


ADIN	4480/4891	STF
- REFLEXOS	CONTÁBEIS	E	

TRIBUTÁRIOS
RICARDO ROBERTO MONELLO

ADVOGADO E CONTADOR



TERCEIRO	SETOR	EM	MUDANÇAS

3



• LEGISLAÇÃO CIVIL
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STF	- ADIN	– CEBAS	-
CONTABILIDADE

• ADI 4480 - ACÓRDÃO

• ADI 4891- SUSPENSA

• OBJETOà LEI 12.101/09



Cenário	Atual	de	Indeferimentos	CEBAS
• Principais causas de indeferimentos de CEBAS
• Registro Contábil de Gratuidades Vs demais Controles

• Falhas na Observância de Normas e Princípios Contábeis
• Regime Competência
• Provisões

• Documento suporte

• Controles Internos

• Outros Aspectos:
• Atividade Preponderante
• Atividade Meio
• Critérios de Rateio
• Gastos da Vida Religiosa
• Aspectos Patrimoniais
• Notas Explicativas



CENÁRIO	- FLUXO

MINISTÉRIOS - CEBAS

RECEITA FEDERAL –
IMUNIDADE



Contabilidade	das	OSC
• Normas Legais
• Normas Administrativas – Órgãos Reguladores, 

Arrecadação  e de Controle

• CFC
• Princípios Contábeis
• Normas Brasileiras – NBC
• Técnicas
• Gerais - TG
• Específicas

• Interpretações Técnicas do CFC - ITG



Judicialização ,	É	o	Caminho??
• Contabilidade – Perícia

– Provas

• Demais requisitos

• Análise esepecífica e 
além dos aspectos
jurídicos



CONTROLE E FISCALIZAÇÃO SOBRE AS 
ORGANIZAÇÕES

Fonte: Gildo Araújo



CE
NÁ
RI
O
GE
RA
L

CTN – LC 5.172/66
Ø Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do 

artigo 9º é subordinado à observância dos 
seguintes requisitos pelas entidades nele 
referidas:

Ø I – não distribuírem qualquer parcela 
de seu patrimônio ou de suas rendas, 
a qualquer título;

Ø II - aplicarem integralmente, no País, 
os seus recursos na manutenção dos 
seus objetivos institucionais;

Ø III - manterem escrituração 
de suas receitas e despesas 
em livros revestidos de 
formalidades capazes de 
assegurar sua exatidão.

Ø § 1º Na falta de cumprimento do 
disposto neste artigo, ou no § 1º do 
artigo 9º, a autoridade competente 
pode suspender a aplicação do 
benefício.

LEI 12.101/09
Ø Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das 

contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, 
cumulativamente, aos seguintes requisitos:

Ø I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou 
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, 
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou 
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, 
exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins 
lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem 
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os 
valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de 
atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da 
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso 
das fundações;

Ø II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit 
integralmente no território nacional, na manutenção e 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

Ø III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito 
de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de 
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

Ø IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as 
receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de 
forma segregada, em consonância com as normas emanadas do 
Conselho Federal de Contabilidade;

Ø V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou 
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

Ø VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da 
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e 
os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação 
patrimonial;

Ø VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação 
tributária;

Ø VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras 
devidamente auditadas por auditor independente legalmente 
habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual 
auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm


LEI	12.101/09	- CEBAS
INTEGRAÇÃO	E	TRANSPARÊNCIA

Art. 41.  ..
Parágrafo único. As entidades referidas no caput deverão dar publicidade e

manter de fácil acesso ao público todos os
demonstrativos contábeis e financeiros
e o relatório de atividades
(Incluído	pela	Lei	nº	12.868,	de	2013)



Projeto	de	Lei	Complementar- PLP	
134/2019

Autor
Bibo Nunes - PSL/RS

• Apresentação
21/05/2019
• Ementa

Estabelece as condições legais requeridas pelo preceito 
contido no § 7º do artigo 195 da Constituição Federal, para 
entidades beneficentes de assistência social com a finalidade 
de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde 
e/ou educação gozarem de imunidade tributária em relação 
às contribuições para a seguridade social; e dá outras 
providências.

https://www.camara.leg.br/deputados/204388


PLP	134/2019-DA	QUALIFICAÇÃO	JURÍDICA	E	REQUISITOS	
• Art. 6º A qualificação jurídica da entidade imune advém do atendimento aos seguintes requisitos: 

• I – ser constituída como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com finalidade de prestação de serviços nas áreas de 
assistência social, saúde e/ou educação; 

• II – não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

• III – não perceber seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou 
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser 
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado 
na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado 
em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; 

• IV – aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de 
seus objetivos institucionais; 

• V – preveja em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade 
sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas; 

• VI – mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma 
segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;  

• VII – conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a 
aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; 

• VIII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e 

• IX – apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente, legalmente habilitado nos 
Conselhos Regionais de Contabilidade, quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006.



