
FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA- FIBRA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIENCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

 

 

JAQUELINE GOMES DA COSTA TELES 

LAISA BASTOS ALVES 

 

 

 

 

 

CONTABILIDADE NO TERCEIRO SETOR  

A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS EM ANAPOLIS-GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAPOLIS 

2017 



FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA- FIBRA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIENCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

 

 

JAQUELINE GOMES DA COSTA TELES 

LAISA BASTOS ALVES 

 

 

 

 

 

CONTABILIDADE NO TERCEIRO SETOR  

A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS EM ANAPOLIS-GO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao 

curso de Ciências Contábeis, à Coordenação de 

conclusão de curso, da Faculdade do Instituto 

Brasil de Ciência e Tecnologia (FIBRA), como 

requisito para a obtenção do título de Bacharel em 

Ciência Contábeis.  

Orientador (a) Professor (a): Bianca G. Fellet 

 

 

 

 

 

 

ANÁPOLIS 

2017 



JAQUELINE GOMES DA COSTA TELES 

LAISA BASTOS ALVES 

 

 

 

 

CONTABILIDADE NO TERCEIRO SETOR  

A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS EM ANAPOLIS-GO 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________________________ 

ORIENTADORA: BIANCA GABRIEL FELLET  

 

 

________________________________________________ 

PRIMEIRO MEMBRO DA BANCA: 

 

 

_________________________________________________ 

SEGUNDO MEMBRO DA BANCA:  

 

ANÁPOLIS          DE DEZEMBRO DE 2017 



Agradecimentos de Laisa Bastos 

 

A princípio, Deus que me fez acreditar em sonhos, e me deu coragem e 

maturidade para passar pelos obstáculos diários, a toda minha família que acreditou 

e lutou para que nenhuma dificuldade fizesse desistir. Em especial aos amores da 

minha vida meus pais, sou grata por toda educação todo carinho. Admiro muito vocês 

que trabalharam tanto para que chegasse esse momento. Minha irmã querida amo 

você com todo coração. Aos nossos colegas de turma que dividiram conosco todos 

esses dias. Agradeço a cada aula ministrada pelos Professores, que foram mais que 

importantes para geração de conhecimento. 

 

Agradecimentos de Jaqueline Teles 

 

Dedico este trabalho primeiramente а Deus, por ser essencial em minha vida, 

autor de mеυ destino, mеυ guia, socorro presente na hora da angústia, Ao meu esposo 

Clayton, pessoa cоm quem аmо partilhar а vida. Obrigada pelo carinho, а paciência е 

por sua capacidade de me trazer paz na correria de cada semestre, Ao meu avô que 

me deu inventivo, e aos meus pais pela capacidade de acreditar em mіm 

 

 

 

 

 

  



SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 10 

1.1 APRESENTAÇÃO DE TEMA ....................................................................... 10 

1.2 PROBLEMÁTICA ......................................................................................... 11 

1.2.1 OBJETIVOS........................................................................................... 11 

1.3 OBJETIVOS GERAL .................................................................................... 11 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 12 

1.5 JUSTIFICATIVA ........................................................................................... 12 

2 REFERENCIAL TEORICO ................................................................................ 13 

2.1 ASPECTOS INICIAIS DO TERCEIRO SETOR ............................................ 13 

2.2 O PERFIL DO TERCEIRO SETOR NO BRASIL .......................................... 14 

2.3 O TERCEIRO SETOR E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ............................. 14 

2.3.1 ASSOCIAÇÕES ..................................................................................... 14 

2.3.2 FUNDAÇÕES ........................................................................................ 15 

2.3.3 ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS ........................................................... 15 

2.3.4 PARTIDOS POLITICOS ........................................................................ 16 

2.4 PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE OS SETORES.................................... 16 

2.5 BREVE HISTÓRICO SOBRE O TERCEIRO SETOR NO MUNDO ............. 16 

2.6 BREVE HISTORICO SOBRE O TERCEIRO SETOR NO BRASIL .............. 17 

2.6.1 ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS E SUA ESTRUTURA ......................... 18 

2.7 A TRANSPARÊNCIA NO TERCEIRO SETOR ............................................ 18 

2.8 REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA – ASSOCIAÇÃO E FUNDAÇÃO ....... 19 

2.8.1 NOVO CÓDIGO CIVIL ........................................................................... 19 

2.9 A PROIBIÇÃO DE INSTITUIR IMPOSTOS SOBRE TEMPLOS DE 
QUALQUER CULTO, INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. ................................................................................................................. 20 

2.10 NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS AO 
TERCEIRO SETOR ............................................................................................... 23 

2.11 MAPA DAS RELIGIÕES EM ANÁPOLIS .................................................. 24 

2.11.1 LISTA DA FUNDAÇÃO DAS IGREJAS MAIS EXPRESSIVAS E SEUS 
FUNDADORES, QUE PROFESSAM A FÉ CRISTÃ NO MUNDO E NO BRASIL.
 25 

2.12 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ........................................................... 26 

2.12.1 BALANÇO PATRIMONIAL .................................................................... 26 

2.12.2 DEMONSTRAÇÕES DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 
(DLPA) 27 



2.12.3 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(DMPL) 27 

2.12.4 DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS 
RECURSOS (DOAR) ......................................................................................... 28 

2.12.5 DIVULGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ....................... 28 

2.12.6 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS........... 28 

3 METODOLOGIA ................................................................................................ 29 

3.1 O MÉTODO .................................................................................................. 29 

3.2 ANALISE DOS DADOS ................................................................................ 30 

3.2.1 ANÁLISE DE DADOS DO ANEXO I: ..................................................... 30 

3.2.2 ANALISE DE DADOS DO ANEXO II ..................................................... 33 

3.2.3 ANALISE DE DADOS DO ANEXO III .................................................... 35 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 41 

5 REFERÊNCIAS ................................................................................................. 42 

5.1 REFERÊNCIAS ELETRÔNICAS:................................................................. 43 

6 ANEXOS ............................................................................................................ 44 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

  

CFC    conselho federal de contabilidade 

DLPA    demonstrações de lucros ou prejuízos acumulados  

DMPL   demonstrações das mutações do patrimônio líquido  

DMPS   demonstração das mutações do patrimônio social  

DOAR   demonstrações das origens e aplicações dos recursos 

ISFL    instituições sem fins lucrativos 

NBC    norma brasileira de contabilidade  

ONG    organizações não governamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo 

 

A prestação de contas é um requisito mínimo que todas as entidades necessitam 

obter, todavia através da transparência, constitui uma boa imagem perante a 

comunidade e credibilidade com seus parceiros. O presente estudo objetiva verificar 

se a disposição de doadores aumenta quando a instituição tem uma prestação de 

conta elaborada. Nesse sentido verificamos a Igreja Presbiteriana, localizada em 

Anápolis/GO. E a Província do Santíssimo Nome de Jesus localizada em 

Anápolis/GO. Especificamente, este trabalho visa a saber se a accountability está 

sendo exercida em ambas instituições, bem como conhecer os meios utilizados para 

a prestação de contas, avaliar a percepção dos fieis em relação ao processo de 

transparência da igreja e analisar se existe a aplicação da contabilidade para o auxílio 

do processo de transparência financeira. As informações coletadas condicionam 

inferir que a igreja atua com transparência em suas finanças, sendo que os fiéis, 

doadores de recursos, percebem a existência de uma boa prestação de contas e 

acham que os recursos estão sendo bem empregados. 

 

Palavras-chave: Terceiro Setor. Transparência. Entidade religiosa. Accountability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Accountability and a minimum requirement for all entities then need transparency, a 

good image and a community, and credibility with their partners. The present study 

aims to verify the willingness of donors from the creation of an elaborate accounting 

revenue. In this sense we find the Presbyterian Church, located in Anápolis / GO. And 

the Province of the Most Holy Name of Jesus located in Anápolis / GO. Specifically, 

this work aims to know if accounting is being carried out in both institutions, as well as 

to know the means of communication for accountability, to evaluate the perception of 

the facts in relation to the process of transparency of the church and to analyze if there 

is the application of the accounting for the aid of the financial transparency process. 

As information gathered, it is a company that acts with transparency in its finances, 

which are the faithful, the donors of resources, perceive the existence of a good 

accountability and the resources are being well-being. 

 

Keywords: Third Sector. Transparency. Religious entity. Accountability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO  
 

Atualmente, o terceiro setor exerce um papel de suma importância para 

sociedade em geral, contudo em aspectos econômicos, resolução de conflitos sociais 

e o gerenciamento dos bens públicos destinados a benefícios e qualidade para a 

sociedade. Todavia trata se de práticas desenvolvidas em prol da sociedade, porém 

muitas dessas entidades necessitam ajuda do estado para se manterem, por não 

possuírem condições financeiras para arcar com todas as despesas e serviços 

prestados em prol do social.  

