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RESUMO 

A contabilidade é uma ferramenta importante para auxiliar as entidades 

religiosas na tomada de decisões. Com a realização da contabilidade é possível ter 

um controle efetivo e um planejamento com eficiência e transparência. O estudo tem 

como objetivo geral entender a deficiência do conhecimento contábil nesse nicho de 

mercado com o intuito de trazer a público a importância de o líder religioso possuir um 

contador e mostrar que atualmente existe a falta de profissionais capacitados para 

atuação nesse ramo do terceiro setor. Especificamente, este estudo visa apresentar 

a falta de conhecimento dos contadores e futuros contadores, relatar conceitos e 

definições sobre terceiro setor e entender as obrigações que as entidades religiosas 

possuem, mostrar como atuar nessa área e quais os riscos de não possuir uma 

contabilidade em dia, apresentando os princípios contábeis para que se tenha êxito. 

Os dados coletados, condicionam inferir a importância da contabilidade nas entidades 

religiosas na visão dos líderes religiosos, o conhecimento das obrigações tributárias e 

o conhecimento técnico dos profissionais e futuros profissionais da área, onde 

entendem da importância, mas não sabem quais são as obrigatoriedades e a forma 

de atuar no mercado, necessitando de preparação para atuar no mercado específico 

das organizações religiosas. A metodologia desta pesquisa está baseada em 

materiais bibliográficos publicados em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas bem 

como a realização de entrevista com cinco líderes religiosos, através de pesquisa 

qualitativa e uma pesquisa quantitativa com contadores e alunos do curso de ciências 

contábeis em que foi constatado a realidade dos profissionais e futuros profissionais 

para atuar nas entidades religiosas, bem como observou-se a falta de conhecimento 

técnico necessário.  

Palavra – chave: Contabilidade, Terceiro Setor, Entidades Religiosas. 

Introdução 

O terceiro setor foi apresentado como uma forma de solucionar as 

deficiências que possuem na sociedade, onde na verdade quem deveria ser o 

responsável por executar com eficiência seria o primeiro setor. A cada vez mais ele 

vem crescendo no Brasil de forma rápida e isso teve como reflexo um bem-estar 

pessoal e social, pois de alguma forma, tem o intuito de suprir a deficiência que o 

Estado tem para conosco. 

No terceiro setor estão enquadradas as associações, fundações, 

partidos políticos e as entidades religiosas, sem finalidade lucrativa. O surgimento no 



Brasil do terceiro setor originou-se pelo vínculo com as entidades religiosas, com sua 

maior referência à Igreja Católica, através das atividades desenvolvidas pela igreja e 

pelos valores religiosos. Além da igreja católica, observa-se que outras entidades 

religiosas também atuam e são impulsionadas pelos serviços voluntários, tornando-

se assim as entidades religiosas uma personalidade jurídica que possuí uma grande, 

se não a maior, influência cultural, política, social e econômica. A maior fonte de 

recursos dessas entidades religiosas são as doações que recebem de seus fiéis, 

desta forma para que suas atuações possam se concretizar e ter seus objetivos 

alcançados faz-se necessário um controle rigoroso das informações. 

Em virtude de as organizações religiosas não terem como seu objetivo 

principal o lucro, para que sua sobrevivência e continuidade aconteçam identifica-se 

como necessidade a garantia e realização do bem-estar social coletivo, realizando 

assim seu verdadeiro papel que é o de transformação da sociedade. (OLAK, 

NASCIMENTO, 2009).  

 Assim como qualquer outra empresa, mesmo não visando o lucro, toda 

entidade para manter-se viva necessita em sua gestão cumprir com a boa ordem dos 

números através de um planejamento e controle, que os princípios contábeis sejam 

seguidos e que suas obrigações estejam em dia. Diante deste cenário, observa-se a 

necessidade de se ter um Profissional capacitado tecnicamente da área contábil e que 

detenha conhecimentos específicos das instituições religiosas.  

