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RESUMO 
 
 
O Terceiro Setor é indispensável para a sociedade por exercer funções vitais na qualidade de vida da 
população e, este fato faz com que seus relatórios contábeis sejam demonstrados de forma clara e 
legal. As normas e legislações destinadas a este setor são importantes para os alunos e os 
profissionais contábeis. O objetivo deste trabalho foi conceituar o Terceiro Setor e seu papel na 
sociedade, apresentar relatórios contábeis e verificar se as entidades elaboram suas demonstrações 
de acordo com as Leis. Os relatórios contábeis utilizados foram o Balanço Patrimonial e 
Demonstração do Resultado do Exercício dos anos 2012 e 2013 e para a compreensão dos mesmos, 
houve consulta das Notas Explicativas, dos seguintes itens: receita de doações, subvenções e 
convênios governamentais, imunidade e isenção de impostos e, contribuições, gratuidades, renúncia 
fiscal e a segregação de receitas e despesas. Os resultados demonstraram que nem todas as 
entidades apresentaram os itens levantados. Porém, todas as que apresentaram, os demonstraram 
de acordo com a legislação, de forma simples ou detalhada.  
 
Palavras-chave: Demonstrações Contábeis; Leis; Terceiro Setor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The third sector is indispensable to society by exercising vital functions in the quality of life of the 
population and this makes their accounting reports are shown with clarity and legality. The rules and 
laws aimed at this sector are important for the students and accounting professionals. The objective of 
this work was to conceptualize the Third Sector and its role in society, to submit accounting reports 
and check if the entities prepare their statements in accordance with the Laws.The accounting reports 
used were the Balance Sheet and Income Statement for the Financial Year of the years 2012 and 
2013 and for the understanding of it, there was consultation with the Explanatory Notes, the following 
items: Revenue from donations, grants and governmental arrangements, immunity and exemption of 
taxes and contributions, gratuities, tax forgone and the segregation of revenue and expenditures. The 
results show that not all entities present the items raised. However, all that presented, demonstrated in 
accordance with the legislation, in a simple or detailed.   
 
Key-words: Financial Statements; Laws; Third Sector. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 As entidades sem fins lucrativos (ESFL) pertencem ao Terceiro Setor (TS) e 

atuam em vários seguimentos relacionados ao atendimento às necessidades 

básicas e essenciais dos cidadãos, principalmente dos mais carentes, sendo 

fundamental no atendimento nas áreas da saúde, educação e assistencial social. 

Estas entidades sobrevivem principalmente de auxílios de pessoas físicas e jurídicas 

em espécime, mantimentos, trabalhos voluntários, doações, auxílios e subvenções 

governamentais, além de alguns benefícios tributários. Direitos e deveres devem ser 

cumpridos, como por exemplo: o direito de receber contribuições e o dever de 

demonstrar com clareza como elas estão sendo utilizadas. 

 A contabilidade para este setor é obrigatória e neste contexto as 

demonstrações contábeis são fundamentais, possuindo vários propósitos, como o de 

demonstrar a situação financeira e patrimonial, auxiliar nas tomadas de decisões e a 

necessidade imprescindível de atestar detalhadamente o uso dos ganhos, para tanto 

deve seguir todas as normas que regulamentam a escrituração contábil para as 

entidades sem fins lucrativos.  

 Com base no apresentado, a seguinte questão foi abordada: as 

demonstrações contábeis das empresas sem fins lucrativos estão sendo elaboradas 

de acordo com as normas contábeis?  

Partindo deste questionamento, este trabalho buscou informações dentro da 

contabilidade do terceiro setor, mais especificamente em relatórios contábeis já 

publicados, e extraiu dados que demonstraram se a contabilidade está sendo 

empregada de acordo com a sua normatização. 

Esta pesquisa é justificável pelo fato da importância notória das entidades 

sem fins lucrativos para toda a sociedade. Segundo Borba e Silveira (2010) elas 

oferecem melhorias na qualidade de vida dos cidadãos, através da priorização das 

atividades sociais e desta forma também complementam as ações governamentais. 

Além disso, esta pesquisa é um modo de demonstrar que os recursos obtidos são 

realmente utilizados para a finalidade a qual se destinam e, que para tanto também 

se atentam em cumprir todas as exigências legais, e neste contexto também 

destaca-se a importância deste trabalho para o profissional contábil e alunos do 

curso de ciências contábeis, pois apresenta aspectos relevantes quanto às Normas 
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e Leis que regem a contabilidade do terceiro setor no que tange as suas 

demonstrações contábeis. 

Portanto, o objetivo geral do trabalho aqui apresentado foi o de conceituar o 

Terceiro Setor e seu papel na sociedade, bem como apresentar as normas e 

relatórios contábeis. Os objetivos específicos visaram analisar os relatórios 

contábeis de algumas entidades do Terceiro Setor, com o intuito de constatar a 

aplicação das normas contábeis e transparência das verbas recebidas e utilizadas. 

Para atingir a finalidade a qual se destina, a metodologia de pesquisa foi de 

natureza descritiva, bibliográfica e documental e será de caráter qualitativo. 

O capítulo primeiro conceitua o Terceiro Setor e descreve algumas de suas 

certificações e benefícios legais. O segundo capítulo apresenta as normas e 

demonstrações contábeis destinadas a estas entidades. O capítulo terceiro expõe 

algumas entidades e apresenta o Balanço Patrimonial e a Demonstração de 

Resultado do Exercício dos anos 2012 e 2013 e faz uma averiguação destas 

demonstrações quanto à aplicação das normas contábeis referente a algumas 

contas contábeis. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 TERCEIRO SETOR 

 

 

1.1 Conceito do Terceiro Setor 

 

 O TS está diretamente ligado à filantropia, ou seja, trabalhos humanitários 

que visam ajudar aos semelhantes. Segundo Michaelis (s/d) filantropia é o amor à 

humanidade e a caridade. E, ainda para caridade, alguns significados são: amor de 

Deus e do próximo, benevolência, bondade, compaixão e beneficência. 

As práticas religiosas da caridade em tempos remotos influenciaram as ações 

da sociedade, fazendo com que surgisse a preocupação em ajudar ao próximo e 

buscar o bem estar-social. (ARAUJO; AZEVEDO, s/d).  

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) enfatiza: 

 

A figura da filantropia, abraçada como bandeira pelas organizações sociais, 
tem origens muito remotas no mundo grego, e quer dizer humanitarismo ou 
amor à humanidade. Este amor é traduzido em ações sociais diversas 
visando ao bem-estar da comunidade como: saúde sanitária, qualidade 
habitacional, educação infantil, conscientização de coletividade, meio 
ambiente, etc. (CFC, 2008, p. 18).  

 

Outrossim, o CFC (2008) relata que as Organizações não Governamentais 

(ONGs) internacionais contribuíam com as ESFL brasileiras por meio de doações de 

fundos e que no início da década de 90 estas ONGs sofreram com uma crise 

financeira e ao mesmo tempo voltaram-se ao atendimento da África e do Leste 

Europeu. Neste período o TS brasileiro não tinha embasamento legal e, como 

consequência surgiu à necessidade de fundamentar-se as questões legais do TS no 

Brasil e deste modo ele começou a ser financiado através do próprio setor público e 

setor privado nacional. 
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1.2 O que é Terceiro Setor 

 

O TS fundamenta-se nas atitudes de amparar, cuidar, direcionar, ensinar, 

entre outras ações filantrópicas, com a finalidade de tomar conta de pessoas, 

animais e da natureza. 

Para Oliveira e Romão (2011) as entidades do Terceiro Setor são formadas 

de pessoas jurídicas de direito privado que buscam trazer benefícios para a 

sociedade, mas que também tem obrigações a serem cumpridas. 

Martins (2006, p. 28), refere que: 

 

Nesse setor, enquadram-se as pessoas jurídicas de direito privado sem fins 
lucrativos, diferenciando-se das entidades de primeiro setor (União, 
estados, Distrito Federal, municípios e suas autarquias, empresas públicas, 
etc.) e de segundo setor (empresários, empresas industriais, comerciais e 
de serviços, etc.) quando a questão é LUCRO. 

  

 Embora haja diferenças entre as entidades pertencentes ao TS, das demais 

entidades, elas também possuem fundamentação legal que as normatizam, como 

por exemplo, a lei que as classificam como pessoa jurídica (PJ) de direito privado, 

constante no art. 44 do Código Civil (CC), dado pela Lei 10.406/2002. (BRASIL, 

2002). 

 Neste contexto, fica evidente a importância do TS, pois se difere dos demais 

setores que objetivam a lucratividade, enquanto a sua missão é zelar por um ou 

mais fins sociais, também se preocupa em adequar-se as leis que o rege. 

 

 

1.3 Classificações das entidades sem fins lucrativos 

 

 Segundo Monteiro (apud OLIVEIRA; ROMÃO, 2011, p. 10), as PJs são 

divididas por determinadas características, uma delas classificam-nas quanto a sua 

estrutura. Sendo que, o autor de acordo com a estrutura atribui como nomenclatura: 

organizações religiosas, partidos políticos, associações e fundações. E, algumas 

destas também são descritas pelo CFC (2008), que ressalta as várias funções de 

interesse público exercidas pelas ESFL compreendidas em dois grupos jurídicos:  

a) Associações; 

b) Fundações. 
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A associação surge da união de ideais não lucrativos de um grupo de 

pessoas, tendo como ponto de partida a realização de uma assembleia, onde são 

deliberados os seus objetivos e propósitos. Nesta assembleia é exposto, discutido e 

aprovado o estatuto social, realiza-se eleição para escolha dos membros da diretoria 

e administração e também é redigida ata de constituição, sendo que os atos 

constitutivos devem ser registrados na comarca e sede da entidade, no Cartório de 

Registro de Pessoas Jurídicas. (SZAZI, 2003). 

 

1.3.1 Associações 

 

 As associações são agrupadas no TS, podendo ser de cunho social e sem 

fins lucrativos, com o trabalho voltado ao atendimento das necessidades da 

sociedade, ou atender interesses únicos dos seus associados e ter interesse na 

obtenção de lucros. 

Segundo Ferreira (2008, p. 23) “As associações são pessoas jurídicas 

formadas pela união de pessoas que se organizam para a realização de atividades 

não econômicas, ou seja, sem finalidades lucrativas”. 

 “Constituem-se as associações pela união de pessoas que ser organizem 

para fins não econômicos.” (BRASIL, 2002, s/p). 

 O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) cita 

alguns tipos de associação, entre eles: 

 

Associações filantrópicas: Reúnem voluntários que prestam assistência 
social a crianças, idosos, pessoas carentes. Seu caráter é basicamente o da 
assistência social. [...] Associações de classe: Representam os interesses 
de determinada classe profissional e/ou empresarial. Ex.: Associações 
Comerciais, FIEMG. [...] (SEBRAE, 2009, p. 20). 

 

 Muitas associações são formadas por pessoas que prestam assistências 

filantrópicas e desta forma trazem diversos benefícios à sociedade, ou seja, estas 

associações são benéficas, assim sendo, são de utilidade pública. Todavia, existem 

aquelas em que os interesses são internos, defendendo somente as particularidades 

de seus associados, como nas associações de classe, exemplo: associação dos 

advogados e a dos contabilistas.  
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1.3.2 Fundações 

 

 As fundações são caracterizadas pela presença de bens que são 

imprescindíveis para a realização de sua atividade fim, normalmente não podem ser 

alienados, toda a ação desenvolvida pela fundação é controlada pelo Ministério 

Público (MP). (OLIVEIRA; ROMÃO, 2011). 

 Também destaca Führer (apud OLIVEIRA; ROMÃO, 2011, p. 16), que 

“Fundação é a pessoa jurídica composta pela organização de um patrimônio, 

destacado pelo seu instituidor para a finalidade especifica. Não tem proprietário, 

nem titular, nem sócios. Tem apenas um patrimônio gerido por curadores”. 

 A formação inicial de uma fundação se dá quando uma pessoa deseja fundar 

uma entidade e realiza sua contribuição doando bem imobilizado ou intangível, ou 

em forma monetária, através de escritura pública ou com cláusula expressa em 

testamento e, desta forma ela se torna o instituidor da fundação. (SZAZI, 2003). 

 Ainda, segundo o autor, a constituição da fundação requer aprovação do MP, 

sendo necessário apresentar documentos para serem analisados como: relação dos 

seus dirigentes, escritura pública ou testamento do instituidor, além do esboço do 

estatuto destacando de maneira clara a finalidade da fundação. Após a aprovação 

do MP, os atos constitutivos devem ser registrados no Cartório de Registro de 

Pessoas Jurídicas. 

“A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, 

culturais ou de assistência” (BRASIL, 2002, s/p). Podemos citar como exemplo de 

fundações: pastorais da infância, entidades que ensinam a arte da dança e as que 

prestam assistência em forma de doações de uso pessoal ou coletivo.  

 Com referência no que foi apresentado sobre fundações e de acordo com o 

sub tópico anterior, ao contrário das associações que são compostas por vários 

associados, a fundação é formada por um instituidor que doa seus bens para a 

atividade fim que ele deseja atender, além de depender da aprovação do MP. 

 

 

1.4 Legislação quanto a certificações e benefícios  

 

 As entidades do TS devem seguir as leis e normas aplicadas as ESFL. 
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Segundo o CFC (2008) o governo oferece benefícios as ESFL porém, 

esclarece que elas devem ter conhecimentos específicos para a adequação de leis e 

aplicação das normas contábeis pois, determinados privilégios governamentais só 

são concedidos as que seguem corretamente as regras obrigatórias. 

