
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SÓCIO – ECONÔMICO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

 

 

 

 

JEFFERSON MARQUES DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS: Um Estudo 

Aplicado em Centros Acadêmicos da Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

2012



 
 

 
 

JEFFERSON MARQUES DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS: Um Estudo 

Aplicado em Centros Acadêmicos da Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada à Universidade 
Federal de Santa Catarina como um dos pré-
requisitos para obtenção do grau de bacharel 
em Ciências Contábeis. 

Orientador: Prof. Vladimir Arthur Fey, M.Sc. 
Coorientador: Prof. João Teles, M.Sc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

2012



 
 

 
 

 

JEFFERSON MARQUES DE OLIVEIRA 
 
 
 

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS: Um Estudo 
Aplicado em Centros Acadêmicos da Universidade Federal de Santa Catarina 

 
 
 
Esta monografia foi apresentada como TCC, no curso de Ciências Contábeis da Universidade 
Federal de Santa Catarina, obtendo a nota final _____________ atribuída pela banca 
examinadora constituída pelo professor orientador e membros abaixo mencionados. 
 

Florianópolis, SC, 2 de julho de 2012. 
 
 
 

________________________________________________ 
Professor Irineu Afonso Frey, Dr. 

Coordenador de TCC do Departamento de Ciências Contábeis 
 
 
 

Professores que compuseram a banca examinadora: 
 
 
 

________________________________________________ 
Vladimir Arthur Fey, M.Sc. 

Orientador 
 
 

________________________________________________ 
João Teles, M.Sc. 

Coorientador 
 
 

________________________________________________ 
Roque Brinckmann, Dr.



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço aos meus pais Jeff Silvio de Oliveira e Tânia Mara Marques de Oliveira pela 

oportunidade da vida e os exemplos transmitidos. 

Agradeço à minha namorada, Fernanda Rodrigues Fonseca, pela compreensão, pelo 

amor e incentivo dado ao longo dos anos. 

Um agradecimento especial para o professor Vladimir Arthur Fey que além passar 

seus conhecimentos no período de orientação deste trabalho, apresentou as qualidades da 

contabilidade na primeira fase do curso com muita propriedade. 

Ao amigo e coorientador João Teles pela paciência e por acreditar na monografia 

desde o início. 

Ao amigo e quase orientador Felipe Veck Lisboa, o Jimmy. 

Agradeço à professora Maria Denize Henrique Casagrande que sempre reservou um 

tempo em meio a seus afazeres, para atender as demandas que lhe fiz tanto como acadêmico 

do curso quanto presidente do Centro Acadêmico de Ciências Contábeis (CACIC). 

Aos demais professores que sempre me apoiaram enquanto coordenei as atividades 

dos CACIC e ao meu sucessor Marcelo Machado de Freitas. 

Ao Sr. Mauro Pereira pela atenção dispensada em todas as ocasiões. 

Ao Diretório Central dos Estudantes da UFSC e os representantes que se dispuseram a 

responder aos questionamentos efetuados. 

Às pessoas da CAIXA, principalmente em especial à equipe de Recuperação de 

Créditos da Gerência de Filial Administrar Fundo de Garantia de Florianópolis (GIFUG/FL). 

Ao Coordenador Nilzon da Silveira por entender as dificuldades que enfrentamos em 

cada etapa da vida. 

Aos amigos Ivan Gabriel Coutinho, Márcio Vianna Müller e Leonardo Tasso por tudo 

que me ajudaram. 

Enfim, a todos que me apoiaram e de alguma forma contribuíram para a realização 

deste trabalho. 

 

Obrigado Senhores. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

None but ourselves can free our minds. 

Robert Nesta Marley



 

 
 

RESUMO 

 

OLIVEIRA, Jefferson. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

ACESSÓRIA: Um Estudo de Caso Aplicado em Centros Acadêmicos da Universidade 

Federal de Santa Catarina. 2012. 57 f. Monografia (Curso de Ciências Contábeis). 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. 

 

 

O registros dos Centros Acadêmicos (CA) no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da 

Receita Federal do Brasil exige dos responsáveis por essas entidades a apresentação periódica 

das obrigações acessórias. Essas obrigações são informações transmitidas aos organismos 

públicos por meio de declarações, guias e formulários. O presente trabalho buscou verificar a 

situação dos CA da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Campus Florianópolis 

perante os órgãos de fiscalização do Governo. Para tanto, realizou-se um levantamento 

bibliográfico a respeito das obrigações acessórias aplicadas aos CA e efetuou uma pesquisa de 

campo com os representantes dessas entidades por meio da aplicação de um questionário 

estruturado. Na análise dos resultados utilizou-se a abordagem quali-quantitativa. A pesquisa 

concluiu que 60% não buscam suporte contábil, que 45% estão com débito na RFB e que 70% 

não efetuaram a transferência obrigatória de responsabilidade pelo CNPJ do CA. 

 

Palavras-chave: Obrigações Acessórias, Centro Acadêmico, Associações. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As informações contábeis, expressas nas demonstrações financeiras, auxiliam a gestão 

das entidades e, além disso, são utilizadas pelos organismos públicos para analisar se as 

obrigações inerentes à manutenção das organizações estão em conformidade com a legislação 

vigente. As Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL), que compõem o terceiro setor da 

economia, devem apresentar as informações contábeis aos órgãos de fiscalização do Governo 

– União, Estados, Distrito Federal e Municípios – para o cumprimento de suas obrigações. 

Neste contexto, Centros Acadêmicos (CA), que são ESFL em forma de associação 

privada, devem apresentar declarações e informações periodicamente aos organismos 

públicos. 

 

1.1. TEMA E PROBLEMA 

 

As obrigações acessórias instituídas por Leis, Decretos e Instruções Normativas são 

declarações e informações que devem ser apresentadas pelas entidades periodicamente aos 

órgãos de fiscalização do Governo. Essas obrigações têm, entre outras, a finalidade de 

subsidiar o monitoramento e regulamentação de organizações inscritas no Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil (RFB) do Ministério da Fazenda 

(MF). 

Nesse contexto estão inseridas as ESFL, que depois de registradas no CNPJ, sujeitam-

se às regras da legislação. Essas organizações de cunho social beneficiam-se de imunidades e 

isenções relativas aos impostos (CF artigo 150, VI, "C"). No entanto, não estão isentas do 

envio das obrigações acessórias aos órgãos de fiscalização do Governo – uma das premissas 

para a regularização do CNPJ emitido pela Receita Federal do Brasil (RFB). 

As ESFL desempenham papel relevante na economia e na organização social. No 

Brasil as organizações da sociedade civil fortaleceram-se na década de 1980 em virtude de 

sucessivos movimentos sociais, conforme descreve o Manual de Procedimentos Contábeis e 

Prestação de Contas das Entidades de Interesse Social (CFC, 2003). Esta situação se repetiu 

com as entidades de representação estudantil da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). 
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Diante da exigência do cumprimento das obrigações acessórias pelos CA para sua 

regularização perante os organismos públicos, pergunta-se: Qual a situação dos Centros 

Acadêmicos da UFSC perante os órgãos de fiscalização do Governo? 

  

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

 Apresentar a situação dos Centros Acadêmicos da UFSC perante os órgãos de 

fiscalização e regulamentação do Governo. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar o perfil dos Centros Acadêmicos da UFSC. 

• Verificar o conhecimento dos representantes sobre as obrigatoriedades aplicadas aos 

Centros Acadêmicos da UFSC.  

• Verificar o conhecimento dos representantes sobre a regularidade dos Centros 

Acadêmicos da UFSC perante os organismos públicos. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

 O cumprimento das obrigações acessórias é condição precípua para a regularização do 

CNPJ perante os órgãos de fiscalização do Governo e evita que o CA incorra em multas e 

penalidades. Não foram encontrados estudos prévios sobre a aplicação de obrigações 

acessórias em CA. Assim, o estudo apresenta a importância de divulgar aos representantes 

dessas entidades, à comunidade acadêmica e aos profissionais da área as obrigatoriedades 

aplicáveis aos CA. 

 As atividades desenvolvidas pelos CA têm relevância no âmbito universitário e social, 

no entanto é necessário que essas entidades estejam com o CNPJ ativo e regular perante os 

órgãos de fiscalização e regulamentação do Governo. Com isso, a ideia do estudo é checar se 

além das atividades fins os CA atendem às exigências estabelecidas nas leis.  
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1.4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 A metodologia do trabalho está divida em três etapas: enquadramento metodológico; 

procedimentos para coleta de dados; população e amostra. Os métodos utilizados para o 

alcance dos objetivos são descritos e delimitados no enquadramento metodológico. Os 

procedimentos utilizados na observação dos dados coletados para atender aos objetivos estão 

subdivididos em duas seções: (a) levantamento e organização da fundamentação teórica e (b) 

levantamento e análise dos resultados obtidos com a aplicação de um questionário 

estruturado. Na seção (a), são utilizados procedimentos para identificação dos aspectos 

relevantes à condução do estudo das obrigações acessórias aplicáveis aos CA e na secção (b) é 

executado um processo para mensuração das informações definidas como objetivos da 

pesquisa. 

  

1.4.1. Enquadramento metodológico 

 

Quanto aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como descritiva, uma vez que são 

identificadas as obrigações acessórias que devem ser apresentadas pelos CA e, a partir disso, é 

analisado o cumprimento das exigências para a regularização do CNPJ dos mesmos perante os 

órgãos de fiscalização do Governo (GIL, 1999). De natureza prática, o estudo visa conhecer 

parâmetros de um problema e investiga informações que possibilitem o cumprimento do 

objetivo proposto (RUIZ, 2002). 

Os procedimentos técnicos adotados caracterizam-se como levantamento (survey), 

pois é realizada uma pesquisa de campo, em que os dados são coletados onde os fenômenos 

acontecem, permitindo estabelecer relações entre as variáveis de pesquisa. Além disso, tem 

interrogação direta ao objeto do estudo, ou seja, por meio de questionários estruturados 

aplicados com os representantes dos CA (fontes primárias) (MARTINS, 2002). Em relação ao 

aspecto temporal, a pesquisa é considerada transversal, uma vez que a coleta de dados dá-se 

em um único momento (RUIZ, 2002). 

A abordagem do problema classifica-se como quali-quantitativa. Na interpretação dos 

dados coletados, é qualificada a relação entre os impactos das variáveis e busca-se solucionar 

o problema com a apresentação das práticas contábeis pertinentes às exigências legais das 

obrigações acessórias aplicáveis aos CA (SOARES, 2003). Além disso, utilizam-se tabelas, 
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gráficos e medidas estatísticas para descrever e interpretar o comportamento das variáveis 

(MARTINS, 2002). 