Este estudo busca responder às seguintes problemáticas de pesquisa: 

“Diante do ponto de vista do contador, qual a importância da contabilidade em 

organizações religiosas? ” E “Como seus líderes podem e precisam atuar para que 

estas entidades sigam o princípio da continuidade? ”. Desta maneira, tem-se por 

objetivo geral evidenciar a visão e conhecimento dos profissionais contábeis sobre a 

contabilidade do terceiro setor e as particularidades que devem ser observadas na 

contabilidade de entidades religiosas e entender através da visão dos gestores destas 

entidades a importância que estes dão à contabilidade e as exigências burocráticas 

para que se tenha a continuidade destas organizações. Para alcançar essa meta tem 

como objetivos específicos: a) relatar conceitos e definições sobre o terceiro setor com 

planejamento e controle efetivo, cumprindo os princípios contábeis; b) apresentar as 

formas tributárias e as obrigações específicas das entidades religiosas; c) mostrar 

como atuar nessas organizações e quais os riscos de não possuir uma contabilidade 

efetiva. Justifica-se por mostrar a importância de um profissional contábil qualificado, 



também com a edição feita pela Receita Federal em 01/01/2014 da (Instrução 

Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.420, de 19/12/2013, Art.3º, inciso III) 

passando a ser obrigatório à entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD), além de 

apresentar a relevância da contabilidade e que necessita ser vista como uma 

organização sem fins lucrativos, assim necessitando do cuidado de um profissional 

contábil. 

O interesse pessoal na pesquisa surge pelo fato da autora pertencer à 

religião Cristã (evangélica), ser membro ativa na entidade e atuar como auxiliar 

contábil em um escritório que faz parte do grupo de uma igreja evangélica conhecida 

pela mídia. Ao longo dos dois últimos anos que a autora estava graduando-se no curso 

de ciências contábeis, observou-se a deficiência na área contábil na entidade em que 

faz parte, passando a auxiliar seu pastor e associou todo o aprendizado no decorrer 

da carreira profissional, identificando a seriedade exigida no setor, bem como todas 

as prestações que devem ser realizadas para os órgãos fiscalizadores. O presente 

trabalho de conclusão de curso ilustra uma fonte de pesquisa, onde seu principal 

objetivo está também em evidenciar e agregar conhecimento aos interessados e as 

entidades religiosas de um modo geral. 

Esta pesquisa está estruturada da seguinte forma: além desta 

introdução, no segundo tópico, será apresentado sobre o Terceiro Setor e suas 

especificações, bem como também a estrutura de funcionamento das entidades 

religiosas, associando o planejamento e controle nessas instituições, mostrando a 

importância de seguir os princípios contábeis para sua continuidade. No terceiro 

tópico, estará descrito a metodologia de pesquisa, com os resultados dos dados 

coletados. Por fim no quarto tópico, compreende a conclusão e as considerações 

finais. 

Especificações do Terceiro Setor 

Souza (2004) analisando a evolução em 1824 encontrou o princípio da 

solidariedade humana, sendo de responsabilidades dos sindicatos e associações 

profissionais a legitimidade da participação da iniciativa privada nos assuntos em que 

a responsabilidade é do Estado. 

Em 1937 foi atribuído à iniciativa privada, coletiva ou particular, incluindo 

forma de associações, desenvolvimento de artes, da ciência e do ensino, com 

exigências da contribuição do Estado para esse fim. Além disso, estava previsto para 



o Estado subsidiar as associações privadas de educação, invocando assim o princípio 

da solidariedade. 

A Constituição em 1946 retoma o benefício fiscal que havia concedido 

às iniciativas privadas que participam das funções do Estado. Em 1988 com a nova 

Constituição, foi atribuída à responsabilidade à iniciativa privada na promoção dos 

direitos sociais e a partir deste ano, pode-se conceituar o pretendido Terceiro Setor 

juridicamente, como Souza cita (2004, p. 96): 

O Terceiro Setor é, no nosso, sentir de acordo com o percurso evolutivo dos 
movimentos constitucionais brasileiros e, sobretudo, com a Constituição 
Federal de 1988, toda ação sem intuito lucrativo, praticada por pessoa física 
ou jurídica de natureza privada, com expressão da participação popular, que 
tenha por finalidade a promoção de um direito social ou seus princípios. 