São várias as leis e normas que precisam ser seguidas, como por exemplo a 

Lei do Código Civil (CC) nº 10.406/02, em seu Título II, Capítulos II e III que 

caracterizam respectivamente as associações e fundações. E também algumas 

normas contábeis que segundo a Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC, 2012), 

foram publicadas pelo CFC, como por exemplo, a NBC Interpretação Técnica Geral 

(ITG) 2002, que trata das ESFL. 

 Portanto, uma entidade do TS poderá não usufruir de incentivos tributários ou 

acabar perdendo-os caso não atente em seguir a legislação que as regulamenta.   

  

1.4.1 Qualificações e títulos legais 

 

Após a constituição legal de uma entidade do TS, ela também poderá 

requerer algumas certificações, observando cada Lei pertinente à qualificação 

desejada. O Instituto Pro Bono (IPB, 2014), cita alguns exemplos: Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Utilidade Pública e Entidade 

Beneficente de Assistência Social. 

Segundo a Comissão de Direitos do Terceiro Setor da Ordem dos Advogados 

do Brasil de São Paulo (CDTS-OAB/SP, 2011), as certificações extras trazem vários  

benefícios, entre eles os de: 

a) Diferenciar as entidades que os possuem, inserindo-as num regime jurídico 

específico; 

b) Demonstrar à sociedade que a entidade possui credibilidade;  

c) Facilitar a captação de investimentos privados e a obtenção de 

financiamentos;  

d) Facilitar o acesso a benefícios fiscais;  

e) Possibilitar o acesso a recursos públicos, assim como a celebração de 

convênios e parcerias com o Poder Público e; possibilitar a utilização de 

incentivos fiscais pelos doadores. 
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Quanto mais certificações uma ESFL possui, maiores são as vantagens que 

ela pode conseguir, para tanto as interessadas devem estar atentas a cada Lei que 

define cada título, para deste modo poder usufruir de um número maior de 

benefícios. 

 

1.4.1.1 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

  

 As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) devem 

seguir a Lei 9.790 e o Decreto 3.100, ambos sancionados no ano de 1999.  

A Lei 9.790 do Congresso Nacional (CN) foi sancionada a partir de 23 de 

março de 1999, passando a vigorar nesta mesma data regulamentado assim, a 

parceria entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIPs) por intermédio da fixação do Termo de Parceria logo, estas 

entidades podem usufruir da parceria com o governo federal. (BRASIL, 1999a). 

 “[...] O grande atrativo desta forma associativa é a possibilidade de 

recebimento de dinheiro público [...]. O repasse ocorre por meio de “Parcerias” 

previstas a partir do art. 9º da Lei que cria as OSCIPs.” (CARVALHO; CASTRO, 

2008, p. 27). 

 As entidades do TS que se enquadrarem em seus artigos, o título de OSCIP, 

e assim obter o direito de firmar o Termo de Parceria, dando destaque para a 

contabilidade, pois torna obrigatório a apresentação de vários documentos para 

requerer a titulação de OSCIP, como o balanço patrimonial (BP) e a demonstração 

de resultado do exercício (DRE), ou seja, a ESFL já deve ter a contabilidade 

implantada para a enquadramento como uma OSCIP, além de regularmente fazer 

prestação de contas. Ainda em destaque na Lei 9.790/99, art. 4º, Inciso VII, letra a, 

que os Princípios Fundamentais da Contabilidade (PFC) e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC) devem ser cumpridos. (BRASIL, 1999a). 

A portaria do secretário nacional da justiça nº 24, de 11 de outubro de 2007, 

foi expedida pela necessidade de organização e regulamentação do cadastro 

nacional das ESFL, bem como das OSCIP, sendo criado o Cadastro Nacional de 

Entidades de Utilidade Pública, de responsabilidade do Ministério da Justiça 

(BRASIL, 2007a). Ainda de acordo com Ministério da Justiça (MJ), em seu portal 

eletrônico: uma ESFL poderá requerer a certificação como OSCIP, sendo entidade 
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nova ou que já tenha algum tempo em funcionamento, sendo obrigatório 

apresentação de vários documentos, entre eles: 

 
[...] os requerimentos de qualificação devem ser instruídos com o balanço 
patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, referentes ao 
exercício fiscal anterior ao pedido de qualificação. [...] 
[...] Se a entidade for constituída no ano do pedido de qualificação, exige-se 
balanço patrimonial de abertura, de acordo com o Parecer CT/CFC nº 
44/03, ratificado pelo Parecer CT/CFC nº 45/03. Nesse caso, o balanço 
deve conter, pelo menos, o Patrimônio Social da entidade, que indica a 
origem dos recursos iniciais, como doações, ainda que não integralizadas 
no ato de constituição.  
[...] Se a entidade for constituída no ano do pedido de qualificação, exige-se 
demonstração do resultado do exercício intermediária, de acordo com o 
Parecer CT/CFC nº 44/03, ratificado pelo Parecer CT/CFC nº 45/03, 
contendo as receitas e despesas efetuadas no período (como o registro dos 
atos constitutivos e atas de posse, despesas cartorárias, etc.). (BRASIL, 
2014, s/p). 

 

 Portanto, fica claro que a contabilidade é imprescindível para o TS pois, este 

setor sobrevive principalmente através de doações e convênios governamentais, 

que só são oferecidas as que se enquadram nos PFC e nas NBC. 

 Conforme o Decreto 3.100, em seu art. 11, parágrafo segundo, expedido pelo 

Poder Executivo, no que tange aos aspectos contábeis, fez a regulamentação da 

prestação de contas determinada pela Lei 9.790, descriminando as demonstrações 

contábeis obrigatórias de uma OSCIP, que são: 

a) Balanço patrimonial; 

b) Demonstrações de resultado do exercício; 

c) Demonstração das origens e aplicações dos recursos; 

d) Demonstração das mutações do patrimônio social; 

e) Notas explicativas das demonstrações contábeis; 

f) Relatório de auditoria, em alguns casos. (BRASIL, 1999b). 

 

“As entidades sociais qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIPs) devem apresentar a prestação de contas anualmente ao 

Ministério da Justiça, no período de 1º de janeiro a 31 de maio.” (BRASIL, 2014, s/p). 

As OSCIPs jamais poderão dispensar a contabilidade, visto que os relatórios 

contábeis são fundamentais para a manutenção de sua titularidade e garantia de 

seus proventos junto ao Poder Público.   
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1.4.1.2 Utilidade Pública 

  

 Conforme a CDTS-OAB/SP (2011), a certificação da Utilidade Pública é 

definida pela Lei nº 91/35; Decreto nº 50.517/61 e Decreto nº 3.415/00, outorgada 

pelo MJ e, de acordo com a legislação são concedidas as EFSL que promovem as 

áreas educacionais, culturais e artísticas, bem como as que exercem pesquisas 

científicas.  

 Há vários requisitos que as entidades devem seguir para serem certificadas 

como de Utilidade Pública, alguns deles são citados pelo IPB (s/d), que declara que 

as entidades não podem cumulativamente serem de Utilidade Pública e OSCIP, isto 

baseia-se no artigo 18 da Lei 9.790/99. O IPB cita também que, a certificação é 

necessária para usufruir da isenção da cota patronal do Instituto Nacional da 

Seguridade Social (INSS) e contempla as que promovem a educação, a pesquisa e 

a filantropia. 

 

1.4.1.3 Entidade Beneficente de Assistência Social 

 

 A legislação referente a Entidade Beneficente de Assistência Social, é tratada 

pela Constituição Federal, em seu art. 203; a Lei 12.101/09; o Decreto 7.237/10 e 

Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS). (CDTS-OAB/SP, 

2011). 

 O IPB (s/d), diz que o Certificado de Entidade Beneficente (CEAS) é 

concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social à entidade em 

funcionamento por três anos, precisam ser nacionais e, entre outras características 

também enfatiza as atividades que a entidade deve exercer, como o amparo as 

crianças e adolescentes carentes, reabilitação e integração de portadores de 

deficiência e a assistência educacional e de saúde.  

 

1.4.2 Benefícios fiscais legais 

 

  O governo federal, estadual e municipal, oferece as entidades determinados 

incentivos fiscais, imunidade e a isenção de algumas espécies tributárias, desde que 

observados os requisitos legais para cada caso. 
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 “Por estarem diretamente ligadas ao bem-estar da sociedade, o Estado 

concede algumas regalias tributárias a estas organizações e a seus financiadores 

para que sirvam como incentivo.” (MANTINS, 2006, p. 28). 

 Conforme o SEBRAE (2009), a Constituição Federal, prevê que a imunidade 

tributária se dá quando em uma determinada sociedade não incide o recolhimentos 

de impostos e taxas, sendo o caso das ESFL e das que não obtêm renda. E cita 

como exemplo a imunidade ao Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ). 

 Os benefícios fiscais legais são auxílios de modo indireto que trazem 

economia monetária, podendo ser revertidos dentro das ESFLs na forma de 

benfeitorias, ou seja são uma forma de contribuição governamental indireta 

oferecida às entidades do Terceiro Setor. 

 

1.4.2.1 Imunidade tributária  

 

De acordo com Martins (2006, p. 30) a imunidade tributária: 

 
[...] consiste na limitação constitucional ao Poder de Tributar do Estado, em 
face de certas pessoas, atos e fatos, conforme especificados na’ 
Constituição Federal. Neste caso, a imunidade se justifica por meio da 
renúncia do Estado à parte de sua arrecadação como meio de 
reconhecimento da sua impossibilidade em prestar determinados serviços 
que são, em princípio, de sua alçada. 

 

 O Imposto sobre a Renda (IR), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o 

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), são alguns dos 

exemplos citados por Carvalho e Castro (2008). 

No que se refere ao Estado, temos o governo federal, estadual e municipal 

que possuem os limites no poder de tributar determinados tipos de tributos a certas 

empresas. 

Existem algumas exigências legais para o direito a imunidade tributária, como 

por exemplo as descritas na Lei nº 9.532 do CN, artigo 12, entre eles a não 

remuneração em qualquer forma aos dirigentes, a aplicação dos seus recursos 

somente em prol aos objetivos sociais, a guarda por cinco anos e conservação de 

todos os documentos de suas operações de receitas e despesas e demais 

documentos que modifiquem a sua situação patrimonial, além de manter 

escrituração completa de receitas e despesas em livros próprios e formais, de modo 

a assegurar a exatidão da movimentação. (BRASIL, 1997). 
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Carvalho e Castro (2008) reforçam que o gozo da imunidade e, também da 

isenção tributária é somente sobre as atividades que corresponderem à sua 

finalidade principal, ficando de fora os demais ganhos, que devem ser tributados 

como as empresas do Segundo Setor. 

Denota-se que a ESFL para ser imune a certos tributos deve manter toda sua 

estrutura de forma organizada e enquadrada na lei, do contrário poderá 

descaracterizar o benefício e consequentemente poderá deixar de receber esta 

prerrogativa. 

 

1.4.2.2 Isenção tributária 

 

“Podemos definir como um “favor legal” do Estado, o qual abre mão de 

receber determinado tributo em relação a algum fato ou ato específico.” (MARTINS, 

2006, p. 32). 

 
As isenções podem ser definidas como uma das espécies de exclusão do 
crédito tributário, ou, em outras palavras, uma espécie de renúncia fiscal. 
Isso quer dizer que o Estado pode tributar (diferente da imunidade, em que 
o Estado não pode, porque assim determinou a Constituição Federal), mas 
deixa de fazê-lo em função de razões específicas [...] (IPB, s/d, p. 38).  

 

Martins (2006) refere que contribuições de melhorias e taxas são alguns 

exemplos de isenção. 

 A isenção tributária só é direito das ESFL que obedecem a sua determinação  

legal, entre elas a Lei nº 9.532 do CN, artigo 15, que diz que somente as ESFL de 

caráter recreativo, cultural e cientifico e demais associações civis que prestem 

serviços sem fins lucrativos obtêm o direito da isenção do Imposto de Renda da 

Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL). 

(BRASIL, 1997). 

A isenção tributária torna a entidade dispensada do pagamento de alguns 

tributos, enquanto que a imunidade tributária a torna livre de alguns tributos desde a 

sua fundação. 
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1.4.2.3 INSS patronal 

 

Segundo Martins (2006), as entidades beneficentes de assistência social que 

possuem a certificação de utilidade pública federal e/ou a certificação de fins 

filantrópicos e, que também cumpram os requisitos do Conselho Nacional de 

Assistência Social são isentas do pagamento da contribuição destinada a 

Seguridade Social, com relação a quota patronal. 

 

Isenção da Contribuição Previdenciária é a isenção da cota patronal, ou 
seja, isenção da contribuição dos 20% à Previdência Social incidente sobre 
a folha de salários da instituição empregadora. É a permissão de não 
recolher ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a devida contribuição 
sobre a folha de salários da entidade. (PREVIDENCIA, 2014, s/p). 

 

Para tanto, também devem observar a Lei 12.101, do CN, em seu artigo 29, 

que lista os requisitos ao benefício do INSS, alguns deles: não remuneração aos 

diretores e outros cargos semelhantes, aplicação de rendas somente em seus 

objetivos institucionais, ter certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), entre outros, assim como manter 

escrituração contábil, de acordo com as normas do CFC. (BRASIL, 2009).  