PLP	134/2019-Da	aferição	dos	requisitos	para	o	reconhecimento	e	
exercício	da	imunidade

• Art. 39
• § 1º Considerar-se-á área de atuação preponderante dentre as áreas de saúde, 

educação e/ou assistência social, para fins de direcionamento e análise pelos 
Ministérios das respectivas áreas, a área beneficente em que a entidade realiza 
a maior parte de suas despesas, de acordo com suas demonstrações contábeis.

• Art. 40. A entidade interessada no reconhecimento do cumprimento dos requisitos constantes no art. 6º, 
qualificando-a como entidade imune ao pagamento das contribuições para a seguridade social de que 
trata o art. 3º e posteriormente na manutenção do exercício da imunidade nos processos de aferição 
periódicos, deverá apresentar com o requerimento os documentos necessários à comprovação dos 
requisitos de que trata esta Lei, tais como: 
• I – comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
• II – cópia da ata de eleição dos dirigentes e do instrumento comprobatório de representação legal, quando for o caso;
• III – cópia do ato constitutivo registrado, que demonstre os requisitos previstos nos incisos I, II, III, IV e V do art. 6º; 
• IV – relatório de atividades desempenhadas no exercício fiscal anterior ao requerimento, destacando informações 

sobre o público atendido e os recursos envolvidos e assinado pelo representante legal ou plano de trabalho quando se 
tratar de entidade recém constituída, nos termos de que trata o parágrafo único do art. 8º; 

• V – balanço patrimonial; 
• VI – demonstração das mutações do patrimônio líquido; 19 
• VII – demonstração dos fluxos de caixa; 
• VIII – demonstração do resultado do período; 
• IX – notas explicativas, com receitas e despesas segregadas por área de atuação da entidade; e X – Relatório dos 

auditores independentes sobre as Demonstrações Contábeis, na forma do inciso VIII do art. 6º



PLP	134/2019
• Art. 30 
• § 1º As entidades de educação devem registrar e divulgar em sua contabilidade, 

de modo segregado, as bolsas de estudos e benefícios concedidos, bem como 
evidenciar em suas Notas Explicativas, inclusive o atendimento às proporções 
tratadas nesta seção.

• Art. 20. Os serviços executados, via pacto com o gestor do SUS, para 
aplicação de parte dos recursos da entidade em serviços gratuitos, 
devem ser registrados em sua contabilidade considerando os custos e as 
despesas para executar tais serviços, os quais não poderão exceder o 
valor por ela efetivamente despendido 

• Art. 49. As entidades beneficentes de assistência social poderão 
desenvolver atividades-meio, que gerem recursos, inclusive por meio 
de filiais, de modo a fomentar as finalidades previstas no art. 2º, desde 
que previstas em seus atos constitutivos, registradas segregadamente
em sua contabilidade e destacadas em suas Notas Explicativas e com o 
cumprimento das obrigações acessórias.



CTN
• Fiscalização
• Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou 

especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das 
autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.

• Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-
se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, 
inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de 
isenção de caráter pessoal.

• Art. 195. (...)
• Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e 

os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados 
até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das 
operações a que se refiram.



LEI 8.137, de 27 de dezembro de 1990 -
Crimes contra a ordem tributária

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei nº
9.964, de 10.4.2000)

ØI - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;

ØII - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro
exigido pela lei fiscal;

ØIII - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou
qualquer outro documento relativo à operação tributável;

18

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9964.htm
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ØIV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que
saiba ou deva saber falso ou inexato;

ØV - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou
documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação
de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a
legislação.

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e
multa.