Na presente pesquisa será verificado se a instituição que tem a prestação de 

contas elaborada, contribuem para um maior número de doadores. Se a uma 

disposição melhor quando se há uma relação de gastos e receitas para seu 

contribuinte. No capitulo primeiro será abordado o conceito do terceiro setor, sua 

importância, e características, o terceiro setor no Brasil e no Mundo, o terceiro setor e 

a legislação brasileira.  

Posteriormente, será abordada a questão da transparência no terceiro setor, sua 

importância e as normas brasileiras aplicadas ao terceiro setor entre outras 

características do terceiro setor. 

Assim a prestação de contas no terceiro setor é indispensável, pois as instituições 

que são sem fins lucrativos, podem ter origem de recursos pelo governo ou por 

doações particulares, e seus investidores necessitam ter ciência do valor investido, 

com intuito de inspecionar se os valores estão sendo aplicados na entidade. 

 Portanto, o trabalho tem o escopo de averiguar se a prestação de contas tem 

total influência sobre os doadores, levando em consideração a seguinte hipótese. 

Qual o nível de doações de uma instituição que tem sua prestação de conta bem 

elaborada, comparando com outras instituições que não prestam contas sobre seus 

gastos e recursos? 

1.1 APRESENTAÇÃO DE TEMA 
 

Os setores com mais ênfase são primeiro e segundo setor que por sua vez é 

responsável pelas organizações públicas e privadas, o terceiro setor é um pouco 

menos falado, pois, sua finalidade não é a geração de lucro.  

Neste trabalho o ponto principal seria a prestação de contas elaborada ou não 

de uma instituição englobada ao terceiro setor. Nesse seguimento poderíamos ver 



sobre a disposição dos indivíduos em doar mais a entidade que tem sua prestação de 

conta elaborada. 

Nesse contexto se observa o crescimento de entidades no terceiro setor no 

Brasil. De acordo com Gonçalves (2011), as entidades que constituem esse setor vêm 

ganhando destaque no atual cenário mundial, e virtude de sua atuação, passando a 

ter maior notoriedade a partir do momento em que os setores públicos e privado 

reconheceram a incapacidade do Estado em atender todas as necessidades sociais. 

Portanto serão utilizadas pesquisas de campo e questionários para uma melhor 

síntese de dados, o tema proposto escolhido para identificar melhorias e sobre a 

importância da demonstração na prestação de contas. 

1.2 PROBLEMÁTICA 
 

Esse tema problematiza a partir de hipóteses em como foi ou será aplicado o 

recurso adquirido pelo doador, se o capital foi utilizado respeitando o termo do 

convênio e a legislação, pois a conta precisa ser aprovada pelo ministério público. 

A prestação de conta bem elaborada é demonstrar através de documentos 

originais, desde o recebimento dos recursos até o momento em que a prestação de 

conta seja entregue e aprovada. A questão a se tratar é a verificação de documentos 

para que não haja fraudes em recibos, devidamente assinado pelos responsáveis 

comprovando a entrada e saída do recurso. 

O terceiro setor está atrelado as iniciativas do serviço social em países como 

Estados Unidos tem várias instituições com grande número de voluntários. No Brasil 

o terceiro setor vem crescendo, porém ainda é um desenvolvimento que desempenha 

uma função importante, contudo necessita ser fiscalizada, pois há um grande número 

de fraudes em cofres do terceiro setor. 

 

1.2.1 OBJETIVOS 
 

1.3 OBJETIVOS GERAL 
 

O objetivo geral da pesquisa, é verificar se a existência da prestação de contas 

em instituições religiosas aumenta a disposição das pessoas a realizar doações. 

 



1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Avaliar através de pesquisa de campo se há indivíduos que doariam mais se 

soubessem qual o destino do dinheiro doado. 

• Apresentar tipos de entidades que regem o terceiro setor e demostrar suas 

características. 

•  Verificar através de pesquisas de campo, se a accontability está sendo exercida 

pela instituição religiosa, e avaliar a percepção dos fieis em relação a transparência 

financeira. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 
 

O pressuposto trabalho leva em considerações importantes a prestação de conta 

de instituições sendo ela, Ong, religiosa ou de caridade. Vem a ser um dado bastante 

contraditório dependendo da instituição, algumas não regem as normas impostas pelo 

seu órgão responsável, gerando desconforto da população que faz as doações e 

ajuda de alguma forma. Quem doa quer saber onde está indo a receita adquirida para 

que não há um abuso no sistema financeiro de uma instituição. A prestação de conta 

em geral é um procedimento legal e constitucional ela é fundamental pois tais 

entidades sem fins lucrativos, podem ter recursos por meio do governo e da iniciativa 

privada, e os mesmo desejam ter conhecimento a respeito da aplicação dos recursos 

por eles investidos. Esta pesquisa se torna relevante pois, iremos fazer um estudo de 

caso elaborado por um questionário onde iremos abordar pessoas para obter 

respostas sobre quem ajudaria mais se conhecesse uma prestação de conta bem 

elaborada de uma instituição, e sobre quem não ajudaria se o caso fosse contrário. 

Hoje sofremos bastante com a desonestidade no Brasil, tornando a população 

frustrada nessa questão sobre doações e ajuda em Ongs. A demonstração de conta 

deve ser pública, e devem ser publicadas com transparência e respaldo com quem 

ofertou. Toda prestação de conta deve ser feita por meio de documentos originais que 

comprovem os fatos ocorridos, pois sem a documentação a prestação de conta não 

terá valor jurídico. Portanto, a finalidade em tratarmos esse assunto é que levemos ao 

máximo de pessoas possíveis a importância da prestação de conta e cada vez mais 

contribuir para transparência desses dados. 

 



2 REFERENCIAL TEORICO 
 

2.1 ASPECTOS INICIAIS DO TERCEIRO SETOR 
 

Para entendermos o terceiro setor, necessitamos estar preparados e conhecer 

sobre o primeiro e segundo setor sendo de suma importância para absorção de 

conhecimento, evidenciando assim suas características. O primeiro setor é aquele 

regido pelo estado, ou seja, é um setor que organiza suas ações através de poderes. 

Suas ações são limitadas através de poderes e leis, que possibilita que suas ações 

sejam previsíveis a todos socialmente. O segundo setor é aquele que o principal 

objetivo é o lucro, através de trocas de serviços com pessoa física ou jurídica. Todavia 

o terceiro setor então, está definido por entidades sem fins lucrativos que visam o bem 

social, visando o bem comum, assim como proporcionar melhorias sociais, culturais, 

educativo, podem ser também definidos como terceiro setor, Igrejas apesar de terem 

lucro por seu dizimo. (ALMEIDA, 2012)  

Fernandes (1997) estabelece que a entidade atrelada ao terceiro setor é aquela 

que é mantida por pessoas que se voluntariam a realizar alguma atividade referente 

ao bem comum, como entidade que faz doação de agasalhos, alimentos, essas 

entidades podem receber ajuda de capital ou qualquer mantimento. Já para 

(THOMPSON, 1997 p.41) “define que o terceiro setor é aquele que se refere a todas 

as instituições sem fins lucrativos que que, a partir do âmbito privado perseguem 

propósitos de interesse público”. Portando a ideia de Thompson está como se o 

terceiro setor fosse um complemento do que o estado deveria “fazer” pela sociedade. 

De acordo com artigo 6 da constituição federal é de direito de todos que tenham 

moradia, alimento e trabalho educação e saúde, muito pelo contrário o que se retrata 

em nosso meio, todas essas obrigações são do governo proporcionar a sociedade, 

porém o governo tem dificuldades em proporcionar uma educação e saúde de 

qualidade aos brasileiros. Então esse dever aos poucos está sendo transferido do 

primeiro para o terceiro setor.  

 

 

 

 



2.2 O PERFIL DO TERCEIRO SETOR NO BRASIL 
 

Segundo Armando (2012) o conceito de terceiro setor no Brasil é um assunto 

muito polêmico entre pesquisadores e estudiosos, houve um debate na década de 

1990 onde se origina o surgimento. Tendo em vista que o terceiro setor é um trabalho 

voluntário onde visa o bem comum sem obtenção de lucro.  

A associação é uma pessoa jurídica constituída pela união de pessoas que se 

organizam em torno de um proposito sem a finalidade lucrativa (OLAK, 2000). 

Segundo Szazi (2003 p.37) diz que a fundação poderá ser definida “como um 

patrimônio designado a atender vários âmbitos sem objetivo de lucro, a uma causa de 

interesse público determinada, que adquire personificação jurídica por iniciativa de 

seu instituidor. 

