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Resumo: 

As Organizações não Governamentais – ONGs – são entidades sem fins 

lucrativos, que prestam serviços para a sociedade. Para isso, elas recebem 

recursos financeiros por meio de projetos municipais, estaduais e federais. Por 

outro lado, essas entidades devem prestar contas de todos os valores 

recebidos dos órgãos concessores ao Tribunal de Contas, cujo órgão fiscaliza 

os repasses bem como suas devidas aplicações realizadas por estas 

organizações. Entretanto, muitas entidades se fazem passar por ONGs apenas 

para receberem repasse de verbas públicas, prejudicando, assim, as entidades 

idôneas. 

 

Introdução 

Com a deficiência do Estado perante tantos problemas e assuntos sociais, tem-

se no Brasil o crescimento continuo das ONGs, que visam atuar através de 

ações assistenciais nas áreas em que o Estado não atua. 

Pessoa jurídica de direito privado, as ONGs são entidades sem fins lucrativos, 

e em tese buscam desenvolver projetos e serviços em ênfase social em sentido 

geral onde há pouca intervenção do Estado. 

Na era da escassez em educação, saúde, cultura, política, de qualidade para a 

sociedade, as ONGs visam levar tudo aquilo que o Estado por si só deveria por 

cumprir de maneira geral e eficiente.  

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC 10.19.1.4 -“As 

entidades sem finalidade de lucros exercem atividades assistenciais, de saúde, 

educacionais, técnico-científicas, esportivas, religiosas, políticas, culturais, 

beneficentes, sociais, de conselhos de classe e outras, administrando pessoas, 

coisas, e interesses coexistentes e coordenados em torno de um patrimônio 

com finalidade comum ou comunitária”. 

Devido à grande falha do Estado, o número destas organizações tem 

aumentado no Brasil de maneira rápida e infelizmente duvidosa. De acordo 



com o IBGE, entre 1996 e 2005 o numero de ONGs no Brasil mais que 

dobraram, em 215,1%. Já em 2008 o IBGE diagnosticou a existência de 338 

mil Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (Fasfil) no país.  

Como o aumento de ONGs nos últimos 15 anos foi reconhecidamente alto, 

surge neste cenário às chamadas “ONGS FANTASMAS”, que são pessoas 

com o intuito de criar uma instituição para desviar dinheiro para fins 

particulares. 

Com um cenário duvidoso, hoje as ONGs serias e idôneas necessitam 

comprovar sua exatidão e credibilidade com transparência e eficaz ao Tribunal 

de Contas, buscando um parecer favorável para prosseguir. Dessa forma, 

surge o seguinte questionamento: como o Tribunal de Contas pode melhorar 

sua atuação evitando o surgimento e crescimento de ONGs fantasmas? 

 

Objetivo do Trabalho 

Objetivo geral 

Este estudo objetiva elaborar, meios viáveis e práticos, com qualidade e 

eficiência, além dos que já existem, para auxiliar os Tribunais de Contas no 

momento da fiscalização e análises de relatórios emitidos pelos municípios, em 

especial de verbas repassadas para o terceiro setor, evitando, assim,  os 

desvios de dinheiro que existem por conta de ONGs fantasmas e dando mais 

oportunidade às ONGs que trabalham de maneira coerente. 

Objetivos específicos 

Conhecer as ferramentas atuais utilizadas pelos TCs para fiscalização das 

ONGs; inserir métodos e técnicas utilizados por empresas de auditoria contábil 

para fiscalização de contas públicas. 

 

Metodologia 

A pesquisa será feita em artigos e revistas científicas, além de palestras, 

eventos, simpósios, realizados pelos próprios Tribunais de Contas do Estado 

de São Paulo e pelo IRB, Instituto Rui Barbosa que é uma Associação Civil de 

Estudos e Pesquisas dos Tribunais de Contas localizada na grande São 



Paulo.Serão feitas também visitas a alguns TCs regionais, com entrevistas 

estruturadas. 

