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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Dados do aluno 

  

Nome: Gabrielly Mendes Costa 

Empresa: Ministério Público do Estado de Minas Gerais por intermédio da Procuradoria Geral 

da Justiça. 

Data de Admissão: 13/07/2015 

Cargo: Estagiária da Controladoria de Apoio Operacional ás entidades do Terceiro Setor – 

CAOTS 

Funções: Realizar a conferência de demonstrativos contábeis para auxiliar os promotores de 

justiça há realizar o velamento das fundações e entidades de interesse social do interior de 

Minas Gerais. As fundações encaminham as demonstrações por meio do programa chamado 

Sicap (Disponibilizado pela Fundata). 

No estagio são produzidos pareceres e relatórios para as promotorias das fundações por 

meio de um estudo dos demonstrativos contábeis como o Balanço patrimonial, demonstrativo 

de Despesa e Receita, Nota Explicativa, DFC, DMPL, Demonstração de Resultado, 

Demonstração de Fontes, Relatórios de atividades e Planos de Conta.E realizados cálculos de 

índices como liquidez corrente, liquidez geral, endividamento geral e imobilização do 

Patrimônio, para poder concluir a situação econômica e financeira da empresa.  

O parecer é elaborado depois destes estudos,onde o mesmo aborda a capacidade da 

empresa de honrar seus compromissos de curto e longo prazo se ela se encontra em solvência 

ou insolvência. Se a empresa esta apresentando Déficit ou Superávit. São realizados quadros 

comparativos com os Demonstrativos de Receita e Despesa e do Ativo e Passivo da Fundação, 

sendo este comparado o ano da prestação de contas em estudo com o ano anterior. E por fim e 

anexo ao parecer as informações que precisam ser alteradas ou acrescidas aos Demonstrativos 

contábeis analisados. 

O relatório é elaborado com a mesma proposta de analisar as prestações de contas, mas 

neste caso são analisadas as prestações retificadoras. Esta análise e feita a partir dos 

apontamentos já realizados, verificando se foram realizadas as referidas correções, a fim de se 

obter uma prestação de contas satisfatória, ou seja, a contabilidade ter sido realizado de maneira 

adequada.  

Estes parecer ou relatórios é encaminhado para promotoria das Fundações em analise, 

por meio de um Oficio. O estagiário emite seu numero pelo sistema SGDP e redige os dizeres 

do mesmo, leva para o promotor da unidade assinar e encaminha pra Fundação. 



 

 

1.2 Relação das funções com a CFC Nº560/83: 

 

Art.3º-20) - controle, avaliação e estudo da gestão econômica, financeira e patrimonial das 

empresa e demais entidades; 

Art.3º-22) - análise de balanços; 

Art.3º-23) - análise do comportamento das receitas; 

Art.3º-24) - avaliação do desempenho das entidades e exame das causas de insolvência ou 

incapacidade de geração de resultado. 

Art.3º- 32) - revisões de balanços, contas ou quaisquer demonstrações ou registro contábeis; 

 

1.3 Caracterização societária 

 

As Fundações de Direito Privado constituem institutos jurídicos cujo patrimônio é 

formado por bens destinados pelo instituidor ao benefício público. Este interesse do instituidor 

é a essência da entidade fundacional e motivo condutor do velamento pelo Ministério Público 

das Fundações de Direito Privado. O Código Civil estabelece, no seu artigo 62, que o Ministério 

Público velará pelas fundações. O Ministério Público que fiscaliza a constituição, a 

administração, a contabilidade das fundações, as alterações estatutárias, enfim, todas as 

atividades práticas de velamento.  

O termo “velar” se traduz em diversas ações administrativas e judiciais por parte do 

Ministério Público, fiscalizando e protegendo a entidade fundacional. 