No que se refere aos resultados da pesquisa, pode-se classificá-la como aplicada, pois 

divulga informações acerca das obrigações acessórias aplicáveis a um dos tipos de ESFL, 

contribuindo para a verificação de verdades locais (GIL, 1999). 

 

1.4.2. Procedimentos para coleta de dados 

 

A coleta de dados para atender aos objetivos deste estudo dá-se de maneira primária, 

tendo em vista que a pesquisa de campo utiliza informações que não foram analisadas ou 

exploradas anteriormente. 

Para atingir os objetivos será utilizado um questionário estruturado em 19 questões 

(abertas ou de múltipla escolha), que pode ser verificado no anexo I. A vantagem na utilização 

do questionário está em obter os dados direto da realidade, possibilitando validar ou refutar as 

teorias. No entanto, a principal desvantagem está na ausência do controle sobre as respostas, 

que pode resultar em viés (OLIVEIRA, 2003). 

Os representantes dos CA da UFSC serão abordados por telefone ou Internet (site, 

blog, rede social) a fim de explicar o estudo e de solicitar ou confirmar o endereço de e-mail 

para o qual deveria ser enviado o questionário. Esse questionário será disseminado por meio 

do googledocs - forms, o qual possibilita o envio, o recebimento e a tabulação dos dados com 

agilidade e segurança. 

Inicialmente obteve-se por meio do Diretório Central dos Estudantes (DCE) uma 

relação com trinta e um contatos, em seguida ampliou-se esse número para quarenta e um e-

mails confirmados. Esse incremento ocorreu com o auxilio dos representantes contidos na 

relação encaminhada pelo DCE e com buscas realizadas na Internet. 

Foram elaboradas questões acerca do perfil dos CA, das obrigatoriedades aplicadas a 

eles e da regularidade deles perante os organismos públicos. No Quadro 1, visualiza-se a 

relação entre os objetivos específicos da pesquisa e as questões desenvolvidas para o 

atendimento deles: 
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Quadro 1 - Constructo da pesquisa de campo 

Objetivos da pesquisa Assuntos específicos/ variáveis Questões 

Identificar o perfil dos Centros 
Acadêmicos da UFSC. 

- Número efetivo de pessoas na gestão 
- Existência de remuneração a terceiros (pessoa física) 
- Existência e formas de acesso ao estatuto interno 
- Média mensal das entradas de recursos financeiros 
- Mês em que é realizada a eleição e duração do mandato 
- Suporte contábil procurado 
- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

1 
2 

3 e 4 
5 

6 e 7 
8 
9 

Verificar o conhecimento dos 
representantes sobre as 

obrigatoriedades aplicadas aos 
Centros Acadêmicos da UFSC. 

- Obrigações acessórias aplicadas ao CA 
- Livros Contábeis disponíveis 
- Documentos que comprovam a movimentação bancária 
- Demonstrações financeiras publicadas 

10 e 11 
12 
13 

14 e 15 

Verificar o conhecimento dos 
representantes sobre a 

regularidade dos Centros 
Acadêmicos da UFSC perante 

os organismos públicos. 

- Débito perante a Receita Federal do Brasil 
- Regularização das pendências 
- Transferência da responsabilidade pelo CNPJ 

16 
17 e 18 

19 

FONTE: Adaptado de TELES, 2011. 
 

Os resultados são analisados qualitativamente quando comparados às orientações 

descritas na legislação vigente. A estatística descritiva é utilizada no intuito de organizar, 

resumir, analisar e interpretar as observações para, então, verificar as tendências da amostra 

(LAPPONI, 2000). Para a análise descritiva, utilizam-se distribuição de frequência, 

percentagem e média. 

A distribuição de frequência constitui-se na quantidade de vezes que um valor foi 

atribuído a uma mesma variável, facilitando a compreensão dos fenômenos por meio do 

trabalho estatístico. Essa distribuição pode ser relativa ou absoluta, simples ou acumulada 

(LAPPONI, 2000). As percentagens numeram as características qualitativas e reduzem duas 

distribuições por freqüência a uma base comum, simplificando a comparação. A média é a 

medida de posição mais usual nos procedimentos estatísticos e equivale-se à média aritmética 

(MARCONI e LAKATOS, 1999). 

 

1.4.3. População e amostra 

 

A população-alvo dessa pesquisa são os CA do campus Florianópolis da UFSC, o qual 

apresenta cinquenta e três cursos, conforme listagem disponível no anexo II ou no endereço: 

<http://www.cagr.ufsc.br/arvore.xhtml>. Identificou-se, no entanto, a existência de quarenta e 

oito CA, sendo que quarenta e um têm contato (e-mail) disponível. 



14 
 

 
 

A amostra obtida na aplicação do questionário foi de 20 CA respondentes, configurando 

41,67% da população-alvo da pesquisa. Diante disso, a amostra se configura como não-

probabilística e intencional, ou seja, os CA que compõem a amostra desta pesquisa foram 

selecionados de acordo a disponibilidade pelo menos um contato eletrônico e puderam optar 

em não participar do estudo. 

 

1.5. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 A delimitação da pesquisa seccionou aos CA do campus Florianópolis da UFSC. 

Como consequência, os resultados proporcionados não podem ser generalizados ao universo 

dos CA, valendo apenas para a amostra de 20 CA participantes. A busca pelos contatos dos 

CA limitou-se ao DCE, aos representantes contidos na relação disponibilizada pelo DCE e aos 

dados encontrados na Internet. A pesquisa delimitou-se a estudar as obrigações acessórias 

exigidas pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Nesta seção será apresentada a fundamentação teórica. Esta foi dividida em três temas: 

ESFL, Contabilidade para ESFL e Regularidade do CNPJ. 

 

2.1. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS (ESFL) 

 

 A economia do Brasil está dividida em três setores. O primeiro setor é representado 

por autarquias, fundações, empresas públicas, administração direta e abrange os organismos 

públicos, tais como: Caixa Econômica Federal, Secretaria de Estado da Fazenda, Delegacia da 

Receita Federal de Florianópolis.  

O segundo setor é o mercado, ou seja, empresários e sociedades empresariais 

detentoras de capital que buscam o lucro financeiro ao abrirem indústrias, comércios e 

prestarem serviços, como por exemplo, produtoras de plásticos e alumínios, restaurantes, 

escritórios de contabilidade. O terceiro setor, por sua vez, compreende as ESFL organizadas 

pela sociedade civil por meio de associações, organizações e fundações em forma de institutos 

sociais, centros acadêmicos, confrarias, associações de bairros, entre outros. 

A existência de diversos títulos e formas jurídicas para caracterizar as ESFL dificulta 

sua conceituação e fundamentação teórica. Olak e Nascimento (2010, p. 01) entendem que: 

 

A multiplicidade de organizações que compõem este segmento, bem como o fato de 
se defini-las por termos negativos, ambíguos (sem fins lucrativos, não 
governamental), ou simplesmente incorretos, contribuem para a sua obscuridade e o 
seu desconhecimento pelo público em geral. 

 

 Ao elaborar o Manual de Procedimentos Contábeis para essas organizações, o 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) se pronuncia por meio da expressão Entidades de 

Interesse Social, evidenciando o segmento na qual ela está inserida e o perfil organizacional 

dessas instituições. O interesse pela causa social inerente a essas entidades remete ao trabalho 

voluntário e em geral ao desprendimento quanto ao retorno financeiro sobre o exercício 

executado. 
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 No mesmo sentido, o CFC (2003, p. 17) contextualiza: 

 

A figura da filantropia, abraçada como bandeira pelas organizações sociais, tem 
origens muito remotas no mundo grego, e quer dizer humanitarismo ou amor à 

humanidade. Este amor é traduzido em ações sociais diversas visando ao bem-estar 
da comunidade [...]. São os movimentos sociais, instituídos pela sociedade civil, os 
precursores das organizações propriamente ditas, tais como: associações, centros, 
fundações, institutos, [...] caracterizadas pela ausência de finalidade de lucro. 

 

A disposição para desenvolver sem intenção de “lucro financeiro” as atividades que o 

Estado deixa de realizar de forma satisfatória evidencia as características do voluntariado 

encontrado nessas entidades. Drucker (1994 apud OLAK e NASCIMENTO, 2010, p. 01) 

elucida a ideia de lucro não financeiro ao descrever que “todas as instituições ‘sem fins 

lucrativos’ têm algo em comum: são agentes de mudança humana”. 

Nesse contexto Souza (2004, p. 107) conceitua a ausência da finalidade lucrativa para 

as pessoas jurídicas como “a impossibilidade de ser distribuído eventual resultado positivo 

aos seus instituidores” e para as pessoas físicas pela “promoção graciosa, voluntária, não 

remunerada das atividades em referência”. Na mesma linha encontram-se as associações que, 

além de serem uma das formas de ESFL, correspondem a grupos de pessoas organizadas em 

defesa de interesses próprios (CARRIONI, 2000). 

 

2.1.1. Associações 

 

 Associação é uma forma jurídica de ESFL que se caracteriza pela defesa dos interesses 

das pessoas envolvidas com o meio em que está inserida e pela execução de ações pautadas na 

ausência da finalidade lucrativa. Szazi (2006, p. 27) define a associação como “uma pessoa 

jurídica criada a partir da união de ideias e esforços de pessoas em torno de um propósito que 

não tenha finalidade lucrativa”. 

Para o CFC  (2003, p. 23), “as associações são pessoas jurídicas formadas pela união 

de pessoas que se organizam para a realização de atividades não-econômicas, ou seja, sem 

finalidades lucrativas. Nessas entidades, o fator preponderante são as pessoas que as 

compõem”. 

 



17 
 

 
 

Ao compilar uma série de pensamentos, Souza (2004, p. 116) conceitua associação de 

direito privado como: 

 

contrato pelo  qual um certo número de pessoas, ao se congregar, coloca em comum 
serviços, atividades, conhecimentos etc. em prol de um mesmo ideal, objetivando a 
consecução de determinado fim, econômico ou não, com ou sem capital e sem 
intuitos lucrativos[...]. 

 

No Código Civil de 10 de janeiro de 2002 – Título II, Capítulo I, Artigo 44, Inciso I, 

as associações figuram como uma forma de pessoa jurídica de direito privado. Um dos tipos 

de associações presentes em universidades são os CA. 

