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Editorial 
 
Por opção do direito europeu a auditoria passou 

a ter obrigatoriamente supervisão pública.  

Depois de alguns anos de intervenção do Con-

selho Nacional de Supervisão de Auditoria 

(CNSA) e tendo em conta o novo quadro regu-

latório europeu, a CMVM passou, por opção do 

legislador nacional,a assumir a competência na 

matéria. 

 

Para a CMVM, assumir esta competência não 

representa apenas mais uma competência, mais 

uma rotina, mais burocracia ou mais uma ativi-

dade a desempenhar. É uma nova componente 

da nossa missão fundamental – a proteção do 

investidor e o desenvolvimento do mercado. 

 

Para que esta nova competência possa efetiva-

mente contribuir para o cumprimento daquela 

missão mais global, é fundamental que o traba-

lho que desempenhamos nessas novas funções 

seja estruturado, enquadrado numa perspetiva 

teórica.  

 

Para a CMVM, o estudo e o enquadramento 

teórico nunca foram atividades menores ou late-

rais. São eles que permitem que as soluções 

dadas nos casos concretos não sejam arbitrárias, 

casuísticas, ou fruto de meros hábitos adminis-

trativos. E que permitem também que essas so-

luções sejam focadas em resultados, enquadra-

das num desígnio mais amplo e consistentes 

com a nossa visão sobre o papel e os objetivos 

da supervisão. 

 

Daí que a presente edição dos Cadernos seja 

particularmente importante. Deve ser entendida, 

não como o culminar de um trabalho de refle-

xão sobre a auditoria, mas como o começo de 

um esforço de reflexão sobre o seu significado, 

a sua importância, os seus limites, e as suas po-

tencialidades.  
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Acesso à Atividade de Auditoria para Exercício  
de Funções de Interesse Público: O Registo Obrigatório 
junto da CMVM 

 
 
Helena Loureiro Bayão Horta * 

 

A. Introdução 

 

1. Alargamento das atribuições e respon-
sabilidades da CMVM  
 

I. A entrada em vigor , a 1 de janeiro de 2016, 

da nova legislação sobre a atividade de audito-

ria assinalou um marco de importantes altera-

ções para esta atividade, destacando-se a desig-

nação da Comissão do Mercado de Valores Mo-

biliários (“CMVM”) como autoridade de super-

visão nacional competente da atividade de audi-

toria. 

 

O novo regime, constante do novo Estatuto da 

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, apro-

vado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro 

(“NEOROC”), e do Regime Jurídico da Super-

visão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 

148/2015, de 9 de setembro (“RJSA”), assegu-

rou a adaptação do enquadramento estatutário 

da atividade ao regime jurídico das associações 

públicas profissionais, previsto na Lei n.º 

2/2013, de 10 de janeiro, e a implementação no 

ordenamento jurídico nacional da Diretiva 

2014/56/UE, do Parlamento Europeu e do Con-

selho, de 16 de abril, relativa à revisão legal das 

contas anuais e consolidadas (“Diretiva 

2014/56/UE”) e do Regulamento (UE) n.º 

537/2014, do Parlamento Europeu e do Conse-

lho, de 16 de abril, relativo aos requisitos espe-

cíficos para a revisão legal de contas das entida-

des de interesse público (“Regulamento (UE) 

n.º 537/2014”). 

 

No elenco de novidades do novo regime, inclui-

se o dever de registo junto da CMVM de revi-

sores oficiais de contas (“ROC”) e de socieda-

des de revisores oficiais de contas (“SROC”) e 

de auditores e entidades de auditoria de Estados 

membros e de países terceiros (doravante tam-

bém referidos como “auditores”) que pretendam 

exercer funções de interesse público1, matéria 

que nos propomos desenvolver seguidamente. 

* Jurista do Departamento Internacional e de Política Regulatória da CMVM. As opiniões expressas neste texto são as do autor e não vincu-

lam a CMVM. 

