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A CONTRIBUIÇÃO DA CONTABILIDADE NA PRESTAÇÃO DE CON TAS À 
RENOVAÇÃO DA TITULAÇÃO OSCIP: UM ESTUDO DE CASO NUM A 

FUNDAÇÃO DA REGIÃO SUL DO BRASIL 

 

Resumo 
As Fundações Privadas são organizações sem fins lucrativos do Terceiro Setor. Este vem 
contribuindo em diversas áreas de atuação, promovendo ações de grande importância para a 
sociedade. A Contabilidade exerce um papel fundamental na evidenciação e controle dos 
recursos recebidos por essas entidades e contribuem para o fortalecimento desse setor. O 
artigo teve por objetivo analisar a contribuição da Contabilidade na Prestação de Contas para 
o Ministério da Justiça na renovação da titulação de Organizações de Sociedade Civil de 
Interesse Público - OSCIP de uma Fundação da Região Sul do Brasil. A pesquisa, de natureza 
aplicada, com abordagem qualitativa do problema e descrita quanto aos objetivos. Os dados 
foram coletados por pesquisa documental relativos à prestação de contas elaborada pela 
entidade em 2014. A análise qualitativa dos dados permitiu identificar os controles 
necessários para atender às exigências na elaboração da prestação de contas do Ministério da 
Justiça e se esses controles são adequados. Pode-se afirmar que a Contabilidade contribui de 
forma direta na renovação da titulação OSCIP dessas entidades, pois a partir da prestação de 
contas enviada ao Ministério da Justiça é possível demonstrar de forma transparente a 
utilização dos recursos recebidos e como estão sendo aplicados na sociedade. É necessário 
que os controles contábeis sejam adequados evitando assim a perda dessa titulação OSCIP 
pela entidade. 

 
Palavras chaves: Terceiro Setor. Fundações. Organizações de Sociedade Civil de Interesse 
Público. Contabilidade. 
 
Área Temática: CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL E DO TERCEIRO SETOR. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Junto com o Estado (primeiro setor) e com o mercado (segundo setor), identifica-se a 
existência de um terceiro setor, mobilizador de um grande volume de recursos humanos e 
materiais para impulsionar iniciativas voltadas para o desenvolvimento social. A noção de 
Terceiro Setor se dá pela negação das características dos outros dois setores, isto é, a 
organização se constituiu fora da estrutura Estado e fora da racionalidade do mercado, já que 
sua atuação não tem o lucro como objetivo. 

Os principais termos encontrados para designar as instituições que compõem o 
universo do Terceiro Setor no Brasil são: organizações não governamentais (ONG); 
organizações da sociedade civil; esfera pública não estatal; organizações (entidades, 
associações) sem fins lucrativos; entidades beneficentes, filantrópicas ou caritativas; 
fundações e filantrópica empresarial (FERRAREZI, 2002; PAES, 2010). Essas organizações 
sem fins lucrativos, de caráter não governamental, contam com a participação voluntária, 
além de contribuir com práticas de caridade e cidadania (CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE, 2011). 

O Terceiro Setor tem evidenciado um crescimento ao longo dos anos com base na sua 
forte atuação social na prestação de serviços à sociedade. Por ser um campo em crescimento, 
que demanda conhecimento profissional qualificado, buscando transparência e credibilidade 
na condução das atividades, o entendimento mais aprofundado do assunto contribuirá de 
forma positiva na atuação do profissional contábil na realização de suas atividades. Silva e 
Vendruscolo (2012) ressaltam a importância de tornar público as contabilizações dos recursos 
obtidos, além de analisar o desempenho destas entidades em comparação aos objetivos ou 
missão por elas estabelecidos. 

Nesse contexto, as Fundações representam um instrumento efetivo à consecução de 
fins sociais e determinados nas sociedades em que se inserem. Elas viabilizam a prestação de 
serviços sociais e de utilidade pública, diretamente, àqueles que necessitam, transmitindo às 
sucessivas gerações seus ideais e convicções (PAES 2010). 

Estudos anteriores (IMETON, 2008; CHAGAS et al., 2010; SILVA; 
VENDRUSCOLO, 2012; SOUZA, 2013; PACHECO, SZUSTER; MACEDO, 2014) 
apontaram à necessidade de profissionalização das pessoas que atuam nessas organizações 
devido as suas particularidades e não evidenciação das totalidade de informações previstas 
nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). Contudo, os critérios contábeis aplicados 
nessas organizações são semelhantes aos dos demais setores, mesmo estas sendo isenta de 
tributos e não havendo destinação dos lucros. 

