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ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA ITG 2002 – ENTIDADE SEM FIN S LUCRATIVOS 
NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ENTIDADES DO TERCEIR O SETOR 

DE PASSO FUNDO – RS 
 
 

RESUMO  
 

Este estudo teve como fundamentação teórica a ITG 2002, a Lei 12.868/13 e o Decreto 
8.242/14, que abordam sobre os itens necessários e obrigatórios que deverão constar na 
apresentação das demonstrações contábeis das entidades do terceiro setor. O artigo teve como 
objetivo determinar o nível de aplicação das normas contábeis e legislações vigentes, nas 
entidades beneficentes vinculadas ao Conselho Municipal de Assistência Social de Passo 
Fundo. A metodologia utilizada foi de pesquisa descritiva, quantitativa, delineada para uma 
análise documental, nas demonstrações contábeis publicadas pelas referidas entidades. Os 
resultados evidenciam que 48% das entidades pesquisadas são de assistência social, 43% 
delas são auditadas, entretanto identificou-se que muitas das entidades estudadas ainda não se 
adaptaram plenamente as leis e normas contábeis, isto porque 48% não aplicam a NBC TG 7 
– Doações e Subvenções e que 71% não apresentam as contas patrimoniais divididas em com 
e sem restrição, entre outros equívocos. Identificou-se por fim que as entidades que possuem 
contabilidade interna (dez entidades) possuem maior grau de aplicação das normas. Já as 
entidades menores, com contabilidade externa (onze entidades), carecem de melhorias 
significativas. 
 
 
Palavras-chave: Lei; Normas contábeis; Demonstrações contábeis; Terceiro Setor. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE existem 

aproximadamente quinhentos e cinquenta e seis mil entidades sem fins lucrativos no Brasil 
(IBGE, 2014). 

Essas entidades do terceiro setor, não visam o lucro e buscam com o desenvolvimento 
de suas atividades e prestação de serviços, o apoio a áreas sócias como, educação, saúde, 
cultura e assistência social que dificilmente são atendidas de forma suficiente pelo setor 
público (governo) (OLAK; SLONSKI; ALVES, 2008). 

Como forma de apoio e estímulo ao crescimento deste setor, que trabalha na promoção 
do bem social, o governo concede, às entidades sem fins lucrativos, benefícios fiscais como 
isenção ou imunidade de impostos, doações, subvenções, títulos de utilidade pública, entre 
outros, e em contrapartida exige transparência e prestação de contas dos seus resultados. 

A transparência nas atividades desenvolvidas garante a manutenção das fontes de 
recursos e os benefícios fiscais recebidos. Para serem transparentes essas entidades precisam 
demonstrar seus resultados através da prestação de contas aos órgãos competentes e 
apresentação de demonstrações contábeis em consonância com as práticas contábeis vigentes, 
atendendo ainda os critérios da Lei 12.868/13 e Decreto 8.242/14 além de estarem de acordo 
com a Resolução CFC N.º 1.409/12 que aprovou a Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 – 
Entidade sem Finalidade de Lucros. 

A Lei 12.868/13 e o Decreto 8.242/14 discorrem sobre as condições para a obtenção e 
manutenção do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) e 
exigem a evidenciação contábil segregada por área de atuação, estas leis ainda regulam os 
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. Já a ITG 2002, emitida 
pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade (2012) dispõe sobre os procedimentos 
contábeis para as entidades que compreendem o terceiro setor, que devem ser observados por 
estas entidades e seus respectivos contadores. 

Nesse contexto o problema que esta pesquisa objetiva responder é: Qual o nível de 
aplicação das normas contábeis e legislações aplicáveis na apresentação das demonstrações 
contábeis das entidades beneficentes, vinculadas ao Conselho Municipal de Assistência Social 
de Passo Fundo? 

Dentre as várias justificativas para realização deste estudo, destaca-se que o Conselho 
Nacional de Assistência Social, quando realiza fiscalizações nas documentações, ou seja, 
prestação de contas, no triênio ou quinquênio, das entidades beneficentes está evidenciando a 
precariedade da contabilidade destas entidades e inclusive não renovando alguns certificados 
devido a irregularidades contábeis, pela falta de aplicação de princípios e principalmente da 
segregação das áreas de atuação. (PINTO ET AL, 2014). 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo será construída uma base teórica sobre o tema deste trabalho, a fim de 
que esta base sirva de ponto de partida para alcançar os objetivos propostos pela pesquisa e 
para ampliação dos conhecimentos. Será abordado o terceiro setor suas principais 
características, importância, particularidades legislativas e tributárias e normas contábeis 
aplicadas ao setor. 

 
2.1 Terceiro setor 

Zanluca (2014) afirma que o primeiro setor (governo) é responsável pela questão 
social, o segundo (privado) é aquele responsável pela questão individual e tem como objetivo 
o lucro e o terceiro setor são formados por entidades sem fins lucrativos e não governamentais 
que tem por objetivo fornecer serviços de caráter público. 
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O terceiro setor possui características que diferem dos demais setores no contexto 
social. Olak e Nascimento (2010) apresentam como características do terceiro setor: são 
instituídas sem finalidades lucrativas, o superávit é apenas um meio para garantir a 
continuidade e cumprimento de sua missão; sua missão ou objetivos é provocar mudanças 
sociais, independentemente de suas preocupações específicas; seu patrimônio pertence à 
sociedade, não há a distribuição de lucros aos seus membros ou mantenedores e as principais 
fontes de receitas são taxas cobradas por serviços prestados, doações, subvenções e 
contribuições diversas. 

