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RESUMO 

 

Neste estudo buscou-se apresentar as principais irregularidades contábeis 

cometidas pelas fundações de direito privado nas prestações de contas entregues 

ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Para tanto, foi utilizado o banco de 

dados do Sistema de Cadastro e Prestação de Contas, onde se encontram gravadas 

milhares de prestações de contas enviadas pelas fundações. Como objetivos 

específicos, temos: a) apresentar o arcabouço teórico utilizado pelos analistas do 

MPMG na apreciação das prestações de contas anuais; b) destacar a competência 

do Ministério Público Estadual no velamento das fundações de direito privado na 

forma da Constituição Federal e do Código Civil; c) demonstrar a importância do 

preenchimento completo do sistema SICAP para a melhor compreensão da situação 

patrimonial e financeira das fundações de direito privado; d) destacar que a não 

elaboração das Notas Explicativas segundo a ITG 2002 gera apontamento na 

prestação de contas; e) apresentar o conjunto dos demonstrativos contábeis do 

SICAP verificados na análise das prestações de contas; f) propor aprimoramentos 

na relação MPMG/fundações, buscando o aprimoramento da qualidade das 

prestações de contas apresentadas. A pesquisa caracteriza-se como investigação 

documental, já que esta faz uso dos dados compilados no referido Sistema SICAP. 

Foi necessário, contudo, levantamento bibliográfico acerca de elementos do terceiro 

setor. Os objetivos foram atingidos por meio da enumeração e explanação das 

irregularidades contábeis mais frequentes nas prestações de contas analisadas, 

acompanhadas da medida usualmente adotada pelo MPMG em cada caso. A 

amostra utilizada compreende os exercícios 2011 a 2015. Os analistas do MPMG 

responderam entrevista que abordava as determinantes das irregularidades 

contábeis. Os resultados do estudo sugeriram que devem ser ampliadas iniciativas 

de relacionamento MPMG/ fundações, ações de educação continuada e 

reformulação do Sistema SICAP, transformando-o em uma plataforma online.  

 

Palavras-chave: Terceiro Setor, Fundações, Ministério Público, Prestação de 

contas 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed at analyze the principal accounting irregularities committed by the 

private law institutions in the rendering of accounts submitted to the District Attorney 

of Minas Gerais. For this purpose, the database of Sistema de Cadastro e Prestação 

de Contaswas accessed, where thousands of installments of accountssent by the 

institutions are recorded.The specific aims were: a) to present the theoretical 

framework used by DAMG analysts in assessing the annual accounts; b) to 

emphasize the competence of the District Attorneyin overturning the private law 

institutions in the form of the federal constitution and the civil code; c) to demonstrate 

the importance to fill in the SICAP system in order to better understand the financial 

and patrimonial situation of private law institutions; d) to highlight that the failure to 

prepare the explanatory notes according to the ITG 2002 generates a note in the 

rendering of accounts; e) to present the set of SICAP financial statements verified in 

the analysis of the rendering of accounts; f) to propose improvements in the DAMG/ 

institutions relationship, seeking to improvement of the quality of the rendering of 

accounts. This workis characterized as a documentary research, since the data 

compiled in the SICAP system was consulted. A bibliographical survey about 

elements of the third sector was also necessary. The aims of this workwere achieved 

by enumerating and explaining the most frequent accounting irregularities in the 

analyzed accounts, accompanied by the measure usually adopted by the DAMG in 

each case. The sample used covers the years 2011 to 2015. DAMG analysts 

answered an interview that addresses the determinants of accounting 

irregularities.The results of the study suggested that DAMG/ private lawinstitutions 

relationships initiatives, continuing education actions and reformulation of the SICAP 

system should be expanded to become an online platform. 

 

 

Keywords: Third Sector, Private Law Institutes, District Attorney, Accountability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante dos desafios da sociedade contemporânea em prover aos indivíduos 

serviços capazes de elevar o grau de bem-estar da comunidade, surge a 

necessidade do Estado e das organizações privadas em contar com um elo 

complementar à esta estrutura social: o terceiro setor. Destarte, o presente trabalho 

tem como tema o terceiro setor e os aspectos contábeis das prestações de contas 

entregues ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais- MPMG, pelas 

fundações de direito privado. Nesta pesquisa foram elencadas as principais 

irregularidades contábeis encontradas pelos analistas do Ministério Público nas 

referidas prestações de contas. 

A competência de órgão específico do MPMG no acompanhamento das 

prestações de contas anuais das fundações de direito privado é definida no artigo 32 

da Resolução da Procuradoria Geral de Justiça número 30 de 26 de março de 2015: 

“As prestações de contas serão apresentadas por meio do Sistema de Cadastro e 

Prestação de Contas (SICAP), cujo acesso será oportunamente disponibilizado pelo 

Centro de Apoio Operacional ao Terceiro Setor.” (PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, online). 

Para a adequada apuração de possíveis irregularidades contábeis nas 

prestações de contas anuais, os analistas responsáveis possuem como subsídio a 

Interpretação Técnica Geral 2002, do Conselho Federal de Contabilidade, que trata 

das entidades sem finalidade de lucro. Quando não é possível encontrar a 

orientação necessária na referida norma, aplica-se a Norma Brasileira de 

Contabilidade Técnica Geral 1000, que aborda aspectos contábeis de pequenas e 

médias empresas de maneira ampla. 

Com a finalidade de responder às demandas da sociedade por transparência 

na informação contábil, o Conselho Federal de Contabilidade instituiu um Grupo de 

Estudos para analisar as normas contábeis aplicáveis às Entidades de Interesse 

Social. Tal esforço deu origem ao Manual de Procedimentos para o Terceiro Setor: 

Aspectos de Gestão e de Contabilidade para Entidades de Interesse Social, tendo 

sua primeira edição lançada em 2003. A última edição (2015) vem sendo 

amplamente divulgada junto aos contadores responsáveis pelas prestações de 

contas das fundações de direito privado do interior de Minas Gerais, visando a 

adoção plena dos procedimentos contábeis aplicados ao terceiro setor. 
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O objetivo central deste trabalho é evidenciar os principais erros contábeis 

cometidos pelos responsáveis pelo preenchimento do SICAP nas prestações de 

contas enviadas ao MPMG. O estudo tem como objetivos específicos: apresentar o 

arcabouço teórico utilizado pelos analistas do MPMG na apreciação das prestações 

de contas anuais; destacar a competência do Ministério Público Estadual no 

velamento das fundações de direito privado na forma da Constituição Federal e do 

Código Civil; demonstrar a importância do preenchimento completo do sistema 

SICAP para a melhor compreensão da situação patrimonial e financeira das 

fundações de direito privado; destacar que a não elaboração das Notas Explicativas 

segundo a ITG 2002 gera apontamento na prestação de contas; apresentar o 

conjunto dos demonstrativos contábeis do SICAP verificados na análise das 

prestações de contas e, propor aprimoramentos na relação MPMG/fundações, 

buscando o aprimoramento da qualidade das prestações de contas apresentadas. 

A justificativa para o presente trabalho é decorrente da importância da 

atuação das entidades do terceiro setor nos diversos segmentos da ação social, 

destacadamente saúde e educação. No tocante à prestação de contas, destaca-se o 

importante papel do MPMG no acompanhamento das finalidades sociais das 

fundações que reportam a informação, visto que significativa parte delas executa 

suas atividades valendo-se de isenções tributárias e utilizando-se de recursos 

públicos captados por meio de convênios. 

Segundo Pacheco, Szuster e Macedo (2014), estudos que abordam a 

evidenciação contábil no segundo setor – com ênfase no resultado - representam a 

quase totalidade da produção acadêmica. A presente pesquisa buscou destacar 

trabalhos realizados na área, tendo em vista o relevante número de entidades ativas 

no Brasil. Tal estudo se diferencia no sentido de que ilustrará os erros contábeis de 

preenchimento do SICAP por meio de reprodução das fichas componentes do 

sistema. A importância da evidenciação de tais irregularidades se faz na busca do 

aprimoramento da qualidade das prestações de contas elaboradas, no sentido de 

fornecer ao ente público um retrato tão fiel quanto possível da realidade econômico-

financeira das entidades veladas. Até a data do presente trabalho, o corpo técnico 

do MPMG considerava a qualidade das prestações de contas da maioria das 

fundações distante do patamar aceitável. 
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A presente pesquisa se deu nas análises do MPMG, referentes às prestações 

de contas das fundações de direito privado do estado de Minas Gerais, relativas aos 

exercícios financeiros 2011 a 2015.   

Este estudo representa, quanto aos meios, uma revisão bibliográfica que 

consiste em uma exploração da literatura especializada em accountability no terceiro 

setor, especialmente no tocante à sua relação com o setor público, por ser este o 

responsável pelo acompanhamento de sua gestão contábil-financeira. (VERGARA, 

2013).Tal material consiste em trabalhos divulgados por estudantes de cursos de 

pós-graduação, principalmente no portal de periódicos da Capes/Cnpq. 

O cerne da pesquisa é a investigação (documental), realizada no banco de 

dados acumulado no Sistema de Cadastro e Prestação de Contas – SICAP. Neste 

sistema encontram-se gravadas milhares de prestações de contas das fundações de 

direito privado do estado de Minas Gerais desde o exercício financeiro de 2000 até 

2015, donde foram retiradas as exemplificações necessárias para melhor ilustraro 

objetivo do trabalho. Como as prestações de contas retratam eventos passados e as 

variáveis estudadas não puderam ser manipuladas, a investigação em tela é 

classificada como ex post facto. (VERGARA, 2013). 

O trabalho tratou,fundamentalmente, de identificaros erros contábeis 

cometidos nas prestações de contas, os quais são apontados pelos analistas do 

Ministério Público de Minas Gerais. Daí surge a face da pesquisa aplicada, a qual 

propôs aprimoramentos na relação MPMG/fundações, no sentido de minimizar os 

erros mais frequentemente cometidos buscando aprimorar a qualidade das 

prestações de contas confeccionadas. 

A pesquisa, quanto aos seus fins, na concepção de Vergara (2013),buscou 

investigar (explicativa) os determinantes dos erros mais cometidos pelas fundações, 

ainda que a simples leitura do sistema não seja capaz de fornecer seus indícios. 

O estudo está dividido em cinco capítulos, para a melhor leitura e 

compreensão do leitor. O presente consiste na introdução do trabalho, com a 

apresentação dos elementos fundamentais que suportam a construção acadêmica. 

O segundo capítulo contém o referencial teórico, onde se encontram as definições 

dos principais termos ligados ao tema do trabalho. O terceiro capítulo traz a 

caracterização do Ministério Público, uma vez que este é o elemento central nas 

prestações de contas das fundações de direito privado. O quarto capítulo apresenta 

o desenvolvimento do trabalho, elencando as principais irregularidades contábeis 
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cometidas pelas fundações de direito privado nas prestações de contas entregues 

ao MPMG. O quinto e último capítulo traz a conclusão do estudo, mostrando as 

descobertas feitas a partir do tema proposto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Ministério Público (velamento) 

 

O artigo 66 do Código Civil brasileiro estabelece que o velamento das 

fundações cabe ao Ministério Público dos estados onde estão situadas. (BRASIL, 

2002). 

