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RESUMO 
 
O objetivo deste estudo é verificar se uma Diocese do Rio Grande do Norte (RN) está 
realizando sua prestação de contas de acordo com a Resolução CFC nº 1.330/2011 – 
Interpretação Técnica Geral -  ITG 2000 (R1) e Resolução CFC nº 1.409/2012 – Interpretação 
Técnica Geral - ITG 2002 (R1), buscando expandir os estudos relacionados ao terceiro setor, 
sendo a contabilidade uma grande aliada na transparência das entidades sem fins lucrativos. 
A prestação de contas nessas entidades pode ajudar na captação de recursos, para mostrar 
que exerceu sua missão através da destinação do dinheiro a eles reservado, caso empregado 
corretamente, demonstra que realizou as obrigações que estavam em seu encargo. A 
pesquisa se configura como qualitativa, utilizando-se dos métodos de pesquisa bibliográfica e 
documental, e quanto aos procedimentos, foi realizado uma entrevista semiestruturada na 
cúria de uma Diocese do RN, para obter as informações das instituições religiosas foco desse 
estudo. A partir dos resultados pode ser observado que essa Diocese do Rio Grande do Norte 
não está realizando sua prestação de contas conforme o estabelecido pelas pela Resolução 
CFC nº 1.330/2011 -  ITG 2000 (R1) e Resolução CFC nº 1.409/2012 - ITG 2002 (R1). 
Entretanto, esta utiliza-se de uma prestação de contas simplificada, além da escrituração 
contábil, controlando suas movimentações financeiras, de caixa e patrimonial. 
 
Palavras-chave: Prestação de contas. Terceiro Setor. Igreja Católica. ITG 2000 (R1). ITG 
2002 (R1).  
 
 
1 INTRODUÇÃO  

 
O Terceiro Setor nasceu a partir da necessidade de sanar ou aliviar a desigualdade 

social, que se elevou em virtude das mudanças decorrentes do sistema capitalista, fazendo 
com que apenas o Estado, responsável por tal, não consiga atender a demanda. As entidades 
sem fins lucrativos exercem atividades de caráter assistencial, saúde, lazer, educação, 
religiosa, cultural, social e beneficente. Sendo a Igreja Católica uma entidade sem fins 
lucrativos que com suas ações de caridade e amor ao próximo, caracterizou o início do 
Terceiro Setor no Brasil (SANTOS; SILVA, 2008). 

Para Carneiro, Oliveira e Torres (2011), com o crescimento das entidades sem fins 
lucrativos aumentou também a competitividade entre elas para a captação de recursos 
públicos e privados, tendo uma maior responsabilidade ou accountability, em uma percepção 
que, além da prestação de conta formal, propicie relações espontâneas, transparentes, 
decorrente de uma postura ética e moral dos organizadores das instituições.  
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Santos (2010) diz que a prestação de contas está sendo um desafio para todos os 
tipos de organizações, pois, cada vez mais, há uma disputa pela confiabilidade e credibilidade, 
qualquer que seja a área de atuação. 

As instituições sem fins lucrativos têm como maior entrada de caixa, contribuições, 
doações e subvenções do governo. A população, responsáveis por essas contribuições, são 
os maiores possuidores desse patrimônio, e, portanto, estas devem se revestir do atributo da 
transparência, mostrando de maneira fidedigna como se apresenta a situação financeira da 
entidade e como os recursos fornecidos pela sociedade estão sendo investidos 
(COLOMBELLI; MURARO; SANTOS, 2012). 

O Rio Grande do Norte possui 3.474.998 habitantes, destes, 2.406.313, declaram-se 
Católicos Apostólicos Romanos, segundo o Censo Demográfico de 2010, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A partir disso, vê-se a importância dessa religião 
perante a sociedade.  

Para melhor divulgação da situação patrimonial e financeira das entidades do Terceiro 
Setor, a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.330/2011 – 
Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000 (R1) -  Escrituração contábil, é a responsável por 
estabelecer critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração 
contábil de seus fatos patrimoniais, tendo assim uma base a ser seguida em conformidade a 
legislação. 

Já para uma uniformização dessas divulgações, e procedimentos adotados para a 
prestação de contas obrigatórias, a Resolução CFC nº 1.409/2012 – Interpretação Técnica 
Geral (ITG) 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, estabelece critérios e 
procedimentos específicos para divulgação das informações a serem apresentadas.  

O Terceiro Setor, com o crescimento de Entidades Sem Fins Lucrativos, utiliza a 
contabilidade como uma grande aliada na transparência dessas entidades (FREIRE, 2015). 
As ITG 2000 (R1) e ITG 2002 (R1), já faladas acima, são responsáveis por uma padronização 
na divulgação da prestação de contas. Nessa perspectiva, Silva et al. (2017) identifica um 
campo fértil no assunto abordado para pesquisas, no que se refere à elaboração, divulgação 
das demonstrações contábeis e prestação de contas dos recursos de acordo com as normas 
específicas para entidades religiosas.  

Um estudo foi feito por Freire (2015), na Arquidiocese de Natal, analisando a 
estruturação das prestações de contas segundo a Interpretação Técnica Geral – ITG 2000 
(R1) – Escrituração contábil. A presente pesquisa se diferencia daquele estudo por analisar 
uma das Dioceses do Estado do Rio Grande do Norte, pertencente a Arquidiocese estudada 
por Freire. Arquidiocese diferenciasse de Diocese pelo seu tamanho e importância histórica, 
não ignorando a importância da Diocese para um estudo, já que esta possui contabilidade 
própria. Sendo assim, foi visto a necessidade de um estudo mais específico sobre a temática, 
neste caso, uma Diocese do RN, para verificar como está sendo a prestação de contas 
perante a comunidade e o governo. Com isso, este estudo busca ampliar as pesquisas sobre 
o assunto.  

Observa-se que, até então, não existe uma preocupação por parte de algumas 
entidades sem fins lucrativos, no aspecto das divulgações contábeis financeiras e não 
financeiras, pois, muitas ainda não entenderam o caráter público que as envolvem e as 
estimulem a cultivar a transparência (CARNEIRO; OLIVEIRA; TORRES, 2011). Esse estudo 
analisará a prestação de contas da Diocese, assim como também a escrituração contábil e 
quais procedimentos estão sendo utilizados para divulgação das informações apresentadas. 
Contribuindo assim para a melhora da prestação de contas perante a sociedade, que anseiam 
por resultados de suas contribuições.  

Tendo conhecimento da importância da transparência financeira das Igrejas, esse 
artigo tem como problemática: Uma Diocese do Rio Grande do Norte está realizando suas 
prestações de contas de acordo com a Resolução CFC nº 1.330/2011 – Interpretação 
Técnica Geral -  ITG 2000 (R1) e Resolução CFC nº 1.409/2012 – Interpretação Técnica 
Geral - ITG 2002 (R1)? 