 Este benefício é muito importante para as ESFL, pois há uma redução 

expressiva no montante do imposto recolhido mensalmente à Previdência Social, 

portanto é muito compensatório seguir as instruções legais inerentes a isenção da 

quota patronal do INSS. 

 

1.4.2.4 Incentivos fiscais 

 

Segundo IPB (s/d), além das ESFL obterem incentivos fiscais como 

imunidade e isenção tributária, que são denominados de fomento ao terceiro setor, o 

governo também oferece indiretamente estímulos fiscais as pessoas ou empresas 

através da realização de doações. 

 

[...] os incentivos fiscais às doações são dirigidos aos financiadores de 
projetos sociais ou culturais. [...] Assim o Poder Público estimula a criação 
de uma infraestrutura de apoio às organizações do terceiro setor, segundo a 
qual o setor privado – empresas, bancos, etc. – custeia as atividades 
daquelas organizações. (IPB, s/d, p. 41). 
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“Os incentivos fiscais são estímulos criados pelo Estado para impulsionar, por 

meio de parcerias com a iniciativa privada, determinados setores e atividades de 

relevância para a política econômica de um país.” (MARTINS, 2006, p. 33). 

O IPB (2014) alude que de modo geral o incentivo fiscal referente a doações 

são a dedução dos valores sobre a base de cálculo do Imposto de Renda e, que as 

doações vem tanto de pessoas jurídicas como de pessoas físicas. 

Há, no entanto outros tipos de incentivos fiscais. Martins (2006) cita alguns 

incentivos, entre eles: 

a) Lei de Incentivo Fiscal à Cultura – nº 9.874/99: trata dos incentivos a cultura, 

como por exemplo incentivos a música erudita e instrumental; 

b) Lei Rouanet – Lei nº 8.313/91: criada para apoiar as áreas artísticas-culturais, 

exemplos: teatro, dança, opera, música, circo, entre outros. 

c) Lei do Audiovisual – Lei nº 8.685/93: incentivas as obras brasileiras 

cinematográficas. 

a) Fundo da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.096/90: criou o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, se preocupa com o atendimento infanto-juvenil. 

 

Nota-se que o governo brasileiro preocupa-se em atender às necessidades da 

população, agindo de forma direta ou indireta para suprir as carências sociais.  

O atendimento aos problemas sociais é de forma direta quando há 

transferências de verbas do governo através de doações e subvenções. E a forma 

indireta realizada através de isenções, imunidades tributárias e alguns incentivos 

fiscais concedidos as ESFL.E, também ao gerar estímulo ao segundo setor para que 

contribuam com o TS, pois as empresas que realizam doações as ESFL podem se 

beneficiar com reduções ou isenções nas taxas tributárias. E deste modo, o TS 

consegue manter suas funções sociais. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2 NORMAS CONTÁBEIS 

 

 

 Definem Imeton e Kraemer (2008), que para o TS são aplicados os Princípios 

Fundamentais da Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade e as 

Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, editados pelo CFC.  

Os autores ainda destacam as NBC destinadas ao TS mas, que 

posteriormente foram revogadas pelo CFC, informações estas extraídas de seu 

portal na internet, em normas brasileiras de contabilidade, na aba legislação 

ilustradas no quadro 1. 

 
Quadro 1: Normas antigas X Normas atuais do TS. 

NORMAS ANTIGAS NORMAS ATUAIS 

RESOLUÇÕES DESCRIÇÃO RESOLUÇÕES DESCRIÇÃO 

NBC T 2.2 
(597/1985) 

Da documentação 
contábil 

ITG 2000 
(1330/2011, alterada 
pela ITG 2000 
(R1)/2014) 

Escrituração contábil 
NBC T 2.5 
(612/1986) 

Das contas de 
compensação 

NBC T 3 
(686/1990, 
alteradas pelas 
847/1999, 
887/2000 e 
1049/2005) 

Conceitos, conteúdo 
e nomenclatura das 
demonstrações 
contábeis. 

 
(1283/2010) 

 
 
Revogou as 
Resoluções do CFC 
que tratam da NBC 
T 3, NBC T 4 e NBC 
T 6 
 

NBC T 4 
(732/1992, alterada 
pela 846/1999) 

Da avaliação 
patrimonial  

NBC T 6 
(737/1992) 
 

Da divulgação das 
demonstrações 
contábeis 

NBC T 10.4 
(837/1999) 

Aspectos contábeis 
para fundações 

 
ITG 2002 

(1409/2012) 

 
 
Entidades sem fins 
lucrativos 

NBC T 10.18 
(838/1999, alterada 
pela 852/1999) 

Aspectos contábeis 
para entidades 
sindicais e 
associações de 
classe 

NBC T 10.19 
(877/2000, alterada 
pelas 926/2001 e 
966/2003) 

Aspectos contábeis 
para entidades sem 
fins lucrativos 

NBC T 19.4 
(1026/2005, 

Incentivos fiscais, 
subvenções, 

NBC TG 07 
(1305/2010, alterada 

Subvenção e 
assistência 
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revogada pela 
1143/2008) 

contribuições, 
auxílios e doações 
governamentais 

pela 1329/2011 e 
pela NBC TG 07 
(R1)/2013)  

governamental 

Fonte: CFC (s/d). 

 

 São várias as normas contábeis que as entidades do TS devem se atentar e, 

destas normas dependem muitos benefícios portanto, é de suma importância seguir 

corretamente cada uma delas. 

 A figura do profissional contábil neste ramo é essencial para que as 

movimentações e relatórios contábeis sejam feitos de acordo com a lei, já que o 

contabilista possui conhecimentos específicos e técnicos para trabalhar com a 

contabilidade do TS. Neste contexto, percebe-se que muitas normas e resoluções 

publicadas para o TS são claramente observadas nas demonstrações contábeis. 

As demonstrações contábeis são obrigatórias e fundamentais para avaliação 

da movimentação da entidade do TS. 

A Fundação Brasileira de Contabilidade diz que: 

 
O conjunto completo de demonstrações contábeis das Entidades do 
Terceiro Setor deve incluir, no mínimo, as seguintes demonstrações:  
a) balanço patrimonial ao final do período;  
b) demonstração do resultado do período de divulgação;  
c) demonstração das mutações do patrimônio líquido para o período de 
divulgação;  
d) demonstração dos fluxos de caixa para o período de divulgação;  
e) notas explicativas compreendendo o resumo das políticas. (FBC, 2012,  
p. 19). 

  

Todas as demonstrações devem ser elaboradas periodicamente e necessitam 

ser divulgadas a toda sociedade através dos meios de comunicação como jornal e 

internet. 

 

 

2.1 Divulgações das demonstrações contábeis 

 

 As divulgações dos relatórios contábeis são fundamentais para transmitir 

transparência no uso dos recursos ganhos da sociedade e do governo. Segundo 

Borba e Silveira (2010), a evidenciação contábil, transmite transparência a 

sociedade, mostrando que a sua atividade é de grande valor a todos e isto acaba 

gerando créditos, ou seja, pontos positivos perante toda a comunidade. 
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 A FBC (2012) defende que as demonstrações contábeis das ESFL devem ser 

apresentadas ao menos uma vez a cada ano. 

 Segundo Nascimento e Olak (2010), as ESFL tem a obrigatoriedade de 

publicar suas demonstrações contábeis, seja para atender à requisitos para 

certificações, como exemplo para o Título de Utilidade Pública Federal, onde a 

entidade deve prestar contas ao MJ de forma anual, até o dia 30 de abril e (esta 

prestação de contas exige prova de publicação de suas demonstrações) ou para 

usufruir de benefícios governamentais, como possibilidade de obter isenção da cota 

patronal do INSS, receber subvenções e auxílios, dentre outras.  

 Seja pela transparência ou determinação legal todas as entidades do TS tem 

a necessidade de publicar as suas demonstrações contábeis de modo que qualquer 

interessado tenha acesso a esses relatórios nos meios de comunicação.  

 

 

2.2 Demonstrações contábeis do TS 

 

 As demonstrações contábeis utilizadas pelo TS são: Balanço Patrimonial, 

Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstrações das Mutações do 

Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas (CFC, 

2012) 

Serão abordados nos sub tópicos a seguir. 

 

2.2.1  Balanço Patrimonial 

 

 Segundo Reis (2009), o Balanço Patrimonial (BP) é dividido em dois grandes 

grupos: à esquerda todas as aplicações em bens e direitos, denominados “Ativos” e 

à direita todas as fontes que possibilitam as aplicações do ativo, denominado 

“Passivo”. Também destaca que as obrigações do passivo são de direito de 

terceiros, enquanto que, o patrimônio liquido (PL) é de propriedade da entidade e 

dos proprietários. 

 Há algumas diferenças nas demonstrações contábeis entre empresas que 

são do segundo setor e as entidades do TS. Ebsen e Laffin (2004, p. 19) fazem 

alguns apontamentos, entre eles destacam que conforme legislação contábil para o 

TS “[...] a conta Capital deve ser substituída por Patrimônio Social, integrando o 
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grupo Patrimônio Liquido, e a conta Lucros ou Prejuízos Acumulados por Superávit 

ou Déficit do Exercício”. 

 Para Nascimento e Olak (2010), superávit é o mesmo que superar de forma 

positiva e quando há sobras monetárias no resultado, ao contrário de déficit que 

representa que as verbas não foram suficientes para atender as despesas do 

período, ou seja, mostra o valor que faltou para completar o período. 

 Martins (apud NASCIMENTO; OLAK, 2010, p. 73), refere sobre o TS que  

“pela própria natureza, não se utilizam as expressões lucro ou prejuízo nessas 

instituições, sendo substituídas por superávit e déficit (melhor do que sobras e 

perdas, a nosso ver)”. Segue modelo no quadro 2. 

 

Quadro 2: Balanço Patrimonial. 

 20x1 20x0 

ATIVO   

Circulante   

Caixa e Equivalentes de Caixa   

       Caixa   

       Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição   

       Banco C/Movimento – Recursos com Restrição    

       Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição   

       Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição   

Créditos a Receber   

       Mensalidades de Terceiros   

       Atendimentos Realizados   

       Adiantamentos a Empregados   

       Adiantamentos a Fornecedores   

       Recursos de Parcerias em Projetos   

       Tributos a Recuperar   

       Despesas Antecipadas   

Estoques   

       Produtos Próprios para Venda   

       Produtos Doados para Venda   

       Almoxarifado / Material de Expediente   

   

Não Circulante   

 Realizável a Longo Prazo   

      Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição   

      Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição   

      Valores a Receber           

 Investimentos   

      Investimentos Permanentes   

 Imobilizado   

      Bens sem Restrição   

      Bens com Restrição   

      (-) Depreciação Acumulada   

 Intangível        
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      Direitos de Uso de Softwares   

      Direitos de Autor e de Marcas   

      (-) Amortização Acumulada   

   

PASSIVO   

  Circulante   

      Fornecedores de bens e serviços   

      Obrigações com Empregados   

      Obrigações Tributárias   

      Empréstimos e Financiamentos a Pagar   

      Recursos de Projetos em Execução   

      Recursos de Convênios em Execução   

      Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar   

   Não Circulante   

      Empréstimos e Financiamentos a Pagar   

      Recursos de Projetos em Execução   

      Recursos de Convênios em Execução   

      Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar   

   Patrimônio Líquido   

      Patrimônio Social   

      Outras Reservas   

      Ajustes de Avaliação Patrimonial   

      Superávit ou Déficit Acumulado   

Fonte: CFC (2012). 

 

 De acordo com o BP apresentado, podem-se perceber algumas contas 

patrimoniais especificas do TS, como exemplo, para o Ativo: banco conta movimento 

– recursos sem restrição, banco conta movimento – recursos sem restrição, 

aplicações financeiras – recursos com restrição, aplicações financeiras – recursos 

sem restrição, mensalidades de terceiros e produtos doados para venda; e para o 

Passivo: recursos de projetos em execução, recursos de convênios em execução e 

subvenções e assistências governamentais a realizar.  

 Para Imeton e Kraemer (2008, p. 303) “O Balanço Patrimonial é uma 

demonstração indispensável a qualquer tipo de organização, quer explore ou não 

atividade lucrativa”. 

 O BP deve ser elaborado de acordo com as necessidades da empresa mas, 

deve-se sempre observar o modelo dado pela legislação a qual ela está inserida, 

deste modo, à demonstração contábil possuirá embasamento legal, gerando 

informações importantes e confiáveis para todos os usuários e, possibilitando 

inclusive acertadas tomadas de decisões.  
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2.2.2 Demonstração do Resultado do Exercício 

 

 A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) tem a finalidade de apurar 

o superávit ou déficit para entidades do TS e lucro ou prejuízo para as demais 

entidades. 

 Nascimento e Olak (2010) subentendem que a melhor nomenclatura para a 

DRE do TS é Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício. 

 “A Demonstração do Resultado do Exercício é uma peça contábil que mostra 

o resultado das operações sociais – lucro ou prejuízo [...].” (REIS, 2009, p. 98). Para 

o autor o demonstrativo traz em sequencia lógica, todos os fatores que influenciam, 

para mais ou para menos, o resultado do período, tornando-o um instrumento de 

analise econômico-financeira rico em informações e preciosa fonte para tomadas de 

decisões.  

 Assim como o BP, a DRE do TS tem as suas particularidades, observadas no 

modelo no quadro 3. 

 

Quadro 3: Demonstração do Resultado do Exercício. 

