
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE EM ORGANIZAÇÕES DO 

TERCEIRO SETOR 

SILVA, Sandrelly Roberto da1 

SILVA, Ana Carolina Miranda Gomes Vieira da2 

RESUMO 

O presente trabalho objetivou entender a evolução da aplicação da contabilidade em 
organizações do Terceiro Setor. Para tanto foi utilizada a técnica da pesquisa 
documental e bibliográfica, utilizando artigos, monografias, livros e leis, com o intuito 
de realizar uma análise histórica da evolução da aplicação da contabilidade em 
organizações do Terceiro Setor. Foram abordadas questões sobre a origem, a 
evolução da aplicação da contabilidade e a criação de leis e normas desse 
segmento. Estudou-se, também, o financiamento dessas entidades, pois é por meio 
dele que ela consegue manter seus beneficiados, trabalhar com máxima eficiência e 
transparência. Como principais achados estão o fato de que as igrejas tiveram um 
papel fundamental nesse contexto histórico e que, embora tamanha seja a evolução 
do Terceiro setor, algumas leis ainda precisam ser mudadas, sendo esse cenário 
apenas o início das mudanças mais significativas.  
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade civil está organizada em três setores, sendo eles: o Primeiro 

Setor, que é composto por entes da Administração Pública, o Segundo Setor, que é 

integrado pelas empresas privadas, e o Terceiro Setor, onde estão incluídas as 

entidades privadas que visam ajudar os interesses públicos sem fins lucrativos. 

Com o passar dos anos, o Terceiro Setor evoluiu, e tem se tornado cada vez 

mais importante para a sociedade, prestando diversos tipos de serviços e atuando 

em diversas áreas, como por exemplo, em igrejas, hospitais, proteção ao meio 

ambiente, questões culturais, e etc. 

Mesmo sendo um setor que não tem como fim o lucro, ele funciona como uma 

empresa normal, na qual passa por um processo econômico, necessitando assim de 
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controle. Diante disso, surge o seguinte questionamento: como a contabilidade é 

aplicada no Terceiro Setor? 

O objetivo principal deste trabalho foi realizar uma análise histórica da 

evolução da aplicação da contabilidade no Terceiro Setor. Assim, primeiramente 

será verificado como se deu a origem do Terceiro Setor; depois será feita uma 

análise histórica da contabilidade dentro do Terceiro Setor, como a contabilidade 

começou sendo aplicada e as mudanças que ocorreram no decorrer dos anos, por 

fim, entender como ela é aplicada hoje em dia, para sua máxima transparência. 

Para o desenvolvimento deste trabalho será realizado um levantamento 

bibliográfico, utilizando livros, revistas, artigos, monografias, meios eletrônicos, leis, 

entre outros. 

2 TERCEIRO SETOR 

A expressão “Terceiro Setor” vem da tradução do termo em inglês “third 

sector”, que nos Estados Unidos é utilizado como “organizações sem fins lucrativos”. 

Na Inglaterra, utiliza-se legalmente a expressão “caridades”, o que mostra a origem 

histórica medieval do termo e ressalta o grande aspecto de obrigação religiosa. 

Também é muito utilizado o termo “filantropia”, porém com um conceito mais 

moderno e humanista (ALBUQUERQUE, 2006). 

Ainda de acordo com Albuquerque (2006), na Europa continental era 

predominante a expressão “organizações não governamentais” - ONGs. No Brasil e 

na América Latina se utiliza o termo “sociedade civil”, que pode ser entendida como: 

“um conjunto de associações e organizações livres, não pertencentes ao Estado e 

não econômicas que, entretanto, têm comunicação com o campo público e com os 

componentes sociais” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 18).   

O autor Naves (2003, p. 574) traz uma definição do que é o Terceiro Setor, 

afirmando ser “um conjunto de atividades de interesse público, espontâneas, não 

governamentais e não lucrativas realizadas em benefício geral da sociedade, 

independentemente dos demais setores (Estado e Mercado), embora possa ou deva 

receber deles colaboração”. 

Araújo (2006, p. 4) reitera dizendo que: “sindicatos, associações, igrejas, 

cooperativas ou quaisquer outras organizações que fazem contraponto ao capital, 
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que não distribuam seu patrimônio aos associados, que ajam independentemente do 

estado e de forma autônoma em relação a este, são organizações do terceiro setor”. 