Abordando a temática sobre o Terceiro Setor, com ênfase nas Igrejas Católicas, esse 
estudo tem como objetivo verificar se uma Diocese do Rio Grande do Norte está realizando 
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suas prestações de contas de acordo com a Resolução CFC nº 1.330/2011 – Interpretação 
Técnica Geral -  ITG 2000 (R1) e Resolução CFC nº 1.409/2012 – Interpretação Técnica Geral 
- ITG 2002 (R1). 
 
2 TERCEIRO SETOR  

 
Para compreender o Terceiro Setor é necessário o entendimento sobre as atividades 

dentro da sociedade, que se dividem em três: o primeiro setor formado pelo Estado, o segundo 
setor constituído pelas empresas privadas e o terceiro setor composto pelas entidades sem 
fins lucrativos, como ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1: Demonstrativo da interação entre os três setores 

 

Fonte: Adaptado de Machado (2008). 
 

A inabilidade do Poder Público provoca na sociedade a busca por resultados privados 
para problemas públicos. A partir disso começa um delineamento do que é o Terceiro Setor. 

SETOR PÚBLICO - (ESTADO)

Tem as ações organizadas e delimitadas
por um arcabouço legal. É dotado de
poderes em fase da sociedade, para que
possa atuuar em seu benefício, devendo
ter sua atuação dirigida a todos os
cidadãos.

SETOR PRIVADO - (MERCADO)

Tem como objetivo a troca de bens e
serviços que busca o lucro e sua
maximização.

TERCEIRO SETOR - (PÚBLICO, PORÉM PRIVADO)

É composto de organizações privadas de fins lucrativos não econômicos, que visam o atendimento
de necessidades coletivas da sociedade cf. art. 44 do Código Civil brasileiro (Lei 10.850, de 22 de
dezembro de 2002).

A exitência dos três setores é indispensável para sociedade, visto que interagem
entre si e um supre as necessidades do outro, buscando a harmonia entre ambos
e reconhecendo a impossibilidade de atingirem seus objetivos de forma isolada.

Pertencem ao Terceiro Setor: associções,fundações, organizações 
religiosas, organizações sindicais e os partidos pilíticos.
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Formada através de uma iniciativa privada, uma organização que tem por propósito de 
preencher as necessidades públicas, em geral ligadas ao interesse coletivo, são intituladas 
Terceiro Setor (LENGLER; CRUZ; JACOBSEN, 2010).  

Embora denominadas de Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL), não significa que as 
ESFL não possam obter superávit, pelo contrário, o superávit é essencial para a sua 
sobrevivência, assim como qualquer outra empresa (CARNEIRO; OLIVEIRA; TORRES, 
2011).  

Para Almeida e Ferreira (2006) o trabalho dessas entidades sem finalidades de lucros 
implica uma grande variedade de organizações de diferentes tipos, objetivos, atuações e 
formas de funcionamento. Compreende um universo amplo e heterogêneo, representado por 
Organizações Não Governamentais (ONG’s), associações, fundações, conselhos 
comunitários, entidades religiosas e outros. Desenvolvendo diversas atividades, tais como, 
filantrópicas, beneficentes, assistenciais, educacionais, culturais, científicas, saúde, 
esportivas e de lazer, etc. 

O crescimento do Terceiro Setor se deu a contratempos causados pelo processo de 
industrialização e urbanização, e dificuldades do Estado em acolher a várias demandas da 
sociedade, em decorrência da crise das últimas décadas, tendo feito com que as entidades 
do Terceiro Setor, sejam fomentadas a ocupar o espaço na procura de soluções para a 
diminuição das desigualdades sociais e econômicas de forma isolada ou com ajuda do Estado 
e empresas (BETTIOL JR; VARELA, 2006). 

As entidades do Terceiro Setor buscam sua continuidade por meio de recursos 
oriundos do mercado, para custear suas atividades, podendo ser por exemplo, por intermédio 
de parcerias com organizações de representação internacional que gerenciam fundos 
multilaterais de investimento ou por convênios com os Estados e até por entidades também 
do Terceiro Setor de outros países. Além das fundações nacionais e empresas nacionais e 
internacionais como coloca Bettiol Jr (2005). 

Millani Filho (2009) enfatiza que há uma esperança no lugar em que uma sociedade 
marcada por graves problemas sociais e econômicos busque destinar seus recursos 
reduzidos de maneira eficiente a promover o bem-estar coletivo. No Brasil, um país que retrata 
uma das piores distribuições de renda do mundo e em que 31,7% da população vive com 
renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), 2005), espera-se que as organizações do Terceiro Setor colaborem para a 
redução de privações sociais, econômicas e políticas. 

 
2.1 Entidades religiosas 
 
 Baseadas em valores e crenças e associando-se às atividades assistenciais, foram as 
instituições religiosas por meio de congregações, ordens religiosas e irmandades, cujas 
responsabilidades sociais e assistenciais produziram as configurações de entidades que 
atualmente são denominadas organizações do Terceiro Setor (EBSEN; LAFFIN, 2004). 

No Brasil tem-se como exemplos tradicionais das entidades sem fins lucrativos, as 
Santas Casas de Misericórdia e as obras sociais que, por meio da Igreja Católica, colaboraram 
para o Terceiro Setor em nível nacional. Mostrando assim que o surgimento desse setor não 
é algo novo (FALCONER, 1999). 

O Decreto n.º 7.107/2010 reafirma o aspecto jurídico da Igreja Católica e de todas as 
Instituições Eclesiásticas que possuem tal personalidade. Em consenso com o Direito 
Canônico, a personalidade jurídica das Instituições Eclesiásticas será reconhecida mediante 
a inscrição no respectivo registro do ato de criação, nos termos da legislação brasileira, 
vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro do ato de criação. 

O Estado brasileiro evidencia a importância da Igreja Católica para a construção de 
uma sociedade mais justa, fraterna, pacífica e de sua responsabilidade no serviço do bem-
estar social realizado através de suas ações assistenciais, religiosas e de solidariedade social, 
como previsto no Decreto n.º 7.107/2010. 

As instituições religiosas católicas realizam suas atividades por intermédio de pastorais 
e movimentos sociais, no qual buscam a solidariedade nos campos em que as pessoas estão 
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mais propensas a falta de dignidade, no lugar em que a sociedade é esquecida pelas 
competências públicas (FREIRE, 2015).     

O serviço nas pastorais tem por propósito acolher e acompanhar as pessoas atingidas 
por doenças, miséria, preconceito, exploração, dominação e violência. As ações assistenciais 
da Igreja Católica são executadas por pastorais sociais, que pretenderam, quando da sua 
criação, nos anos 1970, suprir a incapacidade das mediações de trabalho social na Igreja 
Católica e dos novos problemas que atingiam amplos setores da sociedade brasileira 
(FREIRE, 2015). 