 

2.1.2. Centros Acadêmicos (CA) 

 

Centros Acadêmicos são entidades civis, sem fins lucrativos, de duração 

indeterminada, de representação estudantil universitária, que se caracterizam por 

independência e liberdade de qualquer compromisso político-partidário, conforme discorrido 

nos estatutos internos do CAXIF, CALESA e CACIC. Reconhecidos juridicamente pela Lei 

nº 7.395/85, que dispõe sobre os órgãos de representação dos estudantes de nível superior, os 

CA, em geral, realizam atividades de mobilização, luta por melhorias no ensino e na estrutura 

acadêmica, recepção aos calouros, atividades culturais e ações ligadas ao movimento nacional 

dos estudantes. 

Alguns dos princípios, objetivos e finalidades apresentadas nos estatutos dos CA da 

UFSC (CAXIF; CAAD; CALESA; CARI; CACIC; CALEQA), disponibilizados em ambiente 

virtual são: 

 

1. Congregar, representar e defender os interesses dos estudantes; 

2. Intercambiar experiências e promover atividades conjuntas com as entidades de 
outros cursos congêneres; 

3. Promover, organizar e participar de cursos, congressos e atividades científicas, 
culturais e sociais; 

4. Integrar o corpo discente, docente e administrativo da instituição; e 

5. Defesa da universidade pública, gratuita e de excelência. 
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A Lei nº 7.395/85, que dispõe sobre os órgãos de representação dos estudantes de 

nível superior, descreve, em seu Artigo 4º, que “fica assegurado aos estudantes de cada curso 

de nível superior o direito à organização de Centros Acadêmicos (CA) ou Diretórios 

Acadêmicos (DA) como suas entidades representativas”. 

Para a União Nacional dos Estudantes (UNE), os CA são a base do movimento 

estudantil e assim como o Diretório Central dos Estudantes (DCE) “realizam atividades de 

mobilização, luta por melhorias no ensino e na estrutura acadêmica, calouradas, atividades 

culturais e ações ligadas ao movimento nacional dos estudantes”. Sobre as funções do CA, o 

DCE da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) menciona em seu sítio eletrônico: 

 

garantir o contato dos estudantes do curso com os órgãos de representação geral [...], 
discutir soluções para os problemas do curso [...], garantir que haja representação 
dos estudantes nos órgãos colegiados e departamentos, fazer a recepção de calouros, 
organizar confraternizações e fiscalizar a faculdade[...]. 

 

Para alcançar a finalidade descrita no estatuto interno do CA, os representantes 

necessitam de uma estrutura organizacional. O CA pode ser dividido em diretorias, tais como: 

Presidência; Tesouraria; Secretaria; Frente Acadêmica; Ensino, Pesquisa e Extensão; 

Imprensa e Mídia Social; Cultura e Arte; Esporte e Jogos; e Integração Festiva. É possível, 

também, existir um Conselho composto por ex-diretores. 

Os CA podem auferir equipamentos, móveis e recursos financeiros, para constituir 

seus patrimônios, por meio de doações, contribuições, serviços prestados, organização de 

eventos, entre outros, desde que essas fontes de receitas estejam descritas e aprovadas no 

estatuto interno. Corrobora com o exposto, SZAZI et. al (2006, p. 28) afirmando que: 

 

Não perde a categoria de associação mesmo que realize negócio para manter ou 
aumentar seu patrimônio, sem, contudo, proporcionar ganhos aos seus associados, 
por exemplo, associação esportiva que vende aos seus membros uniformes, 
alimentos, bolas, raquetes etc., embora isso traga como conseqüência, lucro para a 
entidade. 

  

Quanto às origens dos recursos, Olak e Nascimento (2010, p. 09) discorrem que as 

contribuições, doações, e subvenções  constituem-se nas principais fontes de recursos dessas 

entidades e que algumas delas sobrevivem, ainda, de taxas cobradas da comunidade, sócios e 
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associados por serviços prestados. A Constituição Federal (CF) permite às ESFL e, portanto, 

aos CA prestarem serviços e obter renda com imunidade tributária, desde que no âmbito das 

suas finalidades e como meio para alcançar seus objetivos (§ 4º, alínea “c”, inciso VI, artigo 

150). 

Diante disso, a contabilidade apresenta-se como instrumento capaz de manter a 

escrituração contábil dos fatos ocorridos nessas entidades e apresentar, de forma estruturada, 

essas informações. 

  

2.2. CONTABILIDADE PARA ESFL 

 

A contabilidade, ciência que estuda e organiza o patrimônio, existe há milhares de 

anos e possibilita a mensuração e o relato da quantidade de recursos disponíveis em qualquer 

entidade organizada. Sá (2002, p. 46) conceitua contabilidade como “ciência que estuda os 

fenômenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidência e comportamento dos 

mesmos, em relação à eficácia funcional das células sociais”. 

 De acordo com Franco (1997, p. 21), a contabilidade consiste na “ciência que estuda 

os fenômenos ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a classificação, a 

demonstração expositiva, a análise e a interpretação desses fatos, com o fim de oferecer 

informações e orientações”. 

Peyon (2004, p. 36), ao citar o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, 

conceitua contabilidade como “um sistema de informações e avaliações para prover usuários 

com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira e de produtividade da 

entidade objeto da contabilização”. 

Além de caracterizar um método de registro e permitir o controle das informações 

decorrentes de atos e fatos contábeis, a contabilidade se organiza de maneira que os dados 

coletados sejam compreensíveis aos usuários interessados e auxiliem a gestão da entidade. 

Marion (2006, p. 23) corrobora ao dizer que: 

 

A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar 
decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os 
monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em formas de relatórios ou de 
comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. 
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Iudícibus (2006, p. 28) menciona que “a contabilidade é o método de identificar, 

mensurar e comunicar informações econômica, financeira e social, a fim de permitir decisões 

de julgamento por parte dos usuários da informação”. Os resultados encontrados em relatórios 

contábeis podem ser analisados pelos usuários, internos ou externos à organização. Marion 

(2006) considera usuários externos os governos, as instituições financeiras, os fornecedores 

entre outros, e internos os diretores e demais membros que colaboram internamente com a 

entidade. 

Assim como as instituições com finalidade lucrativa, as ESFL precisam conhecer as 

informações contábeis oriundas das suas ações. No entanto, essas entidades devem seguir os 

princípios de contabilidade aplicados às mesmas, os quais estão disponíveis nas orientações 

publicadas em Resoluções e Normas Técnicas do CFC. 

 

2.2.1. Normas Técnicas aplicáveis as ESFL 

 

 Considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas 

(NBC T), regimentos da doutrina contábil, o CFC, por meio da Resolução 877/00, aprovou o 

item NBC T 10.19 – Entidades sem Finalidade de Lucros, da NBC T 10 – Aspectos 

Contábeis Específicos em Entidades Diversas, que orienta a regulamentação contábil para o 

registro e publicação das transações efetuadas pelas ESFL. 

 A NBC T 3 – Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações 

Contábeis, aprovada pela Resolução 686/90, trata da escrituração contábil nessas entidades. A 

NBC T 6 – Divulgação das Demonstrações Contábeis, aprovada pela Resolução 737/92, 

dispõe sobre a publicação dos fatos contábeis ocorridos. 

 

2.2.2. Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas (NBC T) 

 

A NBC T 10.19 dispõe-se a esclarecer, com o apoio dos Princípios Fundamentais de 

Contabilidade, da NBC T 3 e da NBC T 6, os critérios e procedimentos específicos de 

avaliação, de registros de componentes e variações patrimoniais e de estruturação de 

demonstrações contábeis e, também, as informações mínimas a serem divulgadas em nota 

explicativa das ESFL. 
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Sobre a importância dos Princípios Contábeis, Olak e Nascimento (2010, p. 54) 

enfatizam que: 

 

Se tem nos Princípios Fundamentais de Contabilidade a normatização ‘macro’ sobre 
o proceder da contabilidade a ser adotado em quaisquer entidades, inclusive nas sem 
fins lucrativos. Além disso, a observância dos Princípios Fundamentais de 
Contabilidade ‘é obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de 
legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade’ (art. 1º, § 1º). 

 

Inicialmente, a NBC T 10.19 estabelece critérios e procedimentos contábeis para 

ESFL. Em seguida, caracteriza ESFL como aquelas em que, havendo resultado positivo, o 

mesmo não é distribuído às pessoas que tomaram posse do patrimônio, enfatizando que 

resultados positivo ou negativo são denominados superávit ou déficit. 

Depois, a NBC T 10.19 trata do registro contábil e destaca que o reconhecimento de 

receitas e despesas deve se basear nos Princípios da Oportunidade e da Competência, 

descritos nos Princípios Fundamentais de Contabilidade publicados pelo CFC (2008, p. 12-13 

e 14): 

 

Art.6º O Princípio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, à 
tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, 
determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, 
independentemente das causas que as originaram. 

Art.9º As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do 
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 
independentemente de recebimento ou pagamento. 

§ 1º  O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo ou 
no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido, 
estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais, resultantes da 
observância do Princípio da OPORTUNIDADE. 

 

Para doações, subvenções e contribuições recebidas pelas ESFL, a NBC T 10.19 

afirma que devem ser registradas mediante documentação legal e, quando destinadas à 

aplicação específica, devem ser registradas em contas separadas das demais receitas, ou seja, 

“os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas, superávit ou déficit, 

de forma segregada”. O correto registro dos eventos contábeis é premissa básica para futura 

publicação dos fatos e atos nas demonstrações contábeis. De acordo com a NBC T 10.19, as 

demonstrações elaboradas pelas ESFL são determinadas pela NBC T 3 e a sua divulgação é 

orientada pela NBC T 6. 
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A NBC T 3 apresenta o conceito, o conteúdo, a estrutura e a nomenclatura de cinco 

demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração 

de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. A NBC T 10.19, contudo, ressalva 

sobre a nomenclatura das demonstrações ao mencionar, em seu subitem 10.19.3.2, que a conta 

Capital deve ser substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido, e 

a conta Lucros ou Prejuízos Acumulados deve ser substituída por Superávit ou Déficit do 

Exercício. 

 A NBC T 6, em seu item 6.1, conceitua a divulgação como “o ato de colocar as 

demonstrações contábeis da Entidade à disposição de seus usuários” e apresenta como meios 

de divulgação as publicações na imprensa, a remessa a associados, fiscalizadores e outros 

interessados, e os comunicados informando a disponibilidade das demonstrações em local(is) 

identificado(s). Alerta, ainda, que esses meios de divulgação podem decorrer tanto de 

disposições legais, regulamentares ou regimentais, como de iniciativa própria. 

No subitem 6.1.2.1, discorre-se que “o objetivo das demonstrações é fornecer, aos seus 

usuários, um conjunto mínimo de informações de natureza patrimonial, econômica, 

financeira, legal, física e social que lhes possibilitem o conhecimento e a análise da situação 

da entidade”. As informações obtidas no processo de contabilização nas ESFL devem ser 

utilizadas para atender às exigências das obrigações acessórias inerentes à regularização do 

CNPJ perante os órgãos de fiscalização e regulamentação do Governo. 