Segundo Siciliano (2012), o papel do Ministério Público é velar em defesa da 

finalidade das fundações e de seu patrimônio, entendendo que o termo velamento 

significa a entrega a esta entidade da guarda ativa das fundações, de modo que 

possa fiscalizar suas administrações para que não desviem do reto caminho e para 

atendimento das finalidades visadas pelo fundador. Desta forma, o Ministério Público 

acompanha toda a vida da entidade fundacional, desde sua constituição, passando 

pelos atos de administração extraordinária, até sua eventual extinção. 

A Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais (2015) explica que o 

velamento envolve, além da fiscalização dos atos de gestão, o acompanhamento 

diuturno das atividades das fundações de direito privado, de sorte a resguardar-lhes 

a higidez finalística e patrimonial. 

No que tange à prestação de contas anual, as fundações encaminharão ao 

Ministério Público a prestação de contas do exercício financeiro findo, até o dia 30 

de junho do ano subsequente, por meio do Sistema de Cadastro e Prestação de 

Contas (SICAP). O não cumprimento por parte do ente Fundacional da obrigação de 

prestar contas enseja ao Ministério Público medidas administrativas e judiciais 

cabíveis. (PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, 2015). 

Segundo Oliveira, Colares e Ferreira (2015) são competências do Ministério 

público em relação ao velamento de fundações: 

 

avalia se corresponde à realidade patrimonial, e se existe algum fato que 

possa prejudicar a viabilidade econômica, financeira ou jurídica da entidade; 

verifica a preservação da execução de seus fins, se os seus recursos 

realmente estão sendo utilizados para os fins que foram criados, se foram 

cumpridas as normas legais, regulamentares e estatutárias, e se suas 

obrigações estão em dia. 
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2.2 Accountability 

 

 “’Prestação de contas’ 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”. Tal prestação se dá primeiramente ao próprio órgão deliberativo da entidade, e 

posteriormente ao poder público. (CFC, 2015) 

 Silva e Mário (2014), ponderam que accountability é a maneira com que as 

entidades divulgam suas informações às partes interessadas, na forma de uma 

prestação de contas, por exigências legais ou informais. Destarte, a maior exigência 

da sociedade por accountability pressiona para níveis mais elevados de 

evidenciação dos resultados alcançados com planejamento estratégico. O mesmo 

estudo sugere que a prestação de contas é uma resposta devida pelo Terceiro Setor 

para a sociedade em função do papel que desempenham perante a coletividade. 

Conceito igualmente importante, disclosure significa transparência na divulgação das 

respectivas contas. 

O Conselho Federal de Contabilidade, órgão normativo das políticas 

contábeis no Brasil, é responsável por: 

 

estabelecer mecanismos que promovam a transparência dos recursos e 

informações das entidades, estabelece normas para a elaboração e a 

divulgação das demonstrações contábeis para fundações, entidades 

desportivas profissionais, entidades que recebem subvenções, 

contribuições, auxílios e doações, entidades sindicais, associações de 

classe e entidades sem finalidade de lucro. (OLIVEIRA; COLARES; 

FERREIRA, 2015). 

 

 Nas palavras de Oliveira, Colares e Ferreira (2015), as entidades do terceiro 

setor prestam contas no sentido de reafirmar sua finalidade social, buscando 

recursos junto à sociedade através de uma prestação de contas transparente, em 

que deve evidenciar seus atos de maneira correta. Com isso os usuários da 

informação poderão entender se a entidade está alcançando seus objetivos e 
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empregando seus recursos de maneira adequada. Para reafirmar sua finalidade 

públicas, tais entidades têm a necessidade de apresentar suas demonstrações 

contábeis segundo às normas contábeis pertinentes ao terceiro setor. Tal prática 

contribui para que as fundações não desviem da sua finalidade social, além de ser 

útil para a prevenção de desvios e fraudes. 

 

2.3 Evidenciação 

 

“transmissão clara, fidedigna e com qualidade das informações que 

expressem a situação econômico-financeira da empresa, de forma compreensível 

para os interessados” (PACHECO; SZUSTER e MACEDO, 2014). 

“é a divulgação, é o ato de tornar a informação pública, levando-a ao 

conhecimento dos usuários.” (SZUSTER et al., 2011) 

(...) “divulgar com qualidade, oportunidade e clareza, para alcançar a 

transparência pretendida com o disclosure. A instituição deve divulgar informações 

qualitativas e quantitativas que possibilitem aos usuários formar uma compreensão 

das atividades desenvolvidas e dos seus riscos, observando os aspectos de 

tempestividade, detalhamento e relevância necessários.” (IUDÍCIBUS, 2015) 

 

2.4 Transparência 

 

“A principal forma de transparência das entidades do terceiro setor é através 

da evidenciação contábil e das demonstrações financeiras (...)”. Acrescentam ser 

fundamental a atuação com transparência para dar credibilidade às ações que 

desenvolvem. (GOLLO; SHULZ e ROSA, 2014). 

 A transparência na prestação de contas do Terceiro Setor é seriamente 

exigida pelos fornecedores de recursos às entidades que prestam serviços à 

sociedade. Esses colaboradores buscam um meio de ter conhecimento sobre a 

aplicação do dinheiro por eles investido, com o intuito de verificar se esse dinheiro 

está sendo destinado para os devidos fins. (AUTOR DESCONHECIDO) 

 Mário et al. (2012) comenta sobre o papel da transparência como motivador 

adicional das prestações de contas das entidades de interesse social. Na sua visão, 

a transparência mostra-se como uma questão intrínseca às entidades sem fins 
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lucrativos. A Contabilidade, por sua vez, por meio de mecanismos de evidenciação, 

pode auxiliar no processo de produção de informação aos diversos usuários, 

evidenciando os resultados alcançados pela gestão destas entidades 

 

2.5 Fundações 

 

2.5.1 Fundação de direito público 

 

 O Supremo Tribunal Federal (2007), entende que a distinção entre fundações 

públicas e privadas decorre da “forma com que foram criadas, da opção legal pelo 

regime jurídico a que se submetem, da titularidade dos poderes também da natureza 

dos serviços por ele prestados”. Segundo a corte, quando a fundação for instituída 

por lei, com atribuição de titularidade de poderes públicos, ela será uma fundação de 

direito público.  

 De acordo com Filho (2016), as fundações de direito público decorrem da 

atribuição de personalidade jurídica à um determinado patrimônio com certo fim 

social. Tal gênese deve der como instituidor, necessariamente, o Estado. Sua 

atuação deve visar a produção de benefícios para a coletividade, afastando a ideia 

de percepção de lucros. 

 Tendo por base o Decreto-Lei nº 200/67, temos que fundação pública é: 

 

a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o 
desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou 
entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio 
próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento 
custeado por recursos da União e de outras fontes (BRASIL, 1967). 

 

2.5.2 Fundação de direito privado 

 

 De acordo Pacheco, Szuster e Macedo (2014) "são entidades do Terceiro 

Setor, dotadas de personalidade jurídica, constituídas através de escritura pública ou 

testamento, quando um ou mais indivíduos destinam um complexo de bens para 

uma determinada finalidade social.” 
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 As fundações de direito privado possuem o objetivo principal de auxiliar os 

indivíduos, inclusive, de modo a proporcionar-lhes melhores condições e 

desenvolvimento para que, como consequência desse apoio, a sociedade como 

umtodo seja também auxiliada e desenvolvida, em sua coletividade(GOLLO; SHULZ 

e ROSA, 2014). 

Segundo Paes (2013) “guarda perfeita simetria com o espírito de 

solidariedade do ser humano na busca de meios de auxiliar as pessoas 

necessitadas”. 

Na concepção da Procuradoria Geral de Justiça (2015), as fundações devem 

ser geridas em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, transparência, economicidade, razoabilidade e eficiência, em função do 

interesse público que lhes é intrínseco. 

Oliveira, Colares e Ferreira (2015), delimitam as diferenças entre fundações e 

associações de direito privado. Segundo as autoras, as fundações possuem 

finalidade pública, enquanto a finalidade das associações geralmente é coletiva, 

seguindo os interesses de seus associados. Quanto ao patrimônio, nas fundações 

este é público, independente das pessoas que a instituíram; nas associações, o 

patrimônio permanece em poder dos associados. 

Quanto a delimitação entre fundações de direito privado e direito público, 

Oliveira, Colares e Ferreira (2015) defendem que as primeiras possuem autonomia 

financeira, administrativa e patrimonial, não possuem fins lucrativos e são 

administradas por fundadores responsáveis por fazer o patrimônio reverter 

benefícios para a sociedade. Por sua vez, as fundações públicas integram a 

administração indireta do setor público, tendo seu estatuto baixado por meio de 

decreto. 

  

2.6 Terceiro Setor 

  

 Para Pacheco, Szuster e Macedo (2014), denomina-se Terceiro Setor 

“instituições com grande potencial de representatividade assumiram a 

responsabilidade de atender as necessidades gerais da sociedade, não atendidas 

pelo Estado”. Estas instituições podem prospectar superávit sem objetivar lucros. “O 

Terceiro Setor é composto por entidades que, diferentemente do Segundo Setor, 
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não distribui lucros”. Tais entidades têm por característica buscar a transformação da 

sociedade, atuando na fomentação e desenvolvimento dos direitos sociais. 

 

 O terceiro setor constitui-se na esfera de atuação pública não-estatal, 

formado a partir de iniciativas privadas, voluntárias, sem fins lucrativos, no 

sentido do bem comum. Nesta definição, agregam-se, estatística e 

conceitualmente, um conjunto altamente diversificado de instituições, no 

qual incluem-se organizações não governamentais, fundações e institutos 

empresariais, associações comunitárias, entidades assistenciais e 

filantrópicas, assim como várias outras instituições sem fins lucrativos. 

(BNDES, 2014). 

 

 De acordo com Gollo, Shulz e Rosa (2014), as entidades do terceiro setor 

atuam fornecendo serviços à população que envolvem os direitos do cidadão, como, 

por exemplo, saúde, educação, entre outros. Embora algumas entidades sejam 

autossustentadas, em sua maioria sãofinanciadas tanto pelo setor público quanto 

pelo setor privado. 

 De acordo com o atual Código Civil, o Terceiro Setor é constituído por 

pessoas jurídicas de direito privado. (BRASIL, 2002). Tais pessoas se distinguem do 

Primeiro Setor, formado pelo aparato estatal, bem como do Segundo Setor, 

constituído pelas empresas privadas. O Terceiro Setor surge na sociedade frente à 

necessidade de suprir diversas atividades sociais que o Estado por si só não 

consegue prover para a coletividade. 