CrimeàSonegação de	
contribuição	previdenciária

• Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer
acessório, mediante as seguintes condutas: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

• I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações
previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário,
trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe
prestem serviços;

• II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da
empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador
ou pelo tomador de serviços;

• III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações
pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais
previdenciárias:
• Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

20



FISCALIZAÇÃO	
TRIBUTÁRIA	NAS	OSC
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Cruzamento	eletrônico	de	Dados	
na	SEFB

INTELIGÊNCIA FISCAL - Riscos e Responsabilidades



Ø DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

MUITO RELEVANTE!!!
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ECD – Escrituração Contábil Digital
(SPED Contábil) 

ECF -Escrituração
Contábil Fiscal

eSocial

EFD – Contribuições
( Sped Pis e Cofins)

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços

Eletrônica

EFD - Reinf
EFD IPI/ICMS
(SPED Fiscal)

Decreto	nº	6.022,	de	22	de	janeiro	de	2007

Sped		- Terceiro	Setor

Central de Balanços 
(Publicação de Balanços)

último dia útil 
do mês de maio

IN 1.774/2017

último dia útil 
do mês de julho  

N 1.422/2013



DECLARAÇÕES ACESSÓRIAS   VENCIMENTO OBRIGATORIEDADE PERIODICIDADE

O que deve ser declarado: Os dados da empresa e dos trabalhadores, os fatos geradores de
contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as remunerações dos
trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS. OBS: Esta Declaração deverá ser extinta com a
implantação do eSocial.

Dia 07 do mês subsequente ao mês de competência informador.
Leis 8.306/1990, 8.212/1991 e 8.213/1991 e posteriores.

Instrução Normativa RFB nº 971/2009.
MENSAL

A substituição do CAGED ocorrerá para as admissões e desligamentos
ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2020,

As entidades ficam obrigadas a enviar as informações de admissão através do
eSocial, com o prazo de até 1 dia util antes do inicio das atividades através dos
eventos S-2190 ou S-2200.

DIÁRIO

Portaria Ministério da Economia nº 1.127 de 14/10/2019
Publicado no DOU de 27.01.2020 algumas empresas deverão declarar o CAGED,
sendo necessária a consulta de obrigatoriedade no site do CAGED.

O que deve ser declarado: Os eventos relativos às relações de trabalho informando dados
referentes à admissão, licenças, aviso prévio, desligamentos, remunerações e pagamentos à
pessoas físicas. Nova forma de enviar ao Governo (Ministério do Trabalho, Receita Federal,,
Previdência Social e Caixa Econômica Federal (gestora do FGTS), as informações trabalhistas,
fiscais e previdenciárias para um ÚNICO BANCO DE DADOS na internet.

O início do eSocial dar-se em:                  
 Cadatsro do empregador e tabelas -Janeiro/2019                                                                  

               Eventos não periódicos(Dados dos trabalhadores e seus vínculos) -
Abril/2019                               

Eventos Periódicos (folha de pagamento) - S-1200 a S-1299:
08/09/2020 - CNPJ básico com final 0, 1, 2 ou 3
08/10/2020 - CNPJ básico com final 4, 5, 6 ou 7

09/11/2020 - CNPJ básico com final 8, 9 e pessoas físicas
08/07/2021 - Eventos de SST - Saúde e Segurança do Trabalhador S-2210, S-

2220 e S-2240 

Todas as pessoas jurídicas com ou sem funcionários. MENSAL/DIÁRIO

Onde buscar as informações: Folha de Pagamentos, Contabilidade, Financeiro, Medicina e
Segurança do Trabalho e Jurídico.

Resolução CDE nº 5 de 02/10/2018 e Portaria nº 1.419/19
Decreto nº 8.373 de 11/12/2014 MOS 2.5.01- Manual de Orientação do eSocial,
Leiaute V 2.5

O que deve ser declarado: Todas as retenções do contribuinte sem relação com trabalho, bem
como as informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciarias
substituidas.

O início do EFD REINF dar-se em:                  
III - para o 3º grupo, que compreende os obrigados não pertencentes ao 1º,
2º e 4º grupos, a que se referem os incisos I, II e IV, respectivamente, em
data a ser fixada em ato da RFB; e

Todas as pessoas jurídicas que :
                                                                                                                                                                                              

a) pessoas jurídicas que prestam e/ou que contratam serviços
realizados mediante cessão
de mão de obra nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição
Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL);
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre
a
Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição
previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural nos termos do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na
redação
dada pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e do art. 22A da Lei nº 8.212, de 24 de
julho
de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001, respectivamente;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que
tenham
recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos à associação
desportiva
que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de
uso de
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos
desportivos;                                                                                                                                                                                 

g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em
território nacional, em
qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 (uma) associação
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais 

MENSAL/DIÁRIO

Onde buscar as informações: Departamento Fiscal, Contabilidade, Financeiro, Juridico. Instrução Normativa nº 1.921/2020

O que deve ser declarado:
- Os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no País, inclusive os isentos e não tributáveis
nas condições em que a legislação especifica;
- O valor do imposto sobre a renda e/ou contribuições retidos na fonte dos rendimentos pagos ou
creditados para seus beneficiários;
- O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior,
ainda que não tenha havido a retenção do imposto, inclusive nos casos de isenção ou alíquota
zero;
- Os pagamentos a plano de assistência à saúde – coletivo empresarial.