  

1- Art. 6.º/1 do RJSA.  
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II. Atente-se que o registo de auditores junto da 

CMVM não surgiu de modo inteiramente ino-

vatório. À CMVM cabia já a supervisão de um 

núcleo mais circunscrito de auditores2, os desig-

nados auditores externos3, sujeitos a registo na 

CMVM nos termos do art. 9.º do Código dos 

Valores Mobiliários (“CVM”)4. Neste âmbito, a 

CMVM supervisionava já os relatórios dos au-

ditores externos sobre a informação financeira 

contida em documentos de prestação de contas, 

em prospetos e em outros documentos legal-

mente previstos5. 

 

Sem prejuízo, a atribuição à CMVM de compe-

tências sobre o universo de todos os auditores 

que realizam revisões legais de contas6 corres-

pondeu efetivamente a um importante alarga-

mento de responsabilidades.  

 

Em termos quantitativos, veja-se, que, por refe-

rência a meados de novembro de 2016, encon-

tram-se registados na CMVM 1363 revisores 

oficiais de contas, 220 sociedades de revisores 

oficiais de contas, e 1 entidade de auditoria com 

origem em país terceiro, o que perfaz um total 

de 1584 auditores (7), não existindo registos de 

auditores e entidades de auditoria com origem 

em Estados membros da União Europeia. 

2- Nos termos do art 359.º/1, f) do CVM. 
 
3- A supervisão dos auditores externos foi exercida pela CMVM durante quase 25 anos, inicialmente no contexto do regime de revisão 
legal de contas por um auditor externo, registado na CMVM, previsto no Código do Mercado dos Valores Mobiliários (art. 100.º), regime 
que depois se manteve no CVM (art. 8.º). A par do regime do revisor oficial de contas, regulado enquanto órgão social no Código das 
Sociedades Comerciais, acrescia o auditor externo, entretanto regulado no CVM, sem prejuízo de se admitir que as duas funções pudessem 
ser exercidas pela mesma pessoa e que a certificação legal de contas e o relatório do auditor externo pudessem ser apresentados num docu-
mento único. 
 
4- O art. 9.º do CVM encontra-se presentemente revogado.  
 
5- Como sejam os relatórios dos auditores externos sobre a salvaguarda dos bens de clientes (no contexto do dever de os auditores dos 
intermediários financeiros remeterem à CMVM um relatório sobre a adequação dos procedimentos adotados pelos intermediários financei-
ros para a salvaguarda dos bens dos clientes) e os relatórios dos auditores externos sobre relatórios e contas de fundos de investimento e 
respetiva entidade gestora.  
 
6-No universo dos auditores que passam a estar sujeitos a registo incluem-se os auditores e entidades de auditoria de Estados membros da 
União Europeia para a prestação de serviços de revisão legal das contas em Portugal, em conformidade com as exigências do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia de criação de um mercado interno, no qual são asseguradas a liberdade de prestação de serviços e o 
direito de estabelecimento. 
 
7-A informação sobre auditores registados na CMVM encontra-se publicamente disponível no sítio da CMVM na internet, no seguinte 
link: http://web3.cmvm.pt/sdi/auditores/index.cfm  

http://web3.cmvm.pt/sdi/auditores/index.cfm
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O universo de auditores indicados compara com 

o número de auditores registados na CMVM, 

nos termos do antigo art. 9.º do CVM, no total 

de 41 auditores8, por referência a 31 de dezem-

bro de 2015. 

 

Adicionalmente, tenha-se presente que os audi-

tores que passam a estar abrangidos pelo dever 

de registo na CMVM são responsáveis pela re-

visão de contas de um conjunto alargado de 

entidades, qualificadas como entidades de inte-

resse público:  

 

a) Os emitentes de valores mobiliários admiti-

dos à negociação num mercado regulamenta-

do;  

b) As instituições de crédito;  

c) As empresas de investimento;  

d) Os organismos de investimento coletivo sob 

forma contratual e societária, previstos no regi-

me geral dos organismos de investimento cole-

tivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de 

fevereiro;  

e) As sociedades de capital de risco, as socie-

dades de investimento em capital de risco e os 

fundos de capital de risco, previstos no Regime 

Jurídico do Capital de Risco, Empreendedoris-

mo Social e Investimento Especializado, apro-

vado pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março;  

f) As sociedades de investimento alternativo 

especializado e os fundos de investimento alter-

nativo especializado, previstos no Regime Jurí-

dico do Capital de Risco, Empreendedorismo 

Social e Investimento Especializado, aprovado 

pela Lei n.º 18/2015, de 4 de março;  