Por se enquadrarem como entidades sem fins lucrativos, as Igrejas católicas possuem 
benefícios. Na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, certifica a isenção de contribuições 
para a seguridade social. Sendo também abordado no artigo 15, da Lei nº 9.532/1997. 
Considerando isenta a instituição de caráter filantrópico, sendo esta isenção abordada 
exclusivamente para fins de imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre 
o lucro líquido, atendendo aos requisitos dispostos nas leis. 

 
 

3 PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 
Para Oliveira (2009) prestação de contas é um termo que se tornou frequente no dia a 

dia, pela mídia, imposições do trabalho e até no convívio familiar. A necessidade de obter 
informações é uma característica do mundo contemporâneo, e quando se trata de termos 
econômicos, essa cobrança por informações financeiras e prestação de contas é mais notável 
e relevante.  

A ação de prestar contas das organizações sem fins lucrativos pode ser interpretada 
como um ato de a organização mostrar que exerceu sua missão, ou seja, foi realizado aquilo 
que foi proposto, empregando corretamente os recursos a ela reservados, demonstrando que 
realizou as obrigações as quais estavam sobre seu encargo, por intermédio de confrontação 
de suas receitas e despesas, obedecendo as imposições morais, legais e contábeis 
(OLIVEIRA, 2009).   

As ESFLs, por serem organizações de interesse social, cabe a prestação de contas 
para a sociedade e aos órgãos públicos do uso de seus recursos e ações desenvolvidas, 
apresentando o maior número de informações pertinentes, tornando-a transparente aos seus 
usuários. Bem como por força de Lei, Artigo 70 da Constituição Federal e as leis de incentivo, 
as instituições são determinadas a prestarem contas para averiguar o proveito dos recursos 
públicos, bem como avaliar os resultados obtidos (SOUZA, 2016). 

Segundo Olak e Nascimento (2010), no setor privado, os investidores exigem dos 
gestores o aumento nos lucros e os consumidores, a qualidade dos bens e serviços ofertados, 
a preços competitivos. Caso contrário, os investidores não colocarão mais recursos naquela 
empresa e os consumidores deixarão de comprar seus produtos e serviços. Nas ESFL, os 
provedores destinam-se a investigar se os recursos depositados aos gestores foram aplicados 
nos projetos institucionais, ou seja, se a entidade foi eficiente. Não ocorrendo isso, certamente 
tais entidades terão seus recursos limitados ou até mesmo “cortados”.  

O funcionamento da transparência dentro da organização emprega um método muito 
importante que é a accountabillity. A accountability é um termo inglês, sem tradução definida 
para o português, na qual é conhecida como ato de prestar contas de forma responsável 
(CARNEIRO; OLIVEIRA; TORRES, 2011). A transparência das entidades vai muito além de 
só publicar as informações, para ser caracterizada como uma instituição transparente, a 
mesma deve publicar informações de relevância e de qualidade. 

Carneiro, Oliveira e Torres (2011) enfatizam que os interessados nas informações 
podem estar tanto dentro como fora das organizações. Sendo o governo um dos principais 
interessados nas prestações de contas das entidades sem finalidades de lucro, pois é a ele 
que a prestação de contas é voltada conforme a lei, com os contratos e convênios. Os outros 
interessados são os financiadores, parceiros e doadores. 

As informações divulgadas pelas entidades captadoras de recursos são essenciais 
para manter sua sobrevivência, uma vez que, por meio da prestação de contas, os 
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financiadores das entidades são inteirados sobre a utilização do patrimônio por eles ofertados 
(CUNHA; MATIAS-PEREIRA, 2012). O crescente número de instituições sem finalidades de 
lucros está colaborando para uma concorrência entre os recursos obtidos por elas, tornando-
os mais escassos. Sendo a prestação de contas e a transparência aspectos chaves para a 
mobilização de recursos para a sobrevivência da entidade (FREIRE, 2015). 

Na opinião de Almeida e Ferreira (2006), é por meio da prestação de contas que as 
entidades adquirem reconhecimento público de suas ações e passam a ter maior credibilidade 
e legitimidade. Uma prestação de contas inverídica ou que não esteja clara, pode gerar um 
ambiente de desconfiança que terá reflexo na captação de recursos. 

Oliveira (2009) diz que existem dois tipos de prestações de contas: a prestação de 
contas financeira e a prestação de contas não financeira. A primeira é destinada no que se 
refere à forma, ao caminho da distribuição e ao uso dos recursos financeiros. A segunda tem 
sua base nos resultados alcançados com a aplicação destes recursos, ou seja, os efeitos 
obtidos em relação a missão da organização. 

O controle interno e a prestação de contas são peças fundamentais no 
acompanhamento do funcionamento das atividades nas entidades do Terceiro Setor, 
comprometendo-se a garantir a capacidade dos acordos e contratos, das normas constantes 
no estatuto e das determinações provenientes das autoridades governamentais, como 
também a execução dos quesitos dos diversos organismos governamentais concedentes de 
titularidades e certificados que lhes garantem benefícios, recursos públicos e imunidade ou 
isenção de impostos (SANTOS; SILVA, 2008). 

Para Bettiol Jr e Varela (2006), o desafio da transparência necessita de um 
desenvolvimento na contabilidade, pois as instituições sem fins lucrativos, no Brasil, dispõem 
suas demonstrações contábeis com base em modelos desenvolvidos para servir as 
necessidades de usuários de instituições com fins lucrativos. Esta situação pode prejudicar o 
processo de accountability, de avaliação da entidade e de seus gestores, e da prestação de 
contas para a sociedade. Segundo Slomski et al. (2012), as entidades estão sujeitas à 
exposição de prestação de contas sobre o uso dos recursos, na qual as demonstrações 
contábeis associadas às demonstrações orçamentárias podem demonstrar um progresso no 
processo de accountability. 

Uma organização do Terceiro Setor é mais complexa do que uma organização 
empresarial, no tipo e variedade de serviços prestados, na relação com os diferentes públicos, 
na dependência das diferentes fontes de recursos e outras dimensões. As entidades sem fins 
lucrativos possuem a tarefa, legal e moral, de prestar contas para uma coletividade ampla, 
comparada a entidades com finalidades de lucro (LENGLER; CRUZ; JACOBSEN, 2010). 

A crescente demanda por um profissionalismo nas instituições do Terceiro Setor no 
Brasil, é em decorrência do aumento do número de empresários na participação de projetos 
daquelas entidades, com destaque para as atividades das fundações empresariais ligadas a 
grupos comerciais e também o patrocínio na execução das atividades esportivas, de lazer, 
culturais, entre outras (CAMPOS, 2005).   

 
 

4 NORMAS APLICADAS AO TERCEIRO SETOR 
 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) é o órgão encarregado de uniformizar as 

regras contábeis, que devem ser obedecidas pelas diversas entidades durante a prática das 
demonstrações contábeis, com o objetivo de padronizá-las (SOUZA, 2016). 

