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SÍNTESE DOGMÁTICA 
 

 O Fundo da Infância e Adolescência (FIA) é fundo especial, criado por lei, para captar recursos a serem 

destinados especificamente para área da infância e adolescência, financiar programas, projetos e ações voltados à 

promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, assim como de suas respectivas famílias. 

 O FIA é composto por conjunto de receitas, recursos financeiros depositados em uma ou várias contas 

bancárias, os quais são investidos depois de deliberação do respectivo conselho de direitos. Nos municípios, ele é  

gerido pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com o apoio administrativo 

dos órgãos encarregados do planejamento e finanças municipais, com observância da Lei n. 4.320/1964 e outras 

normas sobre a gestão de recursos públicos quando de sua aplicação (CONANDA, 2010). 

 Entre as receitas previstas na Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) para o 

fomento do FIA estão (a) multas administrativas aplicadas pela prática de infrações (arts. 154, 214 e 245 a 258, 

ECA), (b) as impostas em sede de ação civil pública (art. 214, ECA) e (c) as “doações subsidiadas” que poderão 

ser deduzidas do imposto de renda dos doadores até o limite legal de 1% (um por cento) para pessoa jurídica e 

6% (seis por cento) para pessoa física (art. 260, I e II, ECA). 

 De registro que as doações subsidiadas são também possíveis para outros fundos e ações, a exemplo dos 

Fundos do Idoso (arts. 2º-A, I, 3º, parágrafo único, Lei n. 12.213/2010), da Cultura (art. 18, Lei 8.313/1991), de 

Projetos Desportivos (art. 1º, § 1º, I e II, Lei n. 11.438/2006), os Programas de Apoio (a) à Atenção Oncológica e 

(b) à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (arts. 12, VIII, Lei n. 9.250/1995; 14, Lei n. 12.715/2012). 

Entretanto, como criança e adolescente são, por força da Constituição, prioridade absoluta, este trabalho se 

circunscreve ao FIA. 

 Com ele, demonstrar-se-á que a atuação do Ministério Público para a regulamentação dos fundos a fim 

de que possam receber as doações subsidiadas não pode ficar ao talante do membro com atuação no ente ou na 

dependência de planos institucionais. É, antes de tudo, dever, estabelecido constitucional e normativamente.  

 

1 Introito  
 

 É diretriz da política de atendimento à criança e o adolescente a “manutenção de fundos nacional, 

estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos” (art. 88, IV, ECA).  

 O ECA era assim insculpido: 

 
Art. 260. Os contribuintes do imposto de renda poderão abater da renda bruta 100% (cem por 

cento) do valor das doações feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, 

Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, observado o seguinte: 

I - limite de 10% (dez por cento) da renda bruta para pessoa física; 

II - limite de 5% (cinco por cento) da renda bruta para pessoa jurídica. 
 

 Tal dispositivo foi alterado pela Lei n. 8.242/1991 e, depois, pela Lei  n. 12.594/2012, atualmente: 

 
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. 
     

 Levantamento com dados da Receita Federal é alarmante (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 20182):  

 

Tabela 1 – Comparativo entre potencial de destinação e o efetivamente destinado – Ano Calendário 2017 

Fundo Maranhão Piauí São Paulo Brasil 

                                                 

1  Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí – 2ª Promotoria de José de Freitas – e.e.: 

flaviotajr@mppi.mp.br 
2  Cálculo exposto no Anexo 1. 



Total de Potencial R$ 46.772.274,11 R$ 37.187.911,36 R$ 6.923.344.590,07 R$ 15.570.874.276,27 

Destinado R$ 84.757,31 R$ 339.485,03 R$ 1.713.641,76 R$ 59.292.898,20 

  

 Depois de quase trinta anos de vigência do ECA, em 2017, junto com o Fundo Nacional, 27 (vinte e 

seis) Fundos Estaduais e 5570 (cinco mil quinhentos e setenta) Fundos Municipais deveriam existir e estarem 

arrecadando recursos. Contudo, do destinado, apenas o Fundo Nacional, 1356 (mil trezentos e cinquenta e seis) 

Fundos Municipais e (c) 20 (vinte) Fundos Estaduais receberam algum valor.  