Começa a existência legal das entidades do 
terceiro setor com o registro do seu ato constitutivo 
(estatuto) em um cartório de registro civil das 
pessoas jurídicas, desse modo essas organizações 
adquirem uma das formas jurídicas já descritas. 
SLOMSKI (2012, p.8) 

 
 

2.3 O TERCEIRO SETOR E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

De acordo com o código civil brasileiro, há diversos componentes que abrangem 

o terceiro setor, na qual terão as seguintes formas jurídicas: associações, fundações, 

organizações religiosas ou partidos políticos. A estrutura patrimonial é definida pela 

lei das sociedades por ações (Lei 6.404/1976) que é a sustentação para contabilidade 

do terceiro setor.  

 

2.3.1 ASSOCIAÇÕES 

 

A associação e constituída por um grupo de pessoas que se organizam em 

torno de um objetivo final, esse grupo não visa a finalidade econômica (OLAK;2000; 

BRASIL,2002a, SZAZI,2003) 

 

 

 



2.3.2 FUNDAÇÕES  

 

Szazi (2003, p.37) ensina que a fundação pode ser definida “(...) como um 

patrimônio destinado a servir, sem intuito de lucro, a uma causa de interesse público 

determinada, que adquire personificação jurídica por iniciativa de seu instituidor”. Essa 

iniciática se dará por escrita pública ou testamento; além disso, o Código Civil 

(BRASIL,2002, art. 62) prevê que a fundação somente poderá constituir-se para fins 

religiosos, morais, culturais ou de assistência. De forma geral se criada pelo Estado 

assume a natureza de pessoa jurídica de direito público (nesse caso, essa fundação 

irá compor o primeiro setor), e se, por indivíduos ou empresas, assume a natureza de 

pessoa jurídica de direito privado.  

 

2.3.3 ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS 

 

Segundo Aristeu de Oliveira 2014, as organizações religiosas são livres para 

determinar sua organização, logo a instituição religiosa defini suas regulamentações, 

sua estrutura seus regulamentos, portanto passa a ser de responsabilidade da 

instituição os critérios utilizados para se regularem, assim como o meio de 

funcionamento, não estando atrelada ao rigor jurídico que o texto original que o novo 

código civil lhes impunha. Porém isso não as impede de seguir uma estrutura jurídica 

na elaboração dos seus estatutos. Gozamos de um novo código quando apresenta os 

requisitos para as associações civis.  

 

Entende-se que, em caso de demanda judicial pela 
liberdade que estas instituições têm, elas estarão à 
mercê dos magistrados para aplicarem suas 
sentenças, podendo inclusive ir buscar referencias 
nas instituições que se assemelham. Nesse caso, 
as que mais se aproximam são as associações 
civis; logo a construção de um estatuto deve ter 
como referência o que o novo Código Civil 
apresenta para as associações civis. Até porque 
não há outro referencial na nossa lei civil, bem 
como não há uma definição do que é uma 
organização religiosa. Seriam somente igrejas, 
sinagogas, mesquitas, centros espiritas, ou são 
também organizações religiosas os seminários, as 
faculdades de teologia, educandários, associações 
de igrejas, instituições que têm origens 
confessionais? Não há como afirmar se todas estas 
são organizações religiosas. (OLIVEIRA 2014 
pag.13) 



2.3.4 PARTIDOS POLITICOS 
 

De acordo com o art. 44 diz: “Os partidos políticos serão organizados e 
funcionarão conforme o disposto em lei especifica.”  

 

2.4 PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE OS SETORES 
 

No setor privado, existe um relacionamento relativamente direto 
entre fornecedores e clientes. Os fornecedores oferecem 
mercadorias e serviços aos seus clientes que pagam por eles o 
preço do mercado. No setor público, o governo central e as 
autoridades locais proporcionam serviços e em retorno os 
eleitores escolhem o governo que eles acreditam oferecer o 
programa mais apropriado de tributação e de serviços públicos. 
No terceiro setor há um modelo diferente de transações. Na 
maioria dos casos, os doadores dão dinheiro que as 
organizações usam para financiar projetos, fornecer serviços ou 
realizar pesquisas. Hudson (2004, p.17) 

 

 A diferença fundamental entre o Terceiro Setor e os outros é que nele existe 

apenas uma ligação muito tênue entre os provedores de fundos e os usuários, e 

podem-se acrescer outras, como: é fácil ter objetivos vagos; o desempenho é difícil 

de ser monitorado; as organizações são responsáveis perante muitos patrocinadores; 

as estruturas administrativas são complexas; o voluntário é ingrediente essencial; os 

valores precisam ser cultivados; não existe um resultado financeiro para determinar 

prioridades. (Aristeu de Oliveira, 2014) 

 

2.5 BREVE HISTÓRICO SOBRE O TERCEIRO SETOR NO MUNDO 
 

Atualmente há um número extenso dos necessitados de questões básicas de 

sobrevivência. Portanto, na história da Europa, era comum a pratica da caridade, 

todavia era mais virtuoso dar ao necessitado do que receber, havia toda aquela 

satisfação em ajudar o próximo. Na ocasião em que Hudson (2004, p1) faz uma 

interpretação histórica assim escreve: 

O que permeia quase todos os aspectos do terceiro 
setor é o desejo humano de ajudar outras pessoas 
sem a exigência de benefícios pessoais. A maioria 
das pessoas pensa no setor em termos de caridade 
e pressupõe que é um fenômeno moderno. Alguns 
sugerem que ele volte à época elisabetana ou ainda 
aos termos do Império Romano. Afinal de contas, a 
palavra caridade tem origem latina, caritas, 



significando amor ao próximo ou beneficência e 
liberalidade para com os necessitados ou menos 
afortunados. E a palavra filantropia de origem 
grega, significa boa vontade para com as pessoas. 
Essa filosofia, no entanto, data de mais longe. As 
pessoas dizem: “caridade começa em casa” – e 
assim foi. Desde os tempos mais remotos era o 
grupo familiar que cuidava dos membros pequenos, 
enfermos, deficientes, velhos, viúvos e órfãos. 
Hudson (2004, p.1) 
 

 
Desde os primórdios, era o grupo familiar que cuidava dos membros menores, 

desprovidos das questões sociais básicas como deficientes, idosos, viúvos, órfãos. 

Com o avanço das cidades, sendo assim o movimento das pessoas foram se 

distanciando de suas famílias, entretanto foram sendo solicitadas novas formas de 

auxílio da sociedade. De acordo com estudos científicos concluíram-se que o próprio 

faraó do Egito deu abrigo, roupas alimentos para os pobres, isso em um intervalo de 

tempo bem distante de nós há quase 5.000 anos.  

Assim como profetas, judeus que adentravam primeiramente sobre as 

campanhas referente a organizações de justiça social para que todos independente 

de sua classe na sociedade seja visto com igualdade. 

A caridade tem estado intimamente relacionada 
com o crescimento das organizações religiosas. Os 
judeus promoviam a ideia de que os pobres tinham 
direitos e de que os ricos tinham deveres. As 
primeiras igrejas cristãs levantavam recursos para 
atender as viúvas, órfãos, enfermos, pobres, 
deficientes e prisioneiros. Os primeiros fundos 
foram autorizados pelo imperador Constantino I, 
ano de 231 a.C. Aristeu de Oliveira (2014, p.37) 

 

2.6 BREVE HISTORICO SOBRE O TERCEIRO SETOR NO BRASIL 
 

Segundo a mídia brasileira o povo é considerado caridoso pois sempre quando 

há práticas sociais apresenta se prestativo as solicitações. Porém não é assim que 

ocorre fora da mídia, vivemos em um pais totalmente capitalista e egoísta pois não há 

uma ação mais constante e organizada, se houvesse uma pratica sistemática talvez 

tivéssemos uma pratica de caridade constante, para atender causas com intuito de 

levar um pouco mais de conforto ou saciar a fome de crianças carentes. 

  



2.6.1 ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS E SUA ESTRUTURA 

 

As organizações religiosas não estão mais debaixo do rigor jurídico que o texto 

original do novo código civil lhe aplicava; elas são livres para definir sua organização, 

sua estruturação interna e seu funcionamento. O código civil assim expresso no art. 

44 §1º: 

São livres a criação, a organização, a estruturação 
interna e o funcionamento das organizações 
religiosas, sendo vedado ao poder público negar-
lhes reconhecimento ou registro dos atos 
constitutivos e necessários ao seu funcionamento. 
Aristeu de Oliveira (2014, p.12) 

 

Legalizar como pessoa jurídica de direito privado é a primeira e essencial 

obrigação para as organizações religiosas, e cumprir as normas legais fiscais. Não 

existe desobrigação da escrituração contábil para as Instituições religiosas, por isso 

tem que existir a contabilidade, não só do livro caixa, mas sim ter uma contabilidade 

planejada, estruturada e organizada, cumprindo asa normas brasileiras de 

contabilidade. 