 20x1 20x0 

RECEITAS OPERACIONAIS   

  Com Restrição   

      Programa (Atividades) de Educação   

      Programa (Atividades) de Saúde    

      Programa (Atividades) de Assistência Social   

      Programa (Atividades) de Direitos Humanos   

      Programa (Atividades) de Meio Ambiente   

      Outros Programas (Atividades)    

      Gratuidades   

      Trabalho Voluntário   

      Rendimentos Financeiros   

  Sem Restrição   

      Receitas de Serviços Prestados   

      Contribuições e Doações Voluntárias   

      Ganhos na Venda de Bens   

      Rendimentos Financeiros    

      Outros Recursos Recebidos   

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS   

  Com Programas (Atividades)   

      Educação   

      Saúde    

      Assistência Social   

      Direitos Humanos   

      Meio Ambiente   

      Gratuidades Concedidas   

      Trabalho Voluntário   
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RESULTADO BRUTO   

DESPESAS OPERACIONAIS   

  Administrativas   

      Salários    

      Encargos Sociais   

      Impostos e Taxas   

      Aluguéis   

      Serviços Gerais   

      Manutenção    

      Depreciação e Amortização   

      Perdas Diversas   

 Outras despesas/receitas operacionais   

   

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)   

   

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO   

Fonte: CFC (2012). 

  

 Assim como no BP, a DRE do TS também é percebível algumas contas 

contábeis que são especificas para o TS, como por exemplo: receitas/despesas 

operacionais de programas (atividades) que podem ser de educação, saúde, 

assistencial social, direitos humanos ou meio ambiente, contribuições e doações 

voluntárias e gratuidades. 

 A conta denominada “gratuidades”, constante na DRE, tem o objetivo principal 

de registrar os valores econômicos referentes às gratuidades, que são os benefícios 

obtidos e concedidos ao TS, bem como os valores referentes à trabalhos 

voluntários. Sendo que o confronto dos valores dos benefícios obtidos e concedidos, 

assim como o trabalho voluntario deverão gerar um resultado. (OLAK; 

NASCIMENTO, 2010).  

 Conforme Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014, da presidência da república, 

a segregação de receitas e despesas na DRE é de extrema importância, sendo 

exigência legal para a obtenção do beneficio da isenção das contribuições para 

seguridade social e, também para certificação de entidade beneficente de 

assistência social. 

 

Art. 3
o
  A certificação ou sua renovação será concedida à entidade que 

demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, o cumprimento 
do disposto nos Capítulos I a IV deste Título, isolada ou cumulativamente, 
conforme sua área de atuação, e que apresente os seguintes documentos: 
[...] VIII - demonstração do resultado do exercício e notas explicativas, com 
receitas e despesas segregadas por área de atuação da entidade, se for o 
caso.[...] 
Art. 12.  As entidades de que trata esta Seção deverão manter escrituração 
contábil com registros segregados de modo a evidenciar o seu patrimônio, 
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as suas receitas, os custos e despesas de cada área de atuação, conforme 
normas do Conselho Federal de Contabilidade. 
Parágrafo único.  Os registros de atos e fatos devem ser segregados por 
área de atuação da entidade e obedecer aos critérios específicos de cada 
área, a fim de possibilitar a comprovação dos requisitos para sua 
certificação como entidade beneficente de assistência social. 
(PRESIDENCIA DA REPÚBLICA, 2014, s/p). 

  

 Sendo assim, a segregação é de importância fundamental para a entidade, a 

fim de comprovar, renovar e solicitar o título de entidade beneficente de assistência 

social além, dos benefícios oferecidos em função desse título.  

 A DRE do TS pode apresentar superávit, quando deduzido de sua receita 

bruta todos seus gastos, custos e despesas e obtiver resultado positivo, ou seja, 

credor, ou ainda pode apresentar déficit, se o resultado for negativo, ou seja, 

devedor. 

 

2.2.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 

 A Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido (DMPL), demonstram 

as alterações ocorridas no PL da ESFL e demais empresas. Segundo Imeton e 

Kraemer (2008), essa demonstração explica como e o porquê das contas do 

patrimônio liquido social sofreram variações em um determinado período, além de 

também ser ferramenta para tomadas de decisões. 

 Conforme quadro 4 há um modelo de DMPL específico para as entidades 

sem fins lucrativos.  

 
Quadro 4: Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

Em 31/12/20x1 

 Patrimônio 
Social 

Outras  
Reservas 

Ajustes de 
Avaliação 
Patrimonial 

Superávit 
/ Déficit 
 

Total do 
Patrimônio 
Líquido 

Saldos iniciais  
em  
31.12.20x0 

X - - X X 

Movimentação  
do  
Período 

     

Superávit / Déficit  
do Período 

   X X 

Ajustes de Avaliação 
Patrimonial 

  X  X 

Recursos de Superávit 
com Restrição 

 X  (X) - 



33 
 

Fonte: CFC (2012). 

 

 De acordo como o modelo exposto pode-se notar que a DMPL demonstra os 

valores das movimentações do período (superávit, déficit, ajustes de avaliação 

patrimonial, recursos de superávit com restrição e transferência de superávit de 

recursos sem restrição) e saldos iniciais e finais das contas do patrimônio social, 

outras reservas, ajustes de avaliação patrimonial, superávit/déficit e também do total 

do PL, ou seja, evidencia todas as mudanças do PL do exercício. 

 

2.2.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

 Segundo Nascimento e Olak (2010), a Demonstração dos Fluxos de Caixa 

(DFC), evidencia recebimentos e pagamentos de um determinado período e deste 

modo possibilita a visualização dos saldos existentes para futuros compromissos 

vincendos.  

De modo geral, as informações contidas na DFC possibilita aos usuários a 

avaliação da capacidade da entidade gerar caixa e seus equivalentes e também 

possibilita a análise da necessidade das entidades para utilização destes fluxos de 

caixa. (CFC, 2012). 

 Estas características são observadas a seguir no quadro 5, em que consta a 

DFC pelo método direto. 

 
Quadro 5: Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto. 

Transferência de 
Superávit de Recursos 
sem Restrição 

X   (X) 
 
- 

Saldos finais  
em  
31/12/20x1 

X X X - X 

 20x1 20x0 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais     

Recursos Recebidos     

 Entidades Governamentais 3,00  2,00  

 Entidades Privadas 3,00  1,00  

 Doações e Contribuições Voluntárias 1,00  1,00  

 Próprios 1,00  2,00  

 Rendimentos Financeiros 1,00  1,00  

 Outros 1,00  1,00  

Pagamentos Realizados     

 Aquisição de bens e Serviços – Programas     
 (Atividades) Executados 

(3,00)  (2,00)  
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Fonte: CFC (2012). 

 

A DFC pode ser elaborada pelo método direto apresentado no quadro anterior 

ou pelo método indireto conforme quadro 6, sendo que a elaboração desta 

demonstração contábil fica a escolha da entidade. 

 

Quadro 6: Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto. 

 Salários e Encargos Sociais do Pessoal    
 Administrativo    

(1,00)  (1,00)  

 Contribuições Sociais, Impostos e Taxas (0,00)  (0,00)  

 Outros Pagamentos (1,00)  (1,00)  

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades 
Operacionais 

 5,00  4,00 

     

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento     

 Recursos Recebidos pela Venda de Bens  1,00  2,00  

 Outros Recebimentos por Investimentos   
 Realizados  

1,00  1,00  

 Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (3,00)  (4,00)  

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades 
de Investimento       

 (1,00)  (1,00) 

     

Fluxo de Caixa das Atividades de 
Financiamento 

    

 Recebimentos de Empréstimos  1,00  3,00  

 Outros Recebimentos por Financiamentos 1,00  1,00  

 Pagamentos de Empréstimos (2,00)  (2,00)  

 Pagamentos de Arrendamento Mercantil (2,00)  (3,00)  

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades 
de Financiamento 

 (2,00)  (1,00) 

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes 
de Caixa 

 2,00  2,00 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do 
Período 

 3,00  1,00 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do 
Período 

 5,00  3,00 

 20x1 20x0 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais     

 Superávit (Déficit) do Período 1,00  1,00  

 Ajustes por:     

   (+) Depreciação 1,00  1,00  

   (+) Amortização 1,00  1,00  

   (+) Perda de Variação Cambial 1,00  0,00  

   (-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado (1,00)  (1,00)  

Superávit (Déficit) Ajustado  3,00  2,00 

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes     

  Mensalidades de Terceiros 2,00  3,00  

  Atendimentos Realizados 4,00  3,00  

  Adiantamentos a Empregados (1,00)  (1,00)  

  Adiantamentos a Fornecedores (1,00)  (1,00)  
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Fonte: CFC (2012).  

 

 Matarazzo (apud IMETON; KRAEMER, 2008) refere que os principais 

objetivos da DFC são: a avaliação das opções de investimento, avaliação e 

monitorização do controle ao longo tempo das decisões de reflexos monetários nas 

tomadas de decisões, avaliação das situações atuais e futuras do caixa, 

precavendo-se da situação de liquidez e assegurar se os excessos de caixa estão 

sendo praticados. 

  Recursos de Parcerias em Projetos (1,00)  (1,00)  

  Tributos a Recuperar 1,00  1,00  

  Despesas Antecipadas (1,00)  (1,00)  

  Outros Valores a Receber 2,00 5,00 1,00 4,00 

 Aumento (Diminuição) nos Passivos  
 Circulantes 

    

 Fornecedores de bens e serviços  (3,00)  (2,00)  

 Obrigações com Empregados (2,00)  (1,00)  

 Obrigações Tributárias (1,00)  (1,00)  

 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 4,00  3,00  

 Recursos de Projetos em Execução (2,00)  (1,00)  

 Recursos de Convênios em Execução (1,00)  (1,00)  

 Subvenções e Assistências Governamentais 3,00  2,00  

 Outras Obrigações a Pagar (1,00) (3,00) (1,00) (2,00) 

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades 
Operacionais 

 5,00  4,00 

     

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento     

 Recursos Recebidos pela Venda de Bens  1,00  2,00  

 Outros Recebimentos por Investimentos  
 Realizados  

1,00  1,00  

 Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (3,00)  (4,00)  

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades 
de Investimento       

 (1,00)  (1,00) 

     

Fluxo de Caixa das Atividades de 
Financiamento 

    

 Recebimentos de Empréstimos  1,00  3,00  

 Outros Recebimentos por Financiamentos 1,00  1,00  

 Pagamentos de Empréstimos (2,00)  (2,00)  

 Pagamentos de Arrendamento Mercantil (2,00)  (3,00)  

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades 
de Financiamento 

 (2,00)  (1,00) 

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes 
de Caixa 

 2,00  2,00 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do 
Período 

 3,00  1,00 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do 
Período 

 5,00  3,00 
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 As empresas podem optar pela elaboração da DFC pelo método direto ou 

indireto. Ela é mais um demonstrativo contábil importante para avaliação e controle, 

e, contribui para melhores resultados. 

  

2.2.5 Notas explicativas às demonstrações contábeis 

 

Segundo Nascimento e Olak (2010) as notas explicativas têm o objetivo de 

explicar os principais critérios adotados pela Contabilidade para elaborar 

demonstrações contábeis e esclarecer algumas operações realizadas pela 

organização que estão refletidas monetariamente nas mesmas. 

 Ainda segundo os autores, as empresas de modo geral devem complementar 

suas demonstrações com tais notas explicativas para auxiliar seus usuários a melhor 

compreendê-las. 

 Resolução nº. 1409/2012 do CFC as notas explicativas devem conter pelo 

menos as seguintes informações:  

(a) contexto operacional da entidade, incluindo a natureza social e econômica e 

os objetivos sociais; 

(b) os critérios de apuração da receita e da despesa, especialmente com 

gratuidade, doação, subvenção, contribuição e aplicação de recursos; 

(c)  a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas 

demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse; 

(d)  as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e as 

responsabilidades decorrentes dessas subvenções; 

(e)  os recursos de aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes de 

tais recursos; 

(f)   os recursos sujeitos a restrição ou vinculação por parte do doador; 

(g)  eventos subsequentes à data do encerramento do exercício que tenham, 

ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os 

resultados futuros da entidade; 

(h)  as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações 

em longo prazo; 

(i)   informações sobre os seguros contratados; 
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(j)   a entidade educacional de ensino superior deve evidenciar a adequação da 

receita com a despesa de pessoal, segundo parâmetros estabelecidos pela 

Lei das Diretrizes e Bases da Educação e sua regulamentação; 

(k)   os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, 

amortização e exaustão do ativo imobilizado, devendo ser observado a 

obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida 

útil; 

(l)  segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais atendimentos 

realizados pela entidade; 

(m) todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de forma 

segregada, destacando aquelas que devem ser utilizadas na prestação de 

contas nos órgãos governamentais, apresentando dados quantitativos, ou 

seja, valores dos benefícios, número de atendidos, número de 

atendimentos, número de bolsistas com valores e percentuais 

representativos; 

(n) a entidade deve demonstrar, comparativamente, o custo e o valor 

reconhecido quando este valor não cobrir os custos dos serviços 

prestados. (CFC, 2012). 