 O que é mais grave: no ano-calendário 2017, em 2018, R$8.419.825,15 (oito milhões quatrocentos e 

dezenove mil oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos) foram destinados para os Fundos Brasileiros, 

mas não foram repassados por (a) inexistência ou irregularidade com o próprio Fundo ou (b) inconsistência no 

cadastro deles junto à Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA). Dos dezoito 

fundos piauenses aptos para receberem valores, 8 (oito) deles perderam, com isso, R$28.270,36 (vinte e oito mil 

duzentos e setenta reais e trinta e seis centavos). 

 O cadastramento do FIA ocorre junto à SNDCA, órgão vinculado ao Ministério de Direitos Humanos 

(MDH), responsável pela comunicação à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins de habilitação às destinações 

do Imposto de Renda (IR). Apesar de formulários e manuais didáticos que são disponibilizados pelo Conselho 

Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), da SNDCA e da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM), os fundos brasileiros continuam perdendo recursos com a ausência de regulamentação.  

 O potencial de destinação geral para o FIA, em relação ao ano-calendário de 2018 (dois mil e dezoito), 

repassado em 2019 (dois mil e dezenove), é de R$16.357.284.894,33 (dezesseis bilhões, trezentos e cinquenta e 

sete milhões duzentos e oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos). Contudo, 

apercebível é que 57% (cinquenta e sete por cento) dos entes federados, conselhos de direitos e, principalmente, 

os promotores de justiça não perceberam a importância dessa regulamentação.  

 Algo está errado: com gestores que não regularizam os fundos, com doadores que não se interessam ou 

se solidarizam, com conselhos que não pressionam gestores públicos. Com a devida vênia, o Ministério Público 

não está atuando para que essa situação mude. Desconhecida é a atuação de outros Parquets, mas ainda que 

realizadas campanhas, os dados mostram não atingimento – por várias razões – todos os potenciais doadores.  

 

2. Atribuições ministeriais brasileiras 
 

 De acordo com a Constituição Federal: 

 
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis.  

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia. 
 

 Além das funções constitucionais, a Lei n. 8.625/1993: 
  

Art. 25 – Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e 

em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:   

IV – promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: 

a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e 

a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; 

b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à 

moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou 

fundacionais ou de entidades privadas de que participem; 

 

Art. 27 – Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas 

Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuide de garantir-lhes o respeito: 

I - pelos poderes estaduais ou municipais; 

II - pelos órgãos da Administração Pública Estadual ou Municipal, direta ou indireta; 

III - pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal; 

IV - por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do Município ou 

executem serviço de relevância pública. 

Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério 

Público, entre outras providências: 

I - receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, 

promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas; 

II - zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos; 



III - dar andamento, no prazo de trinta dias, às notícias de irregularidades, petições ou 

reclamações referidas no inciso I; 

IV - promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações 

dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao 

destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito. 
 

 Em ressunta, o texto fundamental estabelece que o Ministério Público é defensor dos direitos sociais e 

individuais indisponíveis, cabendo-lhe zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia. 

 As razões desse tracejo ministerial pelo legislador constituinte são precisas: 

 
A reforma do Ministério Público, como, de resto, de todo Poder Judiciário, impõe-se à 

consciência constitucionalista sob tríplice aspecto: social, político e jurídico. Sob o crivo 

social, por imperativo de justiça para reabilitação do próprio Poder Judiciário perante a massa 

dos despossuídos, humilhados e ofendidos, despojados até do próprio sentimento de 

esperança: os injustiçados, espoliados até da própria identidade pelo capitalismo selvagem. O 

relatório do Prof. Hélio Jaguaribe retrata o quadro: - 38 milhões de pessoas em estado de 

miséria; - 56% da população detém 13% da renda nacional; - 5% da população mais rica; - 

33% da renda nacional; - 1% da população mais rica - 13% da renda nacional; isto é, tanto 

quanto os 50% mais pobres da população do país, - 65 crianças por mil morrem antes de um 

ano; - 300.000 crianças morreram de fome em 1985; - a população agrícola cresce a taxas 

superiores a 2,5% ao ano; - nos últimos dez anos, a taxa de emprego rural = [é igual a] zero; - 

15 milhões migraram para as periferias das cidades; Pelo prisma político, o Ministério Público 

pode, num país de dimensões continentais como o nosso, assumir o papel saneador do 

Ombudsman dos países escandinavos. A sua independência e autonomia, financeira e 

funcional, dão-lhe o embasamento material necessário ao desempenho da sua grandiosa 

função. O Instituto de Pesquisas e Estudos fornecer-lhe-á seguramente o instrumental 

ideológico à ingente tarefa. Sob o ângulo jurídico, não somente as ciências e técnicas jurídicas 

afins serão enriquecidas e aprimoradas na práxis de órgão tão ágil e eficiente, como 

seguramente novos institutos processuais e procedimentais serão gestados na prática judiciária 

democrática (BRASIL. Assembleia Nacional Constituinte. Comissão de Sistematização. 

