, “o programa informará automaticamente os limites de 

dedução de acordo com o imposto devido do contribuinte”. (EXAME, 2013) 

O artigo 87 da Lei 12.594/2012 permite que pessoas físicas realizem as 

doações após o ano-calendário e antes da data limite da primeira quota. Nesse 

período, por meio de uma dedução direta, os contribuintes (pessoa física) podem 

abater até 3% do imposto devido com as doações, desde que a declaração seja 

entregue no prazo. De acordo com o Correio Braziliense, “entre maio e dezembro 

o desconto da doação dobra, indo até 6%, mas só poderá constar da declaração 

de IR do ano seguinte”. (CORREIO BRAZILIENSE, 2017) 

A escolha do período mais adequado para realizar as doações é feita por 

parte do contribuinte. Ele deve fazer uma estimativa segura e confiável do IRPF ou 

aguardar pela apuração definitiva para, assim, calcular o valor que pode ser doado 

para o Fundo da Infância e Adolescência. Além disso, segundo o Portal Tributário,  

no caso das pessoas físicas, que têm imposto retido na fonte, também é 
possível realizar a doação para posterior devolução de parte do imposto 
aplicado em incentivo. Neste caso, requer-se que a opção da declaração 
seja a completa. (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2017) 

  
5.4 A IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AO FUNDO DA 
CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA.     
 
 

O imposto de renda possui características extrafiscais, pois pode ter 

propósitos que vão além da arrecadação do tributo em si. A extrafiscalidade do 

imposto de renda leva em consideração a atividade de arrecadação que o Estado 

realiza com o objetivo de captar recursos para se financiar e também com o 

objetivo de ordenar a economia e as relações sociais, por meio de políticas 

públicas. (FALCÃO, 1981). 

É nessa perspectiva que há a doação do imposto de renda ao Fundo da 

Infância e Adolescência, uma maneira de incentivar a implementação de políticas 

públicas que auxiliem a sociedade e que viabilizem ações que irão concretizar os 
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direitos fundamentais tanto de crianças como de adolescentes. 

(CUSTÓDIO,2010). 

 Conforme consta no Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art.  3°:  
 

‘’A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 
trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade.’’ (BRASIL, 1990)  
 

O artigo 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente firma os direitos 

fundamentais que são inerentes aos jovens enquanto seres e pessoas que 

convivem em sociedade. Apesar de serem assistidos pelo Estatuto e também pela 

Constituição Federal, crianças e adolescentes em muitas regiões 

subdesenvolvidas vivem em situações de riscos, expostas à violência, a 

exploração sexual e também ao trabalho forçado. Sendo o trabalho e a exploração 

sexual uma das principais formas de transgressão dos direitos, segundo a autora 

Fonseca (2013).  

É na necessidade de alterar essa realidade e em prol dos incapazes que há 

as políticas públicas que são conjuntos de programas, ações e atividades que o 

Estado desenvolve de maneira direta ou indireta, seja com a participação de entes 

públicos ou privados e que irão assegurar os direitos de cidadania de forma difusa 

ou para certo segmento da sociedade. (SEMA, 2017). 

A doação do imposto de renda ao Fundo da Infância e Adolescência pode 

ser vista como uma forma de política pública, pois é uma ação que irá concretizar 

o direito fundamental da cidadania, dignidade da pessoa humana e os demais 

direitos das crianças e adolescentes. Por meio das doações os incapazes terão 

recursos e melhores oportunidades de desenvolvimento físico, mental, moral e 

social condizentes com os princípios constitucionais preparando-os para a vida 

adulta em sociedade. (CUSTÓDIO,2010). 

Está apto a realizar as doações do imposto de renda devido tanto as 

pessoas jurídicas quanto as físicas, e quem recebe as doações é o FIA (Fundo da 

Infância e Adolescência), que é: 
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‘’ um fundo especial onde recursos são captados e destinados ao 
atendimento de políticas, programas e ações voltados a garantir a 
proteção, a defesa e os direitos das crianças e adolescentes e de suas 
respectivas famílias. Os recursos são distribuídos mediante deliberação 
dos Conselhos de Direitos nos diferentes níveis de governo (União, 
Estados e Municípios).’’ (ORPLAN, 2017) 

 
 

Dessa forma, o imposto de renda devido pode ser destinado a programas 

sociais que visam a promoção e a proteção dos direitos de crianças e 

adolescentes. O principal objetivo do FIA é realizar a captação e a aplicação de 

recursos que são devidamente destinados a ações e programas de atendimento 

de incapazes. Essas ações e programas em sua maioria estão relacionados com 

projetos e assistência social para jovens expostos a risco pessoal e social. 

(CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, 2017).  

Os projetos que recebem as doações do imposto de renda devem ser 

aprovados pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e devem estar 

também em conformidade com as diretrizes expostas e formalmente discutidas 

pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONSELHO 

DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, 2017).  

Após ocorrer a doação, os Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente 

devem emitir comprovantes em favor do doador para que ele possa ter um 

comprovante para apresentar na declaração do imposto de renda e justificar a 

aplicação dos seus recursos. Os Conselhos também devem realizar a Declaração 

de Benefícios Fiscais e informar que as doações foram feitas ao Fundo da Infância 

e Adolescência, juntamente com os dados do doador. (CUSTÓDIO,2010). 