No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Resolução n˚ 30/2015, em seu art.31, 

determina: “Art. 31. As fundações encaminharão ao Ministério Público prestação de contas do 

exercício financeiro findo, até o dia 30 de junho do ano subsequente.” (RESOLUÇÃO PGJ 

N˚30, 2015) e “Art. 32. As prestações de contas serão apresentadas por meio do Sistema de 

Cadastro e Prestação de Contas (SICAP).” (RESOLUÇÃO PGJ N˚30, 2015). 

Devido à prestação de conta das fundações, ser algo previsto em lei, o Ministério Público 

formalizou em 2004 o setor CAOTS – Centro de Apoio Operacional ao Terceiro Setor. O 

CAOTS setor onde se é realizado o estagio, e este tem como objetivo auxiliar aos Promotores 

de justiça a produzir um Diagnóstico da Situação Econômica e Financeira das Fundações, por 

meio de analise dos instrumentos financeiros apresentado pelas fundações. Elaborando 

pareceres ou relatórios que apresentam um velamento anualmente, sempre verificando se suas 

atividades estão sendo efetuadas de acordo com o Estatuto e apontando os erros e até mesmo o 

não entendimento ao exportarem dados de suas demonstrações contábeis destas fundações 

Mediante estas contextualizações questiona-se: 



 

 

1.4 Problema 

 

Quais são os indicadores financeiros utilizados para analisar a situações econômicas e 

financeiras das fundações de direito privado? 

 

1.5 Delimitação 

 

O projeto compreenderá o período de AGOSTO/2014. 

 

1.6 Objetivos 

 

O estagiário do CAOTS tem como função auxiliar aos Promotores de justiça a produzir 

um Diagnóstico da Situação Econômica e Financeira das Fundações, por meio de analise dos 

instrumentos financeiros apresentado pelas fundações. Elaborar pareceres e relatórios, onde 

conferimos se a mesma esta cumprindo suas finalidades estatutárias segundas as legislações 

vigentes para seu funcionamento e se sua prestação de conta encontra-se com uma 

contabilização adequada, fazendo o velamento, visando cumprir a legislação aplicada a estas 

Fundações como a ITG 2000 (R1), ITG 2002, a resolução PGJ 30/2015. 

 

1.6.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar os indicadores financeiros para analisar a situação econômica e financeira das 

fundações de direito privado.  

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Calcular e apontar a situação financeira e econômica das fundações. 

 Medir o grau de solvência ou insolvência das fundações. 

 Analisar índices de liquidez para acompanhar a situação econômica e financeira 

das fundações.  

 Avaliar e indicar as correções necessárias a ser aplicada nos indicadores 

financeiros, para obter-se uma prestação de contas adequada. 

 



 

 

1.7 Citações 

 

1.7.1   Lançamentos Contábeis 

 

Segundo Lopes de Sá (1995, pg 278), lançamento contábil é o “Registro de um fato de 

acordo com os princípios e preceitos de técnica contábil; o mesmo que registro contábil”. 

O lançamento pode ser considerado, uma expressão contábil que apresenta o fato ocorrido, 

registra o fato contábil ocorrido em um determinado período, o registro do fato que envolve 

uma conta devedora e credora. Existem diversas técnicas de lançamento que seguem a 

finalidade do lançamento. Lançamento é o meio pelo qual se processa a escrituração contábil, 

é a forma de se efetuar o lançamento contábil no livro Diário de acordo com as normas 

contábeis. “Ato ou efeito de lançar ou registrar um fato contábil, registro de um fato contábil” 

(SÁ, 1995, pg 277). 