As organizações do terceiro setor, sem fins lucrativos, começam legalmente a existir 
com o registro de seu ato constitutivo (estatuto social) em cartório de registro civil das 
pessoas jurídicas, assumindo uma forma jurídica que pode ser: associação, fundação, 
organização religiosa ou partido político. (OLAK et al., 2008). 

Olak et al. (2008) ainda descrevem que após o registro em cartório competente e opção 
por uma das formas jurídicas, as entidades podem solicitar títulos, certificados e qualificações 
em todas as esferas de governo. À nível federal esses títulos, certificados e qualificações são: 
título de Utilidade Pública Federal – UPF; registro no Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS; certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS; 
qualificação como Organização Social – OS; e qualificação como organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público – OSCIP. 

De acordo com Machado (2009) as pessoas possuem as mais diferentes carências e 
precisam de uma comunidade autônoma organizada, ou seja, entidades com fins não 
econômicos inseridas no terceiro setor para apoiar e atender os problemas sociais, 
interessados em conhecer as necessidades e seus transtornos tentando de alguma forma 
resolvê-los. O Estado, por si só, é ineficiente nessa questão, e não oferece condições mínimas 
de cidadania à parte da sociedade que vive em situações de risco e/ou vulnerabilidade social. 
Daí a importância do terceiro setor com o apoio do governo, prestar serviços 
socioassistenciais a quem deles necessite. 

Nas entidades do terceiro setor o patrimônio não é denominado patrimônio líquido 
como nas empresas do segundo setor, e sim patrimônio social para designar que este, não 
pertence a seus membros, associados e dirigentes, mas pertence à sociedade. (OLAK; 
NASCIMENTO, 2010).  

Cabe ressaltar ainda, que as ESFL são imunes ou isentas a impostos e a contribuição 
da cota patronal à previdência social de acordo com sua configuração e/ou área de atuação. 
Esses benefícios servem como incentivo à realização de seus objetivos fins.  

A imunidade tributária e isenção muitas vezes são confundidas. Para tornar a distinção 
clara ao leitor, Olak e Nascimento (2010, p. 49) descrevem que imunidade “é uma limitação 
criada por uma norma constitucional ao poder de tributar”, enquanto que isenção “é a parcela 
que a lei exclui da hipótese de tributação”. Em síntese, a imunidade significa a não incidência, 
vedação de determinada tributação, estabelecida em constituição federal, e a isenção consiste 
em dispensar o pagamento de um tributo devido através de lei. 

A imunidade tributária é concedida a algumas organizações conforme artigo 150 da 
Constituição Federal – CF (1988) o qual, ressalta que a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, não poderão instituir impostos sobre: as igrejas, ou templos de qualquer culto; 
e ainda sobre o patrimônio, das instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, entre outras, que atendam as exigências estabelecidas pela legislação inerente. 

A principal legislação que trata e regulamenta a isenção tributária das entidades do 
terceiro setor é a Lei 12.101/2009 alterada pela Lei 12.868/2013 e os Decretos nº 7.237 e nº 
7.300 de 2010. O art. 29 da referida Lei trata dos requisitos que a entidade certificada como 
beneficente de assistência social fará jus à isenção do pagamento das contribuições, referente 
aos artigos 22 e 23 da Lei nº. 8.212/2009 que tratam da Contribuição para Seguridade Social.  
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2.2 Lei Nº 12.101/09 – Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, 
alterada pela Lei 12.868/13 e Decreto 8.242/14 

A Lei Nº. 12.101/09 dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de 
assistência social e regula os procedimentos para isenção de contribuições para a seguridade 
social. Segundo o art. 1º da referida lei farão jus a certificação e a isenção de contribuições às 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidade a prestação 
de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação; que obedecerem ao princípio 
da universalidade no atendimento, que prevejam em seu estatuto que em caso de dissolução 
e/ou extinção, o eventual patrimônio remanescente seja destinado à outra entidade sem fins 
lucrativos congêneres ou a entidades públicas. 

Para usufruir da isenção as entidades deverão atender cumulativamente os requisitos 
do art. 29 da Lei 12.101/09. Dentre os requisitos estabelecidos pela lei, destacam-se que: os 
diretores, conselheiros sócios, instituidores ou benfeitores não percebam qualquer tipo de 
remuneração pelo desempenho de suas funções; a entidade aplique seus recursos no território 
brasileiro em seus objetivos institucionais; apresente certidão negativa ou positiva com efeitos 
de negativa de débitos relativos a tributos, e apresente também certificado de regularidade do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

Mas principalmente é exigida que a entidade mantenha escrituração contábil regular 
que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, 
em consonância com as normas vigentes; não distribua seus resultados, superávits; e a 
conservação pelo prazo de 10 (dez) anos dos documentos que comprovam a origem e 
aplicação de recursos e que modificam a situação patrimonial. A entidade deverá cumprir com 
a legislação tributária e apresentar demonstrações contábeis e financeiras devidamente 
auditadas por auditor independente, habilitado, quando a receita bruta anual for superior a R$ 
3,6 milhões. (LEI 12.101/09) 

Ressalta-se que a entidade terá direito a isenções tributárias somente a partir da 
publicação da concessão da certificação no Diário Oficial da União, sendo que a entidade 
poderá perder o direito a isenção se verificado o descumprimento dos requisitos estabelecidos 
em lei (OLAK; NASCIMENTO, 2010). 