 

As notas explicativas são informações anexadas ao balanço patrimonial para a 

explicação da elaboração contábil da entidade, ou seja, os valores patrimoniais são 

apresentados nos diversos relatórios contábeis e as notas explicativas vêm para 

facilitar o entendimento dos saldos e contas contábeis. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3 ASPECTOS CONTÁBEIS DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 

  

 Para a realização do trabalho foram analisadas algumas demonstrações 

contábeis, publicados nos sites das próprias entidades, em específico o Balanço 

Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de algumas entidades do 

TS localizadas no município de Ourinhos-SP e também de entidades pesquisadas 

através de sites da internet. Ressalta-se que, as entidades deste setor devem fazer 

a publicação de suas demonstrações contábeis. 

 A FBC (2012) defende que as demonstrações contábeis das ESFL devem ser 

apresentadas ao menos uma vez a cada ano. 

 Através da publicação as ESFL demonstram o uso de todos os recursos 

ganhos da sociedade e do governo. De acordo com Nascimento e Olak (2010, 

p.216) “De forma geral, essa prestação de contas anual será feita à comunidade em 

geral através de publicidade desses documentos e, no caso das fundações de direito 

privado, deve continuar sendo enviada ao Ministério Público.” 

 Os BPs e as DREs verificadas correspondem aos anos 2012 e 2013, sendo 

que, do conjunto de demonstrações (BP e DRE) das cinco entidades analisadas, 

três conjuntos foram extraídas em sites próprios e duas foram cedidas pelas ESFLs. 

 A análise foi realizada com o auxílio de Notas Explicativas, dos seguintes 

itens: Receita de Doações, Subvenções e Convênios Governamentais, Imunidade e 

Isenção de Impostos e Contribuições, Gratuidades e Renúncia fiscal e também a 

forma de Segregação de Receitas e Despesas, demonstradas no BP e na DRE. 

 Para facilitar os dados reclassificamos as entidades com as letras A, B, C, D e 

E.  

 

3.1 Entidades analisadas  

  

As entidades participantes são: Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Ourinhos, Fundação Educacional Miguel Mofarrej, Fundação Gol de 

Letra, Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar e Santa Casa de 
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Misericórdia de Ourinhos. E, neste trabalho estão representadas respectivamente 

pelas letras: A, B, C, D e E. 

Destaca-se que as entidades C e D não apresentaram notas explicativas. 

 

3.1.1 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos – APAE 

Ourinhos 

 

 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos (APAE 

Ourinhos, aqui representada como entidade “A”, é entidade filantrópica, fundada em 

19 de junho de 1968, que possui trabalho voltado ao atendimento de pessoas 

portadoras de deficiência mental e/ou múltipla, as que apresentam autismo, além de 

auxiliar as suas famílias, e para tanto, trabalha sem a pretensão de obter lucros, 

sendo que os atendimentos são nas áreas da assistência social, educação e saúde 

a toda a população de Ourinhos. (APAE OURINHOS, s/d). 

 Os relatórios contábeis foram extraídos do site da entidade.  

 

3.1.2 Fundação Educacional Miguel Mofarrej – FEMM  

 

 A Fundação Educacional Miguel Mofarrej (FEMM), aqui representada como 

entidade “B”, é uma sociedade de direito privado, sem fins lucrativos, que foi 

instituída como entidade em 29 de dezembro de 1970. Localiza-se no município de 

Ourinhos, estado de São Paulo, tendo como finalidade social a propagação e 

progresso do ensino a toda região e também no país. (FACULDADES 

INTEGRADAS DE OURINHOS, s/d). 

 De acordo com os seus relatórios contábeis, a FEMM é composta por duas 

instituições de ensino, que são: FIO e o Colégio Santo Antônio – Objetivo, ambos 

instalados em Ourinhos, estado de São Paulo. (FEMM, 2014). 

 Os relatórios contábeis foram fornecidos pela própria entidade.  

 

3.1.3 Fundação Gol de Letra – FGL  

 

 A Fundação Gol de Letra, aqui representada como entidade “C”, é sediada 

em São Paulo e no Rio de Janeiro, é uma fundação que visa contribuir com a 

educação de crianças e jovens carentes, através de diversos programas 
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assistências, como por exemplo: Virando o Jogo, atual Programa de Jovens e A 

Cara da Vila. Foi fundada em 10 de dezembro de 1998 na cidade de São Paulo, 

depois seu trabalho foi disseminado à cidade de Rio de Janeiro e também possui 

projetos sociais em Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. (FGL, s/d). 

Os relatórios contábeis foram extraídos do site da entidade.  

 

3.1.4 Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar – FAMESP  

 

 A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP), aqui 

representada como entidade “D”, é uma pessoa jurídica de direitos privados sem fins 

lucrativos, fundada em 30 de junho de 1981, localizada no município de Botucatu, 

estado de São Paulo, tendo caráter beneficente de assistência social na área da 

saúde, e atende em várias unidades assistenciais de saúde sob sua gestão e nos 

seus hospitais, Hospital Dia da Aids e Hospital das Clinicas da Faculdade de 

Medicina de Botucatu. (FAMESP, s/d). 

Os relatórios contábeis foram extraídos do site da entidade.  

 

3.1.5 Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos – SCMO  

 

 A Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos (SCMO), aqui representada como 

entidade “E”, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, gerida pela Associação da 

Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos (ASCMO), que foi inaugurada no dia 1 de 

maio de 1943, instalada no município de Ourinhos, estado de São Paulo, tendo o 

compromisso social com a saúde publica de Ourinhos e região. (SCMO, s/d). 

 De acordo com os seus relatórios contábeis, a SCMO é composta por duas 

instituições de assistência na área da saúde, que são: Santa Casa de Misericórdia 

de Ourinhos e o Hospital de Saúde Mental de Ourinhos, ambos instalados em 

Ourinhos, estado de São Paulo. 

 Os relatórios contábeis foram fornecidos pela própria entidade. 

 

 

3.2 Contas contábeis analisadas 
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 Este tópico evidencia as contas contábeis patrimoniais e de resultado 

analisadas nas demonstrações contábeis. 

 

3.2.1 Receita de doações 

 

 Segundo Imeton e Kraemer (2008) as doações recebidas pelas ESFL podem 

ser em dinheiro, bens duráveis ou/e não duráveis, como por exemplo, roupas e 

alimentos, ativos e perdão de dívida, de modo incondicional ou condicional, ou seja, 

com ou sem a imposição de certas obrigações do doador a beneficiária. 

 O CFC (2008) lista os tipos e formas de contabilização de doações, sendo 

que, algumas delas observa-se no quadro 7, abaixo. 

 

Quadro 7: Tipos X Formas de contabilização de doações. 

ESPÉCIE FINALIDADE CONTA DÉBITO CONTA CRÉDITO 

Dinheiro/Cheque Custear despesas Caixa/Banco Receita de doações 

Ações Investir Investimento Receita de doações 

Perdão de dívida Custear dívidas Dívida Receita de doações 

Fonte: Adaptado de CFC (2008). 
 

 Observa-se que as formas de doações apontadas são com a finalidade de 

custeio ou investimento, custear despesas/dívidas e investir. 

 A FBC refere que ao entrar qualquer tipo de doação, deve haver a sua 

identificação e mensuração, da seguinte forma:  

a) Identificação: fazer o reconhecimento da doação, que pode ser de forma 

não onerosa ou extinção de um passivo.  

b) Mensuração: no recebimento de doação em forma in-natura, deve haver a 

mensuração do valor, caso o valor não seja declarado pelo doador, sendo 

necessário fazer pesquisa de mercado e estimativa de preços. 

(FBC,2012). 

 

Segundo CFC (2008), a doação de forma condicional deve ser visível aos 

usuários externos e deve ter conta classificada no Plano de Contas da Entidade. 

A NBC TG 07, do CFC, destaca que este tipo de receita pode ser também 

reconhecida como receita diferida no passivo, sendo que o seu reconhecimento se 

dá ao longo de sua vida útil no ativo. (CFC, 2010). 
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Denota-se que as doações sempre comporão o resultado do exercício, por se 

tratar de conta de receita, ou seja, conta de resultado, sempre será visível na DRE, e 

para as doações de forma condicional também aparecerá no BP, já que a este tipo 

de doação fica vinculada a imposições/restrições dadas pelo doador.  

 

3.2.2 Subvenções e convênios governamentais 

 

 Segundo Zanluca (apud IMETON; KRAEMER, 2008), subvenções são 

contribuições pecuniárias concedidas por órgãos do governo, que servem para 

cobrir despesas das entidades publicas e privadas, oferecidas com ou sem 

contraprestação da favorecida e, deve estar prevista em lei orçamentária. 

 A Resolução do CFC nº 1305/2010, refere que as subvenções 

governamentais devem estar especificadas no BP das seguintes formas: 

- No passivo, como receita diferida e deve ser reconhecida em base 

sistemática e racional durante sua vida útil, ou; 

- Pelo método que deduz a subvenção governamental do valor contábil do 

ativo relacionado com a subvenção para se chegar ao valor escriturado líquido do 

ativo, que pode ser nulo, sendo que a subvenção deve ser reconhecida como receita 

durante a vida do ativo depreciável por meio de crédito à depreciação registrada 

como despesa no resultado. (CFC, 2010). 

 E na DRE, da seguinte forma: 

- créditos: em outras receitas, ou; 

- redução de tributos ou deduções de despesas. 

 

Para o convênio, o regulamento que reza sobre o assunto, é o Decreto nº 

6.170, de 25 de julho de 2007, da presidência da república. E em seu artigo 1º, 

parágrafo 1º, inciso I, o conceitua e o destina a ESFL, ao referir-se do seguinte 

modo: 

 

I - convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a 
transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, 
de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou 
indireta, e, de outro lado, órgão ou [...] entidades privadas sem fins 
lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a 
realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de 
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interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. (BRASIL, 2007b, 
s/d). 

 
 O CFC (2010) através do Decreto nº 6.170/2007 também destaca que poderá 

haver contrapartida por parte da entidade beneficiada pelo convênio, que poderá ser 

em forma de dinheiro, bens ou serviços, desde que possíveis de mensuração. 

 A FBC (2012) exemplifica a contabilização de convênios em alguns quadros 

explicativos, um deles esta abaixo no quadro 8: 

 
Quadro 8: Reconhecimento dos recursos do convênio. 

1 Entrada de Recursos financeiros na Contabilidade do Convênio 

 Debitar: Bancos (Conta de Disponibilidade do Convênio) 

 Creditar: Recursos de Convênio (Passivo) 

2 Realização da Despesa na Contabilidade do Convênio 

 Debitar: Despesa do Convênio (Resultado) 

 Creditar: Bancos (Conta de Disponibilidade do Convênio) 

3 Reconhecimento simultâneo da Receita do Convênio 

 Creditar: Recursos de Convênio (Passivo) 

 Debitar: Receita do Convênio (Resultado) 

Fonte: (FBC, 2012, p. 46). 

 
Denota-se que a subvenção e o convênio governamental podem aparecer 

tanto no BP, como na DRE, sendo que no BP são registradas as subvenções 

reconhecidas a serem apropriadas em vários meses/períodos (receita 

diferida/dedução de subvenção) e diretamente em (contas de receitas/redução de 

tributos/deduções) na DRE e o convênio pode aparecer no ativo, na conta banco; no 

passivo como recursos de convênio e como receita/despesa no momento da 

realização da receita e, reconhecimento de despesa com o convênio.  

 

3.2.3 Imunidade e isenção de impostos e contribuições 

 

 A Lei 12.101/2009 do CN foi regulamentada pelo Decreto nº 7.237 de 20 de 

julho de 2009, destacando principalmente todos os procedimentos para a 

certificação das entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de 

aquisição do direito à isenção das contribuições para a seguridade social. (BRASIL, 

2009). 

 O art. 40 deste mesmo Decreto (7.237/2009), cita que para a entidade usufruir 

deste beneficio, deve seguir várias normas, e quanto à contabilidade em seu inciso 

IV, diz que a escrituração contábil deve ser regular e que os registros de receitas, 

despesas e aplicação de recursos em gratuidade devem ser de segregados. 
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 De acordo com as Leis 9.532, de 1997, a Lei n° 9.732, de 1998 do CN e a 

Constituição Federal de 1988, são imunes do imposto de renda as ESFL de 

educação e as de assistência social e são isentas do imposto de renda e da 

contribuição social sobre o lucro liquido as ESFL de caráter filantrópico, recreativo, 

cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais 

houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se 

destinam. (RFB, s/d). 

 A FBC (2012) exemplifica as formas de contabilização e os tipos de impostos 

isentos ou imunes, sendo que o IRPJ, CSLL e INSS estão representados nos   

quadros 9 e 10: 

 

Quadro 9: Reconhecimento de tributo oriundo de imunidade e isenção pela Entidade 
beneficiária como se devido fosse. 

1 Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

 Debitar: Despesa de Imposto de Renda (Conta de Resultado) 

 Creditar: Imposto de Renda – Exigibilidade Suspensa (Passivo) 

2 Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 

 Debitar: CSLL (Conta de Resultado) 

 Creditar: CSLL – Exigibilidade Suspensa (Passivo) 

3 Contribuição para Previdência Social 

 Creditar: Previdência Social (Conta de Resultado) 

 Debitar: Previdência Social – Exigibilidade Suspensa (Passivo) 

Fonte: Adaptado de FBC (2012). 

 
 Depois de cumpridas as exigências para o gozo do beneficio, o passivo é 

baixado indo para conta de resultado. 

 

Quadro 10: Baixa do Passivo Tributário de Exigibilidade Suspensa Objeto do Benefício da 
Imunidade e da Isenção. 