 

2.7 Entidade de Interesse Social 

 

 A ITG 2002(R1), explica que tais entidades podem exercer atividades de 

assistência social, saúde, educação, técnico-científica, esportiva, religiosa, política, 

cultural, beneficente, social e outras, administrando pessoas, coisas, fatos e 

interesses coexistentes. (CFC, 2015) 

Mário et al. (2013) comentam sobre o crescimento no número de entidades do 

terceiro setor em atuação no Brasil; segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) que, com base no ano de 2002, identificou o número 

de 500.157 (quinhentas mil cento e cinquenta e sete) entidades sem fins lucrativos 

(ESFL). Realizando a mesma pesquisa em 2005, o número subiu para 601.611 
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(seiscentas e uma mil seiscentas e onze) entidades, demonstrando um crescimento 

de 20,28%, em três anos. 

O IEGS (2014) enquadra diversas entidades no escopo de entidade de 

interesse social, tais como associações sem fins lucrativos, organizações sócias, 

sociedades cooperativas, fundações, institutos, instituições filantrópicas, entidades 

de assistência social e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 

Esclarece que a sigla ONG não se refere a nenhum tipo societário específico, mas é 

comumente utilizada para denominar associações de fins não econômicos. 

 

2.8 Estatuto Social 

 

O Estatuto Social, utilizado pelas sociedades em ações e entidades sem fins 

lucrativos, ou o Contrato Social, utilizado pelas demais sociedades, é a certidão de 

nascimento da pessoa jurídica. 

Pelas cláusulas do seu conteúdo se disciplina o relacionamento interno e 

externo da sociedade, atribuindo-se identidade ao empreendimento. 

O estatuto social de uma fundação deve compreender as determinações do 

instituidor e/ou instituidores, contendo alguns requisitos: a) denominação, fins e 

sede; b) patrimônio e rendimentos; c) órgãos de administração; d) Conselho Curador 

e Diretoria Executiva; e) exercício financeiro; f) possibilidade e modo de reforma do 

estatuto e g) condições de extinção da fundação e destino de seu patrimônio. 

(ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUNDAÇÕES, online) 

A reforma estatutária deve ser aprovada pelo Ministério público no prazo de 

quarenta e cinco dias (BRASIL, 2002). 

O Código Civil (BRASIL,2002) determina que, caso o estatuto fundacional não 

seja elaborado em prazo firmado pelo instituidor, ou em cento e oitenta dias, caberá 

ao Ministério Público elaborá-lo. 

 

2.9 Extinção 

 

O Código Civil determina que a fundação deve ser extinta nas hipóteses em 

que torne-se inútil, ilícita ou impossível sua finalidade, ou ainda quando vencer o 

prazo da sua existência (BRASIL, 2002). 



25 
 

De maneira complementar, a Resolução PGJ nº30 determina as três 

hipóteses em que pode ser extinta a fundação: 

i) Tornar-se ilícito o objeto ou inútil a sua finalidade; 

ii) For nociva ou impossível a sua mantença; 

iii) Vencer o prazo de sua existência. 

Os casos em que forem detectados indícios de inatividade serão 

especialmente importantes para fins deste estudo. 

 

2.10 Normas Brasileiras de Contabilidade 

 

 Gollo, Shulz e Rosa (2014) sugerem que “ as NBCs têm como foco as 

sociedades anônimas e pouco agregam à mensuração e evidenciação das 

atividades das organizaçõessociais civis”. 

 Segundo orientação do Conselho Federal de Contabilidade (2011): 

 

As Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) devem seguir os mesmos padrões de elaboração e 

estilo utilizados nas normas internacionais e compreendem as Normas 

propriamente ditas, as Interpretações Técnicas e os Comunicados Técnicos. 

As Normas Brasileiras de Contabilidade, sejam elas Profissionais ou 

Técnicas, estabelecem preceitos de conduta profissional e padrões e 

procedimentos técnicos necessários para o adequado exercício profissional. 

 

2.11 Demonstrações Contábeis 

 

 A ITG 2002 (R1) determina quais são as Demonstrações Contábeis que 

devem ser elaboradas pelas fundações. São elas: 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 

(CFC, 2015). 

 Nos casos em que a fundação decida adotar as normas simplificadas (NBC 

TG 1000) para a elaboração da sua prestação de contas, esta deve incluir o 

seguinte conjunto: 

(a) balanço patrimonial ao final do período; 
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(b) demonstração do resultado do período de divulgação; 

(c) demonstração do resultado abrangente do período de divulgação. A 

demonstração do resultado abrangente pode ser apresentada em quadro 

demonstrativo próprio ou dentro das mutações do patrimônio líquido. A 

demonstração do resultado abrangente, quando apresentada separadamente, 

começa com o resultado do período e se completa com os itens dos outros 

resultados abrangentes;  

(d) demonstração das mutações do patrimônio líquido para o período de 

divulgação; 

(e) demonstração dos fluxos de caixa para o período de divulgação;  

(f) notas explicativas, compreendendo o resumo das políticas contábeis 

significativas e outras informações explanatórias.  

 

2.11.1 Balanço Patrimonial 

 

 Iudícibus et al (2010), acerca do balanço patrimonial, diz que sua finalidade é 

apresentar a situação momentânea do patrimônio da empresa, segundo 

determinados critérios de avaliação. Sua apresentação encerra uma sequência 

ordenada de procedimentos contábeis. 

Em conformidade com a ITG 2002 (R1), nos Balanços Patrimoniais 

apresentados, a palavra Capital deve ser substituída por Patrimônio Social, rubrica 

pertencente ao Patrimônio Líquido. (CFC,2015). 

 A fundação, quando quiser adotar as normas completas (full IFRS), deve 

apresentar o Balanço Patrimonial segundo o Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), 

composto pelas seguintes contas: 

(a) caixa e equivalentes de caixa; 

(b) clientes e outros recebíveis; 

(c) estoques; 

(d) ativos financeiros (exceto os mencionados nas alíneas “a”, “b” e “g”); 

(e) total de ativos classificados como disponíveis para venda (Pronunciamento 

Técnico CPC38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração) 

e ativos à disposição para venda de acordo com o Pronunciamento Técnico 
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CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação 

Descontinuada; 

(f) ativos biológicos dentro do alcance do Pronunciamento Técnico CPC 29; 

(g) investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial; 

(h) propriedades para investimento; 

(i) imobilizado; 

(j) intangível; 

(k) contas a pagar comerciais e outras; 

(l) provisões; 

(m) obrigações financeiras (exceto as referidas nas alíneas “k” e “l”); 

(n) obrigações e ativos relativos à tributação corrente, conforme definido no 

Pronunciamento Técnico CPC 32 – Tributos sobre o Lucro; 

(o) impostos diferidos ativos e passivos, como definido no Pronunciamento 

Técnico CPC 32; 

(p) obrigações associadas a ativos à disposição para venda de acordo com o 

Pronunciamento Técnico CPC 31; 

(q) participação de não controladores apresentada de forma destacada dentro 

do patrimônio líquido; e 

(r) capital integralizado e reservas e outras contas atribuíveis aos proprietários 

da entidade. 

 Contudo, a opção mais comum das fundações do terceiro setor é pelas 

normas simplificadas contidas na NBC TG 1000, que tece considerações adicionais 

acerca da apresentação do Balanço Patrimonial (CFC, 2011): 

(a) as contas do balanço patrimonial devem ser segregadas quando o 

tamanho, a natureza ou a função de item ou agregação de itens similares, for 

tal que, sua apresentação separada seja relevante na compreensão da 

posição patrimonial e financeira da entidade; e  

(b) a nomenclatura de contas utilizada e sua ordem de apresentação ou 

agregação de itens semelhantes podem ser modificadas de acordo com a 

natureza da entidade e de suas transações, no sentido de prover informação 

que seja relevante na compreensão da posição financeira e patrimonial da 

entidade. 
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Na definição de Oliveira, Colares e Ferreira (2015), o Balanço Patrimonial tem 

por finalidade apresentar a posição econômica, financeira e patrimonial de uma 

entidade em um determinado período, sendo composto essencialmente por Ativo, 

Passivo e Patrimônio Líquido. O ativo é composto pelos recursos disponíveis na 

organização; o passivo é formado pelas obrigações com terceiros; por fim o 

patrimônio Líquido representa os superávits de exercícios anteriores e de doações 

desvinculadas de projetos específicos e pelo próprio fundo patrimonial. 

  

2.11.2 Demonstração do Resultado do Período 

 

Na Demonstração do Resultado do Período, segundo a ITG 2002 (R1), 

devem ser destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços 

voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade. (CFC, 

2015). 

Para Iudícibus et al. (2010), a Demonstração do Resultado do Período 

constitui um relatório sucinto das operações efetuadas pela empresa dentro de um 

período. De sua leitura é retirado um dos mais importantes valores para o público 

interessado, que é o lucro (superávit) ou prejuízo (déficit). 

Em relação à Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, Oliveira, 

Colares e Ferreira (2015) afirmam que esta corresponde à Demonstração do 

Resultado do exercício das entidades do segundo setor, em que o resultado do 

exercício não é destinado aos detentores do patrimônio líquido. Os termos “lucros” e 

“prejuízos” devem ser substituídos por “superávits” e “déficits”. 

A NBC TG 26 (CFC, 2012) define resultado do período como “o total das 

receitas deduzido das despesas, exceto os itens reconhecidos como outros 

resultados abrangentes no patrimônio líquido”. A referida norma define, ainda, o 

conjunto mínimo de rubricas que devem compor a Demonstração do resultado do 

período:  

(a) receitas; 

(b) ganhos e perdas decorrentes de baixa de ativos financeiros mensurados 

pelo custoamortizado; 

(c) custos de financiamento; 
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(d) parcela dos resultados de empresas investidas reconhecida por meio do 

método daequivalência patrimonial; 

(d) tributos sobre o lucro; 

(e) um único valor para o total de operações descontinuadas (ver 

Pronunciamento TécnicoCPC 31); 

Em atendimento à legislação societária brasileira vigente na data da emissão 

destePronunciamento, a demonstração do resultado deve incluir ainda as seguintes 

rubricas: 

(i) custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos; 

(ii) lucro bruto; 

(iii) despesas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e 

receitasoperacionais; 

(iv) resultado antes das receitas e despesas financeiras; 

(v) resultado antes dos tributos sobre o lucro; 

(vi) resultado líquido do período. (CFC, 2012) 

  

2.11.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

 Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme a ITG 2002 (R1), as 

doações devem ser classificadas nos fluxos das atividades operacionais. 

(CFC,2015). 

 Segundo Oliveira, Colares e Ferreira (2015), a Demonstração dos Fluxos de 

Caixa existe para melhor definir e mensurar as fontes de recursos. Demonstra 

aumentos e diminuições no caixa entre diferentes períodos, “facilitando uma 

avaliação de alternativas de investimento e também uma avaliação da situação 

presente e futura do caixa da entidade”. 