De acordo com a Lei 12.868/13 e Decreto 8.242/14 os requerimentos de concessão da 
certificação e de sua renovação deverão ser protocolados junto aos Ministérios da Educação, 
saúde ou do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, conforme a área de atuação 
preponderante da entidade. 

Os requisitos para certificação na área da saúde estão previstos no artigo 4º da Lei 
12.101/09, tendo como requisitos básicos comprovar o atendimento das metas estabelecidas 
em convênio ou instrumento congênere celebrado com o gestor local do Sistema Único de 
Saúde - SUS, ofertando o percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) da prestação de 
seus serviços ao SUS, sendo que tal oferta deverá ser comprovada anualmente, com base no 
somatório das internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados. 

Os requisitos para certificação na área de educação estão previstos no artigo 14 da lei 
12.101/09, tendo como requisito básico, aplicar anualmente 20% de sua receita anual em 
gratuidades, estar adequada às diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação, atender aos 
padrões mínimos de qualidade auferidos pelo Ministério de Educação, e oferecer bolsas de 
estudos nas seguintes proporções: No mínimo, uma bolsa de estudo integral para cada 9 
(nove) alunos pagantes da educação básica; e  bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento), 
quando necessário para o alcance do número mínimo exigido (BRASIL, Lei 12.101/09). 

Quanto à certificação na área de assistência social está previsto no artigo 18 da Lei 
12.101/09, como requisito realizar ações assistenciais ou prestar serviços de forma planejada e 
continuada, incluindo as entidades que atuam na defesa e garantia dos direitos de seus 
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beneficiados, bem como aquelas cujos serviços objetivam a habilitação e reabilitação da 
pessoa com deficiência e a promoção de sua integração na sociedade, comprovada a oferta 
mínima de 60% (sessenta por cento) de sua capacidade ao sistema de assistência social. 
Anualmente as entidades deverão aprovar através do órgão gestor de assistência social sua 
capacidade de atendimento. A comprovação do vínculo da entidade à rede socioassistencial 
privada no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS é condição suficiente para 
a concessão da certificação. 

Uma das principais inovações trazidas pela Lei 12.101/09 foi à segregação das áreas de 
atuação em assistência social, saúde e educação, cabendo a cada Ministério julgar o pedido de 
certificação ou renovação.  

As entidades reconhecidas como beneficentes que atuem em mais de uma área, 
deverão realizar o pedido de certificação e/ou renovação direcionado ao Ministério da sua 
área preponderante de atuação, comprovada por suas demonstrações contábeis, e se necessário 
também por seus atos constitutivos (estatuto) e relatório de atividades. Além da comprovação 
das metas da área de atuação preponderante, deverá comprovar também às metas das demais 
áreas em que atue (DECRETO 8.242/2014). 

Para definir qual é a atividade preponderante da entidade deve se fazer uma análise 
criteriosa sobre todos os dispositivos legais da entidade, analisando inclusive o estatuto 
atentando para definição da atividade fim e atividades meio, o montante de receitas de cada 
área, número de funcionários, área ocupada, entre outros. A atividade preponderante deve ser 
superavitária.  

A Lei 12.868/13 cita que as entidades devam prever já no seu estatuto social, a regra 
de segregação contábil, por área de atuação, prática esta que é exigida pela nova legislação 
para obtenção e manutenção da certificação pretendida. Inclusive ressalta que as entidades 
criem uma área denominada de meio, desenvolvida única e exclusivamente para fomento da 
entidade.  

Destaca-se ainda que os registros contábeis devam 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.  

A Lei 12.101/09 em seu artigo 41 cita que as entidades beneficentes deverão manter 
em local visível ao público, placa indicativa contendo informações sobre sua condição de 
beneficente e sobre sua área de atuação. A Lei 12.868/13 incluiu que essas entidades devem 
dar publicidade e manter de fácil acesso ao público todos os demonstrativos contábeis e 
financeiros e o relatório de atividades. 

  
2.3.4 ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros – Resolução CFC N.º 1.409/12  

A ITG 2002 (2012) aplica-se às pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de 
lucros, especialmente a entidade imune, isenta de impostos e contribuições para a seguridade 
social, beneficente de assistência social. Aplica-se também à entidade sindical, seja 
confederação, central, federação e sindicato e a qualquer associação de classe. 

As referidas entidades administram pessoas, coisas, fatos e interesses coexistentes, e 
coordenados em torno de um patrimônio com finalidade comum ou comunitária. A estas 
entidades se aplica além desta interpretação, os Princípios de Contabilidade, a Norma 
Brasileira de Contabilidade Técnica Geral 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas e demais normas contábeis vigentes nos aspectos não abordados por esta 
interpretação. (ITG 2002, 2012).  