Os gestores e administradores, se não cumprir as normas legais exigíveis, 

podem responder civil, administrativa, e penalmente por isso; podendo até interferir 

em seu patrimônio particular; tendo essa responsabilidade na administração do 

patrimônio da organização. Por isso a contabilidade é indispensável para todos do 

terceiro setor.  

 

2.7 A TRANSPARÊNCIA NO TERCEIRO SETOR 
 

A transparência é um elemento principal para que uma instituição tenha uma 

credibilidade perante seus mantenedores. Sendo assim se torna um fator significativo 

para o sucesso de uma instituição. Sendo assim a instituição que possui sua 

transparência para sociedade possui um fator determinante para o desempenho de 

suas atividades, pois dependem de recursos de doadores parceiros.  

A prestação de contas de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade 

(2003, p. 78):  

É o conjunto de documentos e informações 
disponibilizados pelos dirigentes das entidades aos 
órgãos interessados e autoridades, de forma a 



possibilitar a apreciação, conhecimento e 
julgamento das contas e da gestão dos 
administradores das entidades, segundo as 
competências de cada órgão e autoridade, na 
periodicidade estabelecida no estatuto social ou na 
lei. 
 
 

 De acordo com a aplicação da transparência de uma instituição pode se dizer 

que a instituição que presta contas para seu órgão responsável, tem uma maior 

credibilidade com seus doadores, ou seja, motivando-os a fazer mais doações, 

ganhando assim a credibilidade de seus mantenedores, sendo assim adquirindo mais 

doadores.  

Uma Instituição sem fins lucrativos considera indispensável a transparência, pois 

faz parte de sua missão apresentar seus gastos e resultados para uma transparência 

saudável mediante a sociedade. Entretanto a instituição deve demostrar através de 

relatórios confiáveis a veracidade das informações sobre qual foi o empreendimento 

feito com determinada receita que foi adquirida em algum período, dar respaldo aos 

seus doadores sobre suas despesas e receitas. (CRUZ, 2002). 

 

2.8  REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA – ASSOCIAÇÃO E FUNDAÇÃO 

 

2.8.1 NOVO CÓDIGO CIVIL 
 

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com 

a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, 

de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as 

alterações por que passar o ato constitutivo. 

1ª. Etapa – Ato constitutivo 

 Associação – se constitui por declaração de vontade entre as pessoas, 
intervivos. 

 Fundação – se constitui por declaração de vontade entre as pessoas, 
intervivos, ou por causa mortis. 

2ª. Etapa – Formalidade de Registro 

 É indispensável à formalização do registro no Cartório de Registro Público.  
A Lei dos Registros Públicos, Lei 6.015/73 é quem rege a matéria, 
especialmente, do registro dos atos das organizações religiosas, inclusive, a 
sua fundação e alterações posteriores. 



Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas 

jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da 

publicação de sua inscrição no registro. 

 

Art. 46. O registro declarará: 

I - A denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando 

houver; 

II - O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores; 

III - o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente; 

IV - Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo; 

V - Se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais; 

VI - Se condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse 

caso 

 

2.9 A PROIBIÇÃO DE INSTITUIR IMPOSTOS SOBRE TEMPLOS DE QUALQUER 
CULTO, INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 

A Constituição federal determina quais são os entes que são isentos. A carta 

magna, de maneira inequívoca, apresenta para o templo religioso as instituições de 

educação e de assistência social um tratamento diferenciado em comparação com os 

outros segmentos presentes na sociedade; diz a Constituição: Art. 150. Sem prejuízo 

de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a união, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: 

VI-Instituir impostos sobre: 

[...] 

b) templos de qualquer culto; 

c) patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 

social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 

No caso da isenção tributária, o legislador respectivo para designar o tributo decide 

que o tributo não afetará em certa eventualidade, ou referentemente a certas pessoas 

ou coisas. No caso de imunidade, o legislador sequer tem competência para instituir 

o imposto que possa atingir pessoa ou coisa imune. 



A imunidade é uma limitação criada por uma norma constitucional ao poder de tributar, 

e a  isenção é parcela que a lei exclui da hipótese de tributação. 

 

Os Princípios Constitucionais Tributários e a 
Imunidade Tributária surgem, destinados a garantir 
a proteção ao contribuinte, do apetite arrecadador 
governamental, e também como incentivo à criação 
e realização de atividades que beneficiem a 
sociedade. Não somente as imunidades tributárias, 
mas os princípios constitucionais tributários de uma 
forma geral estão dispostos em função da 
necessidade de proteção dos contribuintes em face 
de possíveis irregularidades advindas da atuação 
do Estado, demonstrando a condição de aplicação 
do conceito de democracia e a busca pela justiça 
social característica do Estado Democrático de 
Direito. (SOUZA, 2009, P. 42). 

 

Assim, na lição de Amaro (2010, p. 174): 

 A imunidade tributária é, assim, a qualidade da 
situação que não pode ser atingida pelo tributo, em 
razão de norma constitucional que, à vista de 
alguma especificidade pessoal ou material dessa 
situação, deixou-a fora do campo sobre que é 
autorizada a instituição do tributo. 
 

Balleiro, em sua obra Direito tributário Brasileiro, 10ª edição, Forense, Rio de 

Janeiro, 1996, afirma: 

O templo não deve ser apenas a igreja, sinagoga ou edifício, onde se celebra a 

cerimônia pública, mas também a dependência a caso contígua, o convento, o 

convento, os anexos por forças de compreensão o, inclusive a casa ou residência 

oficial do pároco ou pastor, pertencentes à comunidade religiosa, desde que não 

empregados para fins econômicos. 

Segundo Machado (2004, p.265), Imunidade Tributária consiste em: ...o obstáculo 

decorrente de regra da Constituição à incidência de regra jurídica de tributação. O que 

é imune não pode ser tributado. A imunidade impede que a lei defina como hipótese 

de incidência tributária aquilo que é imune. É limitação da competência tributária. 

 

De acordo com Ricardo Alexandre: 

 

As imunidades são limitações constitucionais ao poder de tributar consistentes 

na delimitação da competência tributária constitucionalmente conferida aos entes 

políticos. (Alexandre, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado, 2011, p.170). 



As imunidades tributárias é compreendida como não tributação única e 

soberana, que acontece em razão da independência antecedente, sendo assim direito 

fundamental  garantido ao contribuinte pela Constituição Federal. 

As Imunidades segundo Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo são: A 

competência tributária fica restringida e limitada seu poder de tributar; deve estar 

prenunciada na Constituição Federal, sem exclusão, todas as regras de imunidade 

tributária. São vedações constitucionais dirigidas ao legislador, que fica impedido de 

prever como hipótese de incidência determinada situação. (Manual de Direito 

Tributário, 2009, p. 66). 

Neste sentido discorre Regina Helena Costa: 

Imunidade é a liberação, definida na Constituição, 
levada em norma declarada proibitória da 
delegação de competência tributária , 
necessariamente, de um ou mais princípios 
constitucionais, que certifica direito público 
intangível  a certas pessoas, nos termos por ela 
delimitados, de não se sujeitarem à tributação. 
(COSTA, Helena Regina. Imunidades Tributárias. 
São Paulo: Malheiros, 2006, pag. 58/59). 
 
 

Para incentivo à criar e realizar atividades que auxiliam a sociedade em suas 

carências, e garantir proteção ao contribuinte; surge a imunidade tributária e os  

 

Princípios Constitucionais Tributários. 

 

Não somente as imunidades tributárias, mas os 
princípios constitucionais tributários de uma forma 
geral estão dispostos em função da necessidade de 
proteção dos contribuintes em face de possíveis 
irregularidades advindas da atuação do Estado, 
demonstrando a condição de aplicação do conceito 
de democracia e a busca pela justiça social 
característica do Estado Democrático de Direito. 
(SOUZA, 2009, P. 42). 
 
 

Para o bem-estar da sociedade e o sustento na democracia a imunidade tributária é 

fundamental.  

Assim, é imprescindível destacar que as 
imunidades não objetivam prestigiar qualquer ente 
ou órgão, mas sim proteger e promover, através de 
fomentos específicos, determinados valores 
constitucionais elencados em diferentes trechos da 
Constituição, o que significa dizer que não há 
privilégio para específicas pessoas físicas ou 
jurídicas, mas sim, a proteção e a promoção de 



valores considerados essenciais para a sociedade 
em geral, a partir de uma visão histórica. (SOUZA, 
2012) 

 

2.10 NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS AO TERCEIRO 
SETOR 

 

Com relação às demais entidades do segundo setor, a contabilidade do terceiro 

setor tem algumas diferenças. Desde 1999, as atividades do terceiro setor são 

submetidas pela norma Brasileira de Contabilidade (NBC), sendo o Conselho Federal 

de Contabilidade que coloca em prática e regulamenta essas atividades. 