O lançamento contábil é o registro do fato contábil. Todo fato que origina um lançamento 

contábil deve estar suportado em documentação hábil e idônea. O lançamento contábil não se 

resume a “débito e crédito”, mas deve possuir também: O valor (ou valores); expresso em 

moeda nacional, data do lançamento, histórico. (PORTAL DA CONTABILIDADE, 2015) 

Lançamento é o ato ou efeito de lançar; ato de dar a conhecer ao publico, de exibir, alguma 

coisa ou pessoa; registro de escrituração contábil. (AURÉLIO, 2001, pg. 417) 

 

1.7.2 Receita 

 

Conforme conceitua Lopes de Sá (1995, p 414), receita pode ser considerada como 

recuperação dos investimentos, a contabilização das entradas de valores ou recursos que 

corresponde a uma produção ou reprodução de um valor patrimonial e o resultado de uma 

operação produtiva, provento ou remuneração por um serviço prestado ou um produto vendido. 

Podemos definir receita como uma entrada de direitos no ativo, que podem ser em forma de 

bens ou monetária e sua origem pode ser derivada de ganhos eventuais, juros, do resultado de 

uma venda ou prestação de serviço. (IUDÍCIBUS, 2010) 

Receita é considerado o aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, 

sob a forma de entrada de recursos ou do aumento do ativo ou diminuição dos passivos, que 

resultam em aumento do patrimônio líquido. (CPC 00, 4.25) 

Receita é a quantia recebida, apurada ou arrecadada do produto, do rendimento ou da renda; 

O conjunto dos rendimentos de um estado, entidade ou pessoa. (Aurélio, 2001, pg. 585) 



 

 

 

1.7.3 Despesa 

 

Despesa é considerada decréscimos nos benefícios econômicos durante o período 

contábil, sob a forma de saída de recursos ou da redução do ativo ou assunção dos passivos, 

que resultam em diminuição do patrimônio líquido. (CPC 00, 4.25) 

Despesa é um investimento de capital em elemento que direta ou indiretamente irá 

produzir uma utilidade á empresa ou á entidade e que expressa um valor de consumo no ato da 

sua verificação. (SÁ, 1995) 

Despesa segundo AURELIO (2001) é ato ou efeito de desembolsar dinheiro em 

compras, doações, obrigações e gasto.  

Despesa pode ser entendida com o valor gasto, diretos ou indiretos, com bens e serviços 

relativos à manutenção da atividade da empresa, bem como aos esforços para a obtenção de 

receitas através da venda dos produtos. As despesas podem diminuir o ativo e/ou aumentar o 

passivo exigível, mas sempre provocam diminuições na situação líquida. (PORTAL DA 

CONTABILIDADE, 2015). 

 

1.7.4 Análise 

 

Análise é o estudo que visa a decompor uma conta, procurando demonstrar os fatos nela 

escriturados, para atingir um fim. (SÁ, 1995, p 25) 

Uma análise contábil tem como base as normas e procedimentos utilizados pela 

contabilidade e como objeto de estudo os fenômenos ocorridos em um patrimônio. Alguns 

exemplos de análises contábeis são: perícia, verificações de balanços etc. (SÁ, 1995, pg. 24) 

Existe um estudo conhecido como análise de conta contábil, tem como objetivo observar 

detalhes de uma conta, para demonstrar e apresentar uma conclusão dos fatos nela 

demonstrados. (SÁ, 1995, pg.24). 

Análise é examinar cada parte de um todo para conhecer-lhe a natureza, a função e etc. 

das conas, investiga o número de disposições possíveis de membros de conjunto de contas e 

subcontas. (AURÉLIO, 2001, pg. 41). 

 

1.7.5 Ativo 

 



 

 

As contas do ativo têm seus registros origem a debito e seus saldos, quando existentes, 

são devedores. Executam-se aqueles que trazem a indicação de sinal (-) menos no final de suas 

intitulações, estas são redutoras com função de apontar a redução patrimonial indireta, afetando 

algumas contas que carecem de retificações, por razões de prudência. (NEPONUCENO, 2012, 

pg. 45) 

Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do 

qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. (CPC 00, 4.4) 

Segundo a lei 6404/76 art. 178 § 1° e Art 179. No ativo, as contas serão dispostas em 

ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:  

 

I - ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do 

exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do 

exercício seguinte; 

II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do 

exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou 

empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (Art. 243), diretores, 

acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem 

negócios usuais na exploração do objeto da companhia;  

III - em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e 

os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que 

não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa;  

IV - no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens destinados 

a manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com 

essa finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial;  

V - no ativo diferido: as aplicações de recursos em despesas que contribuirão 

para a formação do resultado de mais de um exercício social, inclusive os 

juros pagos ou creditados aos acionistas durante o período que anteceder o 

início das operações sociais.  