Sendo o responsável pela uniformização, o CFC publicou a Resolução CFC nº 
1.330/2011 – ITG 2000 (R1) -  Escrituração contábil, a qual é encarregada por determinar 
critérios e procedimentos a serem empregados pela entidade para a escrituração contábil de 
seus fatos patrimoniais, seguindo assim uma padronização. 

A ITG 2000 (R1) (2014), estabelece que a interpretação deve ser adotada por todas 
as entidades, independente da natureza e do tamanho, observando as exigências da 
legislação e das normas aplicáveis. A escrituração contábil é o lançamento dos fatos contábeis 
em livros designados ao registro dessas operações, sendo realizada com observância aos 
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Princípios de Contabilidade. O nível de detalhamento desses lançamentos vai de acordo com 
a necessidade do usuário, não sendo estabelecido pela ITG 2000(R1). 

Para uma melhor organização e padronização entre as entidades, o CFC tornou 
obrigatório a divulgação do reconhecimento das receitas de doações e subvenções, e a 
divulgação da renúncia fiscal, constituindo a nomeada Resolução CFC nº 1.409/2012. 
Aprovando nessa resolução a Interpretação ITG 2002. 

A ITG 2002 é destinada a entidades do Terceiro Setor, tornando-se responsável pela 
regulamentação dos critérios e procedimentos contábeis, a estrutura das demonstrações 
contábeis e a divulgação das informações mínimas em notas explicativas, buscando assim o 
fornecimento de informações pertinentes e seguras, em substituição à Norma Brasileira de 
Contabilidade Técnica  (NBC T)  10.19 – Entidades Sem Finalidade de Lucros,  NBC T  10.4  
– Fundações e NBC T 10.18 – Entidades Sindicais e Associações de Classe (SOUZA, 2016). 

Esta Interpretação destina-se às pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de 
lucros, principalmente as entidades imunes, isentas de impostos e contribuições para a 
seguridade social, beneficente de assistência social e atendimento aos Ministérios que, direta 
ou indiretamente, têm relação com entidades sem finalidade de lucros e, ainda, Receita 
Federal do Brasil e demais órgãos federais, estaduais e municipais (ITG  2002 (R1), 2015). 

A ITG 2002 (R1) (2015) estabelece que os registros contábeis devem ser segregados 
de maneira que concedam o desenvolvimento das informações para prestação de contas 
exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral. As 
demonstrações contábeis que devem ser elaboradas são: o Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Superavit ou Defict do período, a Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Social, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme 
previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando cabível. Essas 
demonstrações serão melhores esclarecidas no Quadro 1: 
 

Quadro 1: Finalidade das demonstrações contábeis aplicadas a entidades religiosas 

DEMONSTRAÇÃO FINALIDADE 

Balanço Patrimonial Apresentar a posição financeira e patrimonial da entidade em 
determinada data, representando, portanto, uma posição estática. Com 
base na Lei nº 6.404/76, em seu art. 178, nessa demonstração as 
contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que 
registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise 
da situação financeira da companhia. 

Demonstração do 
Superávit ou Déficit do 
Período   

Evidenciar todas as atividades desenvolvidas pelos gestores relativas a 
um determinado período de tempo, denominado de “Período”. A ênfase 
não deve ser dada ao resultado (lucro/prejuízo), como ocorre nas 
entidades de fins lucrativos. Em linhas gerais, para a entidade sem fins 
lucrativos, a preocupação maior é com as atividades e/ou projetos 
desenvolvidos do que com o resultado. 

Demonstração das  
Mutações do  
Patrimônio Social 

Informar, resumidamente toda a movimentação ocorrida com as contas 
integrantes do Patrimônio Social, com base no saldo inicial do período 
anterior até o saldo final do exercício, contendo, portanto, além da 
demonstração da conta Superávit ou Déficits Acumulados, a 
demonstração do que ocorreu com as demais contas do Patrimônio 
Social. 

Demonstração dos  
Fluxos de Caixa 

Mostrar como ocorreram as movimentações de disponibilidades em um 
dado período de tempo. Essa demonstração é obrigatória pela Lei das 
Sociedades por ações, e o CFC a tornou obrigatória para as demais 
sociedades. Divide todos os fluxos de entrada e saída em três grupos: 
os derivados das atividades operacionais, das atividades de 
investimento e das atividades de financiamento. 

Notas Explicativas Destacar e interpretar detalhes relevantes, informações adicionais 
sobre fatos passados, presentes e futuros, significativos nos negócios, 
e resultados da entidade, de importância para as pessoas nela 
interessadas. 

Fonte: Silva et al. (2017) 
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 A ITG 2002 (R1) sugere que no Balanço Patrimonial, a nome da conta Capital seja 
substituída por Patrimônio Social, constituinte do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço 
Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio 
Líquido e dos Fluxos de Caixa, as denominações lucro ou prejuízo sejam trocadas por 
superávit ou déficit do período, devido as ESFL terem finalidades sociais e não objetivarem o 
lucro.   
 
5 ESTUDOS ANTERIORES 

 
Por meio de uma análise dos estudos anteriores, foi observado que as pesquisas 

relacionadas a entidades religiosas precisam ser mais discutidas considerando sua 
relevância. Quando se trata de contabilidade aplicada ao Terceiro Setor, no geral, há poucos 
estudos abordando a temática. E quando se trata de entidades religiosas a carência é ainda 
maior, principalmente tratando-se a nível nacional. 

Carneiro, Oliveira e Torres (2011) desenvolveram um estudo com o objetivo de 
elaborar um diagnóstico sobre a prestação de contas, sob à luz da accountability, 
transparência e a importância dos demonstrativos contábeis em organizações pertencentes 
ao terceiro setor no município, tendo por base as associações sem fins lucrativos. Em seus 
resultados viram que a importância atribuída a prestação de contas e ao uso da contabilidade 
nesse processo é apenas por questão de exigência legal, como forma de firmar novos 
convênios e acordos e para a manutenção dos já existentes com órgãos governamentais. 

Em outro estudo desenvolvido por Ramos e Klann (2015), teve como objetivo analisar 
a qualidade da informação contábil divulgada das entidades brasileiras do Terceiro Setor. No 
qual seus principais resultados encontrados apontam para um baixo nível de evidenciação 
contábil e, consequentemente, de qualidade da informação contábil divulgada pelas 
organizações brasileiras do terceiro setor, quando comparadas às entidades do segundo 
setor. 

Souza (2016) trouxe como objetivo verificar se as demonstrações contábeis das 
fundações e associações situadas na cidade de Natal-RN atendem aos critérios estabelecidos 
pela ITG 2002. Apresentando como resultado, quanto à apresentação das demonstrações 
contábeis, percebeu-se que apenas o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado 
do Período foram divulgados nos três anos por 100% das associações e fundações. De um 
modo geral, considerou-se que os resultados obtidos foram satisfatórios, uma vez que as 
entidades investigadas atenderam a maioria dos requisitos com índices significativos ao longo 
do período analisado. 