1 Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

 Debitar: Imposto de Renda – Exigibilidade Suspensa (Passivo) 

 Creditar: Isenção e Imunidade Tributárias - IRPJ (Conta de Resultado) 

2 Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 

 Debitar: CSLL – Exigibilidade Suspensa (Passivo) 

 Creditar: Isenção e Imunidade Tributárias - CSLL (Conta de Resultado) 

3 Contribuição para Previdência Social 

 Creditar: Previdência Social – Exigibilidade Suspensa (Passivo) 

 Debitar: Isenção e Imunidade Tributárias - Prev. Social (Conta de 
Resultado) 

Fonte: Adaptado de FBC (2012). 

 
 Os benefícios tributários de imunidade e isenção também se estendem ao 

recolhimento de PIS/PASEP e COFINS. 
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 “São isentas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins as entidades 

beneficentes de assistência social que atendam as exigências estabelecidas em lei 

(CF/88, art. 195, § 7 º ).” (RFB, s/d). 

 A RFB (s/d) ainda refere que são isentas da COFINS as ESFL que se 

enquadram na Lei n º 9.532, de 1997, as instituições de educação e de assistência 

social, instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as 

associações. 

 A imunidade ou isenção do recolhimento do IRPJ, CSLL, PI/PASEP, COFINS 

e INSS são alguns exemplos de benefícios tributários oferecidos as ESFL e de 

direito delas quando atendidas todas as suas exigências legais. 

  

3.2.4 Gratuidades e renúncia fiscal 

 

 A FBC (2012) caracteriza a gratuidade e também enfatiza a renuncia fiscal, ao 

referir-se: 

 

Dessa forma, a gratuidade é representada pela oferta não onerosa de bens 
tangíveis e intangíveis a indivíduos, normalmente carentes, de comunidade 
a que a entidade de Interesse Social se destina a atender. Outros exemplos 
frequentes de gratuidade são a oferta de serviço de saúde, serviço de 
educação, serviço de assistência social, distribuição de medicamentos, 
distribuição de vestuário entre outros. A gratuidade ocorre, em 
determinadas circunstâncias, como contrapartida legal de benefícios que a 
entidade de Interesse Social recebe. Exemplo desses benefícios legais são 
as isenções de tributos mediante renúncia fiscal do Estado. (FBC, 2012, p. 
47-48). 

 

 Segundo o CFC (apud NASCIMENTO; OLAK, 2010), as formas de 

contabilização de gratuidades, são representadas no quadro 11: 

 

Quadro 11: Contabilização de gratuidades. 

1 Pelo consumo de ativo na geração do serviço objeto de gratuidade 

 Debitar: Despesa: 
Gratuidade (Variações patrimoniais – Benefícios concedidos)   

 Creditar: Ativo: 
Conta correspondente (materiais, por exemplo) 

2 Pela prestação de serviço objeto da gratuidade 

 Debitar: Ativo: 
Gratuidade – Renúncia fiscal (Circulante) 

 Creditar: Receita: 
Receitas ordinárias 

3 Pela colocação do serviço à disposição do beneficiário (assistido) 

 Creditar: Despesa: 
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Gratuidade (Variações patrimoniais – Benefícios concedidos) 

 Debitar: 
 

Ativo: 
Gratuidade – Renúncia Fiscal 

Fonte: (NASCIMENTO; OLAK, 2010). 

 

 Para Olak e Nascimento (2010), o fato de a entidade ser imune ou isenta do 

recolhimento de determinados impostos não à desobriga da contabilização destes, 

pelo oposto, deve-se contabilizar a renúncia fiscal para garantir o direito a 

isenção/imunidade tributária. Os autores ainda citam exemplos de contabilização, 

sendo que para a isenção do IRPJ e CSLL são observadas no quadro abaixo no 

quadro 12: 

 

 Quadro 12: Contabilização de renuncia fiscal. 

1 Contabilização do IRPJ e CSLL como se fossem devidos 

 Debitar: Despesa: 
Impostos e contribuições federais 

 Creditar: Passivo: 
Imposto e contribuições – Renúncia fiscal 

2 Pelo reconhecimento da imunidade ou isenção do IRPJ e CSLL 

 Debitar: Passivo: 
Impostos e contribuições – Renúncia fiscal 

 Creditar: Receita: 
Impostos, taxas e contribuições federais (Variações 
patrimoniais – Benefícios obtidos). 

Fonte: (OLAK; NASCIMENTO, 2010). 

 
 Pode-se dizer que as gratuidades são benefícios que as ESFL ofertam a 

comunidade e as pessoas carentes e está ligada a concessão de benefícios 

tributários, ou seja, renúncia fiscal por parte dos governos. 

 

3.2.5 Segregação de receitas e despesas 

 

 Segundo Michaelis (s/d) a definição da palavra segregação que mais se 

adequa à segregação contábil é o ato/efeito de segregar, que é o mesmo que 

separar. 

 A Lei nº 1409 do CFC/2012, que trata das ESFL refere-se à segregação, 

quando instrui as entidades a cerca do reconhecimento de lançamentos contábeis e 

da divulgação das demonstrações. Tratando da segregação para o reconhecimento 

contábil ao referir-se da seguinte forma: 
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[...] 10. Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e 
despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, 
identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência 
social e demais atividades. [...] 12. As receitas decorrentes de doação, 
contribuição, convênio, parceria, auxílio e subvenção por meio de convênio, 
editais, contratos, termos de parceira e outros instrumentos, para aplicação 
específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas 
despesas devem ser registradas em contas próprias, inclusive as 
patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade. 13. Os benefícios 
concedidos pela entidade sem finalidade de lucros a título de gratuidade 
devem ser reconhecidos de forma segregada, destacando-se aqueles que 
devem ser utilizados em prestações de contas nos órgãos governamentais. 
[...] 17. Os registros contábeis devem ser segregados de forma que 
permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas 
por entidades governamentais, a portadores, reguladores e usuários em 
geral. [...]. (CFC, 2012, s/p). 

   

E para a divulgação dos resultados em demonstrações contábeis, da seguinte 

forma: 

 

[...] (l) segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais 
atendimentos realizados pela entidade; (m) todas as gratuidades praticadas 
devem ser registradas de forma segregada, destacando aquelas que devem 
ser utilizadas na prestação de contas nos órgãos governamentais, 
apresentando dados quantitativos, ou seja, valores dos benefícios, número 
de atendidos, número de atendimentos, número de bolsistas com valores e 
percentuais representativos.[...]. (CFC, 2012, s/p). 

  

Pode-se dizer que segregação contábil refere-se aos lançamentos contábeis 

feitos de forma separada para cada natureza/tipo de conta e, desta forma as contas 

contábeis são apresentadas nas demonstrações contábeis de forma clara e objetiva, 

devido ao fato de que se apresentam de maneira segregada. 

 

 

3.3 Análise do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício 

  

 Este tópico trata dos pré-resultados das análises. 

 

3.3.1 Receita de doações 

 

 As ESFL podem receber vários tipos de doações. (CFC, 2008). E para a 

análise deste tópico intrínseco às demonstrações, enfatizou-se o fato da entidade 

apresentar ou não a receita de doações. Através da seguinte questão: 
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1) Quais entidades apresentaram ao menos um tipo de Receita de Doações no 

BP? 

Resposta: Entidade D. 

2) Quais entidades apresentaram ao menos um tipo de Receita de Doações na 

DRE? 

Resposta: Entidade A, C, e E 

 

Somente as entidades B e E não apresentaram nenhum tipo de receita de 

doações na DRE e a maioria delas (A, B, C e E) não a apresentaram no BP. Desta 

forma, presume-se que as doações adentradas às entidades, exceto na entidade D, 

findo exercícios 2012 e 2013, foram reconhecidas imediatamente como receitas na 

DRE, pois somente é explícito no BP, quando ocorre a receita diferida, em que o 

reconhecimento da receita de doação é limitado a um determinado período acordado 

entre as partes (doador e entidade).  

 

3.3.2 Subvenções e convênios governamentais 

 

As subvenções governamentais são de direito das ESFL receberem, desde 

que se adequem as regras pré-estabelecidas para o recebimento destes benefícios. 

(CFC, 2010).   

Foi analisado o fato das entidades apresentarem as contas de subvenções 

e/ou convênios em contas patrimoniais e em contas de resultado, através das 

seguintes questões: 

 

1) Quais entidades apresentaram ao menos um tipo de subvenção no BP? 

Resposta: Entidade E. 

3) Quais entidades apresentaram ao menos um tipo de convênio no BP? 

Resposta: Entidade E. 

4) Quais entidades apresentaram ao menos um tipo de subvenção na DRE? 

Resposta: Entidades A e E. 

5) Quais entidades apresentaram ao menos um tipo de convênio na DRE? 

Resposta: Entidade A, D e E. 
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A apresentação da subvenção no BP, não foi realizada pelas entidades A, B, 

C e D e a apresentação da subvenção na DRE, não foi feita entidades B, C e D. 

Com relação à apresentação de convênio no BP, não realizou-se pelas entidades A, 

B, C e D e a apresentação na DRE, não foi feita pelas entidades A e C. 

 

3.3.3 Imunidade e isenção de impostos e contribuições 

 

 A isenção do INSS é de direito as entidades que se mantenham enquadradas 

dentro das normatizações da Lei 12.101/2009 e do Decreto nº 7.237/2009. (BRASIL, 

2009).  

 A RFB (s/d) também destaca que há isenção/imunidade para as ESFL com 

relação ao pagamento de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, desde que 

observadas à legislação. 

 Foi analisada a apresentação da imunidade e/ou isenção tributaria na DRE e 

BP, para o INSS, PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IRPJ, através das seguintes 

questões: 

 

1) Quais entidades apresentaram ao menos um tipo de isenção tributária no BP? 

Resposta: Nenhuma. 

2) Quais entidades apresentaram ao menos um tipo de imunidade tributária no 

BP? 

Resposta: Nenhuma. 

3) Quais entidades apresentaram ao menos um tipo de isenção ou imunidade 

tributária na DRE? 

Resposta: Entidades A e E. 

4) Quais entidades apresentaram ao menos um tipo de imunidade tributária na 

DRE? 

Resposta: Entidade D.  

 

O BP apresentou nenhuma conta contábil ligada à isenção/imunidade para 

nenhuma entidade, enquanto que para a DRE somente as entidades B e C não 

caracterizaram este beneficio.  
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3.3.4 Gratuidades e renuncia fiscal  

  

 Com relação as gratuidade e renuncia fiscal, foram abordadas as seguintes 

questões: 

 

1) Quais entidades apresentaram ao menos um tipo de gratuidade no BP? 

Resposta: Nenhuma. 

2) Quais entidades apresentaram ao menos um tipo de renuncia fiscal no BP? 

Resposta: Nenhuma. 

3) Quais entidades apresentaram ao menos um tipo de gratuidade na DRE? 

Resposta: Entidade C. 

4) Quais entidades apresentaram ao menos um tipo de renuncia fiscal na DRE? 

Resposta: Entidade C. 

 

Todas as entidades não apresentaram algum tipo de gratuidade e renuncia 

fiscal no BP e na DRE a gratuidade não foi apresentada pelas entidades A, B, D e E 

e a renuncia fiscal também não foi apresentada pelas entidade A, B, D e E.  

  

3.3.5 Segregação contábil  

 

 A forma de apresentação da segregação contábil de receitas, despesas e 

aplicação de recursos em gratuidade na DRE, está apresentada nos quadros 12, 13, 

14, 15 e 16, sendo que as contas contábeis estão divididas em tabelas de Receitas 

e Despesas. 

 Para a entidade A, a forma de segregação de receitas na DRE, está 

representada no quadro 13. 

 

Quadro 13: Segregação de Receitas na Entidade A. 

ENTIDADE A – SEGREGAÇÃO DE RECEITAS 

GRUPO = CONTA 
CONTÁBIL SINTÉTICA 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Receitas operacionais com 
educação 

Receitas operacionais educação – receitas 
projetos/repasses/convênios: 
a) Receitas com convênios: 
-Subvenções Secretaria da Educação, Subvenções Pronac e 
Projeto de Inclusão Digital; 
b) Outras receitas: 
-Receitas financeiras – Receitas com aplicações financeiras; 
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c) Outras receitas operacionais: 
-Isenção de INSS empresa, Recuperação de despesas, 
Faltas e Isenção de cofins. 

Receitas operacionais com 
saúde 

Receitas operacionais saúde – receitas 
projetos/repasses/convênios: 
a) Receitas com convênios: 
-Subvenções PMO/Secretaria/ministério da Saúde, 
Subvenções DIR/Marília. 
b) Outras receitas: 
-Receitas financeiras – Receitas com aplicações financeiras. 
c) Outras receitas operacionais: 
-Isenção INSS empresa, Faltas e Isenção de cofins. 

Receitas operacionais com 
assistência social  

Receitas operacionais assistência social – receitas 
projetos/repasses/convênios: 
a) Receitas com convênios: 
-Subvenções PMO/SEAS, Subvenções PMO/Assistência, 
Subvenções Prefeitura Municipal Chavantes, Subvenções 
Prefeitura Municipal Canitar, 
Subvenções Fundo Municipal e Subvenções SEAS. 
b) Receitas com contribuições e doações: 
-Promoções Festa Julina, Promoções Bazar, Promoções 
Bazar da Pechincha, Promoções Fapi, Promoções 
Quermesse, Doações PJ e outras, Doações Pais, Doações 
Equoterapia, Doações diversas, Doações evento teatro, Nota 
fiscal paulista, Alugueis, Inscrição para curso e telemarketing 
doações. 
c) Outras receitas: 
-Receitas financeiras – receitas com aplicações financeiras; 
c) Outras receitas operacionais: 
-Isenção INSS empresa, Recuperação de despesas, 
Habitação, Faltas e Cofins. 