  

2.3. REGULARIDADE DO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

 

 A contabilização adequada dos fatos e atos das ESFL, seguida de sua devida 

publicação, permite o acesso às informações contábeis. Esses dados viabilizam o 

cumprimento das obrigações acessórias, que são informações transmitidas por meio de 

declarações, demonstrativos, guias, formulários e relatórios, com a finalidade de atender às 

exigências da legislação vigente. 

No entanto, o contador deve atentar-se às imunidades e isenções tributárias concedidas 

às ESFL, que estão relacionadas ao Imposto de Renda e às Contribuições Sociais. As 

imunidades são concedidas pela CF e as isenções pelas leis ordinárias aplicadas em cada 

esfera do Governo – União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
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2.3.1. Imunidade Tributária 

 

 Consideram-se fundamentais ao Estado as atividades exercidas pelas ESFL. Assim, as 

ESFL regularmente inscritas na RFB, por meio de CNPJ, são beneficiadas com a imunidade 

tributária, conforme descrito no Artigo 150 da CF: 

 

Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

VI - instituir impostos sobre: 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 

 

A CF, no parágrafo 4º do mesmo artigo, enfatiza, ainda, que “as vedações expressas 

anteriormente compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com 

as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”. Ressalta-se a condição do 

benefício às atividades fins da entidade com ausência de caráter lucrativo e que estejam de 

acordo com as finalidades enunciadas no estatuto. 

Assim, o Código Tributário Nacional (CTN), lei complementar vigente, dispõe, em 

seu Artigo 14, alguns requisitos para as entidades gozarem da imunidade: 

 

I - Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
qualquer título;  

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

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

 

Quanto ao requisito III, o CFC (2003, p. 39) orienta que “a documentação que deu 

suporte aos lançamentos contábeis deve ser arquivada em ordem, pelo menos, por cinco anos, 

para eventuais averiguações de fiscalização”. Afirma também que, no descumprimento de 

qualquer requisito, fica a entidade com a imunidade cassada e passa a recolher todos os 

tributos pertinentes às atividades exercidas. Para tanto, Olak e Nascimento (2010, p.41) 
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consideram que “as organizações, no mínimo, devem manter registro formal de todos os 

ingressos e saídas de recursos monetários”. 

Conforme descrito no Artigo 150 da CF, os impostos patrocinados pela imunidade 

referem-se ao patrimônio, renda e serviços das entidades enquadradas nas regras apresentadas 

pelos organismos públicos. No Brasil, os impostos são segregados pela competência tributária 

existente em cada uma das esferas de Governo. O CFC (2003, p. 40) destaca que “o Distrito 

Federal não possui municípios, assumindo, portanto, as competências estadual e municipal 

sobre os tributos”. 

 Em síntese, tem-se na imunidade uma renúncia fiscal e uma limitação à competência 

de tributar, fato que subsidia e incentiva as ESFL a executarem, de maneira menos onerosa, as 

atividades não atendidas pelo Estado. Em contrapartida, cabe às ESFL respeitar os requisitos 

básicos apresentados no Artigo 14 do CTN (BARBOSA&OLIVEIRA, 2002; SZAZI, 2006; 

SOUZA, 2004). 

 Para Olak e Nascimento (2010, p. 193), “via de regra, essas entidades ou são imunes 

ou são isentas de impostos e contribuições, mas isso não as dispensa de apresentarem às 

diversas repartições públicas um conjunto de informações e documentos, exatamente para que 

possam gozar dos benefícios previstos em lei”. 

   

2.3.2. Obrigações acessórias 

 

Os direitos concedidos pelos entes públicos às ESFL não as excluem da necessidade 

do cumprimento das obrigações acessórias para sua regularização perante os órgãos de 

fiscalização e regulamentação do Governo. Essas obrigações são declarações, demonstrativos, 

relações, guias e cadastros apresentados aos organismos públicos. 

Serão abordadas as principais obrigações exigidas pelo MF e MTE, como foram 

instituídas, quais os tributos e informações devem ser inseridos, quando as ESFL estão 

obrigadas ou dispensadas da elaboração, qual o prazo e a penalidade pelo descumprimento da 

obrigação e, os meios pelos quais devem ser geradas e transmitidas. 
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2.3.2.1. Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) 

 

A DSPJ passou a ser exigida a partir do ano-calendário de 1997, e desde 22 de 

dezembro de 2011 é conduzida pela Instrução Normativa (IN) RFB nº 1.219. As ESFL que 

não efetuarem qualquer atividade operacional, não-operacional, patrimonial ou financeira, ou 

seja, permanecerem inativas durante todo o ano-calendário, serão obrigadas a apresentá-la 

pela Internet, por meio do formulário on-line disponível no endereço eletrônico da RFB –

<http://www.receita.fazenda.gov. br>. 

Mesmo que paguem tributo relativo aos anos-calendário anteriores e multa pelo 

descumprimento de obrigação acessória, não serão descaracterizadas como pessoa jurídica 

inativa no ano-calendário.  

O prazo para o cumprimento dessa obrigação é o último dia útil de março do ano 

subsequente ao fato gerador e a falta ou atraso na apresentação da DSPJ – Inativa implicará 

em multa de R$ 200,00 por declaração.  

 

2.3.2.2. Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) 

 

A DIPJ foi instituída pela IN SRF nº 127, de 30 de outubro de 1998, a qual sofreu 

alterações, e desde 30 de abril de 2010, é conduzida pela IN RFB nº 1.028. As ESFL, desde 

que estejam ativas, serão obrigadas a apresentá-la anualmente pela Internet, via certificado 

digital, pelo programa Receitanet, disponível no site da RFB. Essa declaração contém 

informações relativas ao IRPJ, IPI, CSLL, PIS/Pasep e Cofins. 

O prazo para enviar as informações relativas ao ano-calendário de 2011, exercício de 

2012, por exemplo, é o último dia útil de junho de 2012. A apresentação fora do prazo, com 

incorreções ou com omissões resultará em penalidades previstas nos normativos. A multa 

mínima aplicada será de R$ 500,00 e dependendo da forma de regularização poderá ser 

reduzida em 50% ou 75% 

  

2.3.2.3. Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) 

 

A DIRF visa informar os rendimentos pagos ou creditados a título de imposto de renda 

e/ou contribuições retidos na fonte. Segundo a IN RFB nº 1.216, de 15 de dezembro de 2011, 
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as ESFL que tenham pagado ou creditado rendimentos com retenção do Imposto sobre a 

Renda Retido na Fonte (IRRF) e/ou tenham efetuado retenção da CSLL, da Cofins e da 

Contribuição para o PIS/Pasep sobre pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas estarão 

obrigadas a apresenta-la. 

A DIRF deverá ser elaborada mediante a utilização do programa gerador da declaração 

e transmitida pela Internet, via certificado digital, por meio do programa Receitanet. O prazo 

para enviar as informações relativas ao ano-calendário de 2011, exercício de 2012, por 

exemplo, é o último dia útil de fevereiro. O descumprimento dessa obrigação sujeita às 

entidades ao pagamento de multa mínima de R$ 200,00 para as pessoas jurídicas inativas e R$ 

500,00 para ativas, podendo ser reduzida em até 50%, dependendo da forma de regularização. 

 

2.3.2.4. Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) 

 

A DCTF foi instituída pela IN SRF nº 126, de 30 de outubro de 1998, a qual sofreu 

alterações, e desde 24 de dezembro de 2010, é conduzida pela IN RFB nº 1.110. As ESFL, 

desde que tenham débitos a declarar, serão obrigadas a apresentar a DCFT Mensal. Caso não 

tenham débitos a declarar e estejam ativas, as ESFL deverão apresentar a declaração relativa 

ao mês de dezembro, indicando os meses sem débitos a declarar. Porém, se permanecerem 

inativas durante todo o ano-calendário estarão dispensadas. 

A DCTF deve ser elaborada mediante a utilização do programa gerador da declaração 

e transmitida pela Internet, via certificado digital, por meio do programa Receitanet. Essa 

declaração contém informações relativas ao IRPJ, IRRF, IPI, IOF, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, 

CMPF, Cide-Combustível, Cide-Remessa, CPSS, CSRF e COSIRF 

O prazo para apresentação é até o 15º dia útil do 2º mês subsequente ao mês de 

ocorrência dos fatos geradores e as entidades que atrasarem, enviarem informações incorretas 

ou omitidas, sujeitar-se-ão às penalidades. As incorreções ou omissões têm multa de R$ 20,00 

para cada grupo de 10 informações que sejam assim classificadas e em caso de atraso, será 

aplicado o valor mínimo de R$ 500,00 às pessoas jurídicas ativas e R$ 200,00 às inativas, 

sendo que os valores poderão sofrer reduções de até 50%. 
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2.3.2.5. Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) 

 

O DACON foi instituído pela IN SRF nº 387, de 20 de janeiro de 2004, a qual sofreu 

alterações, e desde 5 de março de 2010 é conduzida pela IN RFB nº 1.015. As ESFL inativas 

ou cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas não 

ultrapassar R$ 10.000,00 estarão dispensadas de apresentar essa obrigação, caso contrário, 

deverão elaborá-la e transmiti-la, por meio dos programas disponíveis no site da RFB, até o 5º 

dia útil do 2º mês subsequente ao mês de referência. As multas mínimas a serem aplicadas no 

descumprimento dessa obrigação variam de R$ 500,00 para pessoas jurídicas ativas e R$ 

200,00 para inativas e podem sofrer reduções de até 50%. 

 

2.3.2.6. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

 

A RAIS é uma obrigação acessória instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23 de 

dezembro de 1975, com o objetivo de suprir às necessidades de controle da atividade 

trabalhista no país, prover os dados para a elaboração de estatísticas do trabalho e 

disponibilizar informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. Segundo o 

Artigo 2º da Portaria nº 7, de 3 de janeiro de 2012, do MTE, as ESFL estão obrigadas a 

apresentar essa obrigação. Mesmo sem registros trabalhistas ou em situação inativa durante o 

ano-calendário anterior, essas entidades deverão apresentar a RAIS Negativa. 

A apresentação da RAIS ou RAIS Negativa deverá ser feita anualmente por meio da 

Internet após a geração do arquivo criado pelo programa GDRAIS, disponível no endereço 

eletrônico da RAIS, www.rais.gov.br. O prazo para envio dessa obrigação é de janeiro a 

março do ano subsequente aos fatos geradores e se não for cumprida esta exigência o 

estabelecimento ficará sujeito à multa de no mínimo R$ 425,64 conforme descrito no art. 2º 

da Portaria/MTE nº 688, de 24 de abril de 2009. 