As demonstrações contábeis exigidas das entidades abrangidas por esta interpretação 
são as seguintes: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e 
Notas Explicativas. Algumas demonstrações sofrem alteração em suas nomenclaturas, devido 
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à finalidade não lucrativa das entidades. No BP, na DR, DMPL e DFC as palavras lucro ou 
prejuízo devem ser substituídas por superávit ou déficit do período (ITG 2002, 2012).  

Quanto ao reconhecimento contábil nas instituições sem fins lucrativos, a ITG 2002 
(2012, p. 3) nos itens 8 ao 21 estabelece os seguintes critérios e procedimentos apresentados 
no quadro 1: 

Eventos Critérios e procedimentos 

Regime  
As receitas e as despesas devem ser reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de 
competência. 

As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento devem ser reconhecidas no 
resultado, observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais. 

A dotação inicial disponibilizada pelo instituidor/fundador em ativo monetário ou não 
monetário, no caso das fundações, é considerada doação patrimonial e reconhecida em conta 
do patrimônio social.  

Doações e 
Subvenções 

Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da 
subvenção, de contribuição para custeio e investimento, bem como de isenção e incentivo 
fiscal registrados no ativo, deve ser em conta específica do passivo. 

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. Segregação 

Os registros contábeis devem ser segregados de forma que permitam a apuração das 
informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, 
reguladores e usuários em geral. 

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. 

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. 

Gratuidades 

O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços deve ser 
reconhecido pelo valor efetivamente praticado. 

Provisões 
A entidade sem finalidade de lucros deve constituir provisão em montante suficiente para 
cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis 
valores de realização e baixar os valores prescritos, incobráveis e anistiados. 

Superávit ou 
Déficit 

O valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou 
parte de que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do 
Patrimônio Líquido. 

Trabalho 
voluntário 

O trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se 
tivesse ocorrido o desembolso financeiro. 

Redução ao 
valor 
recuperável 

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao 
valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. 

Adoção ITG 
2002 e NBC 
TG 1000 

Na adoção inicial desta Interpretação e da NBC TG 1000 ou das normas completas (IFRS 
completas), a entidade pode adotar os procedimentos do custo atribuído (deemed cost) de que 
trata a ITG 10.  

Quadro 1 –  Critérios e procedimentos do reconhecimento contábil nas ESFL 
Fonte:  ITG 2002 
 

As informações referentes às gratuidades concedidas e serviços voluntários obtidos 
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pela instituição deve ser destacada na DR e divulgada nas Notas Explicativas. As doações 
recebidas devem ser registradas na DFC como atividades operacionais. Ainda, para a melhor 
evidenciação contábil as entidades podem usar contas de compensação para controlar as 
transações referentes a isenções, imunidade e gratuidades, sem prejuízo das informações 
divulgadas nas demonstrações contábeis. (ITG 2002, 2012). 

De acordo com Iudícibus et al. (2013) as notas explicativas são informações que 
complementam e melhoram a qualidade das demonstrações contábeis fazendo com que 
usuários externos também compreendam a situação da entidade. As notas explicativas 
demonstram informações por meio estrito, tabelas e quadros. Como o nome já diz, estas 
explicam as contas movimentadas, o contexto operacional da entidade e sem dúvidas tornam 
as demonstrações contábeis mais claras e compreensíveis, inclusive para os leigos em 
contabilidade.  

A divulgação das demonstrações contábeis conforme a ITG 2002 (2012, p.4) deve ser 
acompanhada pela apresentação de notas explicativas. Dentre as informações exigidas 
destaca-se: contexto operacional, objetivos sociais, critérios de apuração de receitas e 
despesas, renuncia fiscal, subvenções recebidas (sua aplicação e responsabilidades), recursos 
sujeitos a restrição ou vinculação, eventos subsequentes e seguros contratados. 

Além destas, ITG 2002 (2012, p.4) exige que a entidade apresente notas explicativas 
que contenham informações em relação aos critérios e procedimentos do registro contábil de 
depreciação, amortização e exaustão do ativo imobilizado, observando à obrigatoriedade do 
reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil; segregar os atendimentos com 
recursos próprios dos demais atendimentos realizados pela entidade;  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. 

Salienta-se que para muitas pessoas a contabilidade é matéria estranha, por isso a 
importância das notas explicativas, que permitem que qualquer usuário de informações 
contábeis, mesmo sendo leigos em contabilidade, compreendam as informações apresentadas 
em qualquer demonstrativo. A apresentação de notas explicativas completas e das 
demonstrações contábeis aumenta o nível de qualidade de informação. O contrário também é 
valido, já que a falta de notas explicativas diminuem a qualidade das informações e tornam as 
demonstrações contábeis incompletas. 

1. MÉTODO DE PESQUISA 
Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa descritiva que, para Diehl e Tatin (2006, 

p. 54) “tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. Os autores 
acrescentam ainda que pesquisa descritiva tem como característica a utilização de dados ou 
fatos colhidos da própria realidade.  

Quanto à abordagem do problema classifica-se a pesquisa como quantitativa. 
Conforme Beuren et al. (2013) a abordagem quantitativa é aplicada em pesquisas descritivas 
que tem por objetivo descobrir e classificar a relação entre as variáveis e a relação de 
causalidade entre os fatos. Este tipo de pesquisa é importante quando é usado instrumentos 
estatísticos desde a coleta, até análise e tratamento dos dados. 