As doações do imposto de renda para fins sociais que beneficiam crianças 

e adolescentes podem ser vistas com uma finalidade extrafiscal. Pois é uma forma 

de incentivar projetos, ações e programas que são direcionados ao bem-estar dos 

jovens, garantindo-lhes os direitos fundamentais que farão jus a concretização da 

cidadania e a justiça social, assim como a Constituição Federal que também os 

assegura os exercícios dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 

o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. (BRASIL,1988). 
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6. METODOLOGIA              
 
 

As etapas deste projeto de extensão compreendem: a revisão bibliográfica 

sobre o assunto e a pesquisa de campo. Com a revisão bibliográfica se pretende 

aprofundar o conhecimento sobre como ocorre as doações do imposto de renda 

ao Fundo da Criança e Adolescência e sua importância para a garantia de direitos 

fundamentais aos jovens, por meio de pesquisas documentais em livros, artigos 

ou revistas especializadas.  

A pesquisa de campo, por sua vez, irá dar suporte a revisão bibliográfica e 

teórica. Pois será desenvolvida com o intuito de reconhecer uma instituição, 

programas ou ações que são custeadas pelo Fundo da Criança e Adolescência. 

Portanto, a população e a amostra da pesquisa, que são os contribuintes serão 

trabalhadas com base no método de pesquisa snowball, bola de neve. Este 

método é usado com frequência para acessar populações menores e que 

possuem indivíduos de baixo acesso por parte do pesquisador, segundo o autor 

Ochoa (2015).  

A coleta de dados também irá considerar o método snowball, ou seja, os 

dados serão analisados com base nos indivíduos que forem realizando a 

Declaração do Imposto de Renda e doando para ARAIC, que é a Associação 

Rural de Atendimento Infanto Juvenil de Comercinho.  

 
 
6.1 AÇÕES PROGRAMÁTICAS 
 
❖ Desenvolvimento da revisão teórica; 

❖ Apresentação do projeto de extensão; 

❖ E realização de declarações do imposto de renda juntamente com o NAF, 

Núcleo de Apoio Fiscal, executar doações e destiná-las a Associação Rural de 

Atendimento Infanto Juvenil de Comercinho.  
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6.2 DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO  
 

A principal forma de divulgação do projeto será na feira de exposição dos 

projetos de extensão, que ocorrerá dia 14 de Novembro, na PUC Minas campus 

Coração Eucarístico, prédio 14. Além disso, foi desenvolvida uma página no 

Facebook, e-mail e o projeto ainda conta o telefone do NAF- Coração Eucarístico 

para mais esclarecimentos. 

 

❖ Facebook: Leão Amigão - https://www.facebook.com/leaoamigao/ 

❖ E-mail: doacao.contabeis@gmail.com 

❖ Telefone: (31) 3319 – 4277  

 
 
6.3 EXECUÇÕES DAS AÇÕES PROGRAMÁTICAS. 
 

As execuções das ações programáticas ocorrerão com a apresentação do 

projeto de extensão e com a realização de declarações do imposto de renda 

juntamente com o NAF, Núcleo de Apoio Fiscal, no período de entrega das 

declarações.  

 
 
7. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS  
 

Com a realização do projeto de extensão espera-se atingir o maior número 

de contribuintes possível e que estejam dispostos a destinar parte do seu imposto 

de renda devido ao Fundo da Infância e Adolescência, por meio das doações. Não 

há um número exato da amostra a ser analisada, os dados serão coletados com 

base na metodologia snowball.  
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8. MONITORAMENTO  
 

Os procedimentos a serem adotados para o monitoramento das ações 

serão divididos em duas etapas, uma com a realização das declarações do 

imposto de renda e destinação das doações a Associação Rural de Atendimento 

Infanto Juvenil de Comercinho e com a posterior análise dos dados coletados.  

 
 
9. RECURSOS MATERIAIS  
 

Os recursos materiais que serão utilizados para o desenvolvimento do 

projeto serão: notebook, impressora, papel A4, banner, folders, xerox de materiais 

e dentre outros. Também serão necessários recursos humanos, representado 

pelos idealizadores do projeto de extensão.  

 

                                                                                                                        

10.  CRONOGRAMA    
 
 

MÊS/ETAPAS 08/2017  09/2017  10/2017 11/2017 12/2017 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 

Escolha do tema X           
Formulação do 

problema de 
pesquisa 

 X          

Redação da 
justificativa 

  X         

Estabelecimento 
dos objetivos 

  X         

Fundamentação 
teórica 

  X         

Descrição da 
metodologia 

  X         

Elaboração do 
cronograma 

  X         

Redação do 
projeto 

 X X         

Entrega do 
projeto de 
extensão 

  X         

Coleta de dados      X X     
Análise dos 

dados coletados 
      X     

Discussão dos 
resultados 

      X     
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12.  ANEXOS                                                                                                        

 

Imagens do passo a passo disponível no site  
 

1° Passo:  
 

 
Consciência Solidária, disponível em: http://www.conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/. 
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2° Passo: 
 

 

 
Consciência Solidária, disponível em: http://www.conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/
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3° Passo: 
 

 

 
Consciência Solidária, disponível em: http://www.conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/. 
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4° Passo: 
 
 

 
Consciência Solidária, disponível em: http://www.conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/. 
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5° Passo: 
 
 

 

 
Consciência Solidária, disponível em: http://www.conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 

 
 
6° Passo: 
 

 

 
Consciência Solidária, disponível em: http://www.conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/
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7° Passo: 
 
 

 

 
Consciência Solidária, disponível em: http://www.conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/. 
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8° Passo: 

 
 
Consciência Solidária, disponível em: http://www.conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/. 
 
 
 

Modelo da Cartilha – Doação do Imposto de Renda ao Fundo da Infância e 

Adolescência 

 

 
 

http://www.conscienciasolidaria.org.br/doe/irpf/
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