Emendas oferecidas ao Anteprojeto de Constituição, vol. I, emendas 1 a 2131. Centro Gráfico 

do Congresso Nacional: Brasília, 1987, p. 106). 
 

 Este perfil constitucional é diferido de todos os outros do mundo. Ele não é restrito apenas à sua atuação 

investigatória, preponderante e historicamente criminal, de fiscal da lei, mas, sim, como verdadeiro promotor de 

justiça e de direitos que, no contexto brasileiro, eram restritos a poucas minorias. A norma exige atuação proativa 

do membro ministerial, requer um Parquet de todo pronto para agir quando Instituições e Poderes Públicos se 

omitem, descompromissados com essa vivência de direitos mínimos que ainda aflige o Brasil e os brasileiros.  

 Em países que, há tempos, se comprometeram com a prática desses direitos, a exemplo do trabalho, 

educação, moradia e saneamento básico, o direito penal é, lá, residual, pois a penalização é descabida quando o 

cidadão é tido, se não igualmente, em paridade com os outros, paridade de direitos e acesso a cada um deles, na 

medida em que fortalecem o comprometimento social e não o de repressão.  

 A Constituição Federal exige, pois, do Ministério Público o mesmo ofício de Atlas, o titã mitológico que 

leva o mundo às costas, no caso brasileiro, toda sorte de defasagem estatal e social. Ao mesmo tempo em que 

fortalece a promoção de ações públicas para garantia de direitos, fiscaliza e responsabiliza todos os que dão a 

causa à sua não efetivação, daí a sua independência funcional. Ele é, por isso, fiscal, instigador e garantidor da 

ordem jurídica, para que, à similaridade de um Poder Moderador, todos façam a sua parte.  

 Diferentemente do juiz que age somente quando provocado, de um particular que é obrigado a fazer 

apenas o não lhe é proibido ou a proteger somente o que lhe é legítimo, é dever funcional do promotor de justiça 

agir, sempre, no que, a todos, socialmente toca e tange.  

  

3. Proteção da criança e do adolescente 
 

 A Constituição Federal estabelece: 

 
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. 
 

 Crianças e adolescentes são pessoas em formação e, a seu tempo, também interventores da vida social. 

Por desconhecimento, em plenitude, da vida em sociedade e todas as suas implicações, pequenos e frágeis, eles 

são, por sua condição, facilmente violentados, pois dependem de terceiros para se socorrerem.  



 Na pouca estrutura material e humana das famílias brasileiras, ou entidades a ela equiparadas, resultado 

da já dita falta de vivência de direitos mínimos, e, em sua maioria, sem qualquer instrução básica para si,  quiçá 

para formação de constelações familiares, crianças e adolescentes são acometidos por toda sorte de abandono em 

sua construção subjetiva. São desacreditados por quem as prove, na medida em que, de regra, (a) não trabalham 

para o autossustento, (b) nem auxiliam para o sustento das respectivas famílias, (c) demandam tempo de quem é 

por elas responsável, (d) em um país de riquezas mal distribuídas e em que a maior parte da população é pobre 

ou miserável, eles são vistos como peso acrescido no orçamento familiar, já tão escasso e acometido por outras 

condicionantes, a exemplo do desemprego e dos preços de consumo. 

 Essas crianças e adolescentes crescem pessoas fragmentadas, sem firmamentos sociais que as reportem 

a um sentimento de pertencimento a comunidade compromissada com todos os seus integrantes. Desamparados, 

desvalessem por violações e, considerando o seu contexto, continuam a repetir, geração após geração, o que lhes 

é ensinado pela experiência catastrófica brasileira, mantendo intacto o que é repreensível desde o nascedouro. 

 É por tudo isso que priorizar criança e adolescente é priorizar também o futuro da sociedade, pois a 

comunidade por todos mantida se destinada não somente aos presentes, enquanto seus mantenedores, mas, assim 

como seguridade e meio ambiente, é pacto transgeracional, projeta os esforços e cuidados atuais para gerações 

vindouras, pacto prospectivo que requer a quebra de ciclos históricos de violações aos direitos, fazendo com que 

cada criança e adolescente cresça com qualidade de vida.  