As Fundações qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) devem enviar, anualmente, uma prestação de contas para o Ministério da 
Justiça com o objetivo de obter a renovação dessa qualificação. Elas também devem prestar 
contas das informações contábeis e sociais do exercício já encerrado, com base nos os 
relatórios contábeis exigidos pela legislação. A qualificação OSCIP possibilita a atuação em 
diversas áreas de interesse público na qual a Fundação poderá firmar parcerias com o Estado e 
com a iniciativa privada para promover as ações sociais. 

Diante do exposto, a questão problema deste estudo é: Qual a contribuição da 
Contabilidade na prestação de contas para o Ministério da Justiça para a renovação da 
Titulação OSCIP? 

Assim o objetivo desse estudo consiste em identificar os controles necessários para 
atender as exigências na elaboração da prestação de contas do Ministério e se esses controles 
são adequados em uma Fundação da Região Sul do Brasil. 

Este artigo está organizado em 5 seções. A seção 1 aborda a apresentação sobre o 
tema, o problema e objetivo de estudo. Na seção 2 são apresentados os fundamentos teóricos 
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do estudo. A seção 3 apresenta os procedimentos metodológicos adotados no estudo. Na 
seção 4 apresentam-se a análise e interpretação dos dados. Finalizando, na seção 5 
apresentam-se as considerações finais da pesquisa e a indicação para futuros estudos. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Nesta seção são abordados os aspectos gerais sobre o terceiro setor, fundações, 
titulação OSCIP, termos de parceria, prestação de contas e tratamento contábil, para 
fornecerem elementos de discussão teórica com a análise dos dados. 
 
2.1 TERCEIRO SETOR 
  

Para melhor entender o universo do terceiro setor e das pessoas jurídicas constituídas 
como entidades sem fins lucrativos, popularmente denominadas de ONG, é necessário 
desconsiderar, momentaneamente, os padrões e modelos preestabelecidos por empresas 
privadas e órgãos estatais, em suas dimensões globalizadas (SILVA; SILVA, 2008). 

O terceiro setor é aquele que não é público e nem privado, no sentido convencional 
desses termos, porém guarda uma relação simbólica com ambos, na medida em que ele deriva 
sua própria identidade da conjugação entre a metodologia deste com as finalidades daquele. 
Ou seja, o terceiro setor é composto por organizações de natureza “privada” (sem o objetivo 
do lucro) dedicadas à consecução de objetivos sociais ou públicos embora não seja integrante 
do governo (administração estatal) (ARAÚJO, 2009; PAES, 2010). 

Conforme Conselho Regional de Contabilidade (2011), o terceiro setor é representado 
pelas entidades sem finalidade de lucro. Os recursos são oriundos da própria atividade, além 
de doações, subvenções e financiamentos, sendo que a sua aplicação deve ser integralmente 
na própria atividade a qual foi instituída, de acordo com o estatuto. No caso de eventual 
superávit este não deve ser distribuído aos associados/membros. Portanto, o resultado 
superavitário deverá ser reinvestido nas atividades-fim das entidades. 

 
2.2 FUNDAÇÕES DE DIREITO PRIVADO 
 

A fundação, em nosso direito, é uma instituição de fins determinados, formada pela 
atribuição de personalidade jurídica a um complexo de bens livres, que é o patrimônio, o qual 
será administrado por órgãos autônomos de conformidade com as previsões do estatuto. Nas 
Fundações a pessoa jurídica se organiza em torno do elemento fundamental, que é o 
patrimônio destinado à consecução dos fins sociais (PAES, 2010). 

As fundações privadas são organizações sem fins lucrativos instituídas a partir da 
destinação de um patrimônio com a finalidade de servir uma causa, podendo esta ser para fins 
religiosos, morais, culturais ou de assistência. Não é necessária a reunião de várias pessoas 
para constituí-la, como no caso de associações (CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE, 2011). 

Conforme Silva e Silva (2008), as fundações são administradas por um órgão 
deliberativo (o conselho curador ou o conselho superior) e por um órgão executivo (o 
conselho diretor). São fiscalizadas por um órgão de controle interno, o conselho fiscal e 
também pelo Ministério Público. 