As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado positivo não é 

destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízos são 

denominados, respectivamente, de superávit ou déficit (NBC T 10.19.1.3). 

Tais entidades, mesmo aquelas que tenham sede no exterior, mas que atuem no 

Brasil devem seguir as normas contábeis brasileiras. 

Dentre tais normas, encontram-se, especificamente: 

NBC T 2.2 – Da Documentação Contábil 

NBC T 2.5 – Das Contas de Compensação 

NBC T 3 – Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações 

Contábeis 

NBC T 4 – Da Avaliação Patrimonial 

NBC T 6 – Da Divulgação das Demonstrações Contábeis 

NBC T 10 – Aspectos Contábeis de Entidades Diversas: 

NBC T 10.4 – Fundações 

NBC T 10.18 - Entidades Sindicais e Associações de Classe 

NBC T 10.19 – Entidades sem Fins Lucrativos 

NBC T 19.4 - Incentivos Fiscais, Subvenções, Contribuições, Auxílios e Doações 

Governamentais. 

  

Essas normas distinguem que essas entidades são diferentes das outras e 

ordenam a adoção de terminologias própria para as contas de Lucros ou Prejuízos, 

Capital e para a designação da Demonstração do Resultado, com a tendência de 

conformidade dessas terminologias ao contexto dessas entidades. 



2.11 MAPA DAS RELIGIÕES EM ANÁPOLIS 

 

Na cidade de Anápolis, segundo o Censo, 94,36% da população é cristã, 0,39% 

não declararam credo religioso, 5,15% declararam não ter religião e 0,38%a religião 

não foi determinada. Dentre os cristãos, 56,90% são católicos, 34,47% são 

evangélicos, 1,37% espíritas, 0,55% testemunhas de Jeová. 

No segmento Evangélico, estão divididos em dois grupos com várias 

designações. Num total de 12.077 pessoas são do grupo da religião Evangélica de 

Missão, sendo: 285 da Igreja Evangélica Luterana; 6.558 da Igreja Evangélica 

Presbiteriana; 88 da Igreja Evangélica Metodista; 2.855 da Igreja Evangélica Batista; 

68 da Igreja Evangélica Congregacional e 2.223 da Igreja Evangélica Adventista. O 

grupo de Origem Pentecostal soma 71.335 pessoas e está distribuído da seguinte 

forma, segundo os dados do IBGE: 39.11 da Igreja Assembleia de Deus; 2.652 da 

Igreja Congregação Cristã do Brasil; 531 da Igreja Brasil para Cristo; 9.759 da Igreja 

Evangelho Quadrangular; 2.719 da Igreja Universal do Reino de Deus; 25 da Igreja 

Casa da Benção; 1.700 da Igreja Deus é Amor; 168 da Igreja Maranata; 59 da Igreja 

Nova Vida; 80 da Igreja Evangélica Renovada; 616 da Comunidade Evangélica e 

outras religiões (igrejas) de origem pentecostal, 13.917 pessoas. 

Também cita a pesquisa: 31.831 pessoas de religião evangélica não 

determinada; 379 da religião Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 

(Mórmon); 66 pessoas de religião espiritualista; 206 praticantes de umbanda e 

candomblé; 50 pessoas que declararam religiosidade afro-brasileira; 09 judaísmos; 45 

budismo; 111 novas religiões orientais; 105 Islamismo; 108 religiões de tradições 

esotéricas e 42 de outras religiosidades. 

Registrada em 15 de julho de 1977, a Diocese de Anápolis é formada por 48 

paróquias, além da Paróquia - Capelania Militar da Base Aérea de Anápolis e a 

Capelania dos Hospitais, equiparada a uma paróquia. A Diocese tem um total de 19 

municípios circunvizinhos. Somente no Município são 26 paróquias, incluindo as dos 

distritos de Souzânia e Interlândia. 

 



2.11.1 LISTA DA FUNDAÇÃO DAS IGREJAS MAIS EXPRESSIVAS E SEUS 

FUNDADORES, QUE PROFESSAM A FÉ CRISTÃ NO MUNDO E NO BRASIL. 

 

Algumas igrejas conhecidas não aparecem na lista por terem pouca expressão 

histórica e de membros, bem como outras em que suas doutrinas não reconhecem a 

divindade de Cristo, portanto, não podem ser consideradas 100% cristãs. 

Cristã Primitiva: apóstolos e seus discípulos, no ano 30 em diante; 

Igreja Católica Apostólica Romana: em 325 por Constantino, através do Concílio de 

Niceia  

 

Luterana: por Martinho Lutero em 1524; 

Anglicana: pelo rei Henrique VIII em 1534; 

Presbiteriana: por John Knox em 1560; 

Batista: por John Smith em 1609; 

Metodista: por John Wesley em 1739, ao separar-se dos anglicanos; 

Adventista do Sétimo Dia: por Helen White em 1863; 

Congregação Cristã do Brasil: fundada por Luigi Francescom em 1910; 

Assembleias de Deus: origem no despertar pentecostal de 1906 nos EUA, sendo 

reunida como Assembléia em 1914 por união de várias igrejas. No Brasil em 1911, 

em Belém; 

Igreja do Evangelho Quadrangular: pela missionária canadense Aimeé S. 

McPathersom na década de 20; 

Deus é Amor: por David Miranda em 1962; 

Cristã Maranata: por Manuel de Passos Barros em 1968; 

Universal do Reino de Deus: por Edir Macedo em 1977; 



Internacional da Graça de Deus: por Romildo Ribeiro Soares (mais conhecido como 

Missionário R.R. Soares) em 1980; 

Apostólica Renascer em Cristo: por Estevan Hernandez em 1986; 

Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra: por Robson Rodovalho e Maria Lúcia 

Rodovalho em 1992; 

Igreja Mundial do Poder de Deus: por Valdemiro Santiago em 1998; 

Bola de Neve: por Rinaldo Luís em 2000. 

 

2.12 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

As entidades religiosas são obrigadas a prestar contas tanto aos diversos órgãos 

do governo como aos seus próprios mantenedores – os fiéis. As demonstrações 

contábeis que devem elaborar segundo a NBCT 10.4, aplicando-se às fundações os 

princípios fundamentais da contabilidade: Balanço Patrimonial, Demonstração do 

Déficit ou Superávit, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e 

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos. 

 

 

2.12.1 BALANÇO PATRIMONIAL 
 

O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que não pode faltar para 

nenhum tipo de organização, seja ela com ou sem fins lucrativos. Ela é o espelho da 

entidade, pois apresenta toda a sua situação econômica, financeira e patrimonial. 

Segundo Padoveze (2000, p. 39): 

 
O conjunto do Ativo e Passivo denominou Balanço 
Patrimonial. O nome Balanço vem da ideia de 
equilíbrio entre Ativo e Passivo. Assim, o Ativo 
compreende os bens e direitos, e o Passivo as 
obrigações e o Patrimônio Líquido. 

 
 

 



Para que usuários possam ter conhecimento do patrimônio e da condição financeira 
da entidade (NBC T 10.4.4.1), o Balanço Patrimonial das Organizações Religiosas 
deve evidenciar o patrimônio que a entidade possui. 

A Organização Religiosa tem a obrigação com seus mantenedores e assim a 
demonstração do balanço patrimonial é muito importante para as organizações 
religiosas. 

Segundo Marion (2006, p. 42): 

É a principal demonstração contábil. Reflete a 
posição Financeira em determinado momento, 
normalmente no fim do ano ou de um período 
prefixado. É como se tirássemos uma foto da 
empresa e víssemos de uma só vez todos os bens, 
valores a receber e valores a pagarem determinada 
data. 

 

2.12.2 DEMONSTRAÇÕES DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA) 
 

Ao final de cada período, os usuários devem ter informações na demonstração 

de lucros ou prejuízos acumulados (DLPA), se houve saldo positivo ou negativo. O 

item 3.3 da NBC T 3 alterou esta Demonstração para Demonstração do Superávit ou 

Déficit. Segundo Olak (2006, p. 74), as Entidades Sem Fins Lucrativos poderão 

comercializar produção própria, desde que gerado para a manutenção da própria 

entidade, sendo um ato não comum, mas possível. 

2.12.3 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) 

Independentemente da natureza jurídica, a DMPLS é uma demonstração de 

grande utilidade, pois esclarece como e porque ocorreram diversas mudanças no 

patrimônio líquido (OLAK, 2006, p. 76). Esta demonstração teve sua nomeação 

mudada para Demonstração das Mutações do Patrimônio Social (DMPS) ao invés de 

líquido. 

Nas entidades sem fins lucrativos essa denominação é importante para explicar 

as modificações ocorridas no Patrimônio Líquido Social em determinado período. 