O delineamento é dado por uma análise documental que para Diehl e Tatin (2006) a 
pesquisa documental utiliza-se de materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou 
que podem, ainda, ser reelaborados conforme o objetivo do trabalho. Os documentos 
utilizados foram as demonstrações contábeis das organizações do terceiro setor de Passo 
Fundo, relativas ao ano de 2013, coletadas de jornais, sites e nas próprias entidades, sendo que 
as referidas demonstrações serão analisadas através de um check list, elaborado de acordo 
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com as instruções da ITG 2002.  
Para este estudo buscou-se avaliar as demonstrações contábeis das quarenta entidades 

vinculadas e que participam das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Passo Fundo, entretanto somente obteve-se acesso a 21 (vinte uma) demonstrações contábeis, 
o que representa 53% das referidas entidades.  

A análise dos dados foi realizada através do Microsoft Excel, e os resultados são 
apresentados em tabelas. 
 

2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
São muitas as entidades sem finalidades lucrativas que possuem sua sede e realizam 

seus atendimentos na cidade de Passo Fundo. Esta pesquisa não foi realizada com todas as 
entidades deste município e inicialmente optou-se por analisar apenas uma determinada 
população, neste caso, as quarenta entidades inscritas no CMAS, sendo que muitas delas 
somente participam do conselho, porém não tem demonstrações contábeis elaboradas, não 
estão desenvolvendo atividades.  

Algumas entidades direcionam seus atendimentos apenas aos portadores de deficiência 
física, surdos, cegos, ou crianças e adolescentes carentes. Outras entidades sem fins lucrativos 
de Passo Fundo atendem a população incondicionalmente e irrestritamente, basta o indivíduo 
necessitar dos serviços oferecidos. 

A seguir serão apresentadas as principais características das entidades analisadas nesta 
pesquisa. Os dados foram extraídos das demonstrações contábeis. 
Tabela 1 - Características das entidades pesquisadas 
Área de atuação Frequência relativa  
a) Educação 14% 
b) Saúde 9% 
c) Assistência Social 48% 
d) Mista 29% 
Divulgou as demonstrações contábeis em jornal ou site  
a) Jornal 67% 
b) Site 5% 
c) Não divulgou 28% 
As demonstrações contábeis são auditadas  
a) Sim 43% 
b) Não 57% 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 
Das entidades analisadas, 48% atuam exclusivamente na área de assistência social, 9% 

atuam apenas na área de saúde, 14% desenvolvem suas atividades na área de educação e 29% 
das organizações pesquisadas atuam em mais de uma área, o que exige um controle mais 
eficiente das atividades já que a legislação obriga a segregar as receitas e as despesas por área 
de atuação. Esta segregação deve ser apresentada nas demonstrações contábeis. 

Quanto à divulgação das demonstrações contábeis existem ainda problemas, pois pela 
norma estas entidades deveriam dar ampla divulgação as suas demonstrações contábeis, e 
quase 30% das entidades estudadas não divulgaram as demonstrações contábeis do exercício 
de 2013, em jornal ou no site da instituição. 

Outro dado observado nas demonstrações contábeis é de que 43% das organizações 
estudadas têm suas demonstrações contábeis submetidas à auditoria contábil, e 57% não são 
auditadas. De acordo com o Decreto 8.242/14 as entidades beneficentes de assistência social 
que auferirem receitas superiores a R$ 3,6 milhões devem submeter às demonstrações a 
análise de auditor independente.  

Todas as entidades pesquisadas elaboram Balanço Patrimonial e DR, porém deixam de 
apresentar outras demonstrações exigidas pela ITG 2002. Como se pode visualizar na tabela 
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2, a DMPL não é apresentada em 29% das entidades, 76% elaboram a DFC enquanto as 
demais ainda elaboram a DOAR, e 10% das entidades estudadas não elaboram notas 
explicativas. 

 
Tabela 2 - Demonstrações contábeis apresentadas 
Apresentou DMPL Frequência relativa  

a) Sim 71% 
b) Não 29% 

Apresentou DFC  
a) Sim 76% 
b) Não 24% 

Possui Notas Explicativas  
a) Sim 90% 
b) Não 10% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
 
Outra análise realizada neste estudo foi sobre as contas contábeis usadas nas entidades 

sem fins lucrativos, bem como sua classificação dentro da estrutura do balanço patrimonial. 
Estes dados podem ser visualizados na tabela 3. 
Tabela 3 - Estrutura e apresentação das contas patrimoniais 
Ativo dividido em circulante e não circulante Frequência relativa  

a) Sim 81% 
b) Não 19% 

Passivo dividido em circulante e não circulante  
a) Sim 81% 
b) Não 19% 

Capital ou patrimônio social  
a) Sim 71% 
b) Não 29% 

Superávit ou déficit  
a) Sim 81% 
b) Não 19% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
 
De acordo com os dados da tabela 3 pode-se observar que algumas entidades ainda não 

adotaram às normas vigentes que alteraram a estrutura do balanço patrimonial. Isso é 
justificado quando ainda é apresentado o “permanente” no ativo, sendo que este grupo já foi 
extinto. Além de 19% das entidades não apresentarem o ativo e o passivo dividido em 
circulante e não circulante.  