Uma fundação só poderá ser criada com capital provindo de doação de pessoa física 
ou jurídica. O primeiro ato nesse caso é o testamento especificando os bens e os fins a que se 
destinam. Se, além da doação de capital houver doação de um ou mais imóveis, tal fato deverá 
estar expressamente descrito no estatuto, assim como a transferência da propriedade dos 
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imóveis doados deverá ser registrada no Cartório de Registro de imóveis (SILVA; SILVA, 
2008). 
 
2.3 TÍTULO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 
(OSCIP) 
  

A Lei n. 9.790/1999 estabeleceu de forma pioneira, um novo disciplinamento jurídico 
às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que compõem o denominado 
Terceiro Setor, ao conferir-lhes a possibilidade de serem qualificadas, pelo poder público, 
como OSCIP e poderem relacionar-se por meio de parceria (PAES, 2010). De acordo com 
Paes (2010), essas organizações, regendo-se por legislação específica, podem firmar 
convênios, contratos, termos de parceria, termos de cooperação, com órgãos ou entidades 
públicas e privadas, assim como, com empresas e instituições nacionais e estrangeiras. 

De acordo Silva e Silva (2008), trata-se de uma qualificação que se distingue das 
demais pela possibilidade de atuação em diversas áreas de interesse público e com objetivo de 
por meio de relações com o Estado e com a iniciativa privada, promover e executar ações 
voltadas para o desenvolvimento econômico e social. Segundo o autor, há vantagens de 
qualificar uma entidade social como OSCIP: 

•  possibilidade de firmar parcerias como o Poder Público; 
•  acesso a recursos públicos, com menos burocracia e mais controle público social; 
•  reconhecimento formal de credibilidade; 
•  previsão de auxílios (verbas orçamentárias) na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO); 
•  acesso à qualificação (mesmo sendo organização recém-criada, sem tempo de 
existência suficientemente legal para pleitear o Título de Utilidade Pública); 
•  maior geração de empregos; 
•  melhor distribuição de renda e maior qualidade de vida; 
•  maior incentivo ao desenvolvimento da cidadania; 
•  desenvolvimento da consciência e da responsabilidade social; e 
•  maior controle social das ações privadas. 

 Conforme destacado por Araújo (2009), o termo de parceria torna legítimo o repasse 
de verbas públicas às organizações de caráter privado, sem a tramitação burocrática da 
legislação relativa aos contratos e convênios nas relações entre o Estado e a Sociedade. 
 
2.3.1 Área de atuação em que se permite a qualificação OSCIP 
 
 Segundo Paes (2010), é requisito finalístico, para toda e qualquer pessoa jurídica de 
direito privado que deseja ser qualificada de OSCIP que atenda ao princípio da 
universalização dos serviços e que apresente em suas finalidades ou objetivos estatutários, 
conforme estabelecidos pelo art. 3º da Lei n.º 9.790/1999. São eles (BRASIL, 1999): de 
assistência social; da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; gratuita 
da educação; gratuita da saúde; do voluntariado; do desenvolvimento econômico e social e 
combate à pobreza; e a defesa, preservação e conservação do meio ambiente. 

Segundo art. 2º da Lei n.º 9.790/1999 não são passíveis de qualificação como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer 
forma às atividades descritas no art. 3º desta Lei: 

I.  as sociedades comerciais; 
II.  os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria 

profissional; 
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III.   as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, 
práticas e visões devocionais e confessionais; 

IV.  as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; 
V.  as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um 

círculo restrito de associados ou sócios; 
VI.  as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados; 

VII.   as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; 
VIII.   as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; 

IX.  as organizações sociais; 
X.  as cooperativas; 

XI.  as fundações públicas; 
XII.   as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão 

público ou por fundações públicas; e 
XIII.   as organizações creditícias que tenham qualquer tipo de vinculação com o sistema 

financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal.  
 

2.3.2 Benefícios fiscais concedidos a uma OSCIP 
 
Segundo Paes (2010) são aqueles garantidos a uma entidade de direito privado sem 

fins lucrativos, ou seja, imunidade ao imposto de renda garantido no art. 150 da Constituição 
Federal. Dos benefícios da qualificação, podem-se enumerar alguns: i) possibilidade de 
receber doações de empresas, dedutíveis; ii) possibilidade de receber bens móveis 
considerados irrecuperáveis; iii) possibilidade de remunerar os dirigentes; iv) possibilidade de 
firmar Termo de Parceria com o Poder Público; e v) possibilidade de receber bens 
apreendidos, abandonados ou disponíveis administrados pela Secretaria da Receita Federal. 