 

Braga (2003, p. 107) coloca: 

 

Essa demonstração tem por objetivo facilitar a 
análise das modificações ocorridas nos 
componentes do patrimônio líquido, durante 
determinado período, geralmente o exercício social. 
Do ponto de vista gerencial, e para análise, essa 



demonstração permite uma visão mais adequada 
do comportamento dos capitais próprios da 
empresa, possibilitando a identificação das causas 
de sua evolução ou involução. 

 

2.12.4 DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS 
(DOAR) 

 

 A Demonstração de Origens e Aplicação de Recurso demonstra não somente 

a mutabilidade do Capital, mas também o seu princípio. Já que as contas são 

apresentadas aos fiéis, melhor a Demonstração de Origens e Aplicações de Caixa, 

porque na maioria provavelmente são leigos no assunto. 

 

2.12.5 DIVULGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

A forma da BBC T6 normatiza a divulgação devendo obedecer aos modelos e 

interpretações técnicas. Com objetivo de fornecer aos seus usuários um mínimo de 

informações patrimoniais, econômica, financeira, legal, físico e social para análise da 

Entidade. Para o Conselho Federal de Contabilidade (2008, p. 60): 

 
 As Demonstrações Contábeis preparadas para as 
Entidades de Interesse Social devem fornecer 
informações de forma regular e tempestiva; 
possibilitar o acesso ao usuário da informação aos 
objetivos, estrutura e atividades executadas pelas 
entidades; e possibilitar ao usuário uma apreciação 
das transações realizadas durante o exercício 
social das Entidades de Interesse Social, bem 
como uma posição contábil ao final do ano. 
 

Assim os fiéis devem ser sempre bem informados, para haver transparência 

na aplicação dos recursos, pois são eles quem mantêm essas instituições e devem 

saber a todo o momento onde estão sendo aplicado as suas doações. 

 

2.12.6 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

As Demonstrações Contábeis devem estar acompanhadas de notas 

explicativas para facilitar o entendimento do usuário quanto aos critérios adotados nas 

demonstrações contábeis tendo por finalidade passar aos usuários informações 

financeiras, contábeis, patrimoniais que foram responsabilizadas aos gestores. 



(OLAK, 2006, p.79). As Notas Explicativas servem para complementar a finalidade da 

contabilidade que é trazer informações. 

3 METODOLOGIA 
 

3.1 O MÉTODO 
 

O método utilizado na pesquisa, trata-se de uma pesquisa de propósito 

descritiva, com evidências quantitativas para tratar as proposições de estudo através 

de um estudo de caso, e foram adotados procedimentos de pesquisa de campo tal 

método foi empregado com intuito de verificar a quantidade de pessoas dispostas a 

fazer doações para uma ISFL que possuem ou não a prestação de contas dos valores 

de entrada e saída da instituição. Nesta pesquisa será coletado dados com 100 

pessoas, onde será verificado por meio de um questionário com questões sociais, a 

disposição a doar para determinada ISFL com suas próprias características. 

Para realizar a análise referente ao posicionamento positivo em relação à 

disposição de doações perante a organização que tem a prestação de conta de cada 

instituição. Se fez necessário uma coleta de dados primários, atendendo às 

características específicas do método de disposição para doações. 

Para obter um respaldo significativo, foi realizado um estudo em 2 instituições 

religiosas, afim de colher dados do contador de cada instituição para extrair 

informações. Posteriormente foi realizado um questionário para população que 

frequenta a igreja, sendo assim uma amostra de 50 pessoas no total, de uma 

instituição evangélica conhecida como Igreja Presbiteriana de Anápolis. Com intuito 

de demostrar as outras instituições e a população sobre a importância da prestação 

de conta bem elaborada. Então neste trabalho é criado um mercado hipotético onde 

divide em um grupo de experimento, onde é colhido através do questionário sobre 

qual disposição a efetuar doações a instituição que possui, e não possui uma 

prestação de conta transparente para seu doador. 

De acordo com o estudo o questionário apresentava a seguinte questão: você 

está disposto a doar, para uma instituição que não há transparência em seus gastos 

e receitas? Você doaria? Esta forma de pergunta produz uma variável contínua e o 



valor encontrado pelo método de Disposição a pagar pode ser representado por sua 

média. 

Para uma melhor resolução de nossos dados, aplicamos 3 questionários, 

primeiro questionário, destinado a população sobre a disposição a doar para ISFL que 

tenha a transparência em suas atividades, segundo questionário destinado aos fieis 

das instituições e terceiro questionário destinado ao contador da instituição evangélica 

e católica na cidade de Anápolis/Go. 

Para determinar a amostra foi prevista a criação de um público hipotético de 

doadores, para as instituições divulgadas, os dados foram levantados por intermédio 

da aplicação de um questionário com itens referentes a questões socioeconômicas, 

para realização de uma melhor análise, foram obtidas informações sobre o perfil dos 

respondentes como: sexo, estado civil, idade, renda mensal e nível de escolaridade. 

Considerando o limite temporal a pesquisa foi realizada no período de maio/2017 

à Outubro/2017, colhendo então dados suficientes para coleta de informações 

necessárias para obtenção de uma conclusão significativa para este trabalho.  

3.2 ANALISE DOS DADOS 
 

3.2.1 ANÁLISE DE DADOS DO ANEXO I: 
 

A primeira amostra foi feita a seguinte pergunta: As instituições religiosas 

precisam de doações para se manterem e continuar seu trabalho que merece 

reconhecimento e apoio não só do governo, mas de todo cidadão. Você faria uma 

doação em uma igreja que não informa de forma transparente suas contas do que é 

feito com o dinheiro das doações? 

A segunda amostra: As instituições religiosas precisam de doações para se 

manterem e continuar seu trabalho que merece reconhecimento e apoio não só do 

governo, mas de todo cidadão. Você faria uma doação em uma igreja que informa de 

forma clara as contas do que é feito com o dinheiro de doações? 

Diante das duas amostras feitas em duas faculdades distintas, com 80 pessoas 

em cada fez-se necessário à caracterização do perfil dos respondentes. Os dados 

foram analisados quantitativamente, para identificar esse perfil. Foram verificadas 



informações sobre: idade, sexo, estado civil, renda mensal e nível de escolaridade. 

Fizemos então uma comparação entre os dois questionários em porcentagens. 

Em sua maioria, 59% na primeira pergunta e 64% na segunda pergunta pertencentes 

à faixa etária de 18 a 24 anos, e os respondentes acima de 30 anos representando 

apenas 11% e 9% do total de pessoas pesquisadas, sendo um público jovem adulto. 

 

TABELA 1– FAIXA ETÁRIA DOS RESPONDENTES 

Idade 1ª pergunta (%)           2ª pergunta (%) 

18 a 24 anos 59% 64% 

25 a 30anos 30% 27% 

Acima de 30 anos 11% 9% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

SEXO DOS RESPONDENTES 

Gênero       1ª pergunta (%) 2ª pergunta (%) 

Masculino 33% 45% 

Feminino 67% 55% 

Total 100% 100% 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

Quanto ao gênero nas duas perguntas a maioria são mulheres, mostrando que na 

primeira foram 67% e a segunda 55%. 

 

 

 

ESTADO CIVIL DOS RESPONDENTES 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

Quanto ao estado civil mostrou se que na maioria dos respondentes da primeira e 

segunda pergunta são solteiros, e na sua minoria divorciados. 

Estado civil       1ª pergunta (%)        2ª pergunta (%) 

Solteiro 79% 85% 

Casado 19% 10% 

Divorciado 2% 5% 

Total  100% 100% 



 

RENDA MENSAL DOS RESPONDENTES 

Renda mensal        1ª pergunta (%) 2ª pergunta (%) 

Abaixo de R$1.000,00 15% 12% 

R$1.001,00-R$2.000,00 64% 71% 

R$2.001,00-R$4.000,00 19% 10% 

Acima de R$4.001,00 2% 7% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

No quesito renda mensal a maioria nas duas universidades tem uma renda mensal 

entre R$ 1.000,00 à R$2.000,00. 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS RESPONDENTES 

Escolaridade       1ª pergunta (%) 2ª pergunta (%) 

Cursando superior 89% 86% 

Superior completo 9% 9% 

Pós-graduação 2% 5% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

Em seu grau de escolaridade vimos que a maioria nas duas faculdades está ainda 

cursando o ensino superior. 

Disposição a pagar 

Disposição a pagar  Igreja que não 

presta contas 

Igreja que presta 

contas 

Doariam 19% 94% 

Não doariam 81% 6% 

100% 100% 100% 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

 

 

 

 

 



3.2.2 ANALISE DE DADOS DO ANEXO II 
 

ANEXO II – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS FIÉIS da igreja Presbiteriana de 

Anápolis-GO. 