Parágrafo único - Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver 

duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo 

prazo terá por base o prazo desse ciclo. 

 

Segundo dicionário AURÉLIO (2001) ativo é o haver do comerciante, que exerce 

ação, que opera com rapidez. 

  



 

 

1.7.6 Passivo 

 

Compreende-se como passivo as contas representativas de obrigações da pessoa jurídica 

perante terceiros, inclusive em relação ao seu titular, sócios ou acionistas. Os saldos das contas 

do passivo têm origem a credito, quando existentes, são credores. Executam-se aqueles que 

trazem a indicação de sinal (-) menos, pois nelas os valores tem ingresso em sentido inverso 

das demais, registro a seu debito de forma positiva. (NEPONUCENO, 2012, pg. 376) 

É a parte do balanço que representa as fontes ou proveniência dos valores que se acham 

espelhada no ativo, é o conjunto da divida ou de obrigações, que tem como particularidade 

reunir contas de saldos credores. (SÁ, 1995, pg. 347) 

Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados cuja 

liquidação se espera que resulte na saída de eventos passados, cuja liquidação se espera que 

resulte a saída de recursos da entidade capazes de gerir benefícios futuros. (CPC 00, 4.4) 

Segundo a lei 6404/76:  

 

Art. 180 As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para 

aquisição de direitos do ativo permanente, serão classificadas no 

passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte e no 

passivo exigível a longo prazo, se tiverem vencimento em prazo maior, 

observado o disposto no parágrafo único do Art. 179. 

E artigo 178 § 2° No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes 

grupos:  

a) passivo circulante;  

b) passivo exigível a longo prazo;  

c) resultados de exercícios futuros;  

d) patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, 

reservas de reavaliação, reservas de lucros e lucros ou prejuízos 

acumulados. 

 

Também temos a definição de passivo, segundo dicionário AURÉLIO (2001) passivo 

é tudo o que o comerciante ou industrial deve, que sofre ou recebe (ação, impressão, etc) e 

que não atua. 

  



 

 

1.7.7 Patrimônio Líquido 

 

Patrimônio é o conjunto de bens e direitos de um lado, contrapondo-se de outro, as 

obrigações. Conjunto de riquezas (bens, direitos e obrigações) colocadas á disposição de um 

empresário, com a finalidade de obter um resultado econômico e financeiro. (CALDERELLI, 

2010, pg. 631) 

“O temos líquido é uma expressão contábil designativa das quantias, valores, partidas 

ou contas determinadas, após terem sido depurados e ajustados.” (CALDERELLI, 2010, pg. 

500) 

 Já a termo patrimônio líquido segundo NEPONUCENO (2012, pg. 463 E 464) é 

constituído pela seguinte soma algébricas: Capital realizado + reservas + lucros acumulados - 

prejuízos acumulados – ações em tesouraria. Ele representa o valor que pertence ao titular, 

sócios ou acionistas.  

 Patrimônio líquido é o valor resultante da diferença entre os valores do ativo e das 

dividas da empresa expressa no passivo circulante e no passivo exigível em longo prazo. (SÀ, 

1995, pg. 352) 

Podemos também tirar o conceito patrimônio liquido do CPC 00 (4.4) onde temos que 

é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos o seu passivos.  

E segunda a lei 6404/76, Art. 182: 

 

A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por 

dedução, a parcela ainda não realizada.  