Segundo Souza (2013) o Terceiro Setor surgiu com o objetivo de “promover o 

bem coletivo”, ajudando as pessoas a criar diretrizes para que a sociedade fosse 

mais justa, democrática e ambientalmente mais sustentável. Ainda de acordo com 

ela, o Terceiro Setor é composto em todo o mundo por entidades sem fins lucrativos, 

e suas atividades devem complementar as ações do Estado.  

Vale salientar que “’os lucros’ que possam conquistar em suas atividades não 

são distribuídos entre seus membros, mas, em princípio, reinvestidos na própria 

organização para a melhoria da qualidade dos serviços" (COELHO, 2000, p. 65). Por 

esse motivo o Terceiro Setor também é conhecido ou chamado de “sem fins 

lucrativos”.  

Albuquerque (2006) fala que a evolução do Terceiro Setor não ocorreu de 

forma homogênea no mundo, pois cada lugar preserva um tipo de cultura e hábito 

diferente dentre as outras, por causa dessa diversidade, verifica-se o reflexo na 

forma como a organização e a atuação do Terceiro Setor é vista hoje em dia. 

O surgimento do Terceiro Setor está fortemente ligado ao caráter religioso. Na 

Europa, na América do Norte e na América Latina, os movimentos associativos 

tiveram início nos séculos 16 e 17, primeiramente com caráter religioso ou político 

(ABREU, 2010). De acordo com Coelho (2000, p. 31) "os valores religiosos sempre 

foram um bom terreno para o desenvolvimento do setor voluntário". Segundo Ebsen 

(2003) isso ocorreu porque a igreja sempre pregou amor ao próximo, o que era de 

grande valia para o trabalho voluntário e consequentemente uma grande ajuda ao 

próximo, sendo assim até hoje em diversas religiões, não só a católica.  

No decorrer dos séculos a situação do Terceiro Setor pouco mudou, porém a 

partir dos anos 1800 surgiram as associações e os sindicatos dos trabalhadores. A 

relação da sociedade civil e do setor privado modificou. Nesse período os 

movimentos associativos adotaram uma forma única de atuação, em que a Igreja e o 

Estado determinavam os limites (ALBUQUERQUE, 2006). 

Contudo, foi nas décadas de 70 e 80 que a igreja assumiu um papel 

importante em relação aos movimentos sociais, que nessa época se articulavam 
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contra o estado autoritário (EBSEN, 2003). De acordo com Albuquerque (2006), 

durante a década de 70 as organizações atuaram pela restauração da democracia 

em certos países, exercendo atividades em prol do bem comunitário, ofertando 

assistência e serviços voltados para a saúde, educação e etc. 

Em 1916, as entidades passaram a ter sua existência jurídica garantida após 

o Código Civil (Lei no 3.071/1916), como associações, fundações e sociedades civis 

sem fins econômicos (Brasil, 1916). Porém, segundo Resende (2006), pela nossa lei 

regulamentadora das relações privadas, atualmente, as duas únicas pessoas 

jurídicas com natureza jurídica de direito privado e de fins não econômicos são 

associações3 e fundações4. 

A partir do final da década de 80 o Brasil vivencia a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que tem como princípio a participação da sociedade 

na área pública, formalizando, assim, que as atividades públicas não eram apenas 

de responsabilidade do Estado, mas também da sociedade (EBSEN, 2003).  

Em 1991 foi criada a Associação Brasileira de ONGs (ABONG), que teve sua 

origem a partir de organizações com perfil político caracterizado pela resistência ao 

autoritarismo; consolidação de novos sujeitos políticos e movimentos sociais; busca 

de alternativas de desenvolvimento ambientalmente sustentáveis e socialmente 

justas; luta contra as desigualdades sociais, econômicas, políticas e civis; a 

universalização e construção de novos direitos e a consolidação de espaços 

democráticos de poder. (ABONG, 2018) 

 Silva (2010) apud Pereira (2003) afirma que dentro do universo da Abong 

habitavam “as ONGs mais antigas e tradicionais do Brasil [como a Fase, fundada na 

                                                           
3 Associação: agrupamento de pessoas, que visam ao benefício de uma coletividade, portanto, não 
tem interesse econômico, ou fim lucrativo para os associados ou administradores; 

4 Fundação: um patrimônio que alguém separa do que lhe pertence para beneficiar outras pessoas 
que não o instituidor ou os administradores da entidade e que só pode perseguir fim lícito e não 
lucrativo (RESENDE, 2006, p. 18). 