 

2.3.2.7. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social (GFIP) 

 

A GFIP foi introduzida pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e contém 

informações referentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos 
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ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), bem como as remunerações dos 

trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS. Mesmo que não haja recolhimento para o 

FGTS, ou seja, existam informações cadastrais e financeiras de interesse da Previdência 

Social, a GFIP deverá ser enviada na modalidade declaratória. 

As ESFL que estejam sujeitas ao recolhimento do FGTS e à prestação de informações 

à Previdência Social devem apresentar a GFIP. Mesmo que não tenham fatos geradores a 

declarar à Previdência Social ou FGTS a recolher, as entidades que estiverem com CNPJ ativo 

devem apresentar GFIP indicando a ausência de movimentação. Essa guia deverá ser 

apresentada na primeira competência que o fato ocorrer, seja no inicio das atividades da 

entidade sem vínculos trabalhistas ou no momento que esses deixarem de existir. 

A GFIP é gerada por meio do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social (SEFIP) e transmitida pela Internet, por meio de 

certificação digital, via Conectividade Social ICP, aplicativo disponível no site da CAIXA, 

www.caixa.gov.br. Para as entidades que têm movimentação regular a GFIP deverá ser 

entregue/recolhida até o dia 7 do mês seguinte ao fato gerador, caso contrário ou se efetuar o 

procedimento incorretamente estará sujeita às sanções previstas na Lei nº 8.036, de 11 de 

maio de 1990, no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei nº. 8.212, de 24 de julho 

de 1991 e alterações posteriores, no que tange à Previdência Social. 

Ressalta-se que a correção das informações e valores enviados equivocadamente antes 

de qualquer fiscalização afasta as aplicações previstas nas penalidades, no entanto o 

pagamento da multa pela a ausência da entrega da GFIP não elimina a obrigação de fornecer 

os dados exigidos pelos órgãos de fiscalização e regulamentação do Governo, os quais podem 

impedir a obtenção da Certidão Negativa de Débito (CND) ou o Certificado de Regularidade 

do FGTS (CRF). 

 

2.3.2.8. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

 

O CAGED instituído pela Lei nº. 4.923, de 23 de dezembro de 1965, envia para os 

organismos públicos informações referentes ao “registro das admissões e dispensas de 

empregados nas empresas abrangidas pelo sistema da Consolidação das Leis do Trabalho” 

(CLT). O MTE solicita o envio dessa declaração para cooperar com os organismos públicos 

na conduta da política econômica e social, ou seja, subsidia o Governo nas tomadas de 



29 
 

 
 
decisão e permite a utilização das informações para “a elaboração de estudos, pesquisas, 

projetos e programas” (MTE/Manual CAGED, 2010). 

As ESFL que possuam movimentação de admissão, desligamento e transferência de 

empregado celetista devem enviar a declaração até o dia 7 do mês subsequente ao mês das 

informações. O arquivo com as informações pode ser gerado por meio do Aplicativo CAGED 

Informatizado (ACI) e transmitido via CAGED WEB. A ausência ou o atraso na entrega 

sujeita às entidades ao pagamento de multa, que, dependendo do tempo de regularização, 

pode variar de R$ 4,47 a R$ 13,40, por empregado. 

 

2.3.3. Inaptidão do CNPJ 

  

A inaptidão é o motivo apresentado pela RFB para realizar a baixa do CNPJ das 

entidades em desacordo com a legislação vigente, conforme a Lei nº 11.941/2009 e a IN RFB 

nº 1.183/2011.  A referida lei trata em seus artigos 54 que: 

 

Art. 54.  Terão sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 
baixada, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, as pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inaptas até a data de 
publicação desta Lei. 

 

Já a IN RFB 1.183/2011, em seu artigo 27, diz que pode ser efetuada a baixa do 

cadastro das pessoas jurídicas: 

 

III - inapta: a que tendo sido declarada inapta não tenha regularizado sua situação 
nos 5 (cinco) exercícios subsequentes, exceto na hipótese prevista no inciso III do 
art. 37; 

IV - com registro cancelado: a que esteja extinta, cancelada ou baixada no respectivo 
órgão de registro. 

 

 O procedimento adotado pela RFB mostra a necessidade de apresentar as informações 

das entidades em conformidade com as exigências estabelecidas. Salienta-se que segundo a 

IN mencionada, é possível regularizar a situação do CA com situação cadastral baixada. 
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 Nessa etapa do trabalho serão apresentadas e analisadas as informações obtidas por 

meio do questionário estruturado aplicado aos representantes dos Centros Acadêmicos do 

campus Florianópolis da Universidade Federal de Santa Catarina. Os resultados estão 

agrupados conforme a finalidade de cada questão, as quais abordaram o perfil dos CA 

pesquisados, as obrigatoriedades aplicadas aos CA e a regularidade do Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica. 

 

3.1. PERFIL DOS CENTROS ACADÊMICOS PESQUISADOS 

 

 Neste tópico será evidenciado o perfil dos CA contidos na amostra, com base nos 

seguintes itens: 

 

• número efetivo de pessoas na gestão; 

• existência de remuneração a terceiros (pessoa física); 

• existência e formas de acesso ao estatuto interno; 

• média mensal das entradas de recursos financeiros; 

• mês em que é realizada a eleição; 

• duração do mandato; 

• suporte contábil procurado; e 

• número do CNPJ. 

 

3.1.1. Número efetivo de pessoas na gestão 

 

A participação dos acadêmicos na estrutura organizacional dessas entidades é 

fundamental para executar, com eficiência e eficácia, as ações descritas nos princípios, 

objetivos e finalidades dos CA. No Gráfico 1, observa-se que 60% dos CA apresentam de seis 

a quinze membros na gestão, sendo que a quantidade de 12 integrantes ocorreu com maior 

frequência, 15% dos casos. 
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Gráfico 1 – Quantidade de membros na gestão do CA 

 
Considerando o curso de graduação em Ciências Contábeis da UFSC, por exemplo, 

que dispõe de aproximadamente 800 acadêmicos regularmente matriculados, nota-se que o 

índice de participação nessas entidades não chega a 2%. O baixo índice de pessoas 

comprometidas em conhecer e atuar nos CA pode estar condicionado a inúmeras variáveis, 

por exemplo: interesse natural em participar, tempo disponível, convite de outras pessoas 

envolvidas ou interessadas, organização interna da entidade e credibilidade da instituição. 

 

3.1.2. Existência de remuneração a terceiros (pessoa física) 

 

 Verificou-se neste item a inexistência de remuneração a terceiros para desempenhar as 

atividades do CA, o que caracteriza o trabalho voluntário deste tipo de entidade. Dessa forma, 

os CA estão dispensados de duas obrigações acessórias: GFIP Mensal e CAGEG. No entanto, 

conforme mencionado anteriormente, mesmo que não tenham empregados registrados no 

CNPJ da entidade, permanecem obrigados a apresentar a RAIS Negativa no início de cada 

ano. 

 

3.1.3. Existência e formas de acesso ao estatuto interno 

 

 O estatuto interno descreve os princípios, finalidades, objetivos e a estrutura 

organizacional dos CA. Verificou-se que 90% dos CA possuem esse regimento, ou seja, 10% 

dos representantes afirmaram não possuir tal documento, que é obrigatório para abertura e 

registro da entidade no CNPJ. 
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Tabela 1 – Formas de acesso ao estatuto do CA 

Formas de acesso ao estatuto interno do CA 

40% Impresso  

20% Impresso e Digitalizado em Ambiente Virtual 

20% Digitalizado em Ambiente Virtual 

10% Nenhuma 

5% Outras formas 

5% Não responderam 

 

Quanto à forma de acesso, buscou-se conhecer os meios utilizados para disponibilizar 

o estatuto. Com base na Tabela 1, percebe-se que 60% dos CA disponibilizam o material na 

forma impressa e outros 40% apresentam o estatuto digitalizado em ambiente virtual, por fim, 

identificou-se que 20% utilizam as duas formas de acesso. 

 

3.1.4. Média mensal das entradas de recursos financeiros 

 

 Mesmo sendo de finalidade não lucrativa, o CA necessita de recursos financeiros para 

executar certas atividades. No entanto, observa-se com o Gráfico 2 que 65% dos CA recebem 

até R$ 300,00 por mês e apenas 5% tem uma entrada de recursos mensal que varia entre R$ 

500,01 e R$ 1.000,00. 

 

 

Gráfico 2 – Média das entradas de recursos 
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 Verifica-se também que 10% dos representantes não sabem ou resolveram não 

divulgar suas finanças. 

 

3.1.5. Mês em que é realizada a eleição e duração do mandato 

 

 Com exceção do curso de Engenharia de Materiais, os demais têm o calendário 

acadêmico dividido em primeiro e segundo semestre, que compreende aos meses de março a 

julho e agosto a dezembro respectivamente. No Gráfico 3, observa-se que maio é o mês com 

maior número de eleições e que exatamente metade dos cursos realizam o processo eleitoral 

no primeiro semestre e a outra metade no segundo. 

 

 
Gráfico 3 – Mês em que é realizada a eleição 

 

 Outro dado extraído do Gráfico 3 é que 15% dos cursos realizam a eleição no primeiro 

mês de aula, sendo este um período de retorno às atividades acadêmicas e de recepção aos 

calouros. Percebe-se, também, a ausência de uniformidade estatutária quanto ao período de 

realização do processo eleitoral. 

 O questionamento quanto ao período em que os diretores estarão responsáveis pelo 

CNPJ perante os órgãos de fiscalização e regulamentação do Governo, surge em virtude da 

periodicidade em que são exigidas as obrigações acessórias. Verificou-se que 95% dos CA 

realizam eleição anualmente, período compatível às exigências dessas obrigações. 
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3.1.6. Suporte contábil procurado 

 

 O Contador ou Contabilista, além de ser responsável técnico pela pessoa jurídica é o 

profissional indicado para orientar as entidades quanto aos procedimentos legais.  Verifica-se, 

no Gráfico 4, que 60% dos CA não buscam suporte contábil, ou seja, apenas 40% mantêm 

contato com essa fonte de informação. 

 

 
Gráfico 4 – Onde buscam suporte contábil? 

 

A possibilidade dos CA que não buscam o auxilio da contabilidade estarem irregulares 

perante os órgãos de fiscalização e regulamentação do Governo é grande e uma das 

consequências é o pagamento de multa pelo descumprimento das obrigações acessórias. 