 A Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 03 elucida a importância da 

Demonstração dos Fluxos de Caixa no conjunto das demonstrações contábeis 

exigidas dos elaboradores das prestações de contas do terceiro setor: 

 

A demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto com as 

demais demonstrações contábeis, proporciona informações que permitem 

que os usuários avaliem as mudanças nos ativos líquidos da entidade, sua 

estrutura financeira (inclusive sua liquidez e solvência) e sua capacidade 
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para mudar os montantes e a época de ocorrência dos fluxos de caixa, a fim 

de adaptá-los às mudanças nas circunstâncias e oportunidades. As 

informações sobre os fluxos de caixa são úteis para avaliar a capacidade de 

a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e possibilitam aos usuários 

desenvolver modelos para avaliar e comparar o valor presente dos fluxos de 

caixa futuros de diferentes entidades. A demonstração dos fluxos de caixa 

também concorre para o incremento da comparabilidade na apresentação 

do desempenho operacional por diferentes entidades, visto que reduz os 

efeitos decorrentes do uso de diferentes critérios contábeis para as mesmas 

transações e eventos. (CFC,2014). 

 

 A NBC TG 1000 discrimina os fluxos de caixa que decorrem de atividades 

operacionais, de investimento e de financiamento (CFC, 2012): 

Operacionais: 

(a) recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de 

serviços; 

(b) recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões 

e outras receitas; 

(c) pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços; 

(d) pagamentos de caixa a empregados e em conexão com a relação 

empregatícia; 

(e) pagamentos ou restituição de tributos sobre o lucro, a menos que 

possam ser especificamente identificados com as atividades de financiamento 

ou de investimento;  

(f) recebimentos e pagamentos de investimento, empréstimos e outros 

contratos mantidos com a finalidade de negociação, que são similares aos 

estoques adquiridos especificamente para revenda. 

Investimento: 

(a) pagamentos de caixa para aquisição de ativo imobilizado (incluindo os 

ativos imobilizados construídos internamente), ativos intangíveis e outros 

ativos de longo prazo;  

(b) recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado, 

intangível e outros ativos de longo prazo; 

(c) pagamentos para aquisição de instrumentos de dívida ou patrimoniais 

de outras entidades e participações societárias em empreendimentos 
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controlados em conjunto (exceto desembolsos referentes a títulos 

considerados como equivalentes de caixa ou mantidos para negociação ou 

venda); 

(d) recebimentos de caixa resultantes da venda de instrumentos de dívida 

ou patrimoniais de outras entidades e participações societárias em 

empreendimentos controlados em conjunto (exceto recebimentos referentes a 

títulos considerados como equivalentes de caixa ou mantidos para 

negociação ou venda); 

(e) adiantamentos de caixa e empréstimos concedidos a terceiros; 

(f) recebimentos de caixa por liquidação de adiantamentos e amortização 

de empréstimos concedidos a terceiros;  

(g) pagamentos de caixa por contratos futuros, contratos a termo, 

contratos de opção e contratos de swap, exceto quando tais contratos forem 

mantidos para negociação ou venda, ou os pagamentos forem classificados 

como atividades de financiamento;   

(h) recebimentos de caixa derivados de contratos futuros, contratos a 

termo, contratos de opção e contratos de swap, exceto quando tais contratos 

forem mantidos para negociação ou venda, ou os recebimentos forem 

classificados como atividades de financiamento.   

Financiamento: 

(a) caixa recebido pela emissão de ações ou quotas ou outros 

instrumentos patrimoniais; 

(b) pagamentos de caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações ou 

quotas da entidade; 

(c) caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, títulos de 

dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazos; 

(d) pagamentos para amortização de empréstimo;  

(e) pagamentos de caixa por um arrendatário para redução do passivo 

relativo a arrendamento mercantil (leasing) financeiro. 
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2.11.4 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 

 A NBC TG 26 (CFC, 2012), lista os itens que devem compor a Demonstração 

das Mutações do Patrimônio Líquido: 

(a) o resultado abrangente do período, apresentando separadamente o 

montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o 

montante correspondente à participação de não controladores; 

(b) para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação 

retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva, reconhecidos de acordo 

com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de 

Estimativa e Retificação de Erro; 

(c) para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação do saldo no 

início e no final do período, demonstrando-se separadamente as mutações 

decorrentes: 

(i) do resultado líquido; 

(ii) de cada item dos outros resultados abrangentes; e 

(iii) de transações com os proprietários realizadas na condição de 

proprietário, demonstrando separadamente suas integralizações e as 

distribuições realizadas, bem como modificações nas participações em 

controladas que não implicaram perda do controle. 

 

Para Oliveira, Colares e Ferreira (2015), a Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido deve ser usada para evidenciar as mutações sofridas no 

Patrimônio Social Líquido das entidades do terceiro setor, devendo, para todos os 

efeitos, substituir a Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados. 

Iudícibus et al. (2010) comenta que a Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido tem em vista informar resumidamente toda a movimentação 

ocorrida nas contas do patrimônio líquido, com base no saldo inicial do exercício 

anterior e o saldo inicial do exercício corrente. 
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2.11.5 Notas Explicativas 

 

 Segundo Iudícibus et al. (2010), toda e qualquer adaptação feita nas 

demonstrações contábeis deve, obrigatoriamente, constar em esclarecedoras notas 

explicativas. 

 A Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 26 (R1) apresenta objetiva 

definição de Nota Explicativa: ”Notas explicativas contêm informação adicional em 

relação à apresentada nas demonstrações contábeis. As notas explicativas 

oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados 

nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadramnos 

critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis.” Tal peça compõe o 

chamado conjunto completo de demonstrações contábeis. (CFC, 2013). 

 Os 14 itens de Notas Explicativas que, no mínimo, devem complementar as 

Demonstrações contábeis das fundações estão arrolados no item 27 da ITG 2002 

(R1), São eles: 

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

e os objetivos sociais; 

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

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

(iii)  relação dos tributos objeto de renúncia fiscal; (Alterada pela ITG 2002 

(R1)) 

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

responsabilidades decorrentes dessas subvenções; 

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

tais recursos; 

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

(vii)  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; 

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

obrigações em longo prazo; 

(ix)   informações sobre os seguros contratados; 

(x)   a entidade educacional de ensino superior deve evidenciar a 

adequação da receita com a despesa de pessoal, segundo parâmetros 
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estabelecidos pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação e sua 

regulamentação; 

(xi)   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; 

(xii)  segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais 

atendimentos realizados pela entidade; 

(xiii) 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; 

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

reconhecido quando este valor não cobrir os custos dos serviços prestados 

(CFC, 2012). 

 

2.12 Auditoria 

 

“O parecer de auditoria independente certifica se as demonstrações contábeis 

obedecem aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras 

de Contabilidade, observando se as informações da entidade são evidenciadas nas 

demonstrações contábeis, buscando assegurar a lisura das informações contábeis.” 

(PACHECO; SZUSTER; MACEDO, 2014). 

Gollo, Shulz e Rosa (2014), afirmam que entidades sujeitas à auditoria 

externa tendem a apresentar relatórios com maior grau de aderência aos princípios 

de contabilidade, tendo o controle externo influência significativa na elaboração e 

apresentação de relatórios financeiros.  

 

2.13 Subvenção Governamental 

 

 De acordo com a NBC TG 07 (R1), subvenção governamental é definido 

como aquela assistência que, na forma de contribuição de natureza pecuniária, mas 

não só restrita a ela, concedida a uma entidade normalmente em troca do 
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cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades 

operacionais da entidade. Não são subvenções governamentais aquelas que não 

podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro e as transações com o governo 

que não podem ser distinguidas das transações comerciais normais da entidade.A 

forma como a subvenção é recebida não influencia no método de contabilização a 

ser adotado. Assim, por exemplo, a contabilização deve ser a mesma 

independentemente de a subvenção ser recebida em dinheiro ou como redução de 

passivo. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao 

longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base 

sistemática. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no 

patrimônio líquido. 

 

2.14 Despesa 

 

 Para Iudícibus et al. (2010), despesa pode ser entendida com o consumo de 

bens e serviços que, direta ou indiretamente, ajudam a produzir uma receita. É 

realizada com o intuito de se obter uma receita, por diminuição do ativo ou aumento 

do passivo. 

De acordo com a ITG 2002 (R1), nas entidades sem finalidade de lucros, as 

despesas devem ser reconhecidas segundo o princípio da competência. 

 

2.15 Receita 

 

Conforme Iudícibus et al. (2010): 

 

Entende-se por receita a entrada de elementos para o ativo, sob a forma de 

dinheiro ou direitos a receber, correspondentes, normalmente, à venda de 

mercadorias, de produtos ou à prestação de serviços. Uma receita também 

pode derivar de juros sobre depósitos bancários ou títulos, de aluguéis e 

outras origens. 

 

 De acordo com a ITG 2002 (R1), nas entidades sem finalidade de lucros, as 

receitas devem ser reconhecidas segundo o princípio da competência. 
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2.16 Ativo 

 

 A NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL, apresenta aspectos do ativo das 

entidades: 

 

O benefício econômico futuro incorporado a um ativo é o seu 

potencial emcontribuir, direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa 

ou equivalentes de caixa para a entidade. Tal potencial pode ser 

produtivo, quando o recurso for parte integrante das atividades 

operacionais da entidade. Pode também ter a forma de 

conversibilidade em caixa ou equivalentes de caixa ou pode ainda ser 

capaz de reduzir as saídas de caixa, como no caso de processo 

industrial alternativo que reduza os custos de produção.(CFC, 2012) 

 

2.17 Passivo 

  

Aspectos conceituais de passivos são encontrados na NBC TG ESTRUTURA 

CONCEITUAL: 

 

Uma característica essencial para a existência de passivo é que a 

entidade tenha uma obrigação presente. Uma obrigação é um dever 

ou responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de 

certa maneira. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em 

consequência de contrato ou de exigências estatutárias. Esse é 

normalmente o caso, por exemplo, das contas a pagar por bens e 

serviços recebidos. Entretanto, obrigações surgem também de 

práticas usuais do negócio, de usos e costumes e do desejo de 

manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa. 

Desse modo, se, por exemplo, a entidade que decida, por questão de 

política mercadológica ou de imagem, retificar defeitos em seus 

produtos, mesmo quando tais defeitos tenham se tornado conhecidos 

depois da expiração do período da garantia, as importâncias que 

espera gastar com os produtos já vendidos constituem passivos. 

(CFC, 2012) 
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2.18 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 

 

 A ITG 2002 (R1) determina que a fundação deve constituir provisão em 

montante suficiente para cobrir possíveis perdas sobre valores a receber. 

 

2.19 Superávit 

 

No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das 

Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, a palavra lucro deve ser 

substituída por superávit do período.A ITG 2002 (R1), ainda determina que o valor 

do superávit deve ser incorporado em conta do Patrimônio Social, sendo 

reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido. (CFC, 2012). 