De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 62 do Código Civil de 2002, com a redação dada 
pela Lei nº 13.151, de 2015, a fundação somente poderá constituir-se para fins de:  

I – assistência social; II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; III – 
educação; IV – saúde; V – segurança alimentar e nutricional; VI – defesa, preservação e conservação 
do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; VII – pesquisa científica, 
desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; VIII – promoção da ética, da 
cidadania, da democracia e dos direitos humanos; IX – atividades religiosas. 
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década de 60, e o Ibase, na de 80] e com maior orçamento, relativa estabilidade 

quanto às fontes de financiamento, credibilidade na relação com a cooperação 

internacional e capacidade de captação de recursos” por esse motivo favoreceu a 

projeção na mídia, o que causou um impacto social positivo de suas associadas. 

Albuquerque (2006) em seu livro traz um estudo da Global civil society – 

Dimensions of the nonprofit sector, no qual aponta alguns desafios para as 

organizações de Terceiro Setor para o início do século XXI, estando eles divididos 

da seguinte maneira: 

● América Central e Oriental: melhorar a legitimidade das organizações,  

desenvolver recursos humanos, físicos e materiais.  

● Países desenvolvidos: renovar as estratégias, garantir efetividade e 

responsabilidade financeira, promover a integração internacional levando em 

conta a globalização.  

● América Latina: tornar o terceiro setor uma realidade, treinar e capacitar os 

profissionais e voluntários atuantes nas organizações, e formar parcerias com 

o governo e setor privado.  

O autor ainda traz outra pesquisa por base o estudo comparativo da Johns 

Hopkins University, mostrando que, apesar dos desafios, o crescimento ocorrido nos 

últimos anos do terceiro setor se deve: à amplitude e gravidade do que se chamou 

“crise do Estado”; ao aumento do número da abrangência e das áreas de atuação 

das organizações do terceiro setor; e ao “Consenso de Washington”. Completando 

ele diz que a terceira revolução industrial, a revolução das comunicações e a 

mudança da agenda de financiamento internacional também foram fatores 

macroeconômicos e sociais que influenciaram o crescimento do Terceiro Setor 

(ALBUQUERQUE, 2006). 

Por fim, para Albuquerque (2006) mesmo após vários dados de levantamento 

de pesquisa feitos sobre o Terceiro Setor, ele chegou a conclusão que esse continua 

como “continente perdido”, invisível para várias áreas da sociedade, inclusive 

políticos, empresários, mídia, imprensa e até mesmo para os cidadãos. 

3 CONTABILIDADE E O TERCEIRO SETOR 

As informações são muito importantes dentro de uma organização. Para a 

tomada de decisão é necessário que a organização tenha um banco de dados para 
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que, a partir deste momento, seja analisada qual a melhor decisão a ser tomada. É 

imprescindível que a instituição possua um bom gerenciamento, tenha controle 

sobre suas contas, registros contábeis, financeiros, recursos humanos, dentre outros 

(SOUZA, 2013). 

Iudícibus, Martins e Gelbcke (2006, p. 48) trazem uma definição sobre o que é 

contabilidade:  

A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação 
destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de 
natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à 
entidade objeto de contabilização. 

Sendo assim percebe-se que a contabilidade anda em conjunto com um 

processo de informação, para que o usuário final possa se beneficiar de suas 

informações, para possíveis tomadas de decisão. 

A contabilidade tem um papel de grande importância dentro de todos os 

setores existentes, desde as empresas com fins lucrativos até aquelas que não 

possuem fins lucrativos. Imeton (2008) considera que a contabilidade é uma forma 

de contribuir para a melhoria do Terceiro Setor. 

Imeton (2008) apud Soares, Catão e Libonati (2004, p. 15) em seu texto, traz 

algumas ferramentas consideradas importantes para a gestão das entidades do 

Terceiro Setor, são elas: melhoria no acesso às informações, melhoria na 

produtividade, melhoria na tomada de decisões, estímulo de maior interação entre 

os tomadores de decisões, fornecimento de melhores projeções dos efeitos das 

decisões, melhoria na estrutura organizacional, redução do grau de centralização, 

melhoria na adaptação da entidade para enfrentar os acontecimentos não previstos, 

otimização na prestação dos produtos e serviços, melhor interação com 

fornecedores e financiadores, e melhoria no planejamento fiscal-tributário. 

Visto isso, nota-se que a contabilidade aliada ao Terceiro Setor pode trazer 

grandes benefícios as entidade para tomadas de decisões mais seguras (Imeton 

(2008) apud Soares, Catão e Libonati (2004, p. 15)). 