De acordo com o art. 60 da Medida Provisória nº 2.158-35 de 24/08/2001, a 
dedutibilidade de imposto de renda de empresas doadoras fica condicionada à renovação 
anual do título OSCIP (PAES, 2010). O dispositivo não condiciona o recebimento de doações 
à observância dos preceitos legais relacionados às OSCIPS e a prestação de contas anuais, 
mas apenas sua dedutibilidade (ARAÚJO, 2009; PAES, 2010). 
 
2.3.3 Termo de Parceria e Prestação de contas dos compromissos assumidos no Termo 
de Parceria 
 

O Termo de Parceria é definido no art. 9º da Lei n. 9.790/1999 como instrumento 
destinado à formação de vínculo de cooperação entre o poder público e as entidades 
qualificadas como OSCIP para o fomento e a execução das atividades de interesse público 
previstas no já referido art. 3º da referida lei (BRASIL, 1999). 

O Termo de Parceria é uma alternativa ao Convênio para a realização de projetos ou 
atividades de interesse comum entre as entidades qualificadas como OSCIP e a administração 
pública, é um instrumento de gestão que envolve a negociação de objetivos, metas e produtos 
entre as partes (ARAÚJO, 2009; PAES, 2010). 

Segundo Silva e Silva (2008), o termo dispõe sobre o plano de trabalho, o qual deverá 
conter os seguintes itens: objeto, justificativa, metodologia e metas a serem alcançadas, os 
indicadores de avaliação de desempenho, o cronograma de execução de desembolso, a 
previsão de receitas e despesas e a remuneração do pessoal envolvido. 

A Lei n. 9.790/1999, art. 4º, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 3.100/1999, 
regula as condições para a prestação de contas no que diz respeito é entidade social e aos 
projetos executados. Para despesas de administração e manutenção (custo operacional), 
deverá ser feita prestação de contas com base na totalidade das operações patrimoniais dos 
resultados por meio de balancetes e balanços relativos a cada exercício. Essas contas serão 
submetidas à apreciação e à provação do Ministério Público competente (BRASIL, 1999). 
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A obrigação de se prestar contas ao órgão estatal parceiro, ao término de cada 
exercício financeiro, está prevista no Decreto Lei n.º 3.100/99 e inclui: 

•  relatório sobre o objeto o termo de parceria, com comparativo entre metas e 
resultados; 
•  demonstrativos de receitas e gastos efetivamente realizados; 
•  parecer conclusivo e relatório de auditoria, caso o montante de recursos seja igual 
ou superior a R$ 600.000,00; 
•  extrato de execução físico-financeira, publicado na Imprensa Oficial (Diário 
Oficial da União), em no máximo sessenta dias após o término de cada exercício 
financeiro. 

De acordo com Silva e Silva (2008), para os Termos de Parceria firmados com órgãos 
públicos, sejam eles selecionados por meio de concurso de projetos ou por meio propostas, os 
critérios para a prestação de contas (periodicidade, prazos, parâmetros, formas, etc.) serão 
estabelecidos de acordo com normas gerais específicas em vigência, conforme necessidade de 
cada projeto. 

É importante destacar que a Lei é rigorosa no caso de uso indevido de recursos 
públicos, estando às entidades e seus dirigentes sujeitos à punição severa: decretação de 
indisponibilidade de bens da entidade, sequestro de bens de seus dirigentes, agentes públicos 
ou terceiros que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, 
sem prejuízo de outras punições previstas na legislação vigente (FERRAREZI, 2002). 
 
2.4 PRESTAÇÃO DE CONTAS MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
 

O Ministério da Justiça instituiu, em 15/10/2007, o Cadastro Nacional de Entidades de 
utilidade Pública (CNEs/MJ), considerando a necessidade de dar transparência, combater à 
corrupção e lavagem de dinheiro das entidades sociais certificadas pelo Ministério da Justiça e 
viabilizar seu acompanhamento social. Este cadastro destina-se, não apenas às organizações 
qualificadas pelo Ministério da Justiça, mas a todas as ONG sem fins lucrativos que possuam 
interesse na captação de recursos públicos. 

O CNEs/MJ constitui-se em um conjunto de mecanismos eletrônicos de coleta, 
processamento, análise e transmissão de dados destinados à integração dos procedimentos 
administrativos de reconhecimento, de prestação de contas e de renovação correspondentes à 
outorga e à manutenção de qualificações federais, bem como dos recursos públicos repassados 
às entidades sociais (BRASIL, 2007). 