 De acordo com Drucker (2003, p.167-168), as organizações do terceiro 

setor constituem uma contracultura, ou seja, possuem valores e culturas distintas do 

Estado em relação ao mercado. Elas desempenham uma função social comum que é 

trazer a transformação nos seres humanos e na sociedade como um todo, mesmo 

que cada uma delas tenha sua própria missão o resultado final se torna o mesmo, o 

bem-estar social e recolocação de pessoas que estavam exclusas da sociedade. 

Na esfera das entidades religiosas e laicas, encontram-se as igrejas, 

onde abrange-se não só uma estrutura formal ou templos de culto, mas também todas 

aquelas entidades sem fins lucrativos, criadas e mantidas pelas igrejas, como por 

exemplo universidades, hospitais, entre outras. (OLAK,2012) 

Para que as Entidades Religiosas possam cumprir com seu objetivo final 

de se destacarem como uma entidade capaz de desenvolver o bem-estar pessoal e 

melhoria para a sociedade, é necessário que seja realizado um planejamento e 

orçamento financeiro, onde a mesma esteja em dia com suas obrigações, 

evidenciando suas demonstrações de forma clara e de acordo com a lei. 

Porém, para que suas demonstrações e obrigações estejam de acordo 

com a lei é necessário que sua contabilidade seja executada em perfeitas condições 

e para que isso aconteça, precisa-se de um líder religioso ou gestor com um 

entendimento básico da importância de se possuir uma contabilidade em dia em sua 

entidade religiosa, além de um bom profissional contábil capacitado para exercer essa 

função que é um dos pilares para se manter e cumprir com um dos princípios 

contábeis como o Princípio da Continuidade que diz: 



Art. 5° A CONTINUIDADE ou não da ENTIDADE, bem como sua vida definida 
ou provável, devem ser consideradas quando da classificação e avaliação 
das mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas. 
§ 2° A observância do Princípio da CONTINUIDADE é indispensável à correta 
aplicação do Princípio da COMPETÊNCIA por efeito de se relacionar 
diretamente à quantificação dos componentes patrimoniais e à formação do 
resultado, e de se constituir dado importante para aferir a capacidade futura 
de geração de resultado. (Resolução CFC 750/1993). 

Atualmente muitos profissionais da área contábil, equivocadamente, 

possuem o pensamento que as Entidades Religiosas por serem imunes ou isentas do 

Imposto de Renda, são também desobrigadas à realização da contabilidade, mas ao 

contrário disso, essas Entidades precisam sim, de um controle efetivo, aliás trata-se 

de uma obrigação para que sua imunidade se mantenha perante o Fisco Federal. 

Pelo fato de antes não possuir uma obrigatoriedade específica com 

entrega de Escrituração Digital, até então, as igrejas não possuíam o controle contábil 

e com isso entregavam apenas a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da 

Pessoa Jurídica, mas isso foi mudado com a edição feita pela Receita Federal em 

01/01/2014 (Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº1420, de 19/12/2013, 

Art.3º, inciso III), assim faz com que passe a ser formal e obrigatório para todas as 

entidades sem fins lucrativos a entregar a Escrituração Contábil Digital (ECD).  

Nesse contexto, podemos enxergar o quanto é importante que todas as 

Igrejas possuam uma contabilidade bem realizada, destacando também a importância 

de um profissional Contábil qualificado para executar com perfeição e exatidão às 

Demonstrações Contábeis para que a entrega seja feita de forma correta. Apresenta 

também a necessidade do conhecimento que os líderes religiosos e gestores 

necessitam ter sobre um assunto que não é tão divulgado. 

Em contrapartida, existe a deficiência de profissionais capacitados para 

exercer a função contábil nessa área, assim quando solicitado para consultoria e 

execução da contabilidade em uma entidade religiosa, não possui o conhecimento 

necessário para realizar o trabalho corretamente, prestando assim uma consultoria 

com falhas, infringindo princípios contábeis e dificultando o cumprimento do Princípio 

da Continuidade. 

 Prestação de Contas 

Apresenta-se algumas sugestões de acordo com o Manual de 

Procedimentos para o Terceiro Setor, onde mostra que o Plano de Trabalho é um 

relatório em que a organização deverá demonstrar as ações previstas comparando 

com as que foram realizadas. 