g) As sociedades de titularização de créditos e 

os fundos de titularização de créditos;  

h) As empresas de seguros e de resseguros;  

i) As sociedades gestoras de participações soci-

ais, quando as participações detidas, direta ou 

indiretamente, lhes confiram a maioria dos di-

reitos de voto nas instituições de crédito referi-

das na alínea b);  

j) As sociedades gestoras de participações soci-

ais no sector dos seguros e as sociedades gesto-

ras de participação de seguros mistas;  

k) Os fundos de pensões;  

l) As empresas públicas que, durante dois anos 

consecutivos, apresentem um volume de negó-

cios superior a € 50 000 000, ou um ativo líqui-

do total superior a € 300 000 0009. 

 

Ao elenco de auditores sob supervisão direta 

pela CMVM somam-se os demais auditores que 

não realizem revisão legal de contas de entida-

des de interesse público, sobre os quais a 

CMVM passou a ter, nos termos do novo regi-

me, a responsabilidade da supervisão final, in-

cluindo a supervisão dos procedimentos e atos 

de inscrição assegurados pela Ordem dos Revi-

sores Oficiais de Contas (“OROC” ou 

“Ordem”)10.  

8- De acordo com a informação constante do Relatório anual da CMVM relativo a 2015, disponível em http://www.cmvm.pt/pt/
EstatisticasEstudosEPublicacoes/Publicacoes/RelatorioAnualDaCMVM/Documents/Relatório%20Anual%202015_%20Final_.pdf, “[n]o 
final do ano estavam registadas, para efeitos do disposto no art. 8º do CVM, na CMVM 41 sociedades de auditores (40 exercem a ativida-
de em Portugal e uma é uma entidade de auditoria de país terceiro), não tendo ocorrido em 2015 qualquer pedido de registo inicial ou de 
cancelamento de registo. À semelhança de anos anteriores, grande parte das sociedades registadas têm pelo menos um sócio que não é 
revisor oficial de contas, o que reflete a multidisciplinaridade das equipas de auditoria. A entidade de auditoria de país terceiro tem ao 
seu serviço 90 revisores oficiais de contas, contratados pela sociedade ou a ela associados na qualidade de sócio ou a outro título”. Refere
-se ainda que “[e]m 2015 foram efetuados 25 pedidos de averbamento ao registo das sociedades de auditores, que originaram 77 atos de 
averbamento. Com a entrada em vigor do Regulamento da CMVM n.º 1/2014, em julho, deixou de ser requerido o averbamento da cele-
bração e da rescisão de contratos de prestação de serviços das sociedades com ROC, o que justifica a significativa redução de pedidos de 
averbamento desta natureza.” 
 
9- Nos termos do art. 3.º do RJSA. 
 
10- Art. 4.º/2 do RJSA. 

 Acesso à Atividade de Auditoria... : 09 



10 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

2. O registo obrigatório de auditores jun-

to da CMVM no contexto da criação de 

um novo modelo de supervisão pública 

de auditoria 

 

I. O movimento europeu de reforma do en-

quadramento normativo da atividade de audito-

ria foi impulsionado pelo propósito de conferir 

maior credibilidade e qualidade a esta atividade 

e de promover, por inerência, o reforço da con-

fiança dos investidores e a estabilidade do mer-

cado. 

 

A implementação de um sistema de organiza-

ção pública de supervisão da atividade que as-

segurasse a integridade, a eficiência e um bom 

funcionamento, e a atribuição da responsabili-

dade do mesmo a uma autoridade independente 

da profissão, mostraram-se essenciais à conse-

cução dos indicados propósitos11. 

 

Em Portugal, a entidade até então incumbida da 

supervisão da atividade de auditoria - o Conse-

lho Nacional de Supervisão de Auditoria 

(“CNSA”)12 – já anteriormente vinha dando 

sinais de debilidades de funcionamento, associ-

adas, designadamente, à estrutura de governa-

ção e à ausência de meios e estrutura própria13. 

A presença, no órgão de gestão do CNSA, de 

representantes de entidades com missões distin-

tas não favorecia um funcionamento eficiente e 

eficaz desse sistema de supervisão. Acresce 

que, na medida em que o CNSA integrava na 

sua composição um membro da OROC, a inde-

pendência face à profissão, tal como entretanto 

requerida por imperativo europeu, mostrava-se 

comprometida.  