 Guiado pelos mandamentos constitucionais, em sua parte especial, o ECA dedicou título para orientar a 

política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e lá é insculpido:  
  

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; 

 

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: 

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos 

conselhos dos direitos da criança e do adolescente; 
 

 Cada um deve, a seu modo, promover e proteger com prioridade absoluta tais direitos. O FIA é, de seu 

turno, forma de materialização de ações afirmativas, na medida em que propala condições de educação, lazer, 

segurança, vivência, crescimento e compromisso para crianças e adolescentes. Entidades, instituições, projetos e 

atividades a eles voltadas são, com o FIA, fomentados, destacando sua função e lhes acrescendo potencialidades. 

Em articulação conjunta com os seus integrantes, a própria sociedade se prioriza ao manter o FIA.  

 Impostos são tributações destinadas à manutenção das atividades públicas e, por regramento, recaem 

sobre manifestações de riquezas. Têm, pois, por função a redistribuição de rendas, promovendo a justiça social. 

Entre as possibilidades de incremento do FIA estão as denominadas doações subsidiadas que podem, a critério 

do doador, serem deduzidas do que é por eles pago a título de imposto sobre suas rendas. As doações subsidiadas 

se voltam direta e exclusivamente para o fundo de direitos que, a seu turno, fomenta ações e projetos para as 

crianças e adolescentes. Sabendo que referidos valores se voltam unicamente para uma das primeiras prioridades 

públicas, crianças e adolescentes, o legislador optou por beneficiar quem também a eles beneficiasse. Ora, se já 

despenderia parte dos recursos orçamentários, provenientes da arrecadação tributária, para mencionada área, com 

as doações, o faz direcionadamente para quem é, de todos e do Estado, absoluta prioridade.  

 O Ministério Público do Estado do Piauí até adotou medidas para essa conscientização, contudo, sem 

grande êxito, salvo engano. Por exemplo, para cálculo do alcance, basta listar quais foram os membros que 

destinaram parte dos seus respectivos impostos de renda para fundos municipais, ou verificar as doações que 

foram “perdidas” porque os fundos destinados estavam com algum tipo de inconsistência ou mesmo não 

regulamentados/instituídos. E essas são das principais causas enfrentadas para as destinações: desconhecimento 

sobre as implicações delas, do procedimento a ser adotado quando do ato e de sua dedução do imposto devido, 

saber e, mesmo o sabendo, não se interessar por promover a cidadania em seus respectivos municípios.  

  

4. Da obrigatoriedade de promover a regulamentação do FIA pelo membro ministerial 
 

 Ora, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, são direitos sociais, consoante insculpido no art. 6º da 

Constituição Federal. Dessarte, inafastável que o Ministério Público, defensor desses direitos, há que promover 

todas as medidas necessárias para a sua garantia. 

 Novamente, o ECA: 

 
Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: 

II – criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do 

adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a 



participação popular paritária por meio de organizações representativas segundo leis federal, 

estaduais e municipais. 

  

 Depreendido dos mandamentos constitucionais, dos concernentes ao Parquet e dos que elencam direitos 

fundamentais e sociais, dos dispositivos em leis de organização e específicas, evidente poder extrajudicial ou, se 

for o caso, judicial e o dever do Ministério Público de zelar para funcionamento dos conselhos de direitos e dos 

fundos que são, conseguintemente, por eles administrados. 

 Por esse lado, Mazzilli (1992, p. 42):  

 
Na sua atuação no zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes (art. 129, II, da CF; 

art. 201, VIII, do ECA), poderá o órgão do Ministério Público (art. 201, § 5º, do ECA): a) reduzir a 

termo as declarações de quem o procure com denúncias que mereçam apuração; b) instaurar o 

procedimento adequado para apuração das de núncias, seja o inquérito civil, seja uma sindicância, 

seja um procedimento inominado; c) presidir o procedimento que instaurar, nele efetuando 

requisições, diligências, perícias, exames, visitas ou vistorias; d) entender-se diretamente com a 

pessoa ou autoridade reclamada, dentro, naturalmente, da sua esfera de atribuições, assim definida 

na forma da Lei Orgânica de cada Ministério Público (art. 200 do ECA); e) efetuar recomendações, 

visando à melhoria dos serviços examinados, fixando prazo razoável para sua adequação (findos os 

quais poderá ajuizar eventual ação civil pública tendo como objeto o cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer, cf. art. 213 do ECA). 
  

