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Quando a auditoria externa é obrigatória?

A auditoria externa independente para as entidades sem fins lucrativos se faz 
obrigatória nos casos em que a entidade seja portadora do CEBAS e aufira receita bruta 
anual em valor superior a R$ 4.800.000,00.

LC 187/2021, art. 3º Farão jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição 
Federal as entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da assistência 
social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam, cumulativamente, aos 
seguintes requisitos:

VII - apresentem 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 pelo inciso II do caput do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

LC 123, art. 3°, inciso II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).(Redação dada pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito



Quando a auditoria externa é obrigatória?

Importante lembrar que, a receita bruta deve levar em consideração as subvenções, 
parcerias públicas, doações, benefícios lançados como contas redutoras, como as bolsas 
de estudos.

É preciso observar também situações específicas de parcerias pública e privada onde a 
contratação de auditoria externa pode ser obrigatória, mesmo para entidades que não 
sejam portadoras do CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

Alguns textos estatutários também podem citar a necessidade de realização da auditoria 
externa. Se consta essa previsão em Estatuto, vira regra obrigatória a ser cumprida.



Atenção aos procedimentos internos

A instituição precisa criar processos de controle interno, com a disponibilização de documentos 
que sustentarão os registros financeiros e contábeis. Abaixo pontuamos documentos 
importantes que a entidade precisa providenciar e apresentar para a auditoria:

• Relatório de Provisão de férias;

• Relatório do advogado com a classificação das contingências judiciais (provável, possível, 
remoto);

• Declaração de PECLD – Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa;

• Extratos bancários e boletins;

• Relatório dos Voluntários, com valores estimados e funções exercidas ao longo do ano;

• No caso dos Colégios: Relatório das Mensalidades atrasadas do exercício e anos anteriores, 
bem como Relatório das mensalidades antecipadas;



Responsabilidade do contador

O objetivo da auditoria externa contratada é a checagem das peças contábeis levantadas pelo 
contador responsável, por isso, para todo saldo constante nas Demonstrações é preciso ter 
documentos que comprovem sua exatidão.

O contador responsável técnico pela instituição auditada, precisa se atentar aos documentos 
obrigatórios a serem apresentados. Além das peças obrigatórias previstas pela Resolução 
1.409/12 – ITG 2002 R1, é de praxe que os auditores solicitem planilhas de composição dos 
saldos contábeis, comprovantes de entrega de obrigações acessórias, além de razão, Diário e 
relação do Inventário.

A regularidade contábil e fiscal precisa ser construída ao longo de todo o exercício, evitando 
transtornos no momento da realização da auditoria, o que poderá comprometer a análise do 
auditor e, na pior das hipóteses, acarretar em ressalvas em seu Relatório.



Problemas já enfrentados por contadores em situações de auditoria:

• Na Carta de Circularização bancária o auditor descobre contas que a instituição não havia 
informado ao contador;

• A classificação das contingências judiciais realizada pelo advogado é uma no Relatório 
entregue para o contador e outra no Relatório elaborado para a auditoria;

• A instituição entrega ao auditor Relatórios financeiros com posição de saldos em aberto (a 
receber de forma geral: mensalidades, aluguéis etc.) divergentes dos saldos confirmados 
com a contabilidade;

• Entidade não atualiza a relação de seu ativo imobilizado;

• A auditoria contratada não tem conhecimento sobre o Terceiro Setor;



Questões que geram dúvidas:

• Há prazo limite para a realização da auditoria externa?

• Posso repetir a auditoria contratada anualmente, ou é necessário um 
revezamento?

• Se minha entidade não se encaixa nos requisitos de obrigatoriedade, 
mesmo assim podemos contratar uma auditoria externa?

• A auditoria externa pode ser realizada pelo contador da instituição?

• Qual documento a ser emitido pelos auditores que precisarei para 
comprovar que minha instituição realizou o trabalho?



Agradecemos a atenção!
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