Outro fato relevante é que apenas 71% das entidades analisadas apresentam o capital 
da entidade com a nomenclatura patrimônio social, 29% apresentam como patrimônio líquido. 
Em 19% das ESFL o resultado do exercício é apresentado em desacordo com as normas, 
usando a nomenclatura lucro do exercício ou simplesmente resultado do exercício. 

 
2.1 ITG 2002 – INTERPRETAÇÃO TÉCNICA GERAL 2002 – ENTIDADES SEM 

FINS LUCRATIVOS 
 

A ITG 2002 foi aprovada pela Resolução CFC nº. 1.409/12 e é aplicada desde o 
exercício de 2012. Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos específicos de 
avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das 
demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas 
de entidade sem finalidade de lucros. 
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4.1.1 Reconhecimento de ativos, passivos e contas de resultado 
 

Os critérios e procedimentos estabelecidos pela ITG 2002 foram analisados nas 
entidades que compõem esta pesquisa e os resultados são demonstrados na tabela 4: 
Tabela 4 - Reconhecimento de ativos, passivos, receitas e despesas 
Receitas e despesas Frequência relativa  

a) Competência 81% 
b) Caixa 5% 
c) Não divulgou ou não fica evidenciado 14% 

Contabilização de doações e subvenções  
a) NBC TG 07 52% 
b) Não divulgou ou não fica evidenciado  48% 

Receitas e Despesas segregadas por área de atuação  
a) Sim 24% 
b) Não 14% 
c) Não se aplica 62% 

As contas patrimoniais estão segregadas em com restrição e sem restrição  
a) Sim 24% 
b) Não 71% 
c) Não se aplica 5% 

As contas de resultado estão segregadas em com restrição e sem restrição  
a) Sim 14% 
b) Não 81% 
c) Não se aplica 5% 

Os resultados são incorporados ao patrimônio social  
a) Sim 86% 
b) Não 9% 
c) Não divulgou ou não fica evidenciado 5% 

A entidade aplica aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000 e trata 
da redução ao valor recuperável de ativos (NBC TG 01)  

a) Sim 29% 
b) Não 71% 

A entidade realiza depreciação de seus ativos imobilizados conforme a Seção 27 
da NBC TG 1000 e a NBC TG 27 - Imobilizado  

a) Sim 38% 
b) Não 62% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
 
Analisando o regime adotado para o reconhecimento de receitas e despesas se obteve 

um percentual de 81% de entidades que adotam o regime de competência, 5% adotam o 
regime de caixa, que não é aceito pelas normas e princípios contábeis, e 14% não divulgam o 
regime adotado para contabilização. 

Observando a aplicação da NBC TG 07 – Subvenções Governamentais, conclui-se 
que, 48% das entidades não à aplicam e destas 38% possuem registros de subvenções a pagar 
ou a receber, no exercício seguinte, ou nos próximos exercícios e dessa forma a 
contabilização não atende a norma. 

As doações e subvenções recebidas podem ter restrições impostas pelo órgão doador. 
Assim as entidades que recebem estes auxílios devem apresentar os recursos e segregar as 
contas patrimoniais e de resultado em “com restrição” e “sem restrição”. Fazendo está análise 
nas contas patrimoniais das entidades estudadas, tem-se que 71% não fazem esta classificação 
e nas contas patrimoniais, 81% não realizaram a segregação nas contas de resultado.  

As entidades mistas (atuam em mais de uma área) devem apresentar as suas receitas e 
despesas segregadas por área de atuação. Porém foi evidenciado que 14% das entidades 
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pesquisadas realizam não esta segregação, e em 62% das entidades esta segregação não se 
aplica, pois prestam serviços em apenas uma área. 

Observando a aplicação da NBC TG 01 (R1) Redução ao valor recuperável de ativos, 
nas entidades avaliadas ficou explicito que apenas 29% aplicam o teste de recuperabilidade 
(impairment) e 71% não testam o valor recuperável de seus ativos. Outra prática analisada foi 
à depreciação dos bens do ativo imobilizado, obrigatória a todas as organizações, sendo que 
apenas 38% das entidades realizam depreciação de acordo com a norma e 62% não realizam 
depreciação de seus ativos imobilizados. Salienta-se que os dados expostos têm como base as 
informações fornecidas nas notas explicativas e que a veracidade ou não das informações das 
demonstrações não é o objetivo deste trabalho. 

 
2.1.2 Avaliação das notas explicativas divulgadas 

As notas explicativas apresentam informações complementares sobre a entidade, suas 
atividades e transações e são parte integrante das demonstrações contábeis. 

 A ITG 2002 estabelece as informações mínimas a serem divulgadas nas notas 
explicativas. Com base nesta interpretação foi feito uma avaliação da apresentação e das 
informações contidas nas notas explicativas. Na tabela 5 pode-se visualizar os resultados. 