 

2.20 Déficit 

 

No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das 

Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, a palavraprejuízo deve ser 

substituída por déficit do período. A ITG 2002 (R1), ainda, determina que o valor do 

déficit deve ser incorporado em conta do Patrimônio Social, sendo reconhecido em 

conta específica do Patrimônio Líquido. 

 

2.21 Caixa 

  

Definido como dinheiro em caixa e depósitos à vista. Complementarmente, os 

equivalentes de caixa compreendem investimentos de curto prazo, altamente 

líquidos, que são prontamente conversíveis em dinheiro, e que estão sujeitos a risco 

insignificante de alterações no seu valor até sua efetiva conversão em caixa. Para 

fins de certificação dos valores alocados na rubrica “Caixa e equivalentes de caixa”, 

a NBC TG 1000 normatiza sua apresentação (CFC, 2011): 

 

A entidade deve apresentar os componentes de caixa e 

equivalentes de caixa e deve, também, apresentar uma conciliação dos 
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valores divulgados na demonstração dos fluxos de caixa com os itens 

equivalentes apresentados no balanço patrimonial. Entretanto, a entidade 

não necessita apresentar essa conciliação se os valores de caixa e 

equivalentes de caixa apresentados na demonstração dos fluxos de caixa 

forem idênticos aos valores descritos similarmente no balanço patrimonial. 

 

2.22 Incentivo Fiscal 

 

Corresponde a uma renúncia fiscal por parte das autoridades públicas, para 

aplicação em projetos diretamente pelas empresas em projetos sociais. Facilita a 

obtenção do recurso por parte da entidade do terceiro setor para que esta o reverta 

em prol do benefício social. (IEGS, 2014). 

 

2.23 RAIS 

 

Instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23/12/75, a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) tem por objetivo o suprimento às necessidades de 

controle da atividade trabalhista no país, para identificação dos trabalhadores com 

direito ao recebimento do Abono Salarial. Outras funções são o provimento de dados 

para a elaboração de estatísticas do trabalho e a disponibilização de informações do 

mercado de trabalho às entidades governamentais.  

São obrigados a entregar a declaração da RAIS: 

 inscritos no CNPJ com ou sem empregados - o estabelecimento que não 

possuiu empregados ou manteve suas atividades paralisadas durante o ano-

base está obrigado a entregar a RAIS Negativa; 

 todos os empregadores, conforme definidos na CLT; 

 todas as pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as empresas públicas 

domiciliadas no País, com registro, ou não, nas Juntas Comerciais, no 

Ministério da Fazenda, nas Secretarias de Finanças ou da Fazenda dos 

governos estaduais e nos cartórios de registro de pessoa jurídica; 

 empresas individuais, inclusive as que não possuem empregados; 

 cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas; 

 empregadores urbanos pessoas físicas (autônomos e profissionais liberais) 

que mantiveram empregados no ano-base; 
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 órgãos da administração direta e indireta dos governos federal, estadual ou 

municipal, inclusive as fundações supervisionadas e entidades criadas por lei, 

com atribuições de fiscalização do exercício das profissões liberais; 

 condomínios e sociedades civis; 

 empregadores rurais pessoas físicas que mantiveram empregados no ano-

base; 

 filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer outras formas de 

entidades vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no exterior. (MINISTÉRIO 

DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, online) 

Esclarecimentos adicionais são fornecidas no Manual do SICAP acerca do 

preenchimento da RAIS: 

 

É a declaração da RAIS, na qual são fornecidos somente os dados 

cadastrais do estabelecimento, cadastrado com CNPJ, quando o mesmo 

não teve empregado durante o ano-base. A declaração da RAIS Negativa 

do ano-base pode ser feita através do formulário disponível no site da RAIS 

ou através do programa GDRAIS 2014. Para declarações RAIS Negativas 

de anos anteriores, deve ser utilizado apenas o programa GDRAIS 

Genérico. A entrega da declaração da RAIS Negativa ao Ministério do 

Trabalho e Emprego foi feita através do browser da Instituição e somente 

para declarações a partir do ano-base de 2002. Neste caso, no programa 

SICAP, clicar o botão esquerdo do mouse em «RAIS Negativa, confirmando 

em seguida se deseja realmente registrar que não possuiu nenhum vínculo 

empregatício no ano-base da prestação de contas e que a entrega da 

declaração foi realizada pela Internet. O Recibo da RAIS, recebido do 

Ministério do Trabalho e Emprego, impresso, deverá ser arquivado 

juntamente com a cópia da declaração, para ser apresentado sempre que 

solicitado. Ver, também, o Manual Específico do Estado, para entrega da 

prestação de contas. A RAIS tem sido um dos assuntos que mais apresenta 

dúvidas no preenchimento da Prestação de Contas no SICAP. (CEFEIS, 

online). 

 

2.24 O Sistema SICAP 

 

O SICAP - Sistema de Cadastro e Prestação de Contas é o instrumento de 

coleta de dados e informações, utilizado por diversos Ministérios Públicos estaduais, 

no velamento das fundações, conforme dispositivo legal previsto no Art. 66 do 
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Código Civil brasileiro (Lei No.10.406 de 10 de janeiro de 2.003) e das entidades de 

interesse social. (CENTRO DE ESTUDOS DE FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE 

INTERESSE SOCIAL, 2016). 

O SICAP tem por objetivo, também, o provimento de dados para a elaboração 

de estudos e estatísticas e a disponibilização de informações econômico-sociais das 

instituições sem fins lucrativos. Estes dados compõem o FUNDATA que é o Banco 

de Dados das Fundações de Direito Privado e Público e das Entidades de Interesse 

Social mantido pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). (CENTRO 

DE ESTUDOS DE FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL, 2016). 

O tutorial do sistema usado pelas fundações enumera algumas vantagens da 

sua utilização, dentre as quais a padronização das prestações de contas, a 

facilitação de seu preenchimento, a colaboração com os controles da instituição e a 

possibilidade de recuperação de dados de anos anteriores. (CENTRO DE 

ESTUDOS DE FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL, 2016). 

 

2.25 Relatório das Atividades Desenvolvidas 

 

 Relatório que, apesar de possuir formato livre, recebe especial atenção dos 

analistas contábeis quando da análise do SICAP. Segue orientação dos 

desenvolvedores do SICAP: 

 

Nesta Sub-Pasta a Instituição deverá fornecer informações 

quantitativas e qualitativas referentes às atividades desenvolvidas 

para consecução de sua missão. O Relatório de Atividades deve 

conter informações, dados, indicadores etc. que possibilitem o 

Ministério Público verificar a atuação da Instituição em concordância 

com os seus objetivos estatutários. Informar e relatar se a Instituição 

possui um sistema de controle ou de coleta e processamento de 

dados que viabilize o monitoração dos indicadores e a avaliação dos 

resultados de suas atividades ou, ainda, a definição de um conjunto 

de indicadores qualitativos e quantitativos que sejam capazes de 

mensurar o impacto social da Instituição. Sempre que possível, 

mencionar nas atividades desenvolvidas, os seus programas e 

projetos, os beneficiários, valores investidos nessas atividades e 

outros indicadores. Os indicadores permitirão que a Instituição 

demonstre a eficácia de seus projetos sociais, ou seja, as mudanças 
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positivas que estão sendo obtidas na vida das pessoas alvo desses 

projetos. Os indicadores permitem fornecer dados indicativos dos 

aspectos dos projetos sociais que precisam de aprimoramento, para 

maximização de sua eficácia. 
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3 CARACTERIZAÇÃO 

 

 No Brasil colonial, orientado pelo direito lusitano, não existia o Ministério 

Público como instituição. Contudo, havia o cargo de procurador dos feitos da Coroa 

(defensor da coroa) e de procurador da fazenda (defensor do fisco). Somente no 

Império, em 1832, com o Código de Processo Penal do Império, iniciou-se a 

sistematização das funções do Ministério Público. Na república, em 1890, com a 

criação da Justiça Federal, criou-se um capítulo específico sobre a estrutura e 

atribuições do Ministério Público. Finalmente, com a Constituição de 1988, foram 

atribuídas novas funções ao órgão, com destaque para a sua atuação na tutela de 

interesses difusos e coletivos. Tal iniciativa trouxe mais evidência à instituição, 

tornando-a uma espécie de ouvidoria da sociedade brasileira (MINISTÉRIO 

PÚBLICO DA UNIÃO, online). 

O Ministério Público, por vezes denominado parquet, é um órgão 

independente, não pertencendo a nenhum dos outros três poderes. Seu papel é 

fiscalizar o cumprimento das leis que defendem o patrimônio nacional e os 

interesses sociais e individuais, zelar pela ordem jurídica, o regime democrático e 

observar fielmente a Constituição Federal. Possui autonomia na estrutura do Estado 

e não pode ser extinto por outro poder (PORTAL BRASIL, online). 

 O órgão poderá, ainda, fazer controle externo da atividade policial, promover 

ação penal pública e expedir recomendação propondo melhorias nos serviços 

públicos. No caso do Ministério Público Estadual, promotores e procuradores de 

justiça trabalham junto à justiça estadual (PORTAL BRASIL, online). 

Cabe acrescentar que a independência dos procuradores e promotores está 

assegurada na Constituição Federal. Estão subordinados a um chefe apenas em 

termos administrativos, mas cada profissional é livre para seguir suas convicções, 

desde que estas estejam de acordo com a lei (POTRAL BRASIL, online). 

Conclui-se que o Ministério Público é o grande defensor dos interesses do 

conjunto da sociedade brasileira. Devendo pautar-se sempre pela isenção, 

apartidarismo e profissionalismo (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, online). 

Segundo o Código Civil, em seu artigo 66, deverão os Ministérios Públicos 

estaduais velar pelas fundações. No caso do Ministério Público do Estado de Minas 
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Gerais, foi instalada a Promotoria de Tutela de Fundações de Entidades de 

Interesse Social para cumprir tal atribuição. Por sua vez, estas contam com os 

recursos do Centro de Apoio Operacional ao Terceiro Setor, que é responsável 

pelas análises das prestações de contas objeto deste trabalho. 

 

Diagrama 1 – Estrutura funcional do Ministério Público 

 

Fonte: Ministério Público da União 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

 O fluxo das prestações de contas das Fundações de Direito Privado do 

estado de Minas Gerais ao Ministério Público Estadual se inicia no momento em que 

estas procuram o sítio eletrônico do Centro de Estudos de Fundações e Entidades 

de Interesse Social (CEFEIS) para efetuar o download do software SICAP Coletor 

(Figura 1). Tal instrumento será utilizado para coletar os dados que alimentam as 

fichas do SICAP (Figura 2). Uma vez concluído o preenchimento do sistema, a 

prestação de contas será gravada em mídia CD ou pendrive e entregue na 

Promotoria de Justiça da comarca mais próxima, ou, no caso das fundações de Belo 

Horizonte, na 21ª Promotoria de Tutela de Fundações, local onde se encontra o 

setor contábil responsável pela análise das prestações de contas. 