 Devem, assim, os membros ministeriais, em suas áreas de atuação, cumprirem as ordens constitucionais 

e legais, para que tais conselhos sejam implantados e funcionem a contento. Eventuais dificuldades, a exemplo 

da capacitação dos conselheiros, a má vontade do poder executivo e a falta de interesse da própria sociedade não 

devem ser obstáculos para tomada de medidas necessárias, extrajudiciais e, em sendo o caso, judiciais, com esse 

desiderato. A omissão ministerial antes de configurar inobservância de seus deveres funcionais, por exemplo, 

desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções, previstos nas leis orgânicas estaduais, circunscreve o ato em 

violação à pilares fundamentais da sociedade e do Estado. 

 De acrescentar, ainda, que o membro do Ministério Público é agente político: desempenha atribuições 

com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas constitucionalmente, podendo, inclusive, acionar o 

Estado Juiz, para concretizar os direitos; e é, ao mesmo tempo, agente social: pode interferir diretamente na 

realidade social, e com ferramentas a composição extrajudicial dos conflitos sociais, e uma gama de mecanismos 

para recorrer às vias judiciais, provocando a prestação jurisdicional em defesa da sociedade, quando necessário. 

A implantação e o funcionamento dos conselhos podem interferir, rapidamente, na realidade social. 

 Como não há qualquer ônus com essa destinação para o FIA, ao invés de os recursos serem recolhidos 

aos cofres da União, o que foi arrecadado no Município nele permanece, priorizando, em sua integralidade de 

destinação, quem deve ser priorizado. A importância dessa conscientização para a doação é ainda mais acentuada 

quando posta ao lado da realidade nordestina e interiorana brasileira, o que originou tanto o perfil constitucional 

do Parquet, como o potencial dessas doações. Nos Estados, a extensão territorial dos interiores é maior do que 

nas capitais, mas são nas capitais que ações, particulares ou públicas, são geralmente enfocadas e mais apuradas. 

O restante da população é retida à própria carência de recursos, de oportunidades de instrumentos coletivos de 

aprendizagem, de crescimento, de proteção, e, já mencionado, os mais afetados são as crianças e adolescentes. O 

ciclo de vulnerabilidade, sem isso, é novamente mantido.  

  É mais do que poder, é um dever do membro, sua própria essência, atuar tanto para regulamentar o FIA 

para os repasses, como para conscientizar os munícipes dessa prática cidadã de compromisso com as crianças, 

com os adolescentes, com o Município e, principalmente, com o futuro.  

  

6. Conclusões 
 

 Por expressas disposições constitucionais e infraconstitucionais, o Ministério Público tem o dever de 

zelar pela implantação e bom funcionamento dos fundos dos direitos da criança e do adolescente, vez que são 

formas de participação da sociedade, representando cidadania, um dos princípios fundamentais da república, e 

formar de asseguramento de direitos sociais previstos na Carta Magna, os quais cabe ao Parquet defender.  

 Exatamente por ser um dever constitucional, o agir do membro ministerial na implantação e zelo pelo 

bom funcionamento dos conselhos não pode ficar ao talante daquele. A omissão do membro do Ministério 

Público pode configurar inobservância de seus deveres funcionais. Ao atuar para a implantação e funcionamento 

dos conselhos, o membro do Ministério Público está atando como agente político e como agente social, capaz de 

interferir na realidade social. 

 Para tanto, imperiosa também a atuação do Ministério Público para encetar campanha para sensibilizar 

todos os potenciais doadores, bem como os gestores municipais,  a fim de que esses vultosos recursos fiquem no 

Estado e nos Municípios. Na campanha, sejam envolvidos/as: (a) Federações das Indústrias e (b) do Comércio, 

(c) Conselhos Regionais de Contabilidade, (d) Entidades de Lojistas, bem como (e) associações e sindicatos de 

categorias que pagam Imposto de Renda, notadamente, (e.1) Associação de Municípios, (e.2) do Ministério 



Público, (e.3) dos Defensores Públicos, (e.4) dos Magistrados, e ainda (f) os Tribunais de Contas e (g) os 

Conselhos Municipais e Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, entre outros. Outra sugestão é de que 

entre as atividades da campanha, talvez até mesmo a primeira, seja realizado grande encontro no qual poderá ser 

ministrada palestra por integrantes da própria Receita Federal ou auditores das Cortes de Contas junto dos 

listados.  