Imeton (2008) apud FASB (1990) diz que os usuários das informações 

contábeis do Terceiro Setor são os doadores, associados que participam da 

entidade e aportam recursos através de taxas, mensalidades e anuidades, até 

mesmo o governo, que necessita dessas informações fiscais e sociais para 
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levantamento de estatísticas. Por esse motivo, nota-se a necessidade da 

transparência nas ações realizadas pelas entidades de Terceiro Setor.   

Campos (2003, p.27) reitera afirmando que: "O aumento do volume dos 

recursos arrecadados pelas entidades do terceiro setor sem fins lucrativos é 

acompanhado por uma maior necessidade de transparência quanto a sua 

aplicação."  

Para que isso ocorra e para que exista maior confiabilidade entre os clientes5 

e as entidades, existem normas contábeis que devem ser seguidas, mesmo aquelas 

que têm sede no exterior, porém atuando no Brasil, devem segui-las. Oliveira e 

Durãs (2014) trazem algumas: NBC T 2.2 - Da Documentação Contábil, que diz que 

a entidade é obrigada a realizar a escrituração de seus documentos contábeis, 

esses documentos podem ser interno, quando gerados na própria entidade, ou 

externo quando for gerado por terceiro, a entidade ainda deve conservar em boa 

ordem essa documentação contábil. NBC T 2.5 - Das Contas de Compensação, 

essas contas constituem de sistema próprio e obrigatório, nos casos em que a 

obriguem, devendo ser registrados os atos relevantes. NBC T 3 - Conceito, 

Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações Contábeis, essas 

demonstrações são retiradas dos livros, registros e documentos que compõem a 

entidade, que devem obedecer às normas e princípios fundamentais da 

contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade. NBC T 4 - Da 

avaliação Patrimonial, norma esta que estabelece as regras de avaliação dos 

componentes do patrimônio de uma entidade. NBC T 6 - Da Divulgação das 

Demonstrações Contábeis, tendo como objetivo fornecer um conjunto mínimo de 

informações de natureza patrimonial financeira, econômica, fiscal, social, para que 

os usuários possam ter conhecimento da situação da entidade. NBC T 10 - Aspectos 

Contábeis de Entidades Diversas, sendo elas: NBC T 10.4 Fundações; NBC T 10.18 

- Entidades Sindicais e Associações de Classe; NBC T 10.19 - Entidades sem Fins 

Lucrativos, que de acordo com Imeton (2008) apud Brasil (1998) o Decreto n.º 2.536, 

de 6 de abril de 1998,  exige, em seu artigo 4.º para que seja concedido o Certificado 

                                                           
5 Para Drucker (2001, p. 23), clientes são aqueles que “devem ser satisfeitos para que a organização 
alcance resultados”. Ele traz dois tipos de clientes, no quais os clientes primários são os que a vida 
foi transformada pelas ações da organização, e os secundários são aqueles que trabalham pela 
entidade. Ainda segundo ele, os doadores são chamados de clientes, para essas entidades, contudo 
eles só investem em instituições nas quais as ações são concretizadas. 
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de Entidades sem Fins Filantrópicos que a pessoa jurídica apresente as seguintes 

“demonstrações financeiras”: balanço patrimonial; demonstração de resultado do 

exercício; demonstração de mutação do patrimônio; demonstrações das origens e 

aplicações do recurso; e notas explicativas. E o NBC T 19.4 - Incentivos Fiscais, 

Subvenções, Contribuições, Auxílios e Doações Governamentais, que estabelecem 

procedimentos contábeis e informações mínimas a serem divulgadas em notas 

explicativas pelas entidades privadas que recebem incentivos fiscais, subvenções, 

contribuições, auxílios e doações governamentais. 

Além dessas normas, a base da contabilidade é regida pelas Leis das 

Sociedades por Ações – Lei 6404/1976, porém deverá haver algumas adaptações 

no que diz respeito às contas utilizadas. 

Segundo o Manual de Administração Jurídica, Contábil e Financeira para 

Organizações Não Governamentais (ABONG, 2018) atualmente é possível que as 

entidades do Terceiro Setor também tenham alguns títulos e certificações para que 

existam alguns benefícios, sendo eles: 

● Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)6  

● Declaração de Utilidade Pública Federal7 

● Organização Social (OS)8   

● Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.9 

                                                           
6 Lei Federal n.º 9.790/99 - Trata da qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo 
de Parceria, e dá outras providências. 
Decreto n.º 3.100/99 - Regulamenta a Lei no 9.790, de 23 de março de 1999  
Portaria MJ n.º 361/99 - Visa regulamentar os procedimentos para a qualificação de pessoas jurídicas 
de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público  
Portaria SNJ n° 24/07 
7 Lei n.º 91, de 28 de Agosto de 1935 - Determina regras pelas quais são as sociedades declaradas 
de utilidade publica pela União.  
Decreto n.º 50.517 de 02 de Maio de 1961 - Regulamenta a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, que 
dispõe sobre a declaração de utilidade pública federal. 
8 Lei 9.637, de 15 de maio de 1998 - Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações 
sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que 
menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências. 
9 Lei Nº 12.101, de 27 de Novembro de 2009 -  Dispõe sobre a certificação das entidades 
beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a 
seguridade social; e dá outras providências.  
Decreto. 237, de 20 de julho de 2010 - Regulamenta a Lei 12.101/09  
Lei Nº 8.742, de 7 de Dezembro de 1993 - Trata da organização da Assistência Social (LOAS)  
Lei Nº 8.212, de 24 de Julho de 1991 - Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui 
Plano de Custeio, e dá outras providências e trata em seus artigos 22 e 23 da isenção do pagamento 
da contribuição, a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social (cota patronal) por parte das 
entidades que cumpram os requisitos necessários à obtenção da certificação das entidades 
beneficentes de assistência social – CEBAS. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9790.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3100.htm
http://www.fazenda.gov.br/spe/publicacoes/reformasinstitucionais/sintesedalegislacao/portaria/Portaria%20361.99.pdf
http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7bBB904395-5000-4150-A0F5-AC5D6CD16ECD%7d&ServiceInstUID=%7b59D015FA-30D3-48EE-B124-02A314CB7999%7d
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/L0091.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/L0091.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d50517.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9637.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7237.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm
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As entidades do Terceiro Setor por desempenharem um papel tão importante 

na sociedade têm ganhado benefícios do governo, como foi visto anteriormente, 

porém há outros tipos de benefícios, como por exemplo: a isenção de impostos, 

imunidade, e a possibilidade de receber recursos, por meio de convênios, contratos, 

subvenções sociais. Mas para que isso ocorra, é necessário que a entidade siga a 

lei (IMETON, 2008).  

Imeton (2008) apud Resende (2003) traz uma diferença entre a isenção e a 

imunidade de uma organização: 

[....] imunidade é a renúncia fiscal ou vedação da cobrança de tributo 
estabelecida em sede constitucional, ou seja, ainda que o termo utilizado na 
Constituição seja isenção, como é o caso de contribuições para a 
previdência social (art. 195, § 7°), na verdade se trata de imunidade. [....] 
isenção é a dispensa de recolhimento de tributo que o Estado concede a 
determinadas pessoas e em determinadas situações, através de leis infra-
constitucionais (RESENDE, 2003, p. 1).   
 

Soldi et al. (2007) dizem que para usufruir desta isenção é necessário que 

essa entidade apresente o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

(CEBAS), que tem duração de 3 anos, podendo ser renovado por período igual 

desde que a entidade não tenha feito nenhuma falta grave. Ainda de acordo com 

eles, esse certificado pode ser cancelado a qualquer momento mediante 

descumprimento dos requisitos pré-estabelecidos anteriormente. 

CONCLUSÃO 

Diante do que foi visto pode-se, de fato, afirmar que a evolução do Terceiro 

Setor foi muito considerável com o decorrer dos anos. As igrejas tiveram papel 

fundamental nesse contexto histórico. Embora tamanha seja sua evolução algumas 

leis ainda precisam ser mudadas, esse é apenas o início dessas mudanças. 

O Terceiro Setor hoje é visto como uma nova realidade, uma nova forma de 

ajudar quem precisa e a maioria das pessoas consegue ter consciência disso, 

muitas pessoas hoje se voluntariam, prestando serviços em diversas áreas da 

sociedade. 

As entidades trabalham com o que ganham, prestando cada vez mais 

serviços e trazendo benefícios à sociedade. Recebem auxílio do Estado, e em 

alguns casos recebem isenção de tributos.  
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Com isso a sociedade tem obrigação de buscar quais as atividades que essas 

entidades estão realizando, em que lugar está sendo aplicadas as doações e quem 

são os beneficiários desses atos. As entidades que trabalham com transparência 

conseguem mais doações, conseguem mais voluntários e com isso geram mais 

benefícios para a sociedade. 

Com o auxílio da contabilidade, saber quais são os gatos e os lucros que as 

entidades estão tendo se tornou mais fácil, para isso é necessário que essas 

entidades trabalhem de acordo com a lei, siga suas normas e estejam sempre aptas 

a esclarecer possíveis dúvidas de seus doadores.  
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