 
Tabela 5 - Divulgação de informações nas notas explicativas 
As notas explicativas divulgam o contexto operacional da entidade, incluindo a natureza 
social e econômica e os objetivos sociais 

Frequência 
relativa 

a) Sim  86% 
b) Não 5% 
c) Não elaborou notas explicativas 9% 

Os critérios de apuração da receita e da despesa, especialmente com gratuidade, doação, 
subvenção, contribuição e aplicação de recursos 

 

a) Sim  76% 
b) Não 14% 
c) Não elaborou notas explicativas 10% 

A renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas demonstrações 
contábeis como se a obrigação devida fosse  

a) Sim  57% 
b) Não 33% 
c) Não elaborou notas explicativas 10% 

As subvenções recebidas pela entidade, à aplicação dos recursos e as responsabilidades 
decorrentes dessas subvenções 

 

a) Sim  29% 
b) Não 33% 
c) Falta informações ou não se aplica e não fica evidenciado 38% 

Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, amortização e exaustão 
do ativo imobilizado, devendo ser observado à obrigatoriedade do reconhecimento com 
base em estimativa de sua vida útil 

 

a) Sim  48% 
b) Não 52% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
 
A partir dos resultados apresentados pode-se observar que 14% das entidades não 

divulgam o contexto operacional, natureza social e econômica e os objetos sociais ou não 
elaboraram notas explicativas. 

 A respeito dos critérios de apuração de receita e despesa, especialmente com 
gratuidade, doação, subvenção, contribuição e aplicação dos recursos, constatou-se que 14% 
não divulgam e em 10% das entidades estas informações não ficam evidenciadas. 

As entidades do terceiro setor são imunes ou isentas da contribuição para seguridade 
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social e devem evidenciar a renuncia fiscal relacionada com a atividade nas demonstrações 
contábeis como se a obrigação devida fosse. Fazendo está análise conclui-se que 33% não 
evidenciam e em 10% das entidades as informações não são divulgadas ou não fica 
evidenciado. 

Em relação às subvenções recebidas pela entidade, à aplicação dos recursos e as 
responsabilidades decorrentes destas subvenções, 33% das entidades abordadas não divulgam 
estas informações e ainda 38% divulgam de forma incompleta ou não fica evidenciado.  

Por fim, constatou-se que os critérios e procedimentos do registro contábil de 
depreciação, amortização e exaustão do ativo imobilizado, (observando a obrigatoriedade do 
reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil) são divulgadas em apenas 48% das 
entidades analisadas. 

 
2.2 Lei 12.638/2013 e Decreto 8.242/14 

As principais exigências da lei 12.868/13 e o decreto 8.242/14 quanto a apresentação 
das demonstrações contábeis das entidades beneficentes foram analisadas nas entidades 
tratadas nesta pesquisa. Os resultados são demonstrados na tabela 6: 
Tabela 6 - Principais exigências da Lei 12.868/13 e Decreto 8.242/14 
Segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais atendimentos realizados pela 
entidade 

Frequência 
relativa 

a) Sim  29% 
b) Não 28% 
c) Não divulgou, não se aplica ou não fica evidenciado 43% 

Todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de forma segregada de acordo com 
os critérios estabelecidos  

 

a) Sim  33% 
b) Não 24% 
c) Não divulgou, não se aplica ou não fica evidenciado 43% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
As entidades do terceiro setor de assistência social prestam serviços gratuitos, 

concedem bolsas, auxílios diversos, as que atuam nas outras áreas podem cobrar pelos seus 
serviços, mantendo gratuidades conforme a legislação. Conforme os dados levantados 29% 
das entidades segregam os atendimentos com recursos próprios dos demais atendimentos 
realizados e 71% das entidades não fazem esta segregação, não a divulgam ou não fica 
evidenciado nas demonstrações contábeis. 

Todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de forma segregada de acordo 
com os critérios estabelecidos pela entidade, nestas gratuidades se inclui bolsas filantrópicas, 
Fies, bolsas Prouni e demais auxílios. Fazendo esta avaliação nas entidades, se percebeu que 
67% não divulgam as gratuidades praticadas de forma segregada ou não fica evidenciado das 
demonstrações contábeis e notas explicativas. 

Após análise dos dados coletados no estudo, nota-se que entidades do terceiro setor, 
percebe-se que algumas entidades mantêm contabilidade apenas para cumprir com a exigência 
legal que exigem que estas organizações mantenham contabilidade regular e divulguem as 
demonstrações contábeis. Estas entidades normalmente terceirizam a contabilidade à 
escritórios privados. 

O fato de terceirizar a contabilidade em muitos casos torna o custo menos oneroso para 
a entidade, mas ocorre que nem todos os escritórios estão aptos para fazer contabilidade de 
entidades sem fins lucrativos e fornecer informações úteis para o processo de tomada de 
decisões. A grande maioria dos escritórios atendem principalmente empresas com fins 
lucrativos e quando surgem clientes sem fins lucrativos acabam adotando os mesmos 
procedimentos e técnicas de uma empresa limitada por exemplo. Isso faz com que várias 
exigências aplicadas às entidades beneficentes sem fins lucrativos não sejam atendidas, 
tornando até mesmo a entidade vulnerável a penalidades como a não renovação do certificado 
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de entidades beneficente de assistência social – CEBAS. 
É uma tendência cada vez mais forte a presença de um setor de contabilidade dentro 

das empresas e entidades em geral, mas para as entidades que não possuem condições de 
manter contabilidade interna, recomenda-se que procurem um escritório especializado e que 
trabalhe com contabilidade de entidades sem fins lucrativos.  