Também existem os relatórios de atividades compostos pelos trabalhos 

desenvolvidos no período da gestão, acompanhando elementos que comprovem a 

efetiva realização conforme o estatuto de cada entidade. 

Outra prestação é através das demonstrações contábeis e a mais 

importante, pois de acordo com o ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros 

devem elaborar o Balanço Patrimonial demonstração que evidencia e mostra a 

posição patrimonial e financeira da Entidade, além disso existe o Balanço Social 

publicado anualmente que reúne as informações referentes ás atividades 

desenvolvidas pela entidade em promoção humana e social, além dessa 

demonstração é necessário também a apresentação das Demonstrações do 

Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a 

Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas. 

Os órgãos que exigem prestação de contas são o Ministério Público, 

Ministério da Justiça e Governos Estaduais, Órgãos que celebram termos de parcerias 

com Oscips – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e o Cebas – 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. 

Imunidade e Isenção 

Analisa-se a complexidade e responsabilidade por parte dos líderes 

religiosos em manter e estruturar uma entidade religiosa, com isso enxerga-se a 

necessidade extrema de um profissional contábil capacitado para que assim, seja 

dado continuidade na entidade religiosa e assim consiga auxiliar os líderes nas 

tomadas de decisões, através dos dados coletados e registrados na movimentação 

contábil anual. 

Há uma certa confusão que se tem sobre a tributação das entidades 

religiosas, é comum de acordo com as pesquisas, seus líderes e membros 

frequentadores e pessoas comuns que não fazem parte de nenhuma entidade, dizer 

que “igreja não paga imposto”, ao contrário disso, as entidades religiosas assim como 

uma entidade do Simples Nacional, Lucro Presumido ou Real, possui o dever de 

prestar contas aos órgãos públicos e possuem obrigações tributária a serem 

entregues. 

Por fim, deixa-nos claro que a entidade tem o dever de manter sua 

escrituração dos seus fatos contábeis, em livros revestidos de toda as formalidades, 

com a capacidade de assegurar sua exatidão e cumprimento de todo o Art. 14 do CTN 

– Código Tributário Nacional. 



Os tributos que abrangem a imunidade são os relativos ao patrimônio, 

renda e serviços das entidades relacionados com as finalidades essenciais se 

enquadrando nas regras mostradas anteriormente, além disso as entidades não 

pagam Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), os veículos usados pelos templos 

também não pagam Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), 

bem como suas doações e dízimos recebidos, não incide Imposto de Renda. 

Diferente da imunidade em que só pode ser mudada com alteração da 

Constituição Federal a isenção necessita da ocorreria de um fato gerador, assim tendo 

a vedação do pagamento do tributo devido, ou seja, umas das hipóteses do crédito, 

tributário são objetos de Leis e quem concebe são os Entes Federativos: União, 

Distritos, Estados e Município, podendo ser concedida em caráter de forma geral ou 

individual, sendo que quem concede serão seus próprios entes, por exemplo a União 

pode conceder a isenção de determinado tributo podendo ser (impostos, taxas, 

contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais), de 

forma geral ou de forma individual da mesma maneira funciona com os demais Entes 

Federativos. 

Isso deixa claro que as entidades Religiosas, por mais possuam 

imunidade, possuí para como Fisco uma exigência não menor que as entidades que 

estão enquadrados no Lucro Real, Presumido e Simples Nacional, muito pelo 

contrário, necessitam cada vez mais do Contador para que assim possam cumprir 

com as obrigações que lhe são exigidas. 

Metodologia Aplicada 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho de 

conclusão de curso, além do referencial teórico apresentado, consolidou-se de duas 

pesquisas no Estado de São Paulo para os resultados deste trabalho. Uma 

quantitativa em que foi aplicado um questionário com 9 (nove) perguntas e 157 

respondentes, dentre eles alunos e profissionais formados do curso de ciências 

contábeis e uma entrevista com 5 (cinco) líderes religiosos, com o objetivo de um 

resultado qualitativo para entender a visão que eles possuem em relação as entidades 

religiosas como organização, assim verificar o nível de conhecimento sobre a abertura 

e continuidade das mesmas. 