 

II. A designação de uma autor idade indepen-

dente pré-existente afigurou-se vantajosa face à 

alternativa da designação de uma entidade a ser 

criada ex novo, particularmente por dispensar 

os constrangimentos legais, temporais e orça-

mentais inerentes à constituição de uma nova 

autoridade de supervisão, especificamente vo-

cacionada para a supervisão de auditoria. Por 

outro lado, a designação de uma autoridade 

com experiência acumulada na supervisão dos 

auditores externos acrescentava vantagens face 

à alternativa de designação de outras autorida-

des sem essa experiência.  

 

III. A análise comparada dos regimes nacio-

nais europeus, decorrentes da transposição e 

conformação dos regimes nacionais ao regime 

normativo europeu1415, permitem enquadrar o 

regime nacional nas demais soluções europeias. 

11- De acordo com o art. 32.º/1, da Diretiva 2014/56/UE “[o]s Estados-Membros criam um sistema eficaz de supervisão pública dos revi-
sores oficiais de contas e das sociedades de revisores oficiais de contas com base nos princípios enunciados nos n.ºs 2 a 7 e designam uma 
autoridade competente responsável por essa supervisão” e, nos termos do art. 32.º/3 da mesma Diretiva “[a] autoridade competente é diri-
gida por pessoas que não exercem a profissão de revisor oficial de contas mas que têm um bom conhecimento das matérias relevantes 
para a revisão legal de contas” acrescentando-se que "[e]ssas pessoas são selecionadas com base num procedimento de nomeação inde-
pendente e transparente.” (Sublinhados nossos). 
 
12- Criado pelo Decreto-Lei n.º 225/2008, de 20 de novembro. 
 
13- O CNSA não dispunha de personalidade jurídica e não possuía recursos próprios, funcionando na dependência dos meios, instalações e 
recursos das entidades que integravam a sua composição (Banco de Portugal, CMVM, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões, OROC e Inspeção Geral de Finanças). 
 
14- Por referência a setembro de 2016, os seguintes Estados membros não transpuseram a Diretiva 2014/56/UE, em conformidade com a 
informação disponível em http://eur-lex.europa.eu/search.html?
DB_NATURAL_DIRECTIVE=2014,56&qid=1476264399149&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&type=advanced&lang=pt&SUBDOM_
INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE: Bélgica, Bulgária, Estónia, Grécia, Croácia, Chipre, Letónia, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Ro-
ménia e Eslovénia. A informação referida no texto não considera, por conseguinte, os regimes nacionais desses Estados membros. 
 
15- Opta-se por indicar as designações das entidades na língua inglesa, pelo facto de corresponder à designação usualmente conhecida e 
utilizada.  

http://eur-lex.europa.eu/search.html?DB_NATURAL_DIRECTIVE=2014,56&qid=1476264399149&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&type=advanced&lang=pt&SUBDOM_INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DB_NATURAL_DIRECTIVE=2014,56&qid=1476264399149&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&type=advanced&lang=pt&SUBDOM_INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DB_NATURAL_DIRECTIVE=2014,56&qid=1476264399149&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&type=advanced&lang=pt&SUBDOM_INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE
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Nos seguintes Estados membros a autoridade 

nacional competente designada corresponde 

exclusivamente à autoridade de supervisão do 

sistema financeiro: na Alemanha, a Federal Fi-

nancial Supervisory Authority, no Luxemburgo, 

a Commission for the Supervision of the Finan-

cial Sector, e na Suécia, a Finansinspektionen. 

 

Nos seguintes Estados membros a autoridade 

nacional competente designada corresponde à 

autoridade de supervisão do sistema financeiro, 

com competências partilhadas com outras enti-

dades (v.g., ministério da tutela e entidades de 

supervisão de auditoria): na Finlândia, a Finnish 

Financial Supervisory Authority, com compe-

tências também do Ministry of Finance, na 

Hungria, o Ministry of National Economy, e 

também o Chamber of Hungarian Auditors, na 

Itália, a Commissione Nazionale per le Società 

e la Borsa e o the Ministry of Economy and 

Finance. 