A prestação de contas anual da OSCIP deve ser realizada sobre a totalidade das 
operações patrimoniais e resultados da entidade, acompanhada dos seguintes documentos, 
conforme destacado por Ferrarezi (2002): i) Relatório anual de execução de atividades; ii) 
Demonstrativos Contábeis do Exercício; e iii) Parecer e relatório de auditoria independente, 
quando os recursos recebidos pela OSCIP, por meio de Termos de Parceria, for maior ou igual 
a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

As organizações devem realizar anualmente, a prestação de contas eletrônica por meio 
do Cadastro Nacional de Entidades de Utilidade Pública do Ministério da Justiça (CNEs/MJ), 
sob pena de não obterem a renovação da certidão de regularidade. A organização deve enviar 
também o relatório de prestação de contas assinado pelo profissional da Contabilidade e pelo 
representante legal (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, 2011). 

A portaria n.º 252 de 27/12/2012 obriga as entidade sociais qualificadas como OSCIP 
a enviar anualmente a prestação de contas até 31 de maio. O não envio da prestação de contas 
resulta na não emissão da certidão de regularidade da entidade. A certidão de regularidade é 
prova de transparência da instituição, além de ser exigida pelos órgãos governamentais para o 
repasse de recursos públicos ou doações. As entidades tem responsabilidade administrativa e 
penal em relação à veracidade dos dados enviados e publicados. Cabe destacar a importância 
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no cumprimento dos prazos estabelecidos, pois seu descumprimento implicará no 
cancelamento do certificado ou titulação. 

Desta forma, a prestação de contas abrange informações consideradas relevantes para 
o acompanhamento social das entidades sociais e avaliação de seus objetivos. Entre elas: i) as 
fontes de recursos públicos e privados; ii) linhas de ação e atividades desenvolvidas; iii) modo 
de utilização de seus recursos e nomes e qualificação de seus dirigentes e representantes, entre 
outras. Conforme o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (2011), as 
prestações de contas e a renovação das certificações/titulações consistem na principal 
obrigação acessória das Organizações do Terceiro Setor. 

 
2.4 TRATAMENTO CONTÁBIL NAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 
 

Segundo Paes (2010), uma das dúvidas mais frequentes dos dirigentes de entidades de 
interesse social é quanto à lei aplicável à contabilidade das instituições que administram. Até 
2403/1999, não havia porque se falar em legislação específica, pois nosso ordenamento 
jurídico não nos contemplava com tal nível de elucidação. Restava utilizarmo-nos, por 
analogia, de legislações pertinentes a outras figuras do mundo jurídico, em especial a 
aplicável às sociedades anônimas (Lei n.º 6.404, de 15/12/1976).  

No entanto, a Lei n.º 9.790/1999, de 23/03/1999 e sua regulamentação inserem-se, de 
forma inquestionável no Direito positivo brasileiro como a legislação que deve servir de 
parâmetro e de referência para a Contabilidade das entidades sem fins lucrativos, uma que as 
demonstrações que a Lei n.º 9.790/1999 exige das entidades tem suas estruturas estabelecidas 
na Lei das Sociedades Anônimas (PAES, 2010). 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou a ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucro que definem o tratamento contábil dessas entidades: reconhecimento, 
mensuração e evidenciação, complementadas pelas NBC TG 1000, NBC TG 01, NBT TG 07, 
NBT TG 26. 

Assim, as Demonstrações Contábeis para as OSCIPs são as mesmas exigidas para 
entidades com fins lucrativos e estão dispostas na NBC T 3, alterada pela Resolução CFC 
847/99, assim como no Decreto 3.100/99, portanto a base legal é a Lei 6.404/76, alterada 
pelas Leis 11.638/07 e 11.941/08. 

A Resolução CFC n.º 1.409/2012 aprovou a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem 
Finalidade de Lucros, 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. 

Aplicam-se à entidade sem finalidade de lucros os Princípios da Contabilidade e esta 
interpretação. Aplica-se também a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas ou as normas completas (IFRS completas) naqueles aspectos não abordados por 
esta interpretação.  

As demonstrações contábeis, que devem ser elaboradas pela entidade sem finalidade 
de lucros, são o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e 
as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, 
quando aplicável (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2012). 