Desenvolvimento 

A expressão terceiro setor traduzido do inglês, usado nos Estados Unidos junto 

é utilizada com outras expressões como “organizações sem fins lucrativos” 

(nonprofitorganizations) ou até mesmo “setor voluntário” (voluntary sector) 

(ALBUQUERQUE, 2006) 

De acordo com Oliveira (2009) o terceiro setor “tem relevância social e política 

na sociedade, assistindo segmentos da população carente nos mais diversos 

aspectos da necessidade humana, complementando as atividades típicas do 

estado”. Ele se distingue do Primeiro que é composto pelo Estado e do 

Segundo que são as empresas privadas. Todavia para que as entidades do 

Terceiro Setor possam sobreviver, é necessário interferência tanto do Primeiro 

como do Segundo setor, para custear, fiscalizar, divulgar e apoiar seus projetos 

e programas. 

Apesar do termo “sem fins lucrativos”, por questão de sobrevivência, uma 

receita é necessária para cobrir as despesas. O lucro não é o objetivo final de 

uma entidade do terceiro setor, porém se faz necessário para a sua própria 

continuidade. 

Com a necessidade de ter uma receita maior que suas despesas, para dar 

continuidade em seus projetos, as ONGs, necessitam de verbas de terceiros, 

que neste caso será o Estado, denominado primeiro setor, podendo originar 

verbas federais, estaduais e ou municipais. 

Para conseguir verbas publicas é necessário a existência de um projeto 

apontando as causas que levaram a existência do mesmo e a importância que 

este terá para a sociedade e os resultados qualitativos e quantitativos que 

trará. 

O Projeto é apresentado ao órgão concessor ao qual cabe decidir se aprova ou 

não determinado projeto, subvenção ou termo de parceria. 



Após um projeto firmado, a ONG tem o dever de cumprir com seu plano de 

trabalho proposto ao órgão concessor à risca e tem por obrigação executar o 

projeto de maneira transparente e legal de acordo com o que for proposto por 

meio de um plano de trabalho. 

Uma vez recebido um valor originado de um fundo publico, sendo ele 

municipal, estadual ou federal, é deverá organização administrá-lo da melhor 

maneira possível sendo excessivamente fiel à proposta feita ao órgão 

concessor. 

É necessário, portanto prestar contas dos recursos recebidos e aplicados de 

todas as verbas públicas que foram recebidas com o intuito de custear 

determinado projeto. 

Para o CFC prestação de contas é “o conjunto de documentos e informações 

disponibilizadas pelos dirigentes das entidades aos órgãos interessados e 

autoridades, de forma a possibilitar a apreciação, conhecimento e julgamento 

das contas e da gestão dos administradores das entidades, segundo as 

competências de cada órgão e autoridade, na periodicidade estabelecida no 

estatuto social ou na lei” 

 

O que acontece muitas vezes, é a falta de transparência, credibilidade, ética e 

competência tanto na elaboração do projeto quanto na hora de sua execução, 

ocasionando dúvidas ao Tribunal de Contas na hora de examinar uma 

prestação de contas devido ao crescente aumento de desvios de dinheiro por 

ONGs fantasmas, prejudicando organizações que realmente cumprem e fazem 

jus ao seu estatuto. 

Atualmente, é possível verificar pelos noticiários, a crescente intolerância dos 

brasileiros com relação à corrupção. Só no ano de 2011 e 2012 foram fechadas 

através de denuncias mais de 700 ONGs, alvo de investigação.  

Seja por lavagem de dinheiro ou desvios de verbas públicas, o fato é que a 

corrupção prejudica o país em todos os setores: saúde, educação, qualidade 

do serviço público, entre outros. 

 



Papel do Tribunal de Contas 

Previsto na Constituição Federal, o Tribunal de Contas é uma instituição 

brasileira para fiscalizar as contas e o patrimonio da União e das 

administrações públicas. Segundo o  

 

artig 71 da Constituição Federal inciso II, cabe ao Tribunal De Contas “julgar as 

contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas 

daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 

resulte prejuízo ao erário público”. Além disso, é também função do Tribunal de 

Contas, segundo oInciso VI, “fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 

repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 

instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

 

Os Tribunais de Contas dividem-se em: Tribunal de Contas da União, Tribunais 

de Contas dos Estados, Tribunal de Contas do Distrito Federal e Tribunais de 

Contas dos Municípios.  