Questionário Aplicado 

O questionário que foi aplicado para efeitos quantitativos, com 157 

respondentes, onde deste total 65 % são representadas por mulheres e 35% 



representado por homens, associando com a reportagem publicada no site do CFC – 

Conselho Federal de Contabilidade, publicado em 07 de março de 2016, onde diz que 

nos últimos cinco anos tem-se observado um crescimento contínuo das mulheres 

representando 42,5% dos profissionais da área contábil, em 2004 elas representavam 

32% dos profissionais, isso mostra também a evolução delas em que a maioria das 

respostas foram realizadas por elas.  

GRAFICO 1 – Graduação X Obrigações das Entidades Religiosas. 

              
Fonte: Própria autora. 

Conclusão 

Este trabalho buscou entender as dificuldades da implementação da 

contabilidade em entidades religiosas e a deficiência de profissionais contadores para 

atuarem nesse ramo específico da contabilidade, para isso foi necessário fazer um 

levantamento com um questionário quantitativo com alunos estudantes do curso de 

ciências contábeis e contadores atuantes, e qualitativo com cinco líderes religiosos. O 

presente estudo, justifica-se por apresentar a importância de um profissional contábil 

qualificado e mostrar a relevância da contabilidade. Com isso, conclui-se através das 

problemáticas apresentadas o seguinte: 

1 – “Diante Do ponto de vista do contador, qual a importância da 

contabilidade em organizações religiosas? ” A importância da contabilidade em 

organizações religiosas, de acordo com os estudos apresentados é extrema, para 

cumprir com as obrigações que essas entidades possuem perante o fisco e de acordo 

com as pesquisas e resultados comprovados, terão um controle e planejamento 

efetivo e consequentemente trará a transparência da aplicabilidade dos recursos 
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recebidos, através da prestação de contas, fato este, que passou a ser obrigatório 

através da edição feita pela Receita Federal em 01/01/2014, Instrução Normativa da 

Receita Federal do Brasil nº 1.420, de 19/12/2013, Art.º 3, inciso III, vale ressaltar que 

como já mencionado anteriormente, existe a possibilidade da perda da imunidade 

tributária pelas entidades religiosas, o que deixam duas possibilidades, caso entre em 

vigor e deixe de existir a imunidade, o risco dessas instituições não conseguirem se 

manter e dar continuidade é grande, pois como relatado pelo líder Ido Pereira, existe 

a deficiência pela falta de recurso, por outro lado essa perda trará uma maior 

seriedade para os controles e registros das organizações religiosas, entende-se que 

será muito bom, pois tende a eliminar a falta de controle, ou seja, com o fim da 

imunidade, todas entidades serão tributadas em  absolutamente todos os seus 

recursos arrecadados, logo diminuirão as possíveis fraudes e desvios de valores. 

2-“Como seus líderes podem e precisam atuar para que estas entidades 

sigam o princípio da continuidade? ” Seus líderes devem atuar de forma prudente, 

buscando o auxílio de um profissional contábil capacitado para atuar nessa área 

específica, para que assim tenha uma entidade conforme os parâmetros da lei como 

apresentado nesse trabalho. De acordo com os resultados apresentados, alguns 

líderes ainda não possuem a sua entidade regularizada devido à falta de recursos, ou 

até mesmo por falta de conhecimento como o caso do líder Elias. 

Como fator limitante e sugestão em novos estudos, recomenda-se que 

sejam realizadas entrevistas com líderes de outras religiões, pois neste trabalho foram 

coletadas entrevistas com apenas cinco líderes de três denominações diferentes: 

evangélica, católica e candomblé. Ainda como sugestão para a classe contábil, 

sugere-se à reestruturação na graduação curricular dos alunos de Ciências Contábeis, 

pois observam-se através dos 157 respondentes que os conceitos não foram 

explorados de uma forma que se tivesse o entendimento completo sobre o terceiro 

setor na graduação e em especial sobre as entidades religiosas. Para suprir esta 

deficiência, recomenda-se que seja seguida pelos profissionais da área a capacitação 

complementar conforme estabelecido no CRC – Conselho Federal de Contabilidade 

para profissionais atuantes do Terceiro Setor com viés específico em entidades 

religiosas. 
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