 

3.1.7. Situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

 

O número do CNPJ permite, por meio do site da RFB, acessar as informações relativas 

à situação cadastral das entidades. Com base no Gráfico 5, percebe-se que 40%  informaram o 

número solicitado e  10% das respostas indicaram que o CA não estava registrado. 
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Gráfico 5 – Número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

 

 Considerando apenas os CA com registro no CNPJ, percebe-se que 87,5% estão ativos 

e 12,5% tiveram o cadastro baixado por INAPTDÃO, conforme a Lei 11.941/2009 e IN RFB 

nº 1.183/2011. Esse procedimento adotado pela RFB, evidencia a importância de cumprir as 

exigências estabelecidas pelas obrigações acessórias. 

 

3.2. OBRIGATORIEDADES APLICADAS AO CA 

 

 Neste subitem será requisitado o conhecimento dos representantes das entidades 

entrevistadas sobre as obrigatoriedades aplicadas aos CA, a partir dos seguintes aspectos: 

 

• obrigações acessórias aplicadas ao CA; 

• livros contábeis disponíveis; 

• documentos que comprovam a movimentação bancária; e 

• demonstrações financeiras publicadas. 

 

3.2.1. Obrigações acessórias aplicadas ao CA 

 

 O cumprimento das obrigações acessórias, ou seja, o envio das declarações e 

informações da entidade é uma condição para regularizar o CNPJ dos CA perante os órgãos 

de fiscalização e regulamentação do Governo. Inicialmente verificou-se que 50% dos CA 

conhecem as obrigações, e em seguida, por meio de outro questionamento, notou-se que 35% 

apresentaram algum tipo de declaração nos anos de 2011 e 2012. 
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Gráfico 6 – Obrigações acessórias apresentadas em 2011/2012 

 

 Observa-se no Gráfico 6 que 30% dos CA apresentaram a DIPJ e 5% a DCTF, no 

entanto 50% dos representantes afirmaram não ter apresentado as obrigações nesse período e 

outros 15% não sabem informar se houve o cumprimento da obrigação. 

Como visto no item 2.3.2, mesmo que não tenham auferido receita e efetuado 

pagamento com incidência tributária, ou mesmo que não existam movimentações 

patrimoniais, financeiras e econômicas, as ESFL devem apresentar declarações “negativas” 

ou “inativas” para se manterem regulares perante os órgãos que acompanham e monitoram 

esses dados. 

  

3.2.2. Livros contábeis disponíveis 

 

 Os livros contábeis ou fiscais constituem-se de informações organizadas 

cronologicamente dos fatos ocorridos na entidade e sua obrigatoriedade advém de leis, 

decretos e normas federais. Os livros, no caso dos CA, podem ser solicitados para 

avaliação/apreciação dos acadêmicos do curso representado, por meio do Conselho de 

Representantes de Turma (CRT), ou até mesmo por parte dos órgãos de fiscalização e 

regulamentação do Governo. 
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Gráfico 7 – Livros contábeis disponíveis no CA 

 

 No Gráfico 7 é possível identificar que metade dos CA possui livros com a 

escrituração contábil a disposição das partes interessadas, 35% confeccionam apenas o Livro 

Caixa e 5% apenas o Livro Diário, por fim, 10% disponibilizam esses dois tipos de livros. 

 

3.2.3. Documentos que comprovam a movimentação bancária 

 

 A documentação utilizada de base para os lançamentos contábeis deve ser guardada 

por pelo menos cinco anos para eventuais consultas e averiguações, conforme orientação do 

CFC. Identificou-se que 90% dos CA possuem documentos que comprovam as 

movimentações financeiras oriundas de aquisições de bens. Além da observação feita pelo 

CFC, a guarda da documentação serve também de subsidio para confecção dos relatórios de 

gestão, os quais aumentam a credibilidade e a transparência da entidade. 

 

3.2.4. Demonstrações financeiras publicadas 

 

 O correto registro dos eventos contábeis é premissa básica para futura publicação dos 

fatos e atos nas demonstrações financeiras. Percebe-se na Tabela 2 que 70% dos CA 

apresentam algum tipo de demonstração às partes interessadas e, dessas, 90% referem-se ao 

Fluxo de Caixa. 
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Tabela 2 – Demonstrações financeiras publicadas 

Demonstrações financeiras publicadas 

50% Fluxo de Caixa 

10% Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial 

5% Fluxo de Caixa, Demonstração Superávit ou Déficit do  

5% Balanço Patrimonial, Demonstração Superávit ou  

30% Nenhuma 

 

O Balanço Patrimonial é publicado por 15% dos CA e a Demonstração do Superávit 

ou Déficit do Exercício por 10%. O fator negativo é que 30% dos CA não realizam a 

publicação das demonstrações financeiras. A NBC T 6, conceitua a divulgação como “o ato 

de colocar as demonstrações contábeis da Entidade à disposição de seus usuários”. 

  

Tabela 3 – Formas de publicações das demonstrações financeiras 

Formas de publicações das demonstrações financeiras 

15% Digitalizado em Ambiente Virtual 

10% Digitalizado em Ambiente Virtual, Outros 

20% Impresso e disponível no CA 

5% Impresso e disponível no CA, Outros 

30% Não é feita publicação 

5% Não é feita publicação, Outros 

15% Outros 

 

Percebe-se na Tabela 3 que 25% dos CA optam por publicar as demonstrações em 

ambiente virtual e na mesma proporção outros 25% disponibilizam na forma impressa. 

Observa-se também que 30% dos CA não publicam essas informações. 
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3.3. REGULARIDADE DO CNPJ 

 

 Para encerrar a análise proposta, será verificado o conhecimento dos representantes 

entrevistados a respeito da manutenção da regularidade do CNPJ perante os órgãos de 

fiscalização e regulamentação do Governo, considerando os seguintes pontos: 

 

• dívida perante a Receita Federal do Brasil; 

• processo de regularização das pendências; e 

• transferência de responsabilidade pelo CNPJ. 

 

3.3.1. Débitos perante a Receita Federal do Brasil 

 

 A ausência da apresentação das obrigações acessórias estabelecidas na lei ou o 

preenchimento incorreto das informações contidas nelas sujeitam as entidades ao pagamento 

de multas. Um dos órgãos responsáveis pela fiscalização e regulamentação dos CNPJ é a 

RFB, a qual solicita o envio periódico dessas declarações. Com base na Tabela 4, nota-se que 

45% dos CA estão com débito perante a RFB e os valores podem chegar até R$ 5.000,00. 

 

Tabela 4 – Proporção dos CA com débito na Receita Federal do Brasil 

Proporção dos CA com débito na Receita Federal do Brasil 

35% Não possuem débitos 

20% Não sabem informar 

45% 

20% Possuem débitos até R$ 1.000,00 

15% Possuem débitos entre R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00 

10% Possuem débitos entre R$ 2.500,00 e R$ 5.000,00 

 

 Percebe-se, ainda, que 35% não possuem débito perante a RFB e 20% dos CA não 

sabem informar se existe débito, ato que confirma a inexistência de suporte contábil. 
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3.3.2. Regularização das pendências 

 

 A regularidade do CNPJ é condição para manter os benefícios fiscais fornecidos às 

entidades sem finalidade lucrativa. Verifica-se no Gráfico 8 que 45% dos CA sabem como 

regularizar as pendências. 

 

  
Gráfico 8 – Conhecimento dos procedimentos para a regularização das pendências 

 

 Considera-se alto o índice de 30% dos CA sem conhecimento dos procedimentos para 

regularização das pendências no CNPJ. Observa-se, no entanto, com base no Gráfico 9 que 

55% dos CA buscaram eliminar essas pendências e 30% não procuraram regularizar as 

pendências perante os organismos públicos. 

 

 
Gráfico 9 – Procurou regularizar as pendências? 

 

 Identifica-se também que 15% dos CA estão regulares perante todos os órgãos de 

fiscalização e regulamentação do Governo. O baixo índice de CA regularizados evidencia a 
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carência existente sobre o conhecimento dos métodos e procedimentos necessários para 

regularização dessas entidades. 

 

3.3.3. Transferência de responsabilidade pelo CNPJ 

 

 Uma das principais tarefas e obrigações dos CA é a transferência do responsável pelo 

CNPJ na RFB. A alteração deve ocorrer sempre que houver troca na diretoria (novo 

responsável) ou por força de ato decidido em Assembleia Geral.  Verificou-se que 70% dos 

CA não cumpriram essa obrigação e outros 15% sequer sabem do fato. Assim, ao identificar 

que apenas 15% dos CA realizaram essa transferência, a ausência das informações contábeis 

torna-se visível. 

Alterações cadastrais no CNPJ deverão ser efetuadas por meio da Ficha Cadastral da 

Pessoa Jurídica (FCPJ), disponível no site da RFB. 
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4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 O presente estudo teve como objetivo geral identificar a situação dos CA da UFSC 

perante os órgãos de fiscalização e regulamentação do Governo. Para atingi-lo, foi realizado 

um levantamento por meio de um questionário estruturado aplicado aos representantes dessas 

entidades. A partir de uma população-alvo de quarenta e oito CA obteve-se uma amostra de 

vinte respondentes, configurando 41,67% da população-alvo da pesquisa. 

 Buscou-se, ainda, identificar o perfil dos CA da UFSC; verificar o conhecimento dos 

representantes sobre as obrigatoriedades aplicadas aos CA da UFSC e a regularidade dos 

mesmos perante os organismos públicos. 

 Para identificar o perfil dos CA levantou-se questões com os seguintes assuntos: 

número efetivo de pessoas na gestão, existência de remuneração a terceiros (pessoa física), 

existência e formas de acesso ao estatuto interno, média mensal das entradas de recursos 

financeiros, mês em que é realizada a eleição e duração do mandato, suporte contábil 

procurado e informações relativas ao CNPJ. 

 Quanto à identificação das obrigatoriedades aplicadas aos CA, abordaram-se quais são 

as obrigações acessórias, quais os livros contábeis disponíveis, a existência de documentos 

que comprovam movimentação bancária e se há demonstrações financeiras publicadas. 

 No terceiro objetivo específico foi proposto identificar a regularidade dos CA por 

meio da verificação da existência de débito perante a RFB, da regularização das pendências e 

da transferência da responsabilidade pelo CNPJ. 
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 Quadro 2: Atendimento aos objetivos da pesquisa 

Objetivos propostos Atendimento ao objetivo 

Identificar o perfil dos CA 

da UFSC. 

- 60% possuem de seis a quinze membros na gestão; 

- Inexistência de remuneração a terceiros (pessoa física); 

- 90% possuem estatuto interno e desses 2/3estão impressos; 

- Pelo menos 90% recebem recursos financeiros e 65% dos valores não superam 

R$ 300,00 ao mês; 

- Maio é o mês com maior número de eleições; 

- 95% têm mandato com duração de um ano; 

- 60% não buscam suporte contábil;  

- 40% informaram o CNPJ e desses 87,5% estão ativos. 