A Dirf 2019 deverá ser apresentada ate 28/02/2020 Instrução Normativa
(IN) RFB nº 1915/19

A apresentação da Dirf 2019 é obrigatória para pessoas jurídicas e físicas que
pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um único mês do ano-
calendário, por si ou como representantes de terceiros. 

ANUAL

O que deve ser declarado:
- a recuperação do plano de contas contábil e saldos das contas, para pessoas jurídicas obrigadas a
entregar a Escrituração Contábil Digital (ECD) relativa ao mesmo período da ECF;
- a recuperação de saldos finais da ECF do período imediatamente anterior, quando aplicável;
- a associação das contas do plano de contas contábil recuperado da ECD com plano de contas
referencial, definido pela Coordenação- Geral de Fiscalização (COFIS), por meio de Ato
Declaratório Executivo (ADE);e
- demais informações econômicas e informações gerais da pessoa jurídica.

A ECF deverá transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED) até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-
calendário a que se refira. Instrução Normativa RFB 1.633 de 2016
alteração do art. 3º da IN RFB 1.422 de 2013.

Todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, deverão apresentar a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela matriz.

ANUAL

O que deve ser declarado: A escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos
regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e
operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e
aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade. Para as empresas que recolhem o PIS s/
Folha este também deverá ser informado.

Até o 10º (décimo) dia útil do 2º (segundo) mês subsequente ao mês de
referência da escrituração digital.

As pessoas jurídicas imunes e isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das
contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Instrução Normativa RBF nº 1.252, de 01 de março de 2012.

MENSAL

O que deve ser declarado:
Informar todos os documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos federal e
estadual, referentes ao período de apuração dos impostos ICMS e IPI. Este arquivo deverá ser
submetido à importação e validação pelo Programa Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo
Sped.

Até o dia 25 do mês subsequente. (Estado de SP)
Verificar o vencimento para cada Unidade de Federação.

A obrigatoriedade da EFD-ICMS/IPI encontra-se na legislação estadual.
Lembramos que a obrigatoriedade abrange apenas os contribuintes do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e/ou
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.

MENSAL

Onde buscar as informações: Controles Fiscais referente as Notas de Saída e Entrada, e as
Apurações de ICMS e IPI.

Ajuste SINIEF 2, de 3 de abril de 2009

O que deve ser declarado:
Devem ser transmitidos, em versão digital, os seguintes livros:
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver; II - livro Razão e seus auxiliares, se houver;
III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos
neles transcritos.

Último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se
refira a escrituração.

A partir 2018: Auferiu receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições,
auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja igual ou maior R$
4.800.000,00. Instrução Normativa RBF nº 1.894/ 2019.

ANUAL

O que deve ser declarado:
Devem ser informados na DMED os valores recebidos de pessoas físicas, em decorrência de
pagamento pela prestação de serviços médicos e de saúde, e plano privado de assistência à saúde

Até o último dia útil do mês de março do ano- calendário subsequente
àquele a que se referirem as informações.

Deve ser apresentada por pessoa jurídica ou pessoa física equiparada a jurídica nos
termos da legislação do Imposto sobre a Renda, desde que seja:
- prestadora de serviços médicos e de saúde,
- operadora de plano privado de assistência à saúde; ou
- prestadora de serviços de saúde E operadora de plano privado de assistência à
saúde. Instrução Normativa RFB nº 985, de 22 de dezembro de 2009

ANUAL

GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados a partir Janeiro/2020

eSocial

EFD REINF

DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte

ECF – Escrituração Contábil Fiscal

EFD – CONTRIBUIÇÕES

EFD - ICMS/IPI (SPED FISCAL)

ECD - (SPED CONTÁBIL)

DMED - Declaração de Serviços Médicos e de Saúde



Aplicabilidade: Exercícios iniciados a partir de 01/01/2012

Aprovada em 27/09/2012 através da Resolução 1.409/2012 e 
Alterada em 02/09/2015 (R1)

Resolução CFC nº 1.409/2.012 – ITG 2002

“ENTIDADES SEM FINALIDADE DE 
LUCROS”



Alcance / Formalização da Natureza:

§ Fundação de Direito Privado

§ Associação

§ Organização Social

§ Organização Religiosa

§ Partido Político

§ Entidade Sindical

RESOLUÇÃO CFC nº 1.409/2012
ITG 2002 – “ENTIDADES SEM
FINALIDADE DE LUCROS”



Da Escrituração Especifica do Terceiro Setor

ITG- 2002 – R1 ITEM 8 - Receitas x Despesas – Princípio Contábil da Competência

Sempre respeitando o principio contábil da competência, em especial as Receitas.