Bettiol JR e Varela (2006), em seu estudo retrata a apresentação das demonstrações 
contábeis das instituições sem fins lucrativos nos EUA, traçando um paralelo com as utilizadas 
por organizações semelhantes e que estão sediadas no Brasil. No resultado foi possível 
verificar que a análise comparativa das demonstrações contábeis do Brasil com a dos Estados 
Unidos da América revelou que este último país está mais atento às especificidades das 
necessidades de informações dos usuários da Contabilidade no Terceiro Setor, resultado 
conjunto do trabalho de organismos reguladores, entidades de classe, organizações do 
Terceiro Setor e membros da sociedade. 

Silva et al. (2017), em seu estudo analisou que as práticas contábeis estabelecidas 
pela ITG 2002 (R1) não foram seguidas em sua totalidade na maioria dos templos religiosos 
do Estado do Pernambuco, que foi o alvo da sua pesquisa. Enfatiza ainda o não cumprimento, 
por parte dos templos religiosos, quanto as obrigações acessórias para obtenção da 
imunidade apontada na Constituição Federal, apenas 20% das entidades religiosas estudadas 
elaboraram as demonstrações contábeis e divulgaram suas informações por meio de notas 
explicativas, ressaltando a falta de transparência para com os doadores dos recursos e a 
comunidade  

No estudo de Freire (2015), foi analisado a forma de escrituração contábil nos anos de 
2013 e 2014 da Arquidiocese de Natal-RN. Demonstrou à não execução estabelecida pela 
ITG 2000 (R1); e destaca que não houve uma evolução significativa, dentro do período 
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analisado, na maneira como essas organizações realizam seus lançamentos contábeis. 
Portanto, concluiu que as instituições religiosas estudadas não estão em consonância com as 
normas da escrituração contábil. 

Nessa perceptiva, foi visto a importância da transparência e da relevância dessas 
entidades para a sociedade, motivando assim a realização do presente trabalho, no qual irá 
ser abordado se a Diocese está seguindo as normas estabelecidas para a elaboração das 
demonstrações contábeis, como também se estão divulgando suas informações nas notas 
explicativas, como manda a ITG 2002 (R1), assim como se estão seguindo a ITG 2000 (R1), 
em concordância com as normas de escrituração contábil.   
 
 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
A ciência tem como objetivo fundamental checar à veracidade dos fatos. Para um 

conhecimento ser considerado científico é necessário determinar o método que possibilitou 
realizar esse conhecimento. Esse método pode se definir como o caminho percorrido para 
atingir determinado fim (GIL, 2008). A perspectiva inerente aplicada nesse estudo, 
caracteriza-o como pesquisa descritiva, sendo seu agente de aplicação as organizações do 
Terceiro Setor, mais precisamente as instituições religiosas. 

Segundo os seus objetivos, esta pesquisa se configura como qualitativa, sendo 
caracterizada de maneira descritiva. Segundo Gil (2002), as pesquisas descritivas têm como 
objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, 
uma vez que foi necessário realizar a identificação das entidades que se classificam como 
Terceiro Setor. Quanto aos procedimentos, esse artigo concentra-se em uma pesquisa 
bibliográfica, por meio da análise de matérias que tratam o tema, como livros e artigos 
científicos, de pesquisa documental, utilizando relatórios contábeis de prestação de contas 
das entidades objeto do estudo, para identificar se os objetivos estão sendo atendidos de 
acordo com os itens exigidos pelas normas, além de entrevista semiestruturada a pessoa 
responsável pela contabilidade da Diocese. 

O universo da pesquisa é composto pelas Instituições Religiosas Católicas do Rio 
Grande do Norte, tendo como amostra uma Diocese desse estado. A amostra é não 
probabilística por acessibilidade. Sendo assim, foi analisada uma Diocese a qual reúne as 
informações contábeis e financeiras de outras Igrejas que estão sobre sua responsabilidade.  

Os dados da pesquisa são primários e secundários, aplicando entrevista 
semiestruturada e fazendo uso de uma análise documental, utilizando de um checklist 
sistemático, quanto ao cumprimento das recomendações de prestações de contas constantes 
nas normas relacionadas ao Terceiro Setor. A entrevista foi elaborada com 12 perguntas, 
dividindo-se em abertas e fechadas, na qual buscavam melhor conhecimento sobre a Diocese 
e o seu funcionamento, para melhor esclarecimento durante o estudo do caso. Indagando, do 
mesmo modo, no que diz respeito a prestação de contas e quais sistemas utilizados. Analisou, 
igualmente, se existem dificuldades enfrentadas pela contabilidade da Diocese com relação a 
circulação de informações contábeis entre as paróquias.    

Para a coleta de dados foram utilizados os anos de 2014, 2015 e 2016, analisando o 
Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, na qual, 
engloba todas as paróquias da Diocese no mesmo demonstrativo. Por meio do checklist, o 
colhimento dos dados resumiu-se a procura de informações que estivessem de acordo com a 
ITG 2000 (R1) e ITG 2002 (R1). Essa ferramenta foi empregada como meio de auxílio para 
verificação da conformidade das demonstrações analisadas com a norma vigente ao Terceiro 
Setor, obtendo com isso as informações necessárias. 

O checklist foi formulado utilizando a variável dummy, sendo empregado 1 (um) para 
as respostas que forem afirmativas, nos casos em que as demonstrações seguem às 
exigências estabelecidas pela norma vigente, e 0 (zero) para as respostas de caráter negativo, 
para aquelas que não estão de acordo. Foi distribuído em 3 blocos, o primeiro procura 
examinar os componentes dos registros contábeis que constam na prestação de contas, 
averiguando se está em conformidade com a Resolução CFC nº 1.330/11 – Interpretação 
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Técnica Geral -  ITG 2000 (R1) -  Escrituração contábil, com cinco variáveis analisadas. Uma 
delas averiguando se os registros contábeis da Diocese seguem a forma contábil, contendo 
datas dos registros contábeis, conta credora e devedora, histórico que represente a essência 
econômica da transação ou o código de histórico padronizado, o valor do registro contábil e 
as informações que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros que integram um 
mesmo lançamento contábil. O segundo analisa a uniformidade do plano de contas das 
paróquias da Diocese com relação a nomenclatura utilizada pela matriz, com dois aspectos 
analisados. E o terceiro verifica se elaboram os critérios de prestação de contas obrigatórias 
segundo a Resolução CFC nº 1.330/11 – Interpretação Técnica Geral - ITG 2002 (R1) - 
Entidade sem Finalidade de Lucros, com onze variáveis analisadas. No apêndice encontra-se 
a entrevista semiestruturada utilizada, assim como também, o checklist utilizados para coleta 
dos dados.  