Sem prejuízo das informações econômicas divulgadas nas demonstrações contábeis, a 
entidade pode controlar em conta de compensação transações referentes a isenções, 
gratuidades e outras informações para a melhor evidenciação contábil. 
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a) Reconhecimento 
 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 (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2012). 
 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. 
 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 
(SILVA; VENDRUSCOLO, 2012). 
 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 (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2012). 
 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. 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. 
 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. O benefício concedido como gratuidade por meio da 
prestação de serviços deve ser reconhecido pelo valor efetivamente praticado (CONSELHO 
FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2012). 
 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. 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 (CONSELHO FEDERAL DE 
CONTABILIDADE, 2012). 
 O trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço 
como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. 
 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. 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. 
 
b) Mensuração 
 Mensuração envolve a seleção de uma base de avaliação. A NBC TG 100 especifica 
quais bases de avaliação a entidade deve usar para muitos tipos de ativos, passivos, receitas e 
despesas.  
 Duas bases comuns para mensuração são custo histórico e valor justo:  

I. para ativos, o custo histórico representa a quantidade de caixa ou equivalentes de 
caixa paga ou o valor justo do ativo dado para adquirir o ativo quando da sua 
aquisição. Para passivos, o custo histórico representa a quantidade de recursos 
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obtidos em caixa ou equivalentes de caixa recebidos ou o valor justo dos ativos não 
monetários recebidos em troca da obrigação, na ocasião em que a obrigação foi 
incorrida, ou, em algumas circunstâncias (por exemplo, imposto de renda), a 
quantidade de caixa ou equivalentes de caixa que se espera sejam pagos para 
liquidar um passivo no curso normal dos negócios. O custo histórico amortizado é o 
custo do ativo ou do passivo mais ou menos a parcela de seu custo histórico 
previamente reconhecido como despesa ou receita.  
II. valor justo é o montante pelo qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo 
liquidado, entre partes independentes com conhecimento do negócio e interesse em 
realizá-lo, em uma transação em que não há favorecidos.  
 

c) Evidenciação 
 A evidenciação das informações contábeis se dá por meio dos demonstrativos 
contábeis, no Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital deve ser substituída por 
Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas 
Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos 
de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo devem ser substituídas por superávit ou déficit do 
período. 
 Na Demonstração do Resultado do Período, devem ser destacadas as informações de 
gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por 
tipo de atividade. Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações devem ser classificadas 
nos fluxos das atividades operacionais. 
   As demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas explicativas que 
contenham, pelo menos, as seguintes informações (CONSELHO FEDERAL DE 
CONTABILIDADE, 2012): 

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; 
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; 
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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. 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A metodologia é um conjunto de procedimentos que ordenam o pensamento e que 

esclarecem acerca dos meios adequados para se chegar ao conhecimento (GIL, 2002). Sendo 
assim, a presente pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa do problema de 
pesquisa e descritiva quanto aos objetivos. De acordo com Beuren (2008), a pesquisa 
descritiva tem como principal objetivo descrever características de determina população ou 
fenômeno ou estabelecimento de relações entre as variáveis, também se preocupa em observar 
os fatos, registrá-los analisá-los e interpretá-los, sem que ocorra a interferência do 
pesquisador. 
 Quanto aos procedimentos técnicos, caracteriza-se por pesquisa documental. A 
pesquisa documental corresponde a toda a informação coletada, seja de forma oral, escrita ou 
visualizada (FACHIN, 2006). 

A população são as empresas do terceiro setor brasileiras. A amostra é uma Fundação 
da Região Sul do Brasil, selecionada pelo critério de acessibilidade dos pesquisadores. 
Doravante denominada de "Entidade", a fim de manter o anonimato da organização. 

Os dados para o estudo foram os relatório de ações sociais, os termos de parceria 
firmados com prefeituras, a demonstração financeira com parecer da auditoria, atas e estatuto 
social. Estes foram coletados junto à Entidade relativos ao exercício social de 2013. 

Para a análise e interpretação dos dados foi adotada a técnica de análise de conteúdo 
dos documentos e a pesquisa qualitativa analisando comparativamente a exigência legal para 
elaboração da Prestação de Contas do ano de 2014, enviada para o Ministério da Justiça, que 
consta na prestação de contas (levantamento de informações que são necessárias) com os 
dados informados a partir dos documentos disponibilizados. 

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo 
de pesquisa qualitativa, não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente 
natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento- chave (SILVA; 
MENEZES, 2001). 
 