 

Figura 1 – Tela de Abertura do Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 
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Figura 2 – Menu Principal do SICAP 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

 As prestações de contas, uma vez gravadas no módulo administrador do 

SICAP (Figura 3) passarão pelo crivo da análise contábil, que emitirá um parecer 

analítico dos aspectos contábeis da prestação de contas. O exame de tais 
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prestações de contas evidenciará possíveis apontamentos de irregularidades 

contábeis, que constituem o cerne deste trabalho. Caso não sejam encontradas 

irregularidades contábeis, a fundação estará dispensada de enviar prestação de 

contas retificadora, e poderá solicitar ao promotor (a) de justiça atestado de 

regularidade de prestação de contas. Nas situações em que o analista contábil 

entender que existam poucos apontamentos que não distorçam substancialmente a 

situação financeira, econômica e patrimonial da fundação, esta terá suas contas 

aprovadas com ressalva. Neste caso, a fundação também poderá solicitar atestado 

de regularidade de prestação de contas.  

 A prestação de contas poderá, ainda, ser rejeitada a critério do analista 

contábil. A rejeição ocorre quando, por exemplo, existem saldos elevados em caixa 

sem correspondente numerário em tesouraria ou quando é constatado que os dados 

informados no SICAP não são fiéis à escrituração contábil da fundação (BAPTISTA 

NETO, 2016). Tal situação será ilustrada mais adiante.  

 

Figura 3 - Prestações de Contas Gravadas no SICAP 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

 Caso existam apontamentos de relativo vulto sobre a prestação de contas, 

serão listados no parecer contábil aqueles que motivaram a solicitação da prestação 

de contas retificadora. Ato contínuo, a fundação deverá gravar nova prestação de 
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contas no SICAP retificando os valores incorretos e justificando as incorreções no 

campo “Observações, comentários ou explicações”. Alternativamente, poderá ser 

redigido e encaminhado expediente que justifique as irregularidades. 

 O analista do Ministério Público solicitará até duas prestações de contas 

retificadoras visando a solução dos apontamentos listados no parecer contábil 

emitido na primeira análise. Caso não seja alcançada a aprovação ou aprovação 

com ressalvas da prestação de contas, esta será rejeitada. No entanto, manterá 

sempre um canal de comunicação aberto para auxiliar os elaboradores das 

prestações de contas, inclusive com atendimentos presenciais.  

 

4.1 Apontamentos Mais Comuns, Realizados em Função da Análise Contábil 

dasPrestações de Contas 
 

4.1.1 Saldo Exorbitante de Caixa 

 

 A NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa define caixa como 

“numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis”. Para fins de análise 

contábil, o SICAP disponibiliza uma rubrica exclusivamente para esses valores, 

“Caixa e fundo fixo de caixa – crédito rotativo”. (CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE, 2014). 

 Saldos elevados na rubrica supramencionada são responsáveis por 

apontamento na prestação de contas, por serem considerados incompatíveis com a 

gestão competente e eficiente dos recursos das fundações. Considera-se que seria 

racional por parte da fundação direcionar tais recursos para aplicações financeiras, 

para obter receitas com juros sobre tais investimentos. Em última análise, o recurso 

excedente deve ser aplicado nas próprias finalidades estatutárias da fundação. 

 A experiência mostra que muitas vezes tais recursos não existem na 

realidade, e para tanto os seguintes documentos podem ser solicitados: Boletim de 

Caixa; Razão Analítico das contas “Caixa” e “Bancos” e extratos bancários. (MOL, 

2016) 

 No processo de regularização, o profissional da contabilidade responsável 

deverá identificar os lançamentos que deram origem ao saldo sem lastro para 
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sanear a irregularidade. Observa-se que muitas entidades contabilizam saídas de 

banco como entradas de caixa sem documento que formalize a transação.  

(MOL, 2016). 

 Sempre que ficar demonstrado que não houve simples erro de preenchimento 

do SICAP, mas sim falha contábil, deverá a fundação proceder a correção dos 

valores em caixa no exercício corrente. 

 

Figura 4 – Saldo Exorbitante de Caixa 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.1.2 Ausência de Registro da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 

 

Iudícibus et al. (2010) menciona a possibilidade de ocorrência de prejuízos 

em virtude da não liquidação dos compromissos dos devedores para com a 

empresa. Quando tal impossibilidade de pagamento se torna comprovada, tais 

devedores são considerados pela contabilidade como devedores duvidosos. 

A ITG 2002 (R1),em seu item 14, determina que a fundação deve constituir 

provisão em montante suficiente para cobrir possíveis perdas sobre valores a 

receber. O reconhecimento de tal provisão também obedece ao princípio da 

prudência na elaboração das prestações de contas. (CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE, 2015a). 

 Uma parcela considerável das fundações não presta serviços a prazo, não 

possuindo, portanto, créditos a receber. Lado outro, as fundações educacionais de 
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ensino superior são exemplo de entidades que financiam suas atividades mormente 

pela cobrança de mensalidades, incorrendo em problemas com inadimplência. A 

análise contábil efetuará o apontamento sempre que observar a não constituição 

desta provisão no SICAP. Destarte, a fundação deverá implementar a provisão dos 

créditos incobráveis retrospectivamente e no exercício corrente. 

 

Figura 5 - Ausência de Registro da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.1.3 Ausência do Registro de Depreciação 

 

 A figura da depreciação nas demonstrações contábeis é produto do período 

limitado da vida útil econômica de grande parte dos itens que compõe o Ativo 

Imobilizado. Desta forma, Martins et al. (2013) ensinam que “o custo de tais ativos 

deve ser alocado de maneira sistemática aos exercícios beneficiados por seu uso no 

decorrer de sua vida útil econômica”. 

 A Lei das Sociedades por Ações em seu artigo 183, parágrafo 2º, estabelece 

que a depreciação corresponde à diminuição de “valor dos direitos que têm por 
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objeto bens físicos sujeitos a desgastes ou perda de utilidade por uso, ação da 

natureza ou obsolescência”. (BRASIL, 1976). 

 Segundo a ITG 2002 (R1), item 27, alínea “k”, a entidade sem fins lucrativos 

deve evidenciar em suas Notas Explicativas:  

 

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. (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2015a). 

 

 Conclui-se, portanto, que as fundações que prestam contas ao Ministério 

Públicas estão obrigadas a reconhecer os efeitos da depreciação no Demonstrativo 

Financeiro do Ativo e a sua despesa correspondente, além de detalhá-los em nota 

explicativa. O registro da depreciação acumulada também figura na ficha da 

Composição Analítica do Ativo Não Circulante. A regularização de tal apontamento 

deverá ser feita retrospectivamente e no exercício corrente. 

 

Figura 6 – Ausência do Registro de Depreciação 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 
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4.1.4 Confronto da Despesa com Depreciação com a Variação da Depreciação 

Acumulada no Ano Corrente 

 

 Neste apontamento, é necessário calcular manualmente a variação do valor 

alocado na rubrica “Depreciação acumulada” (Demonstrativo Financeiro do Ativo) no 

exercício corrente frente ao exercício anterior (Figura 7), para então compará-lo com 

a despesa com depreciação do período no Demonstrativo Financeiro das Despesas 

(Figura 8). 

 Nas situações em que não foram efetuadas aquisições, alienações ou baixas 

no exercício, é possível afirmar que o valor da variação da rubrica “Depreciação 

acumulada” no exercício corrente e anterior deve ser exatamente igual a despesa 

com depreciação. Para verificar com maior precisão as contas e os montantes 

movimentados nas aquisições, alienações e baixas é necessário recorrer à ficha de 

Composição Analítica do Ativo Não Circulante, que é um relatório extracontábil. 

 

Figura 7 – Variação da Depreciação Acumulada 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

Figura 8 – Despesas com Depreciação 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 
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4.1.5 Preenchimento Incorreto da Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

A literatura apresenta dois métodos possíveis para a elaboração da 

Demonstração dos Fluxos de Caixa: o método direto e o método indireto. O Sistema 

SICAP oferece aos responsáveis pelo seu preenchimento o método indireto, onde é 

feita a conciliação entre o lucro líquido e o caixa gerado pelas operações, partindo 

da variação líquida das disponibilidades. 

Para verificar se a fundação atendeu o primeiro requisito para o 

preenchimento correto da DFC, o analista acessa o Demonstrativo Financeiro do 

Ativo e calcula manualmente a variação de “Caixa e Equivalente de caixa” entre o 

exercício corrente e o anterior (Figura 9), comparando então este valor com a linha 

“Variação líquida das disponibilidades” da DFC (Figura 10). Na demonstração 

preenchida corretamente, os dois valores devem coincidir. 

 

Figura 9 – Variação de Caixa e Equivalente de Caixa 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

Figura 10 – Variação Líquida das Disponibilidades 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

Em seguida, é consultada a Demonstração do Resultado do Período para que 

seja verificado o “Superávit ou Déficit do Exercício”, este valor deve ser igual ao da 

linha correspondente na DFC. Rito semelhante ocorre com a variação das contas de 

ativos e passivos, atividades operacionais, de investimento e de financiamento. O 

analista observa, ainda, se os sinais (positivo e negativo) dos valores alocados na 

DFC estão alocados corretamente. 
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4.1.6 Registro do Resultado do Período 

 

O resultado do período obtido pela fundação figura em quatro diferentes 

demonstrativos da prestação de contas. São eles: Demonstração do Resultado do 

Período (Figura 11), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Figura 12), 

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Figura 13) e Demonstrativo Financeiro do 

Passivo e Patrimônio Líquido (Figura 14). A não coincidência em qualquer um dos 

demonstrativos indica sério erro de preenchimento, dada a falta de consistência 

evidenciada. 

Nas figuras abaixo é apresentado um exemplo de um resultado registrado de 

incorretamente na rubrica apropriada do Patrimônio Líquido. Por se tratar de 

provável erro de preenchimento do SICAP, pede-se a correção retrospectiva do 

valor 
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Figura 11 – Resultado Registrado na Demonstração do Resultado do 

Período

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 
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Figura 12 – Resultado Registrado na Demonstração das Mutações do 

Patrimônio..Líquido

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

Figura 13 – Resultado Registrado na Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

Figura 14 – Ausência do Registro do Resultado no Demonstrativo Financeiro 

do Passivo e Patrimônio Líquido 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.1.7 Preenchimento Incorreto das Notas Explicativas 

 

A verificação das Notas Explicativas fornece o alicerce informacional para a 

análise de todas fichas contábeis do SICAP. Seu conteúdo esclarece diversos 

eventos das demonstrações contábeis. Sua composição deve abranger todos os 

requisitos listados no item 27 da ITG 2002 (R1), quando aplicáveis. São eles: 
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(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; 

(c)  relação dos tributos objeto de renúncia fiscal; (Alterada pela 
ITG 2002 (R1)) 

(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; 

(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. (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2015). 