ITG- 2002 – R1 ITEM 9 RESOLUÇÃO CFC nº 1.305/10 – NBC TG 07

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL – DOAÇÕES E SUVENÇÕES

Atender as normatizações exige grande esforço são dezenas e cada 
uma tratando de um ponto importante.

São dezenas a seguir vamos citar as mais utilizadas



Da Escrituração Especifica do Terceiro Setor
ITG- 2002 – R1 ITEM 10 - Os registros contábeis devem evidenciar 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.

ITEM 12. As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria,

auxílio e subvenção por meio de convênio, editais, contratos, termos de parceira

e outros instrumentos, para aplicação específica, mediante constituição, ou não,

de fundos, e as respectivas despesas devem ser registradas em contas próprias,

inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.



ITEM 13. Os benefícios concedidos pela entidade sem finalidade de lucros a título de

gratuidade devem ser reconhecidos de forma segregada, destacando-se aqueles que

devem ser utilizados em prestações de contas nos órgãos governamentais.

Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

ITEM 14 - A entidade sem finalidade de lucros deve constituir provisão em 
montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a 
receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e
baixar os valores prescritos, incobráveis e anistiados.

Obs: Esta provisão deverá sempre possuir critérios de mensuração (Estudo da Administração em
consonância com o Departamento Jurídico)

INCORPORAÇÃO DO RESULTADO APURADO à conta de Patrimônio Social
Obs: A Contabilidade deverá efetuar tal procedimento, desde que possua em 
mãos a ATA de Assembleia
contendo aprovação das contas pelo Conselho Fiscal.



TRABALHO VOLUNTÁRIO
Texto alterado (R1)

O trabalho voluntário, inclusive membros integrantes dos órgãos da
administração, no exercício de suas funções, deve ser reconhecido pelo valor
justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

A contabilidade tem relação ativa com os aspectos legais e jurídicos, porem há
ocasiões em que o jurídico não representa o econômico. Assim sendo, a
contabilidade deve centrar-se no compromisso de bem informar.

ITEM 20 - Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que
trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando
aplicável.

NBC TG 26 - DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS
Atenção e frisar a DRP segregada por tipo de atividade



DIVULGAÇÃO – NOTAS EXPLICATIVAS

RESOLUÇÃO CFC nº 1.292/10  
Demonstração do Fluxo de caixa

RESOLUÇÃO CFC nº 1.303/10  
ATIVOS INTANGÍVEIS

RESOLUÇÃO CFC nº1.170/09 –
ESTOQUES

RESOLUÇÃO CFC nº1.177/09 –
IMOBILIZADO



Propriedades para Investimento

O objetivo desta Norma é estabelecer o tratamento contábil

de propriedades para investimento e respectivos requisitos

de divulgação.

RESOLUÇÃO CFC nº1.178/09

RESOLUÇÃO CFC nº1.179/09
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 

Retificação de Erro 



Evento Subsequente
Quando a entidade deve ajustar suas demonstrações contábeis com

respeito a eventos subsequentes ao período contábil a que se referem

essas demonstrações; e

As informações que a entidade deve divulgar sobre a data em que é

concedida a autorização para emissão das demonstrações contábeis e

sobre os eventos subsequentes ao período contábil a que se referem

essas demonstrações.

RESOLUÇÃO CFC nº1.184/09



NOTAS EXPLICATIVAS

As evidenciações destacadas devem ser relevantes
quantitativa e qualitativamente. Quando ocorre mudança
nos procedimentos contábeis, de um ano para outro, deve
ser destacada se o impacto no resultado for RELEVANTE.

NOTAS EXPLICATIVAS



§ PATRIMONIAL;

§ ECONÔMICA;

§ FINANCEIRA;

§ LEGAL;

§ SOCIAL, e

§ CRITÉRIOS UTILIZADOS , BEM COMO EVENTOS 

SUBSEQUENTES AO BALANÇO.

Notas Explicativas
INFORMAÇÕES MENCIONADAS DE NATUREZA



Dicas	Finais
• Revisão dos Controles Internos e Processos de 

Gestão e Contabilidade

• Tecnologia Contábil Adequada

• Auditoria Externa  como instrumento de 
segurança e Compliance contábil
• Preservação de entidades e dirigentes



CONTE	SEMPRE	COM	
SEU	Advogado(a)	e	
seuContador(a)!
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