Os dados foram transferidos para tabelas no Software Excel, no qual calculou-se o 
percentual dos resultados obtidos, através do somatório dos valores adquiridos com o uso do 
checklist, dividindo-os com o número total dos itens analisados.   

Uma vez que o objetivo principal do estudo é analisar se as Igrejas Católicas de uma 
Diocese do Rio Grande do Norte estão realizando sua prestação de contas de acordo com a 
Resolução CFC nº 1.330/2011 – ITG 2000 (R1) e Resolução CFC nº 1.409/2012 – ITG 2002 
(R1), os resultados obtidos foram analisados e confrontados entre si. 

 
 

7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Planejando alcançar os objetivos pretendidos com o estudo, na sequência serão 
apresentados e analisados os resultados obtidos com os dados primários, que foram 
levantados a partir de uma entrevista com a responsável pela contabilidade da Diocese. Em 
seguida, será apresentado e discutido os dados obtidos com o checklist adquiridos por meio 
da análise das demonstrações contábeis.   

 
 
7.1 Apresentação da Diocese  

 
  Durante a entrevista foi relatado o funcionamento da contabilidade de uma Diocese do 
Rio Grande do Norte. A contabilidade da Diocese é feita com a junção de todas os 
demonstrativos consolidados das demais paróquias pertencentes a Diocese em um só Balanço 
Patrimonial, assim como também a uma só Demonstração do Resultado do Período.  

As entradas e saídas dos recursos de cada paróquia são feitas em sua sede, pelas 
secretarias paroquiais, porém, foi relatada que a maior parte delas não são feitas por pessoas 
habilitadas para execução das práticas contábeis, ou seja, não possui curso técnico ou 
graduação em ciências contábeis. O que acarreta em muitos erros e resistências na utilização 
correta das informações contábeis. Não compreendem, muitas vezes, a importância de uma 
maior organização e detalhamento nos demonstrativos, ocasionando atrasos nas prestações 
de contas, devido os erros que devem ser retornados para as devidas correções. 

Identificando quais são os sistemas de controle e transparência utilizados pelas Igrejas 
da Diocese, foi informado que a prestação de contas das Igrejas para a sociedade, os fiéis e 
doadores, são feitas de forma individual, cada uma possui uma forma própria de divulgação. 
Seja por meio de murais fixados nas Igrejas, recorrendo a programas de rádio ou deixando 
disponíveis na secretaria da Igreja para quem interessar. Já para a Receita Federal são feitas 
as prestações de contas obrigatórias anuais e mensais para garantir a sua imunidade.   

O sistema contábil da Diocese é um mecanismo recente, 2005, se comparado com a 
existência da mesma, criada em 1934. Só com a mudança do episcopado foi introduzido uma 
prática mais detalhada da contabilidade, no qual começou do zero. Ocorrendo, assim, erros já 
no início da contabilidade, devido não possuírem informações necessárias a respeito dos 
movimentos anteriores a utilização do sistema contábil, principalmente, com relação ao 
patrimônio das Igrejas.  
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 Foi questionado se existe alguma perspectiva de progresso para a contabilidade da 
Diocese, visto que, foi observado várias necessidades diante a contabilização das Igrejas. 
Relatou-se, então, que um novo sistema integrado entre as paróquias, destinado 
especificamente para Igrejas, que será implantado no ano de 2018. Ocorrerá capacitação e 
treinamento com as secretarias paroquiais, buscando evitar erros simples que ocorrem com 
frequência.  
 
7.2  Conformidade com a Resolução CFC nº 1.330/2011 – ITG 2000 (R1) – Escrituração  
Contábil 
 
 A partir dos dados obtidos com o checklist foi construída a Tabela 1, na qual irá 
enfatizar os resultados relativos às formalidades da escrituração contábil. 
 

Tabela 01: Formalidades da escrituração contábil. 

Variáveis analisadas 2014 2015 2016 

Em idioma e em moeda corrente nacionais? 1 1 1 

Em forma contábil? 0 0 0 

Em ordem cronológica, dia, mês e ano? 0 0 0 

Com ausência de espaços em branco, entrelinhas, 
borrões, rasuras ou emendas 

1 1 1 

Livros contábeis com formalidades intrínsecas - serem 
encadernados; terem suas folhas numeradas 
sequencialmente; conterem termo de abertura e de 
encerramento assinados pelo titular ou representante 
legal da entidade e pelo profissional da contabilidade 
regularmente habilitado no Conselho Regional de 
Contabilidade 

0 0 0 

TOTAL 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

 Fonte: Dados da pesquisa.  

 
 Quanto as formalidades da escrituração contábil, foi observado que apenas 40% delas 
são realizadas pela Diocese. Conforme à forma de ser escriturada em idioma e em moeda 
corrente nacionais, foi constatado que cumpriram com o estabelecido na norma. Para estar 
de acordo com a forma contábil deve conter no mínimo as contas credoras e devedoras 
correspondentes, segundo as partidas dobradas. Não considerando tabelas informativas essa 
natureza contábil. Conforme foi analisado, a ausência de livros auxiliares de caixa, utilizando-
se apenas de tabelas informativas de receitas e despesas para prestações de contas. 
 Não são utilizados de ordem cronológica de dia, mês e ano, empregando uma ordem 
relacionada a atividades para as prestações de contas. A variável “ausência de espaços em 
branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas” foi considerada praticada devido a 
escrituração contábil ser feita de forma eletrônica. Porém, demonstra uma falha para a norma 
contábil, considerando que segure os livros contábeis ser não digitais.  
 Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Contábil e o Livro Razão, é sugerido 
ser não digitais, como já dito, com algumas formalidades intrínsecas, entre elas ser 
encadernado e terem folhas numeradas sequencialmente. Como consta no item 9 da ITG 
2000. Contudo, foi observado que a diocese não dispõe destes. Entretanto, o item 10 da ITG 
2000, menciona os livros contáveis obrigatórios de forma digital, com formalidades 
específicas, como serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da 
contabilidade regularmente habilitado, sendo esse o adotado pela diocese.  
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7. 3 Uniformidade do plano de contas das paróquias da Diocese com relação a 
nomenclatura utilizada pela matriz 
 
 A uniformidade na nomenclatura no plano de contas é um requisito para uma melhor 
organização e assimilação da prestação de contas entre as paróquias e a matriz. 
Ocasionando, assim, um número menor de inconsistências durante a elaboração dos 
demonstrativos, por melhorar o entendimento para o setor de contabilidade responsável. 

A Tabela 02 aponta os dados pertencentes à uniformização da nomenclatura utilizada. 
 