Para atingir esse objetivo específico da pesquisa, foram realizadas seis perguntas aos 

membros da igreja Presbiteriana de Anápolis, analisando a percepção dos mesmos 

no que diz respeito à prestação de contas, a transparência, e ao possível envolvimento 

nas decisões financeiras da igreja. Para adquirir credibilidade com sua população 

entende-se que a igreja deve ter uma postura responsável mostrando o resultado 

obtido aos públicos interno e externo. 

 

1. Para a igreja obter recursos para continuar suas atividades, você acha que a 

prestação de contas das suas finanças é importante? 

 

 Concordo Neutro Discordo 

Quantidade 48 3 2 

Percentual 92% 6% 2% 

 

Nesse primeiro quadro os dados dos fiéis revelam que a prestação de contas 

tem grande importância para que seu avanço econômico. O contador em 

conformidade com os fiéis, também concordou com a importância da prestação 

de contas, sendo que essa prestação é prioridade da gestão da igreja. 

 

2. Na igreja existe divulgação dos recursos e resultados obtidos? 

 

 Concordo Neutro Discordo 

Quantidade 45 3 2 

Percentual 90% 6% 4% 



Na pergunta número 2 verificou-se que 90% dos fieis afirmaram ter 

conhecimento da divulgação do que foi arrecadado pela igreja e também dos 

resultados que obtiveram. Sendo assim um ponto positivo da igreja. 

 

3. As doações/dízimos/ da igreja estão sendo bem empregados? 

 

 Concordo Neutro Discordo 

Quantidade 44 3 3 

Percentual 88% 6% 6% 

No quadro 3 mostra  que 88% dos fiéis aprovam a destinação dos recursos 

colhidos pela igreja. Sendo que 6% dos pesquisados reprovaram essas 

aplicações, e mais 6% dos fiéis ficaram neutros. Esse resultado contribuiu para 

atingir o objetivo específico sobre a percepção dos fiéis em relação ao processo 

de transparência. 

 

4. Tenho algum tipo de participação nas decisões de aplicação dos recursos 

(investimentos, reformas da igreja, compra de algum bem)? 

 

 Concordo Neutro Discordo 

Quantidade 17 9 24 

Percentual 34% 18% 48% 

No quadro número 4 mostra que 34% dos fiéis afirmam participar nas aplicações dos 

recursos, 18% mantiveram neutro, e 48% afirmaram que não participam dessas 

decisões em que envolve aplicação de recursos. Considerando que esses fiéis 

valorizam a prestação de contas, isso pode causar situações negativas para a 

responsabilidade e ética da igreja, podendo ter uma queda nas possíveis. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Conheço e tenho acesso aos membros da administração da igreja? 

 

 Concordo Neutro Discordo 

Quantidade 26 8 16 

Percentual 52% 16% 32% 

O quadro 5 mostra que 52% dos fiéis pesquisados tem acesso e conhecem os 

membros da administração, 32% desses fiéis não conhecem o conselho 

administrativo e 16% foram neutros nesta questão. 

 

6. Na transparência financeira da igreja existe alguma condição que necessita 
evoluir? 
 

 Concordo Neutro Discordo 

Quantidade 10 7 33 

Percentual 20% 14% 66% 

 

A maioria dos pesquisados (66%) opinaram que a prestação de contas e os 

projetos da igreja são planejados e desenvolvidos adequadamente, e 20% acreditam 

que precisa evoluir na transparência financeira. 

 

3.2.3 ANALISE DE DADOS DO ANEXO III 
 

Questionário respondido pelo contador Jose Soares das Graças da Igreja 
Presbiteriana de Anápolis/GO 

 

        As demonstrações abaixo são elaboradas pela igreja? 

Relatórios Contábeis Obrigatórios sim Não 



Balanço Patrimonial                                                                                                          x 
 

 
 

Demonstração do superávit ou Déficit do exercício  
x 

 
 

Demonstração das mutações do patrimônio social  
x 

 
 

Demonstrações das origens e aplicações de recursos  
x 

 
 

Demonstração do fluxo disponível  
x 

 
 

Outros Relatórios  
 
 

 
 

Demonstrativo de entrada e saída (Receitas e despesa) x 

 

 

 

Demonstrativos dos saldos (caixas e bancos) x  

Comentário:   

 

1. na igreja existe a divulgação dos 

recursos e dos resultados obtidos 

para a comunidade? 

  

sim, totalmente com contabilidade 

regular. e os documentos ficam a 

disposição para quem quiser 

verificar. 

 

2. a contabilidade é fundamental 

para a transparência da gestão 

financeira e administrativa? 

 

sim. pois dá a possibilidade de 

conhecer como está a instituição 

economicamente, e referente a 

administração é de suma importância 

pois auxilia na tomada de decisões e 

analisam questões com mais 

relevância ou não. 

 

3.a prestação de contas auxilia na 

captação de recursos? 

 

sim a transparência no tratamento 

dos recursos obtidos através dos 

dízimos e ofertas e de vital 

importância para que os membros 

saibam da aplicação, com isso as 



pessoas ficam sempre confiantes 

que os gastos são mesmos para 

manutenção da obra de deus. 

 

4.existe algum órgão de fiscalização 

e controle das contas da igreja? 

 

não. caso uma instituição seja 

fiscalizada ocorreria apenas por 

denuncia. 

 

5. a aplicação dos recursos é 

informada aos doadores de forma 

sistemática, apenas quando 

solicitado, ou não são informados? 

apenas quando solicitado. mas fica a 

disposição da comunidade o tempo 

todo. 

 

6. como é a prestação de contas 

das suas filiais? 

 

 

a prestação de contas é repassada 

para matriz por meio de relatórios. 

 

7. qual o meio utilizado para 

divulgação da prestação de contas 

com seus mantenedores? 

 

 

a igreja presbiteriana possui boletins 

semanais que são distribuídos na 

entrada da igreja e todas as 

informações são passadas por eles 

 

 

 

 

Questionário respondido pela contadora Maria Rozangela de Sousa Silva da 
Província do Santissímo nome de Anápolis/GO – Rede Franciscana 

As demonstrações abaixo são elaboradas pela igreja? 

Relatórios Contábeis Obrigatórios sim Não 

Balanço Patrimonial                                                                                                          x 
 

 
 

Demonstração do superávit ou Déficit do exercício  
x 

 
 

Demonstração das mutações do patrimônio social  
x 

 
 



Demonstrações das origens e aplicações de recursos  
x 

 
 

Demonstração do fluxo disponível  
x 

 
 

Outros Relatórios  
 
 

 
 

Demonstrativo de entrada e saída (Receitas e despesa) x 
 

 
 

Demonstrativos dos saldos (caixas e bancos) x  

 

1. Na igreja existe a divulgação 

dos recursos e dos resultados 

obtidos para a comunidade? 

 

Sim. Geralmente, na Igreja, os 

recursos financeiros e resultados são 

analisados pelos membros do 

Conselho Fiscal legalmente 

constituído e pelo Pároco responsável. 

É feita a leitura pública da prestação 

de contas à comunidade e fixado o 

demonstrativo em local visível. Na 

Província, os recursos e os resultados 

são analisados pelo Conselho Fiscal e 

pelos administradores da Entidade. 

Dos recursos recebidos de terceiros, 

há informativo que é encaminhado 

anualmente aos benfeitores; 

 

2. A contabilidade é fundamental 

para a transparência da gestão 

financeira e administrativa? 

 

Sim. A Contabilidade fornece 

informações sobre o patrimônio, 

informações de ordem econômica e 

financeira, que auxiliam na tomada de 

decisões, pelos administradores 



3. A prestação de contas auxilia 

na captação de recursos? 

 

Sim, muito. A Entidade que capta 

recursos de terceiros, deve prestar 

contas de forma transparente. A 

prestação de contas auxilia no 

processo de confiança do benfeitor 

com a Entidade. 

 

4. Existe algum órgão de 

fiscalização e controle das 

contas da igreja? 

 

Na Igreja Católica, as Igrejas (filiais) 

prestam contas à Diocese (Matriz) do 

município de sua sede. A Província, 

Casas religiosas/Conventos (filiais) 

prestam contas mensalmente à 

Província (matriz). “São livres a 

criação, a organização, a estrutura 

interna e o funcionamento das 

organizações religiosas, sendo vedado 

ao poder público negar-lhes 

reconhecimento ou registro dos atos 

constitutivos e necessários ao seu 

funcionamento”, conforme Art. 44 § 1º 

do Código Civil. Isso, não a exime de 

seguir uma estrutura jurídica que está 

bem definida no Código Civil, para 

elaboração dos seus estatutos. No 

entanto, a Igreja está sujeita a 

obrigações acessórias e a fiscalização 

dos órgãos públicos, como da Receita 

Federal do Brasil, por exemplo; 

 



5. A aplicação dos recursos é 

informada aos doadores de 

forma sistemática, apenas 

quando solicitado, ou não são 

informados? 