§ 1° - Serão classificadas como reservas de capital as contas que 

registrarem:  

a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal 

e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que 

ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, 

inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes 

beneficiárias;  

b) O produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;  

c) o prêmio recebido na emissão de debêntures; d) as doações e as 

subvenções para investimento.  

§ 2° - Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da 

correção monetária do capital realizado, enquanto não capitalizado.  

§ 3° - Serão classificadas como reservas de reavaliação as 

contrapartidas de aumentos de valor atribuídos a elementos do ativo em 

virtude de novas avaliações com base em laudo nos termos do Art. 8° 

aprovado pela assembleia geral.  

§ 4° - Serão classificadas como reservas de lucros as contas constituídas 

pela apropriação de lucros da companhia.  



 

 

§ 5° - As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como 

dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos 

recursos aplicados na sua aquisição. 

 

1.7.8 Controladoria 

 

A controladoria é a agregação entre o ramo do conhecimento, os aspectos práticos 

(métodos, técnicas e ferramentas) e o órgão ou departamento organizacional. E quanto a um 

ramo do conhecimento a "Controladoria é um conjunto de conhecimentos que se constituem 

em bases teóricas e conceituais de ordens operacional, econômica, financeira e patrimonial, 

relativas ao controle do processo de gestão organizacional". (BORINELLI, 2006). 

A controladoria é o órgão na administração que se incumbe de gerir a parte de controle. 

Órgão encarregado de fazer cumprir os preceitos da contabilidade gerencial. (SÀ, 1995, pg. 

112) 

Segundo AURÉLIO (2001, pg. 183) controlar é exercer o controle de; submeter a 

controle; manter o controle. E controle é o ato ou poder de controlar; fiscalização exercita sobre 

as atividades de pessoas, órgão, etc., para que não se desviem das normas pré-estabelecidas. 

 

1.7.9 Índice Financeiro 

 

Segundo AURÉLIO (2001, pg. 384) é tudo que indica ou denota característica especial; 

Uma lista ordenada de valores usada para localização de uma informação; Numero que indica 

a variação média dos preços, em relação a um período tomado como base. 

É considerado número que representa a relação entre os recursos financeiros e as 

obrigações financeiras e também número que representa a relação entre os valores totais de um 

ativo e a sua parte financeira. (SÁ, 1995, pag. 263) 

Para se analisar o desempenho financeiro de uma empresa utilizam-se os chamados 

índices que levam em consideração o presente e o passado da empresa, a análise temporal e a 

comparação com os índices de desempenho das outras empresas concorrentes, no mesmo 

período de tempo. (CORREIA NETO, 2007) 

 

 

 

 

1.7.10 Liquidez 



 

 

 

Segundo CALDERELLI (2010, pg. 499) “Liquides é a medida do grau de capacidade 

de um patrimônio, para a liquidação dos compromissos perante terceiros.” A liquidez 

patrimonial pode ser definida sob vários aspectos, partindo-se da capacidade imediata ate a 

solvência total, para se obtiver os índices de liquidez devem-se considerar todos os valores 

disponíveis e realizáveis com as obrigações reais do patrimônio.  

Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente a suas 

obrigações. Sendo de grande importância para a administração da continuidade da empresa, as 

variações destes índices devem ser motivos de estudos para os gestores. (PORTAL DA 

CONTABILIDADE, 2015) 

 Pode-se entender também de liquidez como o estado de composição patrimonial relativa 

a dinheiro, capacidade de solvência ou de pagamento da divida ou o valor circulante capaz de 

ressarcir as dividas, também como o valor liquido disponível para investimentos, valores 

transformáveis em dinheiro, enfim entende-se de liquidez a atitude de determinado elemento 

da substância de transforma-se em dinheiro de imediato. A liquidez no ativo pode ser 

representada pela conta caixa, banco e créditos em curto prazo, considerando que ela é a 

capacidade de pronto pagamento ou aplicação de números. (SÁ, 1995, pg. 288) 
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