Tabela 02: Uniformidade do plano de contas das paróquias da Diocese com relação a nomenclatura 
utilizada pela matriz 

Variáveis Analisadas 2014 2015 2016 

Uniformização na nomenclatura das despesas 1 1 1 

Uniformização na nomenclatura das receitas 1 1 1 

TOTAL 2/2 2/2 2/2 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
   Durante a análise, foi observado que as nomenclaturas estão seguindo 100% uma 
uniformização, porém, divergem apenas em contas particulares, na qual são utilizados por 
algumas paróquias e outras não. Embora constatado uma pequena quantidade de variação 
de nomes atribuídos a receitas. A diversificação da nomenclatura das despesas é bem maior, 
no entanto, utilizados pela maior parte das paróquias. 
 Vale salientar que os demonstrativos contábeis são incorporados em um único 
balanço, obrigando assim as paróquias a terem essa uniformização, para não ocasionar 
divergências durante a elaboração.  
 
7.4   Conformidade com a Resolução CFC nº 1.330/2011 – Interpretação Técnica 
Geral - ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros 
 
 A Tabela 03 foi produzida por meio dos resultados encontrados no checklist que 
buscavam verificar se a Diocese estava elaborando os critérios de prestação de contas 
obrigatórias segundo a Resolução CFC nº 1.330/2011. 
 

Tabela 03: Critérios obrigatórios de Prestação de Contas 

Exigências legais 2014 2015 2016 

A entidade apresentou o Balanço Patrimonial? 1 1 1 

A entidade apresentou a Demonstração do Resultado do 

Período? 

1 1 1 

A entidade apresentou a Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido? 

0 0 0 

A entidade apresentou a Demonstração dos Fluxos de 

Caixa? 

0 0 0 

A entidade apresentou as Notas Explicativas? 0 0 0 

As doações e as subvenções recebidas para custeio e 

investimento são reconhecidas no resultado? 

0 0 0 

Os registros contábeis evidenciam as contas de receitas e 

despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de 

forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais 

como educação, saúde, assistência social e demais 

atividades? 

0 0 0 

As contas de receitas e despesas estão sendo registradas 

de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade? 

1 1 1 



13 

O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio 

Social? 

1 1 1 

O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, 

deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio 

Líquido. Houve superávit com restrição e atende ao item? 

0 0 0 

Elaboram as divulgações mínimas das Notas Explicativas? 0 0 0 

TOTAL 4/11 4/11 4/11 

 Fonte: Dados da pesquisa.  

 
 O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil fundamental a qualquer tipo de 
organização, seja ela lucrativa ou não. Considerada uma “fotografia” da entidade em um 
determinado período, demonstrando, de forma sucinta, a situação econômica, financeira e 
patrimonial da mesma (OLAK; NASCIMENTO, 2010). O balanço patrimonial é uma das 
demonstrações elaboradas pela Diocese, visto sua grande importância na geração de 
informações úteis no que diz respeito a situação patrimonial e financeira. 
 A “Demonstração do Resultado do Exercício” ou “Demonstração do Superávit ou 
Déficit”, busca evidenciar todas as atividades desenvolvidas durante um determinado período, 
tendo como resultado lucro ou prejuízo em entidades com fins lucrativos, para a Diocese, que 
é uma entidade sem fins lucrativos, tem-se como resultado, superávit ou déficit. É elaborado 
pela contabilidade da Diocese a demonstração do resultado do período, obtendo um controle 
e expondo suas atividades produzidas.  
 A Diocese não apresentou a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social.  A 
elaboração dessa demonstração só é obrigatória para as companhias abertas, mesmo sendo 
de grande utilidade, e existindo a orientação de elaborá-la, para fornecer a movimentação 
ocorrida ao longo de determinado espaço de tempo nas inúmeras contas que compõem o 
patrimônio social. 
 Como já foi dito anteriormente, as Igrejas possuem uma tabela informativa de receitas 
e despesas, não sendo considerada uma Demonstração de Fluxo de Caixa. Não significando 
uma demonstração obrigatória para fins fiscais, a elaboração da mesma serve como uma 
necessidade administrativa, um mecanismo de apoio ao processo de tomada de decisão e 
controle gerencial (OLAK; NASCIMENTO, 2010).  
 As Notas Explicativas têm por objetivo auxiliar os usuários a compreender as 
demonstrações contábeis, contendo informações acerca da base para elaboração, assim 
como retratar informações adicionais relevantes para a compreensão de quaisquer dessas 
demonstrações (SLOMSKI et al.,2012). A contabilidade da Diocese formula as notas 
explicativas de maneira básica, considerando apenas algumas informações, não como é 
sugerida para a sua elaboração, portanto, não considerada como notas explicativas. 
 Durante a análise observou-se que as doações e subvenções recebidas para custeio 
e investimentos não são reconhecidas no resultado, como sugere o reconhecimento na ITG 
2002 (R1). Bem como, não estão sendo evidenciadas as contas de receitas e despesas, com 
e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de 
atividades. 
 Já suas receitas e despesas do período estão sendo separadas e identificadas por 
atividades. Assim como, o valor do superávit ou déficit está sendo incorporado e identificado 
ao Patrimônio Social da Diocese. Contudo, não constava superávit com restrição para ser 
reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido Social. 
 As notas explicativas não são elaboradas da forma que é sugerida, como mencionado 
anteriormente. Assim como ela não é elaborada da forma correta, do mesmo modo não é 
divulgada. Feita de modo simples apenas para esclarecimentos internos. Uma deficiência 
relativa a transparência da entidade, já que as notas explicativas auxiliam aos doadores na 
tomada de decisões referente as suas doações.  
 Analisado todas as variáveis, pode-se perceber que apenas 36,36% dos critérios de 
prestação de contas obrigatórias segundo a ITG 2002 (R1) é praticada pela Diocese. 
Correspondendo apenas aos princípios básicos da contabilidade.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

A prestação de contas das entidades sem fins lucrativos é uma maneira de tornar 
público os trabalhos desenvolvidos por elas, as quais dependem muitas vezes da contribuição 
da sociedade para seu desenvolvimento, ocasionando assim a necessidade de transparência 
das suas aplicações e atividades. Devendo, desse modo, a contabilidade da Diocese elaborar 
seus demonstrativos e registros contábeis satisfazendo não só os usuários internos da 
Diocese, mas também aos externos, a comunidade.  

Esta pesquisa buscou analisar se uma Diocese do Rio Grande do Norte está 
realizando sua prestação de conta de acordo com a Resolução CFC nº 1.330/2011 – 
Interpretação Técnica Geral -  ITG 2000 (R1) e Resolução CFC nº 1.409/2012 – Interpretação 
Técnica Geral - ITG 2002 (R1).  

Para isso foram analisados os demonstrativos contábeis referentes aos anos de 2014, 
2015 e 2016, contudo, não mostraram avanço no decorrer desses anos, revelando que a 
contabilidade usa a mesma forma de escrituração contábil e prestação de contas a algum 
tempo, sem ocorrer mudanças significativas. Foi mencionado que ocorreria uma alteração 
para o ano de 2018. 