Receitas diversas Receitas operacionais – receitas diversas: 
-Subvenções PMO/contrapartida, Subvenções SEJ, 
Subvenções PDDE, Promoções eventos e Doações judiciais. 

Receitas dos trabalhos 
voluntários 

Receitas dos trabalhos voluntários – Receitas dos trabalhos 
voluntários: 
-Serviços voluntários nas áreas de educação, Serviços 
voluntários nas áreas de saúde e Serviços voluntários nas 
áreas de assistencial social. 

Fonte: Adaptado de APAE (s/d). 
 

E a forma de segregação de despesas na DRE, está representada no quadro 

14. 

 

Quadro 14: Segregação de Despesas na Entidade A. 

ENTIDADE A – SEGREGAÇÃO DE DESPESAS 

GRUPO = CONTA  
CONTÁBIL SINTÉTICA 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Despesas com educação Custos e despesas – despesas com educação: 
a) Despesas com pessoal: 
-Salários e ordenados, férias, 13º salários, rescisão de 
contrato de trabalho e multa rescisória. 
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b) Despesas com encargos sociais: 
-INSS, FGTS e PIS s/folha de pagamento. 
c) Despesas de expediente: 
-Manutenção de equipamentos, manutenção de instalações, 
manutenção de veículos, combustíveis e lubrificantes, 
depreciações e amortizações, materiais de consumo, 
despesas com material pedagógico, Pronac Projeto Cultural e 
Devolução Secretaria da Educação. 
d) Despesas financeiras:Despesas bancárias. 
e) Despesas tributárias: Cofins 

Despesas com saúde Custos e despesas – despesas com saúde: 
a) Despesas com pessoal: 
-Salários e ordenados, férias, 13º salários, rescisão de 
contrato de trabalho e multa rescisória. 
b) Despesas com encargos sociais: 
-INSS, FGTS e PIS s/folha de pagamento. 
c) Despesas de expediente: 
-Manutenção de equipamentos, manutenção de instalações, 
combustíveis e lubrificantes, depreciações e amortizações, 
materiais de consumo, alimentação, medicamentos, despesas 
com equoterapia, despesas com hidroginástica, despesas com 
consultas e exames e devolução DIR/Marília. 
d) Despesas financeiras: Despesas bancárias. 
e) Despesas tributárias: Cofins 

Despesas com 
assistência social 

Custos e despesas – despesas com educação: 
a) Despesas com pessoal: 
-Salários e ordenados, férias, 13º salários, rescisão de 
contrato de trabalho, multa rescisória e autônomos. 
b) Despesas com encargos sociais: 
-INSS, FGTS, contribuição sindical e PIS s/folha de 
pagamento. 
c) Despesas de expediente: 
-Aluguel, energia elétrica, telefone, correios e telégrafos, 
assistencial contábil, assistência médica, impressos e matérias 
para escritório, seguros, viagens e estadias, xerox e 
encadernação, fretes e carretos, manutenção de 
equipamentos, manutenção de instalações, manutenção de 
veículos, combustíveis e lubrificantes, depreciações e 
amortizações, materiais de consumo, alimentação, 
medicamentos, Federação Estadual APAES, Federação 
Nacional das APAES, Federação das APAES de São Paulo, 
vale transporte, despesas de telemarketing, despesas com 
cursos, despesas com equoterapia, despesas com consultas e 
exames, despesas com materiais pedagógicos, despesas com 
auxílios a alunos, IPTU/TSU, uniformes, honorários de 
auditoria, devolução-SEADS, licenciamento de veículos, 
promoção Festa Julina e doações evento teatro. 
d) Despesas financeiras: 
-Despesas bancárias. 
e) Despesas tributárias: 
-Cofins e multas e juros de mora. 

Despesas gerais 
administrativas 

Despesas – despesas gerais administrativas: 
-Despesas com órteses e próteses.  

Despesas dos trabalhos 
voluntários 

Despesas dos trabalhos voluntários – despesas dos trabalhos 
voluntários: 
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-Despesas dos trabalhos voluntários na área de educação, 
Despesas dos trabalhos voluntários na área de saúde e 
Despesas dos trabalhos voluntários na área de assistencial 
social. 

Fonte: Adaptado de APAE (s/d). 

  

Para a entidade B, a forma de segregação de receitas na DRE, está 

representada no quadro 15.  

 
Quadro 15: Segregação de Receitas na Entidade B. 

ENTIDADE B – SEGREGAÇÃO DE RECEITAS 

GRUPO = CONTA 
CONTÁBIL SINTÉTICA 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Receita operacional bruta Receita operacional bruta:  
-Serviços educacionais. 
 

Resultado financeiro Resultado financeiro: 
-Receita de aplicações financeiras e Receitas financeiras. 

Outras receitas Outras receitas: 
-Receitas com vestibular, Taxas escolares e outras receitas. 

Fonte: Adaptado de FEMM (2014). 

 

E a forma de segregação de despesas na DRE, está representada no quadro 

16. 

 

Quadro 16: Segregação de Despesas na Entidade B. 

ENTIDADE B – SEGREGAÇÃO DE DESPESAS 

GRUPO = CONTA 
CONTÁBIL SINTÉTICA 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Custos e despesas gerais 
para custeio 

Custos e despesas gerais para custeio: 
-Despesas com pessoal inclusive encargos sociais, Impostos 
– taxas – contribuições, Despesas de manutenção, 
Depreciações e amortizações, Devedores duvidosos, Cofins 
(receita financeira) e Outros custos e despesas. 

Fonte: Adaptado de FEMM (2014). 

 

Para a entidade C, a forma de segregação de receitas na DRE, está 

representada no quadro 17.  

 

Quadro 17: Segregação de Receitas na Entidade C. 

ENTIDADE C – SEGREGAÇÃO DE RECEITAS 

GRUPO = CONTA 
CONTÁBIL SINTÉTICA 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Receitas operacionais Receitas operacionais: 
a) Com restrições: 
-Receitas de projetos (doações vinculadas) e Rendimentos 
financeiros. 
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b) Sem restrições: 
-Doações livres, Doações de materiais e Rendimentos 
financeiros. 
c) Gratuidades: 
-Voluntários e Renuncia fiscal. 
d) Outras receitas. 

Fonte: Adaptado de Fundação Gol de Letra (s/d). 

 

E a forma de segregação de despesas na DRE, está representada no quadro 

18. 

 

Quadro 18: Segregação de Despesas na Entidade C. 

ENTIDADE C – SEGREGAÇÃO DE DESPESAS 

GRUPO = CONTA 
CONTÁBIL SINTÉTICA 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Custos e despesas 
operacionais 

Despesas gerais: 
a) Projetos com restrições. 
b) Projetos sem restrições. 
Despesas gerais e administrativas, Impostos e taxas, 
Despesas financeiras, Depreciação e amortização e Outras 
despesas. 
c) Gratuidades: 
-Voluntários e Renúncia fiscal. 

Fonte: Adaptado de Fundação Gol de Letra (s/d). 
 

Para a entidade D, a forma de segregação de receitas na DRE, está 

representada no quadro 19.  

 
Quadro 19: Segregação de Receitas na Entidade D. 

ENTIDADE D – SEGREGAÇÃO DE RECEITAS 

GRUPO = CONTA 
CONTÁBIL SINTÉTICA 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Ressarcimento custeio 
administrativo 

Ressarcimento custeio administrativo: 
a) Convênios: 
-Convênio SUS, Convênio diversos, Convênio Hospital 
Estadual de Bauru, Convênio Hospital Estadual Manoel 
Abreu, Convênio Maternidade Santa Isabel, Convênio UTI 
Promissão, Convênio Hospital AME’s Bauru – Itapetininga – 
Tupã e Convênio Hospital de Base de Bauru 
-Receitas financeiras, Outras receitas, Receitas com 
imunidade tributária usufruída. 

Fonte: Adaptado de FAMESP (s/d). 

 

 E a forma de segregação de despesas na DRE, está representada no 

quadro 20. 
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Quadro 20: Segregação de Despesas na Entidade D. 

ENTIDADE D – SEGREGAÇÃO DE DESPESAS 

GRUPO = CONTA 
CONTÁBIL SINTÉTICA 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Ressarcimento custeio 
administrativo 

Ressarcimento custeio administrativo: 
-Pessoal, Despesas administrativas, Doação, Filantropia e 
Imunidade tributária usufruída. 

Fonte: Adaptado de FAMESP (s/d). 
 

E para a entidade E, a forma de segregação de receitas na DRE, está 

representada no quadro 21.  

 

Quadro 21: Segregação de Receitas na Entidade E. 

ENTIDADE E – SEGREGAÇÃO DE RECEITAS 

GRUPO = CONTA 
CONTÁBIL SINTÉTICA 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Receita de venda de bens 
e serviços 

Receita de venda de bens e serviços: 
-Pacientes particulares, Convênio SUS, Convênio Pref. 
Municipal de Ourinhos, Convênios médicos, Receitas de 
subvenções e Outras receitas.  

Resultado financeiro Resultado financeiro: 
-Receitas financeiras. 

Isenção de tributos Isenção de tributos: 
-Outras receitas – Isenção tributária. 

Fonte: SCMO (2013). 

 

E a forma de segregação de despesas na DRE, está representada no quadro 

22. 

 

Quadro 22: Segregação de Despesas na Entidade E. 

ENTIDADE E – SEGREGAÇÃO DE DESPESAS 

GRUPO = CONTA 
CONTÁBIL SINTÉTICA 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Despesas operacionais Despesas operacionais: 
-Despesas com pessoal, Despesas com serviços de 
terceiros, Despesas com materiais de consumo, Despesas 
com manutenção, Despesas com depreciações e Provisão 
para devedores duvidosos. 

Despesas administrativas Despesas administrativas: 
-Despesas com impostos e taxas e Despesas gerais. 

Resultado financeiro Resultado financeiro: 
-Despesas financeiras. 

Isenção de tributos Isenção de tributos: 
-Outras despesas – Isenção tributária. 

Fonte: Adaptado de SCMO (2013). 
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3.4 Conclusão das análises contábeis 

 

 De acordo com os pontos de leis levantados e os exemplos citados para cada 

item pesquisado, os seguintes quadros finais foram elaborados para melhor 

compreensão do trabalho. 

 A segregação de receitas e despesas é observada para todos os itens 

pesquisados, por este motivo também foi necessário um quadro específico para este 

quesito, sendo que foi enfatizado na DRE. 

 O quadro 23 tem a finalidade de demonstrar as entidades que apresentam 

algum tipo das contas analisadas no BP. 

 

Quadro 23: Análise final do BP. 

 
CONTAS CONTÁBEIS 

ENTIDADES 

A B C D E 

Receita de doações    X  

Subvenções     X 

Convênios     X 

Imunidade tributária      

Isenção tributária      

Gratuidades      

Renúncia fiscal      

Fonte: Elaboração própria. 

 

 O quadro 24 tem a finalidade de demonstrar as entidades que apresentaram 

algum tipo das contas analisadas na DRE. 

 

Quadro 24: Análise final da DRE. 

 
CONTAS CONTÁBEIS 

ENTIDADES 

A B C D E 

Receita de doações X  X  X 

Subvenções X    X 

Convênios X   X X 

Isenção tributária X    X 

Imunidade tributária    X  

Gratuidades   X   

Renúncia fiscal   X   

Fonte: Elaboração própria. 

 

 O quadro 25 demonstra todas as entidades pesquisas, com ênfase nas que 

apresentaram as contas contábeis analisadas, com destaque para a sua forma de 

apresentação na DRE, sendo de forma segregada ou não segregada. 
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Quadro 25: Análise final quanto à segregação das contas de receitas e despesas na DRE. 

 
CONTAS CONTÁBEIS 

ENTIDADES 

A B C D E 

Receita de doações X  X   

Subvenções X     

Convênios X   X  

Isenção tributária X     

Imunidade tributária      

Gratuidades      

Renúncia fiscal      

Despesas de forma geral X X X X X 

     Não houve apresentação desta conta contábil 

     Houve apresentação de forma não segregada 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Percebe-se que para o BP, representado no quadro 23 a maioria das contas 

contábeis não foram apresentadas pelas entidades, o que se pode concluir que, 

destas contas, a maioria foi reconhecida como receita, informações estas 

representadas no quadro 24, na DRE, exceto para a entidade D, em que foi 

reconhecido a receita de doação, como receita diferida e para a entidade E, em que 

as contas de subvenção e convênios foram demonstradas no ativo circulante, no sub 

grupo contas a receber. 