 

Os TCs se deparam com um trabalho amplo para poderem analisar de maneira 

sólida todos os valores de origem pública, repassados para órgãos do Terceiro 

Setor. Com credibilidade, responsabilidade e ética perante os cofres públicos, 

os profissionais dos TCs precisam estar em constante aprimoramento a fim de 

evoluir os métodos de análise em busca de melhores resultados.  

 

Transparência e Credibilidade 

 

De acordo com Leal (2007) a transparência “é evidenciada pela prestação de 

contas aos diversos stakeholders. Por exemplo, conselhos, diretorias, 

empregados, clientes, fornecedores, doadores, voluntários, governo e 

comunidades”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio


A partir de análises feitas pelos Tribunais, são emitidos pareceres ou rejeições 

que são enviados aos Parlamentares, com relação às receitas e despesas na 

maioria das vezes referente ao exercício anterior. 

 

De acordo com Citadini (2013),o Tribunal exerce um trabalho único, ou seja, 

sem a intervenção de outros órgãos. 

 

Entretanto, apenas eventualmente, pode acontecer do Parlamento aprovar ou 

não o parecer dos Tribunais, mas não podendo solicitar a revisão das contas. 

 

De acordo com Busman e Piotroski (2004) “para a observação das  atividades  

das  organizações  no mercado  é  preciso  que  informações  estejam  

disponíveis  aos  interessados.  A  transparência,  nesse caso,  seria  

proporcional  ao  nível  de  disponibilidade  e  disseminação  de  informações,  

para  isso deve-se  considerar  a  capacidade  da  organização  em  produzir,  

recolher,  validar  e  disseminar informações às partes interessadas”. 

É importante se dizer também que por meio de demonstrações e relatórios 

transparentes, as instituições do terceiro setor podem e devem adquirir 

certificados, qualificações e títulos, que concedem a ONG caráter de 

credibilidade e seriedade dando oportunidade de novos repasses e emendas 

parlamentares, sem contar que também concedem isenções e imunidades. Por 

exemplo:  

-Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS pode ser 

adquirido por entidades que prestam serviços em áreas da educação, saúde ou 

assistência social. Para requerer tão certificado, a entidade precisa fazer um 

requerimento aos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

da Educação ou da Saúde. 

Segundo Lisboa e Faria (2014) “Uma organização que possui uma gestão 

profissional em tese também tenderá a apresentar um elevado nível de 

transparência em seus processos de prestação de contas, pois a gestão 

profissional exercida com base em princípios éticos e transparentes faz com 



que a organização assuma o compromisso com uma gestão de qualidade, 

responsabilidade e respeito para com os objetivos na qual foi criada.” 

 

Com informações contábeis interligadas à transparência, credibilidade, ética, 

responsabilidade e coerência são possíveis realizar uma prestação de contas 

favorável para a entidade. 

 

De acordo com Olak (2010) “Um importante instrumento de transparência na 

gestão das entidades sem fins lucrativos é a prestação de contas através de 

relatórios da administração. Esses relatórios são, normalmente, compostos por 

elementos que identificam aspectos históricos da instituição, missão e 

objetivos, dados estatísticos, evolução, atividades desenvolvidas no período, 

principais administradores, descrição de convênios, parcerias e contratos, 

pessoas atendidas, planejamento para a gestão do período seguinte etc.” 

Sobre as demonstrações financeiras referentes às entidades do Terceiro Setor, 

Araujo (2005) afirma que “existem normas de preparação e apresentação de 

demonstrações contábeis, bem como de divulgação, e que essas devem ser 

seguidas pelos profissionais que lidam com a contabilidade  

De acordo Oliveira (2009) “O Sistema de Contabilidade pode ser entendido 

como o primeiro filtro para se combater à corrupção uma vez que todos os 

fatos administrativos contabilizáveis são registrados pelos Departamentos / 

Setores de Contabilidade e quando do registro desses fatos o contador analisa, 

por exemplo, a legalidade, a legitimidade, a veracidade e a idoneidade dos 

documentos.” 