4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

Nesta seção, apresentam-se a caracterização da empresa investigada e os resultados 
obtidos na análise da prestação de contas referente ao exercício social de 2013, dispostos de 
acordo com os procedimentos metodológicos estabelecidos. 
 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

A "Entidade" é uma instituição financeira cooperativa de referência internacional pelo 
modelo de atuação em sistema. A estrutura conta com quatro Centrais Regionais – acionistas 
da "Entidade" Participações S.A., uma Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo 
e suas empresas controladas. Todas essas entidades formam a "Entidade" e adotam um padrão 
operacional único. 



11 
 

A atuação em sistema permite ganhos de escala e aumenta o potencial das 
cooperativas de crédito para exercer a atividade em um mercado no qual estão presentes 
grandes conglomerados financeiros. 

Feito por pessoas e para pessoas, a "Entidade" tem como diferencial um modelo de 
gestão que valoriza a participação. Os mais de 2,9 milhões de associados votam e decidem 
sobre os rumos da sua cooperativa de crédito. A "Entidade" está presente em 11 estados 
brasileiros, com mais de 1,3 mil pontos de atendimento, e no restante do Brasil por meio da 
Rede Banco24 horas. Conta com apoio de mais de 17,6 mil colaboradores. Ela promove o 
desenvolvimento econômico e social dos associados e das comunidades onde atua. 
As operações e funções desempenhadas pela Entidades do Sistema:  
 A "Entidade" foi constituída em 30 de dezembro de 2004 e está estruturada como uma 
Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Ela tem por objetivo promover 
a cooperação, a cidadania, a sustentabilidade e a formação dos associados. 
 
4.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PELA "ENTIDADE" 
 

A prestação de contas analisada é de competência do exercício de 2013. Ela foi 
enviada ao Ministério da Justiça em 2014, preenchida manualmente pelo contador 
responsável da "Entidade" no Relatório Circunstanciado do Sistema CNEs/MJ. 

A prestação de contas possui vários tópicos de preenchimento que demonstram as 
seguintes informações: 

1) Entidade: Nesse tópico é informada a localização da entidade e se ela possui 
filiais, finalidades e atividades desenvolvidas, público alvo, informações de registro 
do estatuto, dados sobre a diretoria, quantidade de colaboradores na entidade, data 
da última alteração estatutária e qual a qualificação da entidade; 
2) Atividades: É informada a missão da entidade, o detalhamento dos projetos e 
número de beneficiários atingidos, estados de abrangência dos projetos, zonas de 
atuação se rural ou urbana, origem dos recursos se própria, privada ou pública, lista 
de parceiros públicos, informações sobre os termos de parceria firmados como 
valor e data de validade do termo e o preenchimento de um questionário exclusivo 
para renovação OSCIP onde a entidade deve informar se atendeu itens obrigatórios 
em legislação; 
3) Avaliação da inserção social: Informar se foi realizado algum estudo para 
levantar as demandas e necessidades do público alvo e caracterizar seu perfil, se 
foram criados espaços para que o público alvo participasse do planejamento, 
execução e avaliação das atividades, se houve participação do público alvo no 
controle dos custos e orçamentos destinados para as atividades, se foram firmadas 
parcerias ou a entidade articulou redes com instâncias ou instituições da 
comunidade em que atua para ampliar o atendimento ao público alvo, se a entidade 
estabeleceu mecanismos de avaliação das atividades realizadas e quais os resultados 
obtidos com essa avaliação; 
4) Demonstrativo contábil: É informada a receita anual da entidade, o percentual 
da receita de origem pública, privada e própria, classificação da entidade, dados do 
contabilista, balanço patrimonial, detalhamento de receitas, despesas, 
superávit/déficit e as notas explicativas; 
5) Avaliação do relatório: Nesse tópico é possível manifestar a opinião sobre o 
programa de prestação de contas, se o CNEs/MJ cumpriu com o objetivo de 
simplificar a prestação de contas e se o preenchimento proporcionou uma reflexão 
da entidade em relação às atividades desenvolvidas e resultados obtidos; 
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6) Lista de conferência OSCIP: A entidade deverá informar as cláusulas do 
Estatuto que correspondem ao disposto no art. 3 da Lei n. 9.790/1999. 