 

 As Notas Explicativas que não contiverem os itens mínimos necessários para 

a adequada análise das prestações de contas deverão ser reelaboradas. 

 

Figura 15 – Notas Explicativas não preenchidas 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 
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4.1.8 Ausência de Preenchimento de Demonstrativos Contábeis 

 

 A análise da prestação de contas verifica se os seguintes demonstrativos 

contábeis estão preenchidos: Demonstrativo Financeiro do Ativo, Demonstrativo 

Financeiro do Passivo e Patrimônio Líquido, Demonstrativo Financeiro das Receitas, 

Demonstrativo Financeiro dos Custos e Despesas, Demonstração do Resultado do 

Período, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos 

Fluxos de Caixa e Notas Explicativas da Administração às Demonstrações 

Contábeis. As Fundações estão dispensadas pelo MPMG de apresentar a 

Demonstração do Valor Adicionado. 

 Os seguintes relatórios extracontábeis também devem ser elaborados pelas 

Fundações em suas prestações de contas: Composição Analítica do Ativo Não 

Circulante, Demonstrativo de Fontes de Recursos e Relação Anual de Informações 

Sociais. Contudo, o SICAP disponibiliza dezenas de fichas que serão preenchidas 

pelas Fundações conforme suas especificidades.   

 

Figura 16 – Demonstrativo Contábil não preenchido 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.1.9 Outras Despesas 

 

 O SICAP disponibiliza um plano de contas padrão para todas as fundações 

que prestam contas ao MPMG. Tal limitação obriga os usuários do sistema a 

“encaixar”, através de reclassificações, os diversos planos de contas das fundações 

ao plano de contas padrão do SICAP. Ato contínuo, os responsáveis pela 
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contabilidade das fundações muitas vezes não são capazes e encontrar no SICAP 

contas de natureza semelhante às encontradas em sua contabilidade, tendo como 

alternativa única a sua classificação em “Outras despesas” ou “Outros passivos”. 

 Sempre que o valor alocado nas rubricas “Outras despesas” ou “Outros 

passivos” exceder dez por cento dos montantes totalizados nos subgrupos de 

despesas ou passivos, a entidade deverá proceder o detalhamento de tais valores. 

Tal ação pode ser feita via Notas Explicativas ou em janela disponibilizada no 

próprio demonstrativo (Figuras 17, 18 e 19). 

 

Figura 17 – Valor Expressivo em “Outras Despesas” 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 
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Figura 18 – Janela de Detalhamento de Outras Despesas 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

Figura 19 – Valor Expressivo em “Outros passivos” 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.1.10 Contabilização de Convênios 

 

 Convênios são importantes fontes de recursos das fundações, sendo 

celebrados com entidades de administração pública (CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE, 2015b). Sua evidenciação nas demonstrações contábeis se dá 

nos Demonstrativos Financeiros do Ativo, Passivo, Receitas e Custos e despesas. O 
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fluxo monetário dos recursos de convênios percorrerá um ciclo sobre os quatro 

demonstrativos supramencionados. 

 Quando da assinatura do convênio, são reconhecidos no grupo “Convênios – 

público” no Ativo os recursos disponibilizados, sendo registrada a obrigação 

correspondente em grupo homônimo no Passivo. No momento do efetivo 

recebimento dos recursos, os recursos são baixados do grupo “Convênios – público” 

em contrapartida a “Contas vinculadas ou com restrição” (CONSELHO FEDERAL 

DE CONTABILIDADE, 2015b). 

 Na proporção da aplicação dos recursos, as contas de convênios no Ativo são 

creditadas em contrapartida de conta apropriada de despesa. Simultaneamente, os 

valores registrados nas contas de convênios no passivo são debitados contra rubrica 

correspondente de receita. Segundo a lógica contábil exposta, os valores 

apresentados no Ativo no grupo de “Convênios – público” somados àqueles 

constantes em “Contas vinculadas ou com restrição” (Figura 20), não devem diferir 

no valor das contas de convênios no Passivo (Figura 21). 

 

Figura 20 – Convênios Públicos Registrados no Ativo 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 
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Figura 21 – Convênios Públicos Registrados no Passivo 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.1.11 Ajustes de Exercícios Anteriores 

 

Os valores evidenciados na rubrica “Ajustes de exercícios anteriores” na 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido referem-se, geralmente, “ao 

efeito de mudanças de práticas contábeis inseridas durante o exercício pela 

sociedade, ou à retificação de erros de exercícios anteriores não atribuíveis a fatos 

subsequentes” (MARTINS et al., 2013). Tal fenômeno ocorre para que o lucro líquido 

do exercício não seja afetado por efeitos que não pertencem ao exercício apurado. 

O reconhecimento de ajustes se mostra fundamental para que seja garantida 

a comparabilidade do exercício presente com exercícios anteriores em bases 

similares. Daí temos a característica da consistência das demonstrações contábeis. 

No entanto, para que a fundação reconheça os ajustes, é necessário que estes 

sejam criteriosamente evidenciados em Notas Explicativas. Caso a entidade efetue 

ajustes desacompanhados de referência em Notas Explicativas, será feito o 

apontamento da irregularidade cometida. Os ajustes verificados posteriormente à 

prestação de contas deverão ser demonstrados no exercício corrente. 
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Figura 22 – Ajustes de Exercícios Anteriores 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.1.12 Demonstrativo Financeiro das Receitas inconsistente com a 

Demonstração do Resultado do Período 

 

Neste apontamento, são confrontados o Demonstrativo Financeiro das 

Receitas e a Demonstração do Resultado do Período. O analista efetua o somatório, 

manualmente, de todas as rubricas de receita existentes na Demonstração do 

Resultado do Período (Figura 23), para em seguida confrontar o resultado obtido 

com o valor total registrado no Demonstrativo Financeiro das Receitas (Figura 24). 

 Não é admitida divergência entre os dois montantes. Tal irregularidade pode 

ser corrigida retrospectivamente no SICAP. 
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Figura 23 – Rubricas de Receitas na Demonstração do Resultado do Período 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

Figura 24 – Valor Total do Demonstrativo Financeiro das Receitas 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 



64 
 

 

4.1.13 Demonstrativo Financeiro das Despesas inconsistente com a 

Demonstração do Resultado do Período 

 

Este apontamento, bem como a sua regularização, se processa a imagem e 

semelhança do anterior (4.12). 

A seguir, apresenta-se nova Demonstração do Resultado do Período (Figura 

25), seguida do Demonstrativo Financeiro das Despesas (Figura 26). 

 

Figura 25 – Rubricas de Despesas na Demonstração do Resultado do Período 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 
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Figura 26 – Valor Total do Demonstrativo Financeiro das Despesas 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.1.14 Registro da Documentação Contábil Formal 

 

As fundações estavam obrigadas, até o exercício 2014, a comprovar em 

campo próprio do SICAP (Figura 27) o registro dos seus livros contábeis (Diário e 

Razão) em cartório especializado. A partir do referido exercício, as entidades 

puderam optar por transmitir sua escrituração contábil à Receita Federal do Brasil 

por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Caso a Fundação opte 

pela última opção, deverá transcrever o número do recibo do SPED no campo 

“Observações, Comentários ou Explicações” (Figura 28). 

Tal registro é indispensável por parte do MPMG, pois os dados preenchidos 

no SICAP devem estar lastreados na contabilidade formal das fundações. Cabe 

destacar que nenhuma fundação que presta contas ao MPMG está dispensada de 

manter escrituração contábil regular. Conforme se verá mais adiante, a contabilidade 

mantida pelas fundações para fins fiscais será confrontada com aquela transcrita no 

SICAP. 
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Figura 27 – Registro dos Livros Contábeis 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

Figura 28 – Transcrição do número do recibo do SPED 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.1.15 Preenchimento Incorreto da Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido 

 

 O analista deve estar atento, ao verificar a Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido, se os saldos final e inicial entre os anos estão perfeitamente 

fechados. Caso isso não ocorra verifica-se grave erro de preenchimento do SICAP, 

obrigando a fundação a proceder a correção retrospectiva dos valores. 
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Figura 29 – Incorreção na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.1.16 Regime de Competência de Exercícios 

 

 A ITG 2002 (R1), em seu item 8, coloca que as receitas e as despesas devem 

ser reconhecidas pelo princípio da competência (CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE, 2015). Entende-se por regime de competência de exercícios 

aquele onde “as receitas e as despesas são consideradas em função do seu fato 

gerador e não em função do recebimento da receita ou pagamento da despesa” 

(IUDÍCIBUS et al., 2013). 

 A entidade deve indicar, na ficha “Empregabilidade e regime contábil” (Figura 

30), que adota o regime de competência na sua escrituração contábil. Caso a 

fundação não o faça, será feito apontamento de irregularidade indicando que se 

efetue a correção retrospectivamente. 

 

Figura 30 – Regime contábil 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 



68 
 

4.1.17 Confronto da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido com o 

Demonstrativo Financeiro do Passivo e Patrimônio Líquido 

 

 Ao se verificar o valor do saldo final da Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido do período em análise (Figura 31), o analista deve se cerificar 

que este valor coincida com o valor total do patrimônio líquido da entidade (Figura 

32). Caso não ocorra a coincidência dos valores, deve-se apontar o grave erro de 

preenchimento do SICAP, solicitando à fundação que corrija a divergência 

retrospectivamente. 

 

Figura 31 – Saldo Final da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

Figura 32 – Saldo do Patrimônio Líquido 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 
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4.1.18 Confronto do Demonstrativo Financeiro das Receitas com o 

Demonstrativo de Fontes de Recursos 

 

 Foi demonstrado nos apontamentos anteriores que o Demonstrativo 

Financeiro das Receitas é um importante relatório contábil para fins de verificação e 

detalhamento do resultado do período. Lado outro, o Demonstrativo de Fontes de 

Recursos é um relatório extracontábil, sendo útil para discriminar as fontes de 

recursos da fundação por categoria. 

 Existem, contudo, situações em que os saldos totais dos dois demonstrativos 

podem não coincidir. É o caso, por exemplo, de fundos obtidos por meio de 

empréstimos, que não se caracterizam como receitas, mas são fontes de recursos. 

Temos então que toda receita é uma fonte de recursos, mas a recíproca não é 

verdadeira. No exemplo a seguir (Figuras 33 e 34), temos uma situação em que as 

receitas superam as fontes de recursos, circunstância inadmissível que gera 

apontamento na prestação de contas. 

 

Figura 33 – Demonstrativo Financeiro das Receitas 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 
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Figura 34 – Demonstrativo de Fontes de Recursos da Instituição 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.1.19 Confronto do Ativo não Circulante com a Ficha de Composição Analítica 

do Ativo não Circulante 

 

 A ficha da Composição Analítica do Ativo não Circulante constitui um relatório 

extracontábil que se presta a detalhar os diversos elementos Realizáveis a Longo 

Prazo, Investimentos, Imobilizados e Intangíveis que não estão detalhados no 

Demonstrativo Financeiro do Ativo. 