 

Na Igreja, geralmente é informado. Na 

Província, é informado. É 

encaminhada comunicação por 

escrito, no final do ano, informando 

aos benfeitores que contribuíram com 

recursos financeiros, todos os projetos 

religiosos realizados com os recursos 

que foram recebidos; 

 

6. Como é a prestação de contas 

das suas filiais? 

 

A Igreja (filial) presta contas à Diocese 

(Matriz) do município de sua sede. Na 

Província, as Unidades 

religiosas/Conventos (filiais), 

encaminham a movimentação 

financeira (prestação de contas) 

mensalmente à Matriz; 

 

7. Qual o meio utilizado para 

divulgação da prestação de 

contas com seus 

mantenedores? 

 

A Igreja (filial) presta contas à Diocese 

(Matriz) do município de sua sede. Na 

Província, as Unidades 

religiosas/Conventos (filiais), 

encaminham a movimentação 

financeira (prestação de contas) 

mensalmente à Matriz; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Este trabalho tem por objetivo verificar se as transparências das instituições 

pesquisadas influenciam os doadores a doarem mais. Para atingir esse objetivo foi 

necessário fazer um levantamento dos dados com questionários aplicados aos fiéis, 

à população e aos contadores das instituições que foram examinadas. 

A presente pesquisa justifica-se pela importância da transparência para a 

obtenção de doações em entidades sem fins lucrativos e pela necessidade que a 

comunidade tem no acompanhamento das informações financeiras das entidades do 

terceiro setor, neste caso, de uma igreja evangélica e uma igreja católica em 

Anápolis/GO.  

As informações coletadas através dos questionários permitem concluir que tanto 

os fiéis quanto o contador de ambas igrejas atribuem grande importância à 

transparência e à prestação de contas e que a transparência das finanças é primordial 

para a continuidade da igreja, pois o principal ingresso de recursos é originado nas 

doações dos fiéis e que esses deixariam de contribuir se a igreja atuasse sem 

transparência. 

Foi verificado que as informações financeiras são passadas sistematicamente aos 

fiéis, por meio de boletins semanais distribuídos na entrada da igreja aos fiéis, e por 

meio de reunião com o conselho responsável para demostrar ou seja, evidenciar a 

situação financeira da paróquia é uma rotina gerencial. 

Em relação a prestação de contas, conclui se que maioria das pessoas que foram 

entrevistadas disseram que doariam para uma instituição que presta conta de suas 

receitas e despesas, então presume se que a prestação e transparência faz se 

necessária para a instituição continuar suas atividades e obtenção de doações. 



Sob a visão dos fiéis, a maioria dos entrevistados afirmam ter conhecimento do 

que foi arrecadado pela igreja e dos resultados obtidos. De acordo com a destinação 

dos recursos grande parte dos fieis entrevistados afirmam que o dinheiro está sendo 

bem empregado. E um público minoritário afirma que não tem sugestões sobre o 

emprego dos recursos e desconhecem acerca do assunto. 

Ambas instituições afirmam que é feita a contabilidade e demonstrações dos 

recursos e mantém as escrituras atualizadas e disponíveis para o público, ambas 

instituições elaboram todas as demonstrações contábeis obrigatórias e divulga todas 

elas para quem tiver interesse em verifica-las. 
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6 ANEXOS  

 

ANEXO I - QUESTIONÁRIO APLICADO À POPULAÇÃO DE DUAS FACULDADES 

ANEXO I - QUESTIONÁRIO APLICADO À POPULAÇÃO DE DUAS FACULDADES 

Precisaremos de algumas informações complementares e de caráter confidencial, as 

respostas para essas questões são estritamente confidenciais. Muito obrigada por sua 

ajuda, as respostas às questões restantes nos ajudarão na analise da pesquisa. 

 As instituições religiosas precisam de doações para se manterem e continuar seu 

trabalho que  merece reconhecimento e apoio não só do governo, mas de todo 

cidadão. Você faria uma doação em uma igreja que não informa de forma transparente 

suas contas do que é feito com o dinheiro das doações? 

Faria uma doação à igreja? 

SIM (  )    NÃO (  ) 

1) Qual é a sua idade: (  ) 18 a 24anos  (  ) 25 a 30 anos  (  ) acima de 30 

 2) Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino  

3) Estado civil: (  ) Solteiro(a)   ( ) Casado (a)   ( ) Divorciado(a)  

 4) Você trabalha? (  ) Sim (  ) Não 



 5) Renda mensal (em caso de não trabalhar indique a renda familiar) 

 ( ) Abaixo de R$1.000,00 ( ) R$1.001,00-R$2.000,00 (  ) R$2.001,00-R$4.000,00 ( ) 

Acima de R$4.001,00  

6) Nível de escolaridade: 

 ( ) Cursando Ensino Superior   ( ) Ensino Superior concluído  ( ) Pós-Graduação 

 

 

 

Precisaremos de algumas informações complementares e de caráter confidencial, as 

respostas para essas questões são estritamente confidenciais. Muito obrigada por sua 

ajuda, as respostas às questões restantes nos ajudarão na analise da pesquisa. 

 

 As instituições religiosas precisam de doações para se manterem e continuar seu 

trabalho que merece reconhecimento e apoio não só do governo, mas de todo 

cidadão. Você faria uma doação em uma igreja que informa de forma clara as contas 

do que é feito com o dinheiro de doações? 

Faria uma doação à igreja? 

SIM (  )    NÃO (  ) 

1) Qual é a sua idade: (  ) 18 a 24anos  (  ) 25 a 30 anos  (  ) acima de 30 

 2) Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino  

3) Estado civil: (  ) Solteiro(a)   (  ) Casado (a)   ( ) Divorciado(a)  

 4) Você trabalha? (  ) Sim (  ) Não 

 5) Renda mensal (em caso de não trabalhar indique a renda familiar) 

 (  ) Abaixo de R$1.000,00 (  ) R$1.001,00-R$2.000,00 (  ) R$2.001,00-R$4.000,00 (  ) 

Acima de R$4.001,00  

6) Nível de escolaridade: 

 ( ) Cursando Ensino Superior   ( ) Ensino Superior concluído  ( ) Pós-Graduação 

 

ANEXO II - Questionário aplicado aos fiéis da igreja Presbiteriana de Anápolis-GO. 

Precisaremos de algumas informações complementares e de caráter confidencial, as 

respostas para essas questões são estritamente confidenciais. Muito obrigada por sua 

ajuda, as respostas às questões restantes nos ajudarão na analise da pesquisa. 



 

 

1. Para a igreja obter recursos para continuar suas atividades, você acha que a 

prestação de contas das suas finanças é importante? 

Concordo Neutro Discordo 

   

 

2. Na igreja existe divulgação dos recursos e resultados obtidos? 

Concordo Neutro Discordo 

   

 

3. As doações/dízimos/ da igreja estão sendo bem empregados? 

Concordo Neutro Discordo 

   

 

4. Tenho algum tipo de participação nas decisões de aplicação dos recursos 

(investimento, reformas da igreja, compra de algum bem?). 

Concordo Neutro Discordo 

   

 

5. Conheço e tenho acesso aos membros da administração da igreja? 

Concordo Neutro Discordo 

   

 

6. Na transparência financeira da igreja existe alguma condição que necessita 

evoluir? 

Concordo Neutro Discordo 



   

 

ANEXO III - Questionário aplicado aos contadores das igrejas pesquisadas  

 

        As demonstrações abaixo são elaboradas pela igreja? 

Relatórios Contábeis Obrigatórios sim não 

Balanço Patrimonial                                                                                                           

 

 

 

Demonstração do superávit ou Déficit do exercício  

 

 

 

Demonstração das mutações do patrimônio social  

 

 

 

Demonstrações das origens e aplicações de recursos  

 

 

 

Demonstração do fluxo disponível  

 

 

 

Outros Relatórios  

 

 

 

Demonstrativo de entrada e saída (Receitas e 

despesa) 

 

 

 

 

Demonstrativos dos saldos (caixas e bancos)   

Comentário:   

1.  Na igreja existe a divulgação dos recursos e dos resultados obtidos para a 

comunidade? 

 

 

2. A contabilidade é fundamental para a transparência da gestão financeira e 

administrativa? 

 



3. A prestação de contas auxilia na captação de recursos? 

 

4. Existe algum órgão de fiscalização e controle das contas da igreja? 

 

5. A aplicação dos recursos é informada aos doadores de forma sistemática, apenas 

quando solicitado, ou não são informados? 

 

6.  Como é a prestação de contas das suas filiais? 

 

7. Qual o meio utilizado para divulgação da prestação de contas com seus 

mantenedores? 

 

 

 

 

 