Por fim, para os profissionais de contabilidade que atuam nesta área, que continuem 
em processo de aperfeiçoamento, acompanhando as mudanças na contabilidade, 
principalmente as que afetam a contabilidade no terceiro setor.  

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
No decorrer do trabalho foi descrito as obrigações contábeis, fiscais e ainda obrigações 

assessórias que as entidades do terceiro setor, imunes e isentas estão obrigadas. Dentre as 
obrigações, pode-se enfatizar a manutenção de contabilidade regular, ampla divulgação e 
acesso aos resultados e as demonstrações contábeis para a sociedade em geral. 

Em atendimento ao objetivo geral, que era o de analisar a aplicação das normas 
contábeis e legislações vigentes, na apresentação das demonstrações contábeis das entidades 
beneficentes, vinculadas ao Conselho Municipal de Assistência Social de Passo Fundo, 
identificou-se através das demonstrações contábeis das entidades, as principais dificuldades 
de registro contábeis e no atendimento a legislação de entidade beneficente de assistência 
social. 

Notam-se maiores níveis de atendimento das legislações vigentes pelas ESFL que 
possuem contabilidade interna (48%). Já nas entidades que mantém contabilidade externa 
(52%), percebe-se que nem todas as exigências estabelecidas em leis e normas específicas do 
terceiro setor são atendidas. 

Outro aspecto interessante é percebido nas 43% de entidades que são auditadas, as 
quais demonstram aplicação adequada das normas vigentes. Algumas não possuem a 
obrigação de ter auditoria, ou seja, possuem receitas anuais menores que R$ 3,6 milhões, mas 
mesmo assim mantém contrato com auditoria independente. Nestas entidades o nível e a 
qualidade das informações são superiores e as demonstrações contábeis são mais completas, 
apresentando melhor a situação patrimonial, financeira e econômica da entidade. 

Quanto a divulgação das demonstrações contábeis, muitas entidades não publicam e 
não disponibilizam em site institucional, dificultando o acesso de quem quiser conhecer 
melhor a entidade, visualizar suas atividades e resultados. As entidades que não tornam 
públicas suas demonstrações contábeis representam 28% das entidades analisadas nesta 
pesquisa. E as estas se acrescem as demais 19 (dezenove) entidades das quais não se obteve 
acesso as demonstrações contábeis. 

Muitas demonstrações contábeis só foram conseguidas por esforço contínuo, ligações, 
conversas, e-mails e diligências do pesquisador. Algumas entidades se mostraram 
desconfiadas e desconfortáveis em fornecer estas informações, algumas até restringiram o 
acesso aos demonstrativos. Entretanto, por força de lei as demonstrações deveriam ser 
disponibilizadas em ambiente que todos possam ter acesso. 

Dentre as evidências obtidas verifica-se que nem todas as demonstrações contábeis 
obrigatórias são elaboradas e algumas ainda apresentam equívocos. Exceto o balanço 
patrimonial e demonstração do resultado do exercício que foram elaborados por todas as 
entidades pesquisadas, outras demonstrações, como por exemplo, a DMPL que 29% das 
entidades não elaboraram. Além disso, 24% não elaboram DFC e 10% não apresentam notas 
explicativas, consideradas essenciais para a complementação dos demais demonstrativos. 

A DOAR é elaborada por 24% das entidades, sendo que a obrigatoriedade desta 
demonstração foi substituída pela DFC, nota-se então que algumas entidades continuam 
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elaborando a DOAR (não mais obrigatória), mas não apresentam a DFC, demonstração 
obrigatória. A falta do conjunto completo de demonstrações exigido pela ITG 2002 torna às 
informações contábeis incompletas.  

Observou-se ainda que 62% das entidades não realizam depreciações de seus bens 
imobilizados, 71% não aplicam o teste de recuperabilidade de ativos e registrar perdas por 
desvalorização caso o valor contábil seja superior ao valor recuperável. A não aplicação 
destas exigências provocam distorções na real situação da entidade prejudicando a qualidade 
das informações contábeis. 

Portanto, se percebeu várias dificuldades de registro contábil, principalmente nas 
entidades, que mantêm contabilidade externa, os escritórios acabam deixando de atender a 
vários requisitos exigidos exclusivamente das entidades do terceiro setor. Prova disto é o fato 
de que 29% das entidades apresentam o patrimônio social como patrimônio líquido, e 19% 
usam as terminologias lucros e prejuízos, que não são cabíveis ao terceiro setor. 

As entidades que não possuem uma contabilidade que demonstre fielmente a situação 
patrimonial financeira e econômica, bem como suas atividades segregadas por área de atuação 
demonstrando também as gratuidades praticadas em conformidade com a Lei 12.868/13, 
Decreto 8.242/14 podem comprometer a concessão ou renovação do título de entidade 
beneficente de assistência social. 

Desta forma entende-se que os estudos na área contábil do terceiro setor são relevantes 
na medida em que se verifica uma carência informacional por parte dos contadores que 
atendem a estas entidades. Sugere-se que o CRC realize cursos e palestras com este tema, para 
que os profissionais que se dedicam a contabilidade destas entidades possam se atualizar 
sobre as normas contábeis aplicáveis ao terceiro setor. Também se recomenda a continuidade 
dos estudos contábeis aplicados ao terceiro setor, com as demais entidades, não beneficentes. 
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