 No quadro 25 foi apresentada a segregação das contas contábeis de receitas 

e despesas, sendo que, para quantificar este quesito foi considerado o grau de 

detalhamento das mesmas e o quanto possibilita a compreensão das informações 

demonstradas aos usuários, principalmente aos usuários externos.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Nesta pesquisa científica abordou-se um estudo sobre as entidades sem fins 

lucrativos pertencentes ao Terceiro Setor da qual foi identificado como questão 

problema o fato das demonstrações contábeis, destas entidades estarem elaboradas 

de acordo com as normas contábeis, ressaltando que o objetivo geral da pesquisa 

foi conceituar o Terceiro Setor e por meio da literatura evidenciar a sua importância 

e seu papel na sociedade. Para os objetivos específicos foram utilizadas as 

demonstrações contábeis de averiguação da aplicação das normas de contabilidade 

por parte das entidades. Com base nas entidades analisadas, evidenciou-se seu 

papel social e com relação as suas demonstrações contábeis em especifico o 

Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, a forma de 

apresentação de contas contábeis, ou seja, entradas de recursos financeiros ou 

econômicos, que são imprescindíveis para que estas sejam realizadas atividades 

sociais, que foram: doações, subvenções governamentais, convênios 

governamentais, imunidade tributária, isenção tributária, gratuidades e renuncia 

fiscal, bem como a segregação destes tipos de receitas e de despesas de forma 

geral. 

 Através das análises de todas as demonstrações contábeis, foi constatado 

que todas as entidades estudadas e que apresentaram as contas contábeis objeto 

deste estudo atenderam aos requisitos estabelecidos nas normas contábeis. 

A entidade B foi à única entidade que não apresentou nenhum tipo destas 

contas em suas demonstrações contábeis, pois nestes períodos a sua fonte de 

recursos para custear despesas e realizar investimentos, se deu somente pela sua 

principal fonte de renda que são as mensalidades dos alunos. No entanto, esta 

entidade usufrui da imunidade do IRPJ e da CSLL, informações estas, presentes em 

suas notas explicativas. 

Quanto à segregação de receitas e despesas, observou-se que todas as 

entidades apresentaram as contas contábeis de modo segregado, tendo destaque 

as demonstrações da entidade A, onde a segregação foi rica em detalhes e isto 

facilita a compreensão de qualquer tipo de usuário. A entidade A realiza vários tipos 

de trabalhos sociais nas áreas da educação, assistência social e saúde e para 
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manter suas certificações e benefícios que a lei proporciona, deve seguir e utilizar-se 

das normas contábeis específicas em suas demonstrações. 

Conclui-se que todas as entidades apresentaram o BP e a DRE de acordo 

com as normas contábeis e consequentemente também transmitiram transparência 

no ingresso e nas utilizações de todos os recursos recebidos e em suas atividades 

sociais.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

REFERÊNCIAS 

 
 
APAE, (s/d). Administração. Ourinhos, SP. Associação de Pais e Amigos 
Excepcionais de Ourinhos. Disponível em: 
<http://www.apaeourinhos.org.br/transparencia/arquivos/balanco-2012.pdf>. Acesso 
em: 16 fev. 2015. 
 
APAE, (s/d). Administração. Ourinhos, SP. Associação de Pais e Amigos 
Excepcionais de Ourinhos. Disponível em: 
<http://www.apaeourinhos.org.br/transparencia/arquivos/balanco-2013.pdf>. Acesso 
em: 16 fev. 2015. 
 
APAE, (s/d). Conheça a história da APAE e do movimento Apaeno. Ourinhos, 
SP. Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Ourinhos. Disponível em: 
<http://www.apaeourinhos.org.br/apae/historico.php>. Acesso em: 16 fev. 2015. 
 
ARAUJO, F. S.; AZEVEDO, T. C. (s/d).  A evidenciação das informações contábeis das 
Oscips (organizações da sociedade civil de interesse público) instaladas em Feira de 
Santana/BA. Disponível em: 
<http://www.crcba.org.br/boletim/artigos/a_evidenciacao_das_informacoes_contabeis_das_o
scips.pdf>. Acesso em: 04 set. 2014. 

 
BORBA, J. A. SILVEIRA, D. (2010). Evidenciação contábil de fundações privadas 
de educação e pesquisa: uma análise da conformidade das demonstrações 
contábeis de entidades de santa Catarina. Disponível em: 
<http://web.face.ufmg.br/face/revista/index.php/contabilidadevistaerevista/article/view
/815/pdf42>. Acesso em: 07 set. 2014. 
 
BRASIL, Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010. Regulamenta Lei n 12.101, de 27 
de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de certificação das entidades 
beneficentes de assistência social para obtenção da isenção das contribuições para 
a seguridade social, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República do 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 21 jul. 2010. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7237.htm>. 
Acesso em: 07 set. 2014.  
 
BRASIL, Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. Dispõe sobre a certificação das 
entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de 
contribuições para a seguridade social; altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 
1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 
de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 
2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 
nov. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l12101.htm>.  Acesso em 08 set. 2014. 
 
BRASIL (2007a), Portaria 24, de 11 de outubro de 2007. Cria o cadastro de entidade 
publica-CNEs/MJ, e dá outras providencias. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 out. 2007. Disponível em: 



61 
 

<http://portal.mj.gov.br/main.asp?Team=%7B93DE5177-2C5A-4812-A5CA-
0FB99D3FB685%7D>. Acesso em: 20 out. 2014.  
 
BRASIL (2007b), Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007. Dispõe sobre as normas 
relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de 
repasse, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 26 jul. 2007. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/decreto/D6170compilado.htm>.  Acesso em: 07 set. 2014. 
 
BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 07 set. 
2014. 
 
BRASIL (1999a), Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999. Dispõe sobre a qualificação 
de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, 24 mar. 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9790.htm>.  Acesso em: 07 set. 2014. 
 
BRASIL (1999b), Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999. Regulamenta a Lei no 
9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 01 
jul. 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3100.htm>.  
Acesso em: 07 set. 2014. 
 
BRASIL, Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997. Que altera a legislação tributária 
federal e dá outras providencias. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 11 dez. 1997. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9532.htm>. Acesso em: 08 set. 2014. 
 
BRASIL. Ausência de balanço patrimonial ou demonstração do resultado do 
exercício. Brasília, DF: 2014. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/oscip/main.asp?View=%7B0FA9C8DB-721B-4B8C-998E-
0956ED31CC15%7D&Team=&params=itemID=%7B93615BD4-CA73-44C5-A7BF-
35119E50AAEC%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-
A26F70F4CB26%7D>. Acesso em: 07 set. 2014. 
 
CARVALHO, C.; CASTRO, J. A. D. Aspectos tributários das entidades sem fins 
lucrativos e das oscips. In: CARVALHO, C.; PEIXOTO, M. M. (Coord.). Aspectos 
jurídicos do terceiro setor. 2. ed. São Paulo: MP, 2008. p. 15-31. 
 
CDTS-OAB/SP.(2011). Cartilha: aspectos gerais do terceiro setor. 3. ed. São Paulo. 
Comissão de Direito do Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil de São 
Paulo. Disponível em: <http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/direito-terceiro-



62 
 

setor/cartilhas/REVISaO%202011Cartilha_Revisao_2007_Final_Sem%20destaque
%20de%20alteracoes.pdf>. Acesso em: 08 set. 2014. 
 
CFC, (s/d). Resoluções, ementas e normas do CFC. Brasília: Conselho Federal de 
Contabilidade. Disponível em: <http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/Default.aspx>. 
Acesso em: 02 de fev. 2015. 
CFC. Manual de procedimentos contábeis para fundações de interesse social. 
2. ed. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2008. Disponível em: 
<http://portalcfc.org.br/wordpress/wp-
content/uploads/2013/01/Manual_procedimentos2008.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2014. 
 
CFC, Resolução nº 1.305, de 25 de novembro de 2010. Aprova a NBC TG 07 – 
Subvenção e Assistência Governamentais. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF, 02. dez. 2010. Disponível em: 
<http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2010/001305>. 
Acesso em: 03 nov. 2014.  
 
CFC, Resolução nº 1.409, de 21 de setembro de 2012. Aprova a ITG 2002 – 
entidade sem finalidade de lucros. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 27. set. 2012. Disponível em: 
<http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2012/001409>. 
Acesso em: 03 nov. 2014. 
 
EBSEN, K. S.; LAFFIN, M. Terceiro setor e contabilidade: compilações de uma 
pesquisa. Revista contemporânea de contabilidade, ano 1, v. 1, p. 11-28, jan./jun. 
2014. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade/article/view/699/557>. Acesso em: 
01 mar. 2015. 
 
FAMESP, (s/d). Portal da transparência: Balanço Patrimonial, DRE, DMPS e DFC. 
Botucatu, SP. Fundação para desenvolvimento médico e hospitalar. Disponível em: 
< http://www.famesp.fmb.unesp.br/portal-transparencia/pdf/demonstracoes-
financeiras/consolidado-2013.pdf>.  Acesso em: 16 fev. 2015. 
  
FAMESP, (s/d). Institucional: estatuto. Botucatu, SP. Fundação para 
desenvolvimento médico e hospitalar. Disponível em: 
<http://www.famesp.fmb.unesp.br/estatuto.php>.  Acesso em: 16 fev. 2015. 
 
FBC, (2012). Caderno de procedimentos aplicáveis à prestação de contas das 
entidades do terceiro setor (fundações). Brasília. Fundação Brasileira de 
Contabilidade. Disponível em: <http://portalcfc.org.br/wordpress/wp-
content/uploads/2013/01/miolo_terceiro_setor_2012_web.pdf>. Acesso em: 26 jul. 
2014. 
 
FEMM, (2014). Demonstrações contábeis exercício financeiro findo em 
31/12/2013. Fundação Educacional Miguel Mofarrej. Ourinhos, SP. 
 
FERREIRA, P. C. (2008). A contabilização das gratuidades nas entidades sem 
fins lucrativos. Disponível em: 
<http://www.bc.furb.br/docs/mo/2009/334489_1_1.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2014. 



63 
 

 
FGL, (s/d). Nossa história. São Paulo, SP e Rio de Janeiro, RJ. Fundação Gol de 
Letra. Disponível em: <http://www.goldeletra.org.br/Nossa-Historia.aspx?sm=2>. 
Acesso em: 16 fev. 2015. 
 
FGL, (s/d). Relatório anual da Fundação Gol de Letra. São Paulo, SP e Rio de 
Janeiro, RJ. Fundação Gol de Letra. Disponível em: 
<http://www.goldeletra.org.br/UserFiles/RELATORIO_FINANCEIRO_FGL_final.pdf>. 
Acesso em: 16 fev. 2015. 
 
FIO, (s/d). Histórico. Ourinhos, SP. Faculdades Integradas de Ourinhos. Disponível 
em: <http://www.fio.edu.br/site2013/index.php/pt/cpa-historico>. Acesso em: 16 fev. 
2015. 
 
GONSALES, E. P. Iniciação à pesquisa cientifica. Campinas: Alinea, 2001. 
 
IMETON, L. S.; KRAEMER, M. E. P. O impacto da contabilidade no terceiro setor. In:  
CARVALHO, C.; PEIXOTO, M. M. (Coord.). Aspectos jurídicos do terceiro setor. 
2. ed. São Paulo: MP, 2008. p. 265-318.   
 
IPB, (s/d). Manual do terceiro setor. São Paulo. Instituto Pro Bono. Disponível em: 
<http://www.probono.org.br/arquivos/file/manualterceirosetor.pdf>. Acesso em: 08 
set. 2014. 
 
MARTINS, S. M. Terceiro setor: Aspectos tributários e incentivos fiscais. Revista 
Brasileira de Contabilidade, n. 160, jul./ago, 2006. Disponível em: 
<http://rbc.cfc.org.br/index.php/rbc/article/view/685/427>. Acesso em: 07 set. 2014. 
 
MICHAELIS, (s/d). Dicionário. Disponível em: < http://michaelis.uol.com.br/>. 
Acesso em: 15 fev. 2015. 
 
NASCIMENTO, D. T.; OLAK, P. A. Contabilidade para entidades sem fins 
lucrativos (terceiro setor). 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
OLIVEIRA, A.; ROMÃO, V. Manual do terceiro setor e instituições religiosas, 
trabalhista, previdenciário, contábil e fiscal. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
 
PREVIDENCIA SOCIAL, (2014). Isenção da contribuição previdenciária. 
Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/arrecadao-previdenciria/>. Acesso 
em: 08 set. 2014. 
 
REIS, A. Demonstrações contábeis; estrutura e análise. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009. 
 
RFB, (s/d). Entidades imunes e isentas. Brasília, DF. Receita Federal do Brasil. 
Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIPJ/2005/PergResp2005/pr24a3
1.htm>. Acesso em: 26 jul. 2014. 
 



64 
 

RFB, (s/d). Não incidências, imunidades e isenções. Brasília, DF. Receita Federal 
do Brasil. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/PisPasepCofins/IncidImunIsenco
es.htm>. Acesso em: 26 jul. 2014. 
 
SCMO, (2013).  Demonstrações contábeis dos exercícios findos em 2013 e 
2012. Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Ourinhos, SP. 
 
SCMO, (s/d). Histórico da Santa Casa. Ourinhos, SP. Santa Casa de Misericórdia 
de Ourinhos. Disponível em: <http://www.santacasadeourinhos.com.br/>. Acesso 
em: 16 fev. 2015. 
 
SEBRAE, (2009). Série empreendimentos coletivos: associação. Brasília. Serviço 
Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas. Disponível em: 
<http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/DA
D2C8C4D5F6C26B8325766A005102D0/$File/NT00042C26.pdf>. Acesso em: 07 
mar. 2014. 
 
SZAZI, E. Terceiro setor: regulamentação no Brasil. 3. ed. São Paulo, SP: 
Fundação Peirópolis, 2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 



66 
 

 



67 
 

 



68 
 

 



69 
 

 



70 
 

 



71 
 

 



72 
 

 



73 
 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 



76 
 

 



77 
 

 



78 
 

 



79 
 

 



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 

 


