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JUSTIÇA E SOLIDARIEDADE: UM ESTUDO COMPARATIVO DAS VERBAS
ARRECADADAS VIA FUNDICA ENTRE AS INSTITUIÇÕES DE CARIDADE DE

PELOTAS E RIO GRANDE

O conceito de justiça remete à idéia do indivíduo recebendo o que lhe é devido ou como um
processo distante, utilizado em tribunais para a realização de julgamentos. Daí a importância em
diferenciar justiça distributiva da comutativa. A justiça comutativa se relaciona com o egoísmo, com
a acumulação na mão de poucos, enquanto a distributiva se vincula à solidariedade, fornecendo
critérios para as políticas distributivas, tendo como objetivo fornecer o instrumento mediante o qual
possam ser avaliados os méritos relativos à distribuição, sob uma avaliação moral e ética. Em vista
disso, a pesquisa destaca a forma de viabilizar a justiça distributiva através da dedução de parte do
Imposto de Renda destinando um percentual para instituições de caridade. Uma pessoa ou empresa
pode reverter parte do seu imposto para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
(FUMDICA). Essa forma de distribuição beneficia a sociedade local, pois as instituições cadastradas
no COMDICA podem captar recursos para seus projetos de capacitação e qualificação. Assim, o
estudo pretende, através de uma análise comparativa entre os COMDICA dos municípios de Pelotas
e Rio Grande, demonstrar quanto cada cidade arrecada de verba. A proposta metodológica desta
pesquisa é de base argumentativa e documental. Para isto utilizou-se a análise bibliográfica, através
de leituras e fichamentos, interpretação da legislação e busca de dados referentes à verba arrecadada
via FUMDICA /COMDICA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). Os
resultados indicam a relevância dessa política, uma prática concreta de justiça e de solidariedade, no
sentido de distribuir a renda e diminuir diferenças sociais. Esta prática é importante para as
instituições sociais e pode gerar benefícios para a sociedade e o desenvolvimento regional. A verba
arrecadada é destinada a compra de equipamentos e aumento do espaço físico para ampliar o
atendimento e melhorar a qualificação destas crianças e adolescentes, esta verba também é
fiscalizada pelo próprio COMDICA. Essa distribuição de renda, infelizmente ainda não atinge todos
os contribuintes, pois muitas vezes estes desconhecem esta regra de dedução do imposto de renda,
pela falta de hábito e de informação de como fazer o depósito, ou de que maneira estas verbas são
repassadas e como é feita a fiscalização dos valores recebidos pelas instituições. Outra constatação é
de que a data de arrecadação via FUMDICA não é compatível com o prazo fixado para entrega da
declaração do imposto de renda, o que de certa forma inviabiliza a doação, já que os contribuintes
não sabem ainda quanto devem recolher de imposto. O imposto de renda pessoa física devido
também pode ser pago em oito parcelas a partir de 30 de abril do ano seguinte, ao passo que o
repasse deve ser feita no último dia útil do ano da doação, sendo assim o contribuinte tem de fazer
uma retificadora da declaração, caso ela tenha mudado. Já na análise das pessoas jurídicas, pode-se
constatar que o número de empresas que apuram pelo lucro real é relativamente pequeno se
comparada com a modalidade simples, que abrange um número grande de empresas no Brasil, por
volta de 260 mil. Muitas vezes os empresários que adotam a modalidade do lucro real, também
desconhecem esta forma de doação. Uma forma de viabilizar esta modalidade de arrecadação nas
instituições de caridade seria a parceria com sindicatos de contabilidade, conscientizando os
profissionais da área a deduzir uma parte do imposto a estas instituições, ou a continuar repassando
uma parte desse imposto. Outra maneira seria a Receita Federal divulgando e esclarecendo melhor
essa maneira de doação, através de palestras e pela mídia, tanto para os contadores como para a
própria sociedade, buscando também juntamente com o COMDICA, que esta doação se dê no ato da
apuração desta declaração no prazo estabelecido pela receita, assim não causando transtorno aos
contribuintes de ter de fazer uma declaração retificadora futuramente.