Pode-se concluir que os objetivos do estudo foram alcançados, analisando os 
seguintes resultados: a prestação de contas é feita de forma individual realizada por cada 
paróquia, sem seguir um protocolo uniforme, preparado pelas secretarias paroquiais a qual é 
responsável pelas entradas e saídas de sua paróquia. Não sendo elaborada e divulgada 
segundo a ITG 2002 (R1). 

Verificou-se uniformidade da nomenclatura utilizada pelas Igrejas com relação a 
nomenclatura utilizada pela matriz, obtendo o resultado de uniformidade 100%, uma vez que 
as demonstrações contábeis são feitas conjuntamente, incorporadas todas as paróquias em 
um só demonstrativo. Obrigando-as a utilizar a mesma nomenclatura para não ocorrer 
divergências nas divulgações. 

Quanto a escrituração contábil, segundo a Resolução CFC nº 1.330/11 – ITG 2000 
(R1), contatou-se que seguem apenas 40% dos critérios estabelecidos, não utilizando da 
forma contábil para a prestação de contas, bem como, não utilizando a ordem cronológica de 
dia, mês e ano. Mostrando assim não possuírem grande rigor para obter uma maior 
transparência e fidedignidade com as contas paroquiais. 

Conforme as normas das prestações de contas obrigatórias segundo a Resolução 
CFC nº 1.330/11 - ITG 2002 (R1), o estudo certificou-se que apenas 36,36% são praticadas 
pela Diocese. Elaborando o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, 
separando por atividades suas receitas e despesas, identificando e incorporando o superávit 
ou déficit no patrimônio social, considerados apenas preceitos fundamentais na contabilidade. 

De modo geral, o estudo conclui que a Diocese não está realizando sua prestação de 
contas conforme o estabelecido pela Resolução CFC nº 1.330/2011 -  ITG 2000 (R1) e 
Resolução CFC nº 1.409/2012 - ITG 2002 (R1). Entretanto, utilizam-se de uma forma 
simplificada de prestação de contas e escrituração contábil, controlando suas circulações 
financeiras, de caixa e patrimoniais.  

Os estudos de Freire (2015) e Silva et al. (2017), mostraram semelhança nos 
resultados encontrados, observando que as entidades religiosas não estão seguindo, em sua 
totalidade, aos critérios estabelecidos nas ITG 2000 (R1) e ITG 2002 (R1), bem como, não 
houveram avanços significativos nos períodos estudados, mostrando assim que a 
contabilidade das entidades religiosas não está buscando evolução.  

Para a Diocese, mais especificamente a o setor contábil, recomenda-se um estudo e 
adaptação as normas contábeis referidas nesse trabalho, para um aperfeiçoamento e 
transparência, melhorando, assim, o desempenho e qualidade da contabilidade. Mostrando 
uma melhor prestação de contas aos fiéis e todos envolvidos na Diocese.    

Sugere-se que estudos futuros possam ampliar a amostra, abrangendo outras 
entidades sem fins lucrativos que compõem o terceiro setor, inclusive outras convenções 
religiosas. Verificar também em outros Estados e Municípios a aderência das instituições 
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religiosas católicas as ITG 2000 (R1) e ITG 2002 (R1), confrontando se a prática de não 
adesão as normas são comuns em contexto nacional.    
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APÊNDICE  

 

ENTREVISTA  

Pesquisa: Accountability: Um estudo acerca da Prestação de Contas em uma Diocese 
do Rio Grande do Norte 
 

Identificação do respondente 

Nome: 

Cargo: 

 

1. Como funciona a contabilidade da diocese? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Quantas paróquias estão ligadas a diocese? 

__________________________________________________________________________ 

3. Como é registrado a Demonstração dos Fluxos de Caixa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Existe um profissional com registro no CRC que elabora as informações 

contábeis? 

(   ) SIM   (   ) NÃO 

5. Há um profissional responsáveis pelo setor financeiro de cada paróquia 

pertencente a diocese?  

(   ) SIM   (   ) NÃO 

6. Como funciona o setor financeiro das paróquias? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Existe dificuldade na circulação das informações contábeis entre a 

contabilidade das paróquias e a contabilidade da diocese? 

(   ) SIM   (   ) NÃO 

Motivo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



20 

8. As paróquias possuem sistema de prestação de contas? 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

9. Qual sistema de prestação de contas utilizados pelas paróquias? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. A partir de quando foi implantado um sistema contábil na diocese? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. Houve dificuldade para implantação de um sistema contábil na diocese? 

(   ) SIM   (   ) NÃO 

Motivo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12. Existe uma perspectiva de progresso na contabilidade da diocese? 

(   ) SIM   (   ) NÃO 

Especificar: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 

Checklist 

Bloco 01 – Examinar os componentes dos registros contábeis que constam na prestação de 

contas, averiguando se está em conformidade com a Resolução CFC nº 1.330/2011 – 

Interpretação Técnica Geral -  ITG 2000 (R1) -  Escrituração contábil; 

Exigências legais 1 0 

Em idioma e em moeda corrente nacionais?   

Em forma contábil?   

Em ordem cronológica, dia, mês e ano?   

Com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, 

rasuras ou emendas. 

  

Livros contábeis com formalidades intrínsecas - serem 

encadernados; terem suas folhas numeradas 

sequencialmente; conterem termo de abertura e de 

encerramento assinados pelo titular ou representante legal da 

entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente 

habilitado no Conselho Regional de Contabilidade 

  

 

Bloco 02 – Analisar a uniformidade do plano de contas das paróquias da Diocese com relação 

a nomenclatura utilizada pela matriz; 

Variáveis Analisadas 1 0 

Uniformização na nomenclatura das despesas   

Uniformização na nomenclatura das receitas   

 

Bloco 03 – Verificar se elaboram os critérios de prestação de contas obrigatórias segundo a 

Resolução CFC nº 1.330/2011 – Interpretação Técnica Geral - ITG 2002 (R1) - Entidade sem 

Finalidade de Lucros. 

Exigências legais 1 0 

A entidade apresentou o Balanço Patrimonial?   

A entidade apresentou a Demonstração do Resultado do 

Período? 

  

A entidade apresentou a Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido? 

  

A entidade apresentou a Demonstração dos Fluxos de Caixa?   
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A entidade apresentou as Notas Explicativas?   

As doações e as subvenções recebidas para custeio e 

investimento são reconhecidas no resultado? 

  

Os registros contábeis evidenciam as contas de receitas e 

despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma 

segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como 

educação, saúde, assistência social e demais atividades? 

  

As contas de receitas e despesas estão sendo registradas de 

forma segregada, identificáveis por tipo de atividade? 

  

O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio 

Social? 

  

O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, 

deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio 

Líquido. Houve superávit com restrição e atende ao item? 

  

Elaboram as divulgações mínimas das Notas Explicativas?   

 