 A exemplo do apontamento 4.4, alienações aquisições e baixas podem 

resultar em distorções entre o saldo total da ficha supracitada e o total do Ativo não 

Circulante. Contudo, o saldo do grupo “Ativo não Circulante” no Demonstrativo 

Financeiro do Ativo (Figura 35) não poderá ser substancialmente maior do que o 

valor total da ficha de Composição Analítica do Ativo Não Circulante (Figura 36). 

Cabe ao analista avaliar subjetivamente o montante da diferença. 
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Figura 35 – Total do Ativo não Circulante no Demonstrativo Financeiro do Ativo 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

Figura 36 – Composição Analítica do Ativo não Circulante 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.1.20 Confronto do Relação Anual de Informações Sociais com as Despesas 

com Pessoal 

 

 A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) consiste em instrumento do 

Ministério do Trabalho destinado ao:  
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(...) suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no 

país, para identificação dos trabalhadores com direito ao recebimento do 

Abono Salarial. Outras funções são o provimento de dados para a 

elaboração de estatísticas do trabalho e a disponibilização de informações 

do mercado de trabalho às entidades governamentais (BRASIL, online). 

 

 Para fins da análise contábil, o SICAP disponibiliza uma ferramenta para a 

importação do RAIS à uma ficha própria do sistema. Tais dados serão utilizados 

para verificar a política de remuneração da fundação, diferenças salariais para 

funções semelhantes e remuneração de dirigentes. 

 Existem verbas que devem ser reconhecidas na “Despesa com Pessoal” no 

Demonstrativo Financeiro dos Custos e Despesas, não estando presentes, contudo, 

na remuneração de pessoal da RAIS. São exemplos: salário família, indenização de 

salário maternidade, indenização de demissão sem justa causa, entre outros. 

 Conclui-se, portanto, que as Despesas com Pessoal (Figura 37) apresentarão 

saldo superior a RAIS (Figura 38) na prestação de contas, não se admitindo saldo 

superior da última em relação à primeira. As figuras a seguir ilustram um cenário 

considerado aceitável do ponto de vista da análise contábil. 

 

Figura 37 – Destaque das Despesas com Pessoal no Demonstrativo Financeiro dos 

Custos e Despesas 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 
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Figura 38 – Relação Anual das Informações Sociais 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.1.21 Confronto dos Livros Contábeis da Fundação com os Dados Informados 

no SICAP 

 

 Nas situações em que exista dúvida sobre a consistência da prestação de 

contas enviadas ao MPMG, o analista contábil solicita que a fundação envie seus 

livros contábeis ou quaisquer outros documentos para um exame mais criterioso 

sobre as contas da entidade. 

 Lado outro, a partir das prestações de contas entregues em 2016 referentes 

ao exercício 2015, foi exigido que as fundações gravassem na mesma mídia que 

contivesse o arquivo da prestação de contas, um rol de arquivos digitalizados 

listados no Artigo 33 da Resolução PGJ 30/2015. Dentre eles, destaca-se: 

 

V – cópia das folhas do Livro Diário contendo demonstrações contábeis 

(Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Período), termo de 
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abertura e de encerramento, com comprovante de registro em cartório; 

(PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, 2015). 

 

 Desta maneira, o analista contábil confronta os valores totais de Ativo, Ativo 

Circulante, Ativo não Circulante, Passivo, Passivo Circulante, Passivo não 

Circulante, Patrimônio Líquido e Resultado do Período do Livro Diário (Figura 39) 

com os saldos informados no SICAP (Figura 40). Divergências encontradas farão 

com que a prestação de contas do exercício seja rejeitada. 

 

Figura 39 – Balanço Patrimonial do Livro Diário 

 

Fonte: Livro Diário 2015 

 

Figura 40 – Valor total do Demonstrativo Financeiro do Ativo 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.2 Quadro de Insolvência 

 

 A situação de insolvência relatada pela fundação (Figura 41), isoladamente ou 

acompanhada de outros fatos, não implicará em apontamento de irregularidade na 

prestação de contas. No entanto, a figura do “passivo a descoberto” configura 

alarmante situação de insuficiência patrimonial, colocando em evidente risco os bens 

e direitos remanescentes da fundação. Em tais casos, os analistas contábeis do 

MPMG entendem ser mais adequado inserir parágrafo de ênfase no parecer 
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contábil. A entidade será questionada sobre quais medidas pretende adotar para 

reverter o quadro de insolvência e reestabelecer o equilíbrio patrimonial da 

fundação.  

Em tais ocorrências, as tentativas de solução extrapolam a seara contábil, 

fazendo com que outros setores da promotoria de justiça empreendam esforços no 

sentido de preservar o patrimônio fundacional. Alternativamente, pode-se entender 

que a solução mais adequada seja a rejeição da prestação de contas ou mesmo a 

extinção definitiva da fundação (BAPTISTA NETO, 2016). 

 

Figura 41 – Patrimônio Líquido Negativo 

 

Fonte: Sistema de Cadastro e Prestação de Contas 

 

4.3 Considerações finais acerca da análise contábil das prestações de contas 

 

Neste capítulo, foram apresentadas as principais irregularidades contábeis 

encontradas pela equipe do MPMG na análise das prestações de contas das 

fundações de direito privado do estado de Minas Gerais. Foi explanado que as 

prestações de contas sem apontamentos de irregularidades, ou com apontamentos 

considerados inexpressivos estarão desobrigadas de apresentar prestação de 

contas retificadora. Na maioria dos casos, o número considerável de apontamentos 

ou o preenchimento insatisfatório do SICAP faz com que os analistas contábeis do 

MPMG solicitem o envio de prestações de contas retificadoras por parte dos 

responsáveis pela contabilidade das fundações. 

A rejeição das prestações de contas, segundo as hipóteses já citadas, foi o 

mecanismo encontrado pelos analistas contábeis para evitar o retrabalho da análise 

de contas das fundações que possuem contabilidade considerada imprestável, 

inclusive inconsistente com registros contábeis formais das entidades. Em tais 
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casos, o analista contábil proporá à fundação encontro presencial para discutir as 

questões inerentes à rejeição (MOL, 2016). 

A experiência na rotina de análise das prestações de contas via SICAP 

evidencia que o preenchimento incompleto das fichas do SICAP dificulta a aferição 

dos elementos econômicos, financeiros e patrimoniais das entidades objeto da 

análise contábil. Um consistente esforço vem sendo empreendido por parte do 

MPMG no sentido de cobrar das fundações um maior cuidado no que se refere à 

completude do preenchimento do SICAP. Na análise retrospectiva dos últimos 

exercícios, foi verificado alguma melhora na qualidade das prestações de contas.  

Com o objetivo de aprimorar a qualidade das prestações de contas, com a 

consequente redução de apontamentos, Mol (2016) propõe algumas ações, a saber: 

aplicação rígida de ITG 2002, relacionamento mais próximo com os profissionais da 

contabilidade do terceiro setor, seminários (geralmente apoiados pelo CRCMG) 

destinados a apresentar os principais erros cometidos nas prestações de contas e 

elaboração do Manual de Procedimentos para o Terceiro Setor comandado pelo 

CFC. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 A presente pesquisa examinou criteriosamente o banco de dados constante 

no Sistema de Cadastro e Prestação de Contas, tendo como base as prestações de 

contas acumuladas no referido sistema. A partir de fundamentação teórica obtida por 

meio de pesquisa bibliográfica e vivência acadêmico-profissional obtida durante 

dezenove meses de estágio no Centro de Apoio Operacional ao Terceiro Setor, 

CAO-TS, somados ao diuturno contato com a experiência prática-profissional dos 

analistas contábeis do MPMG, procedeu-se uma investigação no referido banco de 

dados, bem como nos arquivos digitais de pareceres analíticos emitidos pelo setor. 

 Verificou-se a repetição de determinadas irregularidades contábeis, que 

geravam apontamentos assemelhados nas prestações de contas. Estas vieram a ser 

sistematizadas e tratadas individualmente na estrutura do presente trabalho. Foi 

tomado o cuidado de excluir aqueles apontamentos que figuravam mormente na 

seara jurídica, como questões estatutárias. 

 O resultado da pesquisa originou a discussão de vinte e um apontamentos 

que são listados repetidamente nos pareceres analíticos do CAO-TS, sendo todos 

estes ilustrados com uma ou mais figuras do SICAP e acompanhados por uma 

descrição do seu funcionamento. A solução dos mesmos pode partir tanto do 

aprimoramento da cultura contábil por parte dos elaboradores das prestações de 

contas, quanto pelo maior zelo na transcrição da contabilidade formal das fundações 

para as fichas do SICAP. 

 As recentes iniciativas de comunicação direta com os contadores 

responsáveis pela contabilidade das fundações, fazendo-a diretamente via telefone 

ou e-mail e dispensando o tráfego de ofícios e outros documentos, proporcionaram 

maior agilidade e facilitaram a resolução dos apontamentos que se acumulavam nos 

pareceres analíticos. Os elaboradores das prestações de contas por vezes 

simplesmente não eram capazes de propor, sem o auxílio do analista contábil do 

MPMG, soluções para os apontamentos solicitados. 

 A oferta crescente de treinamento em contabilidade do terceiro setor pelo 

Ministério Público para profissionais da área e demais interessados, além do 

estreitamento da relação MPMG/ fundações, elevou consideravelmente a qualidade 

das prestações de contas apresentadas ao órgão velador. A manutenção por parte 

do MPMG de uma equipe qualificada e dedicada de analistas, atualmente em 
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número de cinco, produz análises contábeis de alto nível sobre as prestações de 

contas. 

 Como medidas para a redução dos apontamentos nas prestações de contas 

entregues ao MPMG, o presente trabalho sugere a manutenção dos programas de 

treinamento para os profissionais contábeis ligados ao terceiro setor bem como o 

estreitamento da comunicação entre estes e os analistas responsáveis pelas 

prestações de contas. Considera-se fundamental, ainda, que seja providenciada a 

atualização do Sistema SICAP de modo a tornar online a gravação e recebimento 

das prestações de contas e pareceres analíticos. Tal providência eliminaria a 

impressão e postagem de um considerável número de documentos que hoje 

necessitam ser controlados por profissionais do MPMG. 

 Na perspectiva do autor, a construção deste trabalho foi determinante para 

que os conhecimentos obtidos no período de estágio no MPMG fossem 

sistematizados e colocados de forma a se apresentarem para futuros aprendizes de 

análise de prestação de contas. A experiência foi proveitosa, ainda, para que se 

transpusesse o conhecimento teórico obtido no curso de Ciências Contábeis para 

uma rica experiência prática no primeiro setor acerca do terceiro setor. 

 Para novas pesquisas acerca do tema, sugere-se atentar para a evolução ou 

involução da frequência dos apontamentos nas prestações de contas enviadas, bem 

como as características que as fazem ser apontadas como irregularidade contábil. 
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