Verificar o conhecimento 

dos representantes sobre as 

obrigatoriedades aplicadas 

aos Centros Acadêmicos 

da UFSC. 

- 50% conhecem as obrigações acessórias e 35% apresentaram alguma declaração 

aos organismos públicos em 2011/2012; 

- Metade possui os livros contábeis a disposição e desses 70% referem-se ao 

Livro Caixa; 

- 90% guardam os documentos comprobatórios; 

- 70% apresentam as demonstrações financeiras e 90% dessas tratam do fluxo de 

caixa; 

- 25% disponibilizam as demonstrações financeiras em ambiente virtual e outros 

25% deixam impresso no CA;  

- 30% não publicam as demonstrações financeiras 

Verificar o conhecimento 

dos representantes sobre a 

regularidade dos Centros 

Acadêmicos da UFSC 

perante os organismos 

públicos.. 

- 45% estão com débito na RFB; 

- 45% sabem regularizar as pendências; 

- 55% buscaram a regularização; 

- 15% estão regulares perante todos os organismos públicos;  

- 70% não transferiram a responsabilidade pelo CNPJ. 

FONTE: Adaptado de TELES, 2011. 

 

Conclui-se que os representantes contidos na amostra, em sua maioria, desconhecem 

ou não apresentam as obrigações acessórias. Espera-se com esse trabalho contribuir para o 

cumprimento dessas obrigações e, com isso, eliminar as multas aplicadas aos CA. 

Recomenda-se para futuros trabalhos abordar os Controles Internos e de Processos existentes 

em CA e um Plano de Gestão aplicado aos CA. 



44 
 

 
 

REFRÊNCIAS 

 

 

BARBOSA, Maria Nazaré Lins; OLIVEIRA, Carolina Ferreira. Manual de ONGS: Guia 

pratico de orientação jurídica. 3. ed. atual. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 

 

BRASIL.  Instrução Normativa SRF nº 126, de 30 de outubro de 1998. Institui a Declaração 

de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e estabelece normas para a sua 

apresentação. Diário Oficial [da] União, Brasília, 02 de NOV. de 1998. Seção 1, p. 10. 

Disponível em:< 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in12698.htm>. Acesso em 01 

de maio de 2012. 

 

BRASIL. Instrução Normativa SRF nº 127, de 30 de outubro de 1998. Institui a Declaração 

Integrada de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e estabelece normas 

para a sua apresentação. Diário Oficial [da] União, Brasília, 02 de nov. de 1998. Seção 1, p. 

10. Disponível em:< 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/Ant2001/1998/in12798.htm>; Acesso em 12 

junho de 2012. 

 

BRASIL. Decreto nº 76.900, de 23 de dezembro 1975. Institui a Relação Anual de 

Informações Sociais – RAIS e dá outras providências. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D76900.htm>. Acesso em: 29 de abril 

de 2012. 

 

BRASIL. Instrução Normativa RFB nº 1.219, de 22 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a 

Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) - Inativa 2012. Diário Oficial [da] União, 

Brasília, 23 de dez. de 2011. Seção 1, p. 39. Disponível em:< 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2011/in12192011.htm>. Acesso em 26 de 

março de 2011. 

 



45 
 

 
 
BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 

Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e 

Municípios. Diário Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso 

em 16 de junho de 2012. 

 

BRASIL. Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço, e dá outras providências. Diário Oficial [da]União, Brasília, 14 de maio de 1990. 

Seção 1, p. 1. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8036consol.htm>. 

Acesso em: 9 de maio de 2012. 

 

BRASIL. Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Altera dispositivos das Leis nºs 8.112, de 

11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de 

1954, e dá outras providências. Diário Oficial [da] União, Brasília, 11 de dez. 1997. Seção 1, 

p. 1. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9527.htm>. Acesso em: 10 

de mar. de 2012. 

 

BRASIL. Lei nº. 4.923, de 23 de dezembro de 1965. Institui o cadastro permanente das 

admissões e dispensas de empregados, estabelece medidas contra o desemprego e de 

assistência aos desempregados, e dá outras providências. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4923.htm>. Acesso em: 7 de abril de 2012. 

 

BRASIL. 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. Diário Oficial [da]União, Brasília,  

25  de jul. 1991. Seção 1, p. 1. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212compilado.htm>. Acesso: 19 de maio de 

2012. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Distrito 

Federal: Senado, 1998. 

 

BRASIL. Instrução Normativa RFB nº  3, de 19 de agosto de 2011. Dispõe sobre o 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Diário Oficial [da] União, Brasília, 22 



46 
 

 
 
ago.2011. Seção 1, p. 17. Disponível em: 

<http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=17&data=22/08/2011>

. Acesso em: 15 de abril de 2012. 

 

BRASIL. Instrução Normativa RFB nº 1.015, de 5 de março de 2010. Dispõe sobre o 

Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon). Diário Oficial [da]União, 

Brasília, 08 de mar. de 2010. Seção 1, p. 21. Disponível em:< 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2010/in10152010.htm>. Acesso em: 30 de 

mar. de 2012. 

 

BRASIL. Instrução Normativa RFB nº 1.028, de 30 de abril de 2010. Aprova o programa 

gerador e as instruções para preenchimento da Declaração de Informações Econômico-Fiscais 

da Pessoa Jurídica. Diário Oficial [da]União, Brasília, 05 de maio. de 2010. Seção 1, p. 53. 

Disponível em:<http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2010/in10282010.htm>. 

Acesso em 24 de maio de 2012. 

 

BRASIL. Instrução Normativa RFB nº 1.110, de 24 de dezembro de 2010. Dispõe sobre a 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e aprova o Programa Gerador 

e as instruções para preenchimento da DCTF na versão “DCTF Mensal 1.8. Diário Oficial 

[da] União, Brasília, 27 de dez. de 2010. Seção 1, p. 62. Disponível em:< 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2010/in11102010.htm>. Acesso em 06 de 

maio de 2012. 

 

BRASIL. Instrução Normativa RFB nº 1.216, de 15 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a 

Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) e o programa gerador da Dirf 

2012. Diário Oficial [da] União, Brasília, 20 de dez. de 2011. Seção 1, p. 58. Disponível em:< 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Ins/2011/in12162011.htm>. Acesso em 01 de 

abril de 2012. 

 

BRASIL. Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. Altera a legislação tributária federal relativa 

ao parcelamento ordinário de débitos tributários; concede remissão nos casos em que 

especifica; institui regime tributário de transição, alterando o Decreto nº 70.235, de 6 de 



47 
 

 
 
março de 1972, as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 

8.218, de 29 de agosto de 1991, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.430, de 27 de dezembro 

de 1996, 9.469, de 10 de julho de 1997, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 10.426, de 24 de 

abril de 2002, 10.480, de 2 de julho de 2002, 10.522, de 19 de julho de 2002, 10.887, de 18 de 

junho de 2004, e 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de 

dezembro de 1977, e as Leis nos 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.925, de 23 de julho de 

2004, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.116, de 18 

de maio de 2005, 11.732, de 30 de junho de 2008, 10.260, de 12 de julho de 2001, 9.873, de 

23 de novembro de 1999, 11.171, de 2 de setembro de 2005, 11.345, de 14 de setembro de 

2006; prorroga a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995; revoga dispositivos das 

Leis nos 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e 8.620, de 5 de janeiro de 1993, do Decreto-Lei 

nº 73, de 21 de novembro de 1966, das Leis nos 10.190, de 14 de fevereiro de 2001, 9.718, de 

27 de novembro de 1998, e 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.964, de 10 de abril de 2000, e, a 

partir da instalação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os Decretos nos 83.304, 

de 28 de março de 1979, e 89.892, de 2 de julho de 1984, e o art. 112 da Lei nº 11.196, de 21 

de novembro de 2005; e dá outras providências. Diário Oficial [da] União, Brasília, 28 

mai.2009. Seção 1, p. 7. Disponível em: < 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=28/05/2009&jornal=1&pagina=7&totalArquiv

os=152>. Acesso em: 15 de abril de 2012. 

 

BRASIL. Lei nº 7.395, de 31 de outubro de 1985. Dispõe sobre os órgãos de representação 

dos estudantes de nível superior e dá outras providências. Diário Oficial [da] União, Brasília, 

4 nov.1985. Seção 1, p. 7. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7395.htm>. Acesso em: 15 de abril de 2012. 

 

BRASIL. Portaria MTE nº 688, de 24 de abril de 2009. Dispõe sobre a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS). Disponível em: < 

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BCB2790012BD06B64B86810/p_20090424_68

8.pdf). Acesso em 13 de mar de 2012. 

 



48 
 

 
 
CAAD. Estatuto do Centro Acadêmico de Administração. Disponível em: < 

http://www.caad.ufsc.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=94>. 

Acesso em: 28 de março de 2012. 

CACIC. Estatuto do Centro Acadêmico de Ciências Contábeis. Disponível em: < 

http://www.cacic.ufsc.br/estatuto.html >. Acesso em: 16 de junho de 2012. 

 

CALEQA. Estatuto do Centro Acadêmico Livre de Engenharia Química e Alimentos. 

Disponível em: < http://caleqa.wordpress.com/2011/11/22/novo-estatuto-do-

caleqa/#comment-265>. Acesso em: 26 de março de 2012. 

 

CALESA. Estatuto do Centro Acadêmico Livre de Engenharia Sanitária e Ambiental. 

Disponível em: < http://www.calesa.ufsc.br/arquivos/file/Estatuto_do_CALESA_UFSC.pdf>. 

Acesso em: 24 de maio de 2012. 

 

CARI. Estatuto do Centro Acadêmico de Relações Internacionais. Disponível em: < 

http://cari.ufsc.br/estatuto/ >. Acesso em: 18 de maio de 2012. 

 

CARRION, Rosinha Machado. Organizações privadas sem fins lucrativos - a participação 

do mercado no terceiro setor. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 12(2): 237-255, 

novembro de 2000. 

 

CAXIF. Estatuto do Centro Acadêmico XI de Fevereiro. Disponível em: < 

http://www.caxif.ufsc.br/index.php/estatuto.html>. Acesso em: 18 de maio de 2012. 

 

CONSELHO Federal de Contabilidade. Manual de procedimentos contábeis e prestação 

de contas das entidades de interesse social. Brasília : CFC, 2003. 

 

CONSELHO Federal de Contabilidade. Resolução CFC nº 877, de 18 de abril de 2000. 