É necessário abrir uma conta corrente exclusivamente para determinado 

projeto, encerrando-a assim que o mesmo terminar e não é recomendável a 

utilização da mesma conta para outro projeto futuro, como rege a NBC 

10.19.2.6 “As receitas de doações, subvenções e contribuições recebidas para 

aplicação específica, mediante constituição ou não de fundos, devem ser 

registradas em contas próprias segregadas das demais contas da entidade”. 



É necessário também fazer no mínimo três orçamentos para cada compra 

realizada, todos devidamente carimbados e assinados para provar a 

legitimidade do documento, liberar pagamentos somente mediante nota fiscal. 

Ter um plano de contas elaborado devidamente de acordo com o estatuto da 

entidade é fundamental para a contabilização. 

Os lançamentos das chamadas Gratuidades também é inquestionavelmente 

importantes, e não pode ser feito de qualquer forma, por ser tratar de um ícone 

fundamental na contabilização e demonstração de transparência. É necessário 

para a contabilização das gratuidades seguir a resolução CFC n° 877/2000 que 

aprova a NBC-T-10.19 “Entidades sem finalidades de lucro’. 

Para Medeiros e Vasconcelos (2002)“Um dos principais motivos para utilizar a 

informação contábil no terceiro setor é em razão do processo de prestação de 

contas, pois a maior fonte de recursos dessas organizações é derivada de 

terceiros.E os terceiros querem saber como está o funcionamento da entidade 

e onde o recurso repassado está sendo plicado”. 

 

Segundo LIMA e SILVA (2013)“a transparência das prestações de contas 

realizadas pelas ONGs juntamente com os órgãos públicos é essencial para a 

sociedade, visando à apresentação de resultados das ações das atividades 

físicas e financeiras”  

É necessário que o Tribunal de Contas entenda todos os processos desde a 

criação do projeto até sua devida prestação de contas. 

Para que isso seja claro deve também ser feitas notas explicativas para maior 

analise e esclarecimento dos TC. 

Se por ventura não ficar transparente as demonstrações contábeis e relatórios 

o Tribunal de Contas pode exigir a devolução da verba publica.  

Em 2011 o Tribunal de Contas da União condenou aentão presidente da 

Associação de Inclusão Social da Bahia (Aisba), Iriane dos Reis Fróes, a 

devolver R$ 502.409,53 aos cofres do Tesouro Nacional.  Valor este destinado 

para execução de convenio, para a formação de alfabetizadores, assim como 

http://www.bahiatodahora.com.br/destaques-esquerda/noticia_destaque3/tcu-exige-que-associacao-baiana-devolva-r-500-mil-aos-cofres-publicos-2


para a alfabetização de jovens e adultos. Ao longo das investigações, não foi 

encontrado um jovem sequer, ou adulto, alfabetizado pela Aisba. A verba 

pertence ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

Em 2012 Tribunal de Contas condenou a ONGViva Vila a devolver R$ 48 mil 

por não cumprir com o plano de trabalho  e notas fiscais emitidas com retidão 

de valor para custear outras despesas que não há comprovação. . 

Isso tudo se faz necessário para evitar fraudes e lavagem de dinheiro uma vez 

que somente no ano de 2013 o dinheiro repassado nos convênios, auxílios e 

subvenções aproxima-se de R$ 180.000.000,00 sendo que 28,5% destes 

valores tiveram suas contas apresentadas de maneira irregular. 

 

Para Junior, “A busca de novas formas de gerenciamento e controle, tanto do 

Estado, quanto dos fomentadores de recursos das organizações sem fins 

lucrativos tem sido um grande desafio a ser alcançado, objetivando que os 

recursos empregados, sejam utilizados de maneira eficiente com o máximo de 

transparência. Na tentativa de separarem as boas entidades das “pilantropias”, 

privilegiando as que realmente queiram trabalhar em prol da melhoria da 

sociedade”.  

 

Resultados Preliminares 

Com a presente pesquisa, nota-se que quanto melhor o método de fiscalização 

do tribunal de contas, maiores são as chances de identificar ONGs fantasmas 

evitando o desvio de verbas publicas. 
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