 

PROPOSTA DE ENUNCIADO 

 

CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRIORIDADE ABSOLUTA. PROMOÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DOS 

FUNDOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES SUBSIDIADAS PELO 

IMPOSTO DE RENDA. DEVER MINISTERIAL. 1. Crianças e adolescentes são prioridade absoluta para a 

Constituição Federal. 2. O perfil  constitucional do Ministério Público impõe a atuação ativa do membro para 

proteção de seus direitos. 3. Doações subsidiadas são destinações diretas de parte do Imposto de Renda para os 

Fundos da Infância e da Adolescência (FIA). 4. São, pois, recursos certos para o custeio do FIA, bem como das 

ações, programas e atividades com ele promovidas. 5. O recebimento das doações é condicionado ao 

cadastramento e regulamentação do FIA junto à Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente 

(SNDCA). 6. Promoção de regulamentação dos FIAs junto à receita federal e encetamento de campanha para 

conscientização das destinações são, pois, deveres do Parquet.  
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Anexo 1 – Cálculo da projeção de destinação 

 

Arrecadado 2017-2018 Maranhão Piauí São Paulo Brasil 

Pessoa Jurídica R$ 448.054.802,02 R$ 350.209.575,74 R$ 55.095.640.787,30 R$ 120.219.713.618,59 

Pessoa Física R$ 704.862.101,54 R$ 561.430.259,97 R$ 106.206.469.703,25 R$ 239.477.952.334,78 

Potencial – 1% R$ 4.480.548,02 R$ 3.502.095,76 R$ 550.956.407,87 R$ 1.202.197.136,19 

Potencial – 6% R$ 42.291.726,09 R$ 33.685.815,60 R$ 6.372.388.182,20 R$ 14.368.677.140,09 

Total Potencial R$ 46.772.274,11 R$ 37.187.911,36 R$ 6.923.344.590,07 R$ 15.570.874.276,27 

Pessoa Jurídica R$ 512.952.612,84 R$ 400.061.043,72 R$ 62.191.175.999,14 R$ 141.855.542.251,57 

Pessoa Física R$ 870.714.928,36 R$ 587.476.460,60 R$ 108.957.968.456,91 R$ 248.978.824.530,19 

Potencial – 1% R$ 5.129.526,13 R$ 4.000.610,44 R$ 621.911.759,99 R$ 1.418.555.422,52 

Potencial – 6% R$ 52.242.895,70 R$ 35.248.587,64 R$ 6.537.478.107,41 R$ 14.938.729.471,81 

Total Potencial R$ 57.372.421,83 R$ 39.249.198,07 R$ 7.159.389.867,41 R$ 16.357.284.894,33 

 

1 – São três formas de tributação de renda da Pessoa Jurídica: (a) lucro real, (b) lucro presumido e (c) Simples 

Nacional. Nos dados extraídos a partir do levantamento da Receita Federal sobre as receitas arrecadadas não é 

distinguida qual a forma de tributação, por isso, a todas elas, aplicado o percentual de 1% (um por cento) para a 

dedução. Ou seja, todas foram consideradas, em tese, tributadas pelo Lucro Real (art. 260, I, ECA). 

 

2 – Como os dados consideram apenas o arrecadado, não é possível separar o que será, ainda, eventualmente 

restituído. A bem disso, os valores são considerados como projeções de “potenciais arrecadações para o FIA”. 

 

3 – No levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM)3, o potencial de arrecadação é referido 

por “Dados do último cadastro nacional finalizado em 11 de outubro de 2017, realizado pela Secretaria Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA/MDH)”, contudo, não indica os parâmetros de projeção ou a 

fonte de consulta. A projeção é, lá, por isso, maior. Por exemplo, o potencial de arrecadação do Piauí, em 2017, 

somados todos os seus municípios, seira de R$72.172.057,04 (setenta e dois milhões cento e setenta e dois mil e 

cinquenta e sete reais e quatro centavos) e não de R$37.187.911,36 (trinta e sete milhões cento e oitenta e sete 

mil novecentos e onze reais e trinta e seis centavos.  

                                                 
3  CONFEDERAÇÃO NACINAL DE MUNICÍPIOS. Fia Municipal. Conheça o potencial de captação de recursos do seu 

Município, por meio de doações dedutíveis do Imposto de Renda (IR), para aumentar as receitas do FIA. Disponível em: 

<http://www.fia.cnm.org.br/pagina/interna/confira-o-potencial-de-arrecadacao>. Acesso em 18 jul.2019. 