Aprova da NBC T 10 – Dos aspectos contábeis específicos em entidades diversas, o item 

NBC T 10.19 – Entidades sem finalidade de lucros. Disponível em <. 

www.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_877.doc>. Acesso em: 18 de abril de 2012. 

 



49 
 

 
 
FRANCO, H. Contabilidade geral. 23. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da contabilidade. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

LAPPONI, Juan Carlos. Estatística usando Excel. São Paulo: Lappponi Treinamento e 

Editora, 2000. 

 

MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 1999. 

 

MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 

3. ed. São Paulo, Atlas, 2002. 

 

MINISTÉRIO do Trabalho e Emprego. Manual de Orientação do CAGED: Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados. Brasília/DF, 2010.  

 

OLAK, Paulo Arnaldo; NASCIMENTO, Diogo Toledo do. Contabilidade para entidades 

sem fins lucrativos (terceiro setor): inclui capítulos sobre contabilidade por fundos. 3. ed 

São Paulo: Atlas, 2010. 

 

OLIVEIRA, Antônio Benedito Silva. Métodos e técnicas de pesquisa em contabilidade. 

São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

PEYON, Luiz Francisco. Gestão contábil para o terceiro setor. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 2004. 

 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2002. 



50 
 

 
 
 

SÁ, A. Lopes de. Teoria da contabilidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

SOARES, Edvaldo. Metodologia Científica: lógica, epistemologia e normas. São Paulo, 

Atlas, 2003. 

 

SOUZA, Leandro Marins de. Tributação do terceiro setor no Brasil. São Paulo: Dialética, 

2004. 

 

SZAZI, Eduardo. Terceiro setor: regulação no Brasil. 4. ed. São Paulo: Peirópolis, 2006. 

 

TELES, João. Práticas da controladoria em hotéis de grande porte do Sul do Brasil. 184 

p. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Santa Catarina. 

Florianópolis: 2011. 

 

UNE. Estrutura do Movimento Estudantil. Disponível em: < 

http://www.une.org.br/2011/09/estrutura-do-movimento-estudantil/>. Acesso em: 3 de abril 

de 2012. 

 

UNIFESP. Monte um CA. Disponível em: < http://dce.unifesp.br/casaas.html>. Acesso em: 3 

de abril de 2012. 



51 
 

 
 

ANEXO I 

 

Questionário 

 

Nome do responsável pelo Centro Acadêmico (CA). 

 

E-mail do Responsável pelo CA. 

 

Curso que o CA representa. 

 

1 - Número efetivo de pessoas na gestão atual 

 

2 - O CA remunera alguma pessoa física? 

( ) Nenhuma 

( ) Uma ou mais 

 

3 - Existe estatuto interno do CA? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

4 - Quais as formas de acesso ao estatuto interno do CA?  

( ) Impresso 

( ) Digitalizado em Ambiente Virtual 

( ) Nenhuma 

( ) Outra 

 

5 - Qual a média mensal das entradas de recursos financeiros? 

( ) Até 300 

( ) Entre 300 e 500 

( ) Entre 500 e 1.000 

( ) Entre 1.000 e 3.000 

( ) Acima de 3.000 
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6 - Mês em que é realizada a eleição para a nova diretoria. 

( ) Janeiro 

( ) Fevereiro 

( ) Março 

( ) Abril 

( ) Maio 

( ) Junho 

( ) Julho 

( ) Agosto 

( ) Setembro 

( ) Outubro 

( ) Novembro 

( ) Dezembro 

 

7 - Qual a duração do mandato? 

( ) Até 1 ano 

( ) Mais de 1 ano 

 

8 - Onde buscam suporte contábil? 

( ) Escritório de Contabilidade 

( ) Consultoria Extra Paga 

( ) Centro Acadêmico de Ciências Contábeis 

( ) Consultoria Externa Gratuita 

( ) Não Buscam 

 

9 - Qual o Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do CA? 

 

10 - Conhece as obrigações acessórias que o CA deve apresentar? 

( ) Sim 

( ) Não 
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11 - Quais as obrigações acessórias apresentadas em 2011/2012 pelo CA? 

( ) Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 

(  )Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – DSPJ 

( ) Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF 

( ) Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF 

( ) Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON 

( ) Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 

( ) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social – GFIP 

( ) Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED 

( ) Nenhuma 

( ) Não sei 

 

12 - Quais os Livros Contábeis disponíveis no CA? 

( ) Diário 

( ) Razão 

( ) Caixa 

( ) Nenhum 

  

13 - Existe documentação para consulta dos bens adquiridos pelo CA e que resultaram 

em movimentação bancária? Nota Fiscal, Boleto, Recibo... 

( ) Sim 

( ) Não 

  

14 - Quais demonstrações financeiras são publicadas ao menos uma vez ao ano? 

( ) Balanço Patrimonial 

( ) Demonstração do Superávit ou Défict do Exercício 

( ) Fluxo de Caixa 

( ) Nenhuma 
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15 - Quais as formas de publicação das demonstrações financeiras? Impresso e 

disponível no CA? 

( ) Impresso e fixado em mural de circulação pública 

( ) Digitalizado em Ambiente Virtual 

( ) Não é feita publicação 

( ) Other:  

 

16 - O CA está em débito com a Receita Federal do Brasil? 

( ) Não 

( ) Sim, até R$ 1.000,00 

( ) Sim, entre R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00 

( ) Sim, entre R$ 2.500,00 e R$ 5.000,00 

( ) Sim, acima de R$ 5.000,00 

( ) Não sei 

 

17 - Os gestores conhecem os procedimentos para a regularização das pendências 

perante os organismos públicos? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Parcial 

  

18 - A gestão atual procurou regularizar as pendências perante os organismos públicos?  

( ) Sim 

( ) Não 

( ) O CA está regular perante todos os organismos públicos 
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19 - A gestão atual efetuou a transferência da responsabilidade pelo CNPJ na Secretaria 

da Receita Federal de Florianópolis?  

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sei 

 

COMENTÁRIO DO REPRESENTANTE ENTREVISTADO 



56 
 

 
 

ANEXO II 

 

Listagem Cursos/Centros Acadêmicos da UFSC/Campus Florianópolis 

 

Curso 
QTD Sigla do 

CA 
QTD Fonte de 

Busca 
Enviados 

Retorno 
Amostra 

53 48 41 20 

AGRONOMIA 1 CAAGRO 1 Internet 1 SIM 1 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
AGROALIMENTAR 1 CTA 1 Internet 0 - 0 
ENGENHARIA DE AQUICULTURA 1 N/E 1 Internet 1 SIM 1 
ZOOTECNIA 1 N/E 1 Internet 1 SIM 1 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1 CABio 1 DCE 1 NÃO 0 
ARQUIVOLOGIA 1 N/E 1 Internet 0 - 0 
BIBLIOTECONOMIA 1 CAB 1 Internet 1 SIM 1 
EDUCAÇÃO DO CAMPO 1 N/E 1 Internet 0 - 0 
PEDAGOGIA 1 CALPe 1 Internet 1 NÃO 0 
ENFERMAGEM 1 CALENF 1 DCE 1 NÃO 0 
FARMÁCIA 1 CAF 1 Internet 0 - 0 
FONOAUDIOLOGIA 1 N/E 0 N/E 0 - 0 
MEDICINA 1 CALIMED 1 DCE 1 NÃO 0 
NUTRIÇÃO 1 CAN 1 DCE/Rep. 1 SIM 1 
ODONTOLOGIA 1 CAOQA 1 DCE 1 SIM 1 
FÍSICA 1 CALF 1 Internet 0 - 0 
MATEMÁTICA 1 CALMA 1 Internet 1 NÃO 0 
QUÍMICA 1 CALQ 1 Internet 0 - 0 
DIREITO 1 CAXIF 1 DCE/Rep. 1 SIM 1 
ARTES CÊNICAS, TEATRO 1 N/E 0 N/E 0 - 0 
CINEMA 1 CACine 1 Internet 0 - 0 
DESIGN 1 CADE 1 DCE 1 NÃO 0 
JORNALISMO 1 CALJ 1 DCE/Rep. 1 SIM 1 
LETRAS 1 CALL 1 DCE/Rep. 1 NÃO 0 
EDUCAÇÃO FÍSICA 1 CAEF 1 Internet 1 SIM 1 
ANTROPOLOGIA 1 CALANT 1 Internet 1 NÃO 0 
CIÊNCIAS SOCIAIS 1 CALCS 1 Internet 1 NÃO 0 
FILOSOFIA 1 CAFIL 1 DCE/Rep. 1 NÃO 0 
GEOGRAFIA 1 CALIGEO 1 DCE 1 NÃO 0 
GEOLOGIA 1 CAMP 1 DCE 1 NÃO 0 
HISTÓRIA 1 CALH 1 DCE/Rep. 1 SIM 1 
MUSEOLOGIA 1 N/E 0 N/E 0 - 0 
OCEANOGRAFIA 1 CAO 1 DCE 1 NÃO 0 
POVOS INDÍGENAS DO SUL DA MATA 
ATLÂNTICA 1 N/E 0 N/E 0 - 0 
PSICOLOGIA 1 CALPSI 1 DCE 1 SIM 1 
ADMINISTRAÇÃO 1 CAAD 1 DCE 1 SIM 1 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1 CACiC 1 DCE/Rep. 1 NÃO 0 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1 CALE 1 DCE 1 NÃO 0 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 1 CARI 1 DCE/Rep. 1 SIM 1 
SERVIÇO SOCIAL 1 CALISS 1 DCE 1 NÃO 0 
ARQUITETURA E URBANISMO 1 CALA 1 DCE 1 NÃO 0 
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 1 CALICO 1 DCE 1 SIM 1 
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Curso QTD 
Sigla do 

CA 
QTD 

Fonte de 
Busca 

Enviados Retorno Amostra 

 
53 

 
48 

 
41 

 
20 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 1 
CALEQA 1 DCE/Rep. 1 SIM 1 

ENGENHARIA QUÍMICA 1 
ENGENHARIA DE CONTROLE E 
AUTOMAÇÃO 1 CAECA 1 DCE 1 NÃO 0 
ENGENHARIA DE MATERIAIS 1 CAMAT 1 DCE/Rep. 1 NÃO 0 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 CALIPRO 1 DCE 1 NÃO 0 
ENGENHARIA ELÉTRICA 1 CAEE 1 Internet 1 NÃO 0 
ENGENHARIA ELETRÔNICA 1 CAEL 1 DCE/Rep. 1 SIM 1 
ENGENHARIA MECÂNICA 1 CAME 1 DCE/Rep. 1 SIM 1 
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 1 CALESA 1 DCE 1 SIM 1 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 CASIN 1 DCE 1 SIM 1 

  