 
4.2.1 – Avaliação da Prestação de Contas enviada  
 
 A partir do detalhamento dos tópicos da prestação de contas se buscou verificar se os 
dados informados e os documentos utilizados para a elaboração da prestação de contas foram 
adequados e se é necessário à entidade melhorar seus controles internos. O Quadro 1 
demonstrado um resumo dessa avaliação. 
 
Quadro 1 - Análise da prestação de contas do exercício de 2013 da "Entidade" 

Tópico da Prestação de Contas  Relatórios utilizados  
Atendeu a 

exigência legal  

Necessidade de 
melhorias nos 

controles  

Entidade 
Estatuto, ata, relatórios de atividades 
realizadas e relatórios com o número 

de colaboradores. 
Sim Não  

Atividades 
Relatório de atividades realizadas, 

termos de parceria firmados e 
relatório de recursos recebidos. 

Sim Sim 

Avaliação de inserção social Relatório de atividades realizadas. Sim Não  

Demonstrativo Contábil 
Demonstração financeira com 
parecer da auditoria externa. 

Sim Não  

Avaliação do relatório 
Avaliação pessoal sobre o 

preenchimento da prestação de 
contas. 

- - 

Lista de conferência OSCIP  Estatuto. Sim Não  

Fonte: Dados da pesquisa 2014. 
 

A Contabilidade atendeu às exigências legais e apresentou controles adequados 
utilizados nessa prestação de contas. Contudo, as informações do Relatório de atividades 
realizadas, quanto à contabilização dos recursos privados e públicos, melhorar os controles 
pelo fato dos recursos serem contabilizados na mesma conta contábil. 
 O Ministério da Justiça disponibiliza um manual com informações sobre o CNEs/ MJ 
e a sua utilização. Esse manual dá orientações sobre o preenchimento da prestação de contas e 
o mesmo serviu de base para a conferência dos dados informados pela "Entidade". 
  
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O terceiro setor é formado por entidades sem fins lucrativos como as Fundações, que 
possuem autonomia para administrar seus projetos e atender as necessidades da sociedade. 
Essas entidades podem contar com titulações, a exemplo da OSCIP (Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público) que é uma forma de atrair investimentos e receberem 
recursos públicos. 

A Contabilidade exerce papel fundamental para essas entidades no atendimento de 
todas as exigências legais para a elaboração da prestação de contas de suas atividades e com 
um controle contábil adequado desses recursos. 

A correta prestação de contas demonstra transparência em suas ações. Ela é garantia 
para a entidade manter sua titulação, continuar a receber recursos, incentivos fiscais que 
permitem o seu funcionamento e a sustentação dos projetos sociais. 



13 
 

Objetivo ao desenvolver este artigo foi o de demonstrar a contribuição da 
Contabilidade na prestação de contas para o Ministério da Justiça para a renovação da 
titulação OSCIP de uma instituição do terceiro setor, identificando os controles necessários 
para atender as exigências na elaboração da prestação de contas ao Ministério da Justiça.  

A análise dos dados foi realizada utilizando-se a pesquisa qualitativa. Na análise dos 
dados, desenvolveu-se a pesquisa visando atender os objetivos desse artigo, onde se buscou 
identificar se a prestação de contas elaborada pela Contabilidade atendeu às exigências legais 
e quais os controles utilizados nessa prestação de contas. 

Na avaliação realizada verificou-se que todos os tópicos da prestação de contas foram 
preenchidos de forma correta atendendo a exigência legal e os documentos utilizados como 
fonte de informações são adequados. 

Identificou-se a necessidade de uma adequação de controles contábeis quanto à 
contabilização dos recursos privados e públicos, pelo fato dos recursos serem contabilizados 
na mesma conta contábil, esse cenário faz com que o contador necessite realizar controles 
contábeis paralelos para validação dos recursos firmados por termos de parceria e os recursos 
de origem privada, gerando um retrabalho para a realização desses controles e um maior risco 
na divulgação dessas informações. 

Por fim pode-se afirmar que a Contabilidade contribui de forma direta na renovação da 
titulação OSCIP dessas entidades, pois a partir da prestação de contas enviada ao Ministério 
da Justiça é possível demonstrar de forma transparente a utilização dos recursos recibos e 
como estão sendo aplicados na sociedade. É necessário que os controles contábeis sejam 
adequados evitando assim a perda dessa titulação OSCIP pela entidade. 

Para pesquisas futuras, sugere-se um estudo sobre formas de controles internos no 
gerenciamento de recursos recebidos por essas entidades. 
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