 

Nos seguintes Estados membros a autoridade 

nacional competente designada corresponde 

exclusivamente a uma entidade especificamente 

vocacionada para a supervisão de auditoria: em 

França, o Haute conseil du commissariat aux 

comptes, na República checa, o Public Audit 

Oversight Board, na Irlanda, o Irish Auditing 

and Accounting Authority, em Malta, o Quality 

Assurance Oversight Committee, na Eslová-

quia, a Audit Authority, em Espanha, o Audi-

ting and Accounting Institute, no Reino Unido, 

o Financial Reporting Council, na Áustria, a 

Austrian Auditors Supervisory Authority. 

3. Articulação de competências entre a 

CMVM e a OROC relacionadas com a 

atividade de auditoria 

 

I. O regime jur ídico reconhece, a par  das 

competências da CMVM, as competências da 

OROC em matéria de supervisão de auditoria16. 

A CMVM exerce, no quadro da supervisão de 

auditoria, os poderes e prerrogativas definidos 

no CVM e restantes normativos aplicáveis 

àquela autoridade em matéria de valores mobi-

liários, nomeadamente no que respeita aos pro-

cedimentos e exercício da supervisão, poderes 

de fiscalização, cooperação e regime sanciona-

tório17, sendo aplicáveis, em particular e com as 

necessárias adaptações, o disposto nos arts. 

355.º, 360.º a 362.º, 364.º a 366.º e 373.º a 377.º 

-A desse Código18. 

 

A CMVM pode, sempre que entenda necessário 

para assegurar a adequada supervisão pública 

da atividade de auditoria, solicitar a prestação 

de quaisquer informações à OROC, que fica 

vinculada a prestá-las, e dar ordens e emitir re-

comendações concretas à OROC19. 

 

II. Em matér ia de acesso à profissão, a 

OROC manteve um conjunto de competências 

que não seria justificado perder, como sejam a 

organização e realização de exame de admissão 

à Ordem20, a organização e realização de está-

gio21 e a inscrição de ROC e de SROC22, inclu-

indo de revisor oficial de contas de Estados 

membros da União Europeia ou do Espaço Eco-

nómico Europeu23, de entidades de auditoria de 

Estados membros da União Europeia24, de es-

trangeiros25 e de revisores oficiais de contas de 

países de língua portuguesa26. 

16- No art. 4.º/3 do RJSA. 
 

17- Art. 32.º/1 do RJSA. 
 

18- Art. 25.º/1 do RJSA. 
 

19- Art. 25.º/2 do RJSA. 
 

20- Arts. 151.º e segs. do NEOROC. 
 

21- Arts. 155.º e segs. do NEOROC. 
 

22- Arts. 147.º e 148.º do NEOROC. 
 

23- Art. 177.º do NEOROC. 
 

24- Art. 185.º do NEOROC. 
 

25- Art. 149.º do NEOROC. 
 

26- Art. 184.º do NEOROC. 
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A inscrição na Ordem tem como função assegu-

rar o controlo prévio dos requisitos para o aces-

so à profissão27. Por outras palavras, à OROC 

compete assegurar que os candidatos a audito-

res possuem adequados níveis de conhecimen-

tos técnicos, experiência, assim como os valo-

res necessários ao exercício da profissão, pres-

supostos essenciais para assegurar a garantia de 

qualidade no desempenho técnico e deontológi-

co.  

 

A inscrição junto da OROC de auditores que 

não pretendam exercer funções de interesse pú-

blico assegura a sua qualificação para todos os 

efeitos e atividades não incluídas nas funções 

de interesse público28. 

 

III. Os auditores que pretendam exercer  fun-

ções de interesse público estão sujeitos a inscri-

ção na OROC e a registo na CMVM29.  

 

A CMVM assegura um segundo nível de con-

trolo na verificação dos requisitos de idoneida-

de e qualificação e experiência profissional já 

apreciados pelo OROC, podendo suceder que o 

juízo da CMVM sobre esses requisitos seja po-

sitivo, deferindo o registo.  

Em caso de juízo negativo pela CMVM, dife-

rentes cenários poderão verificar-se30. Um pri-

meiro cenário pode corresponder à do auditor 

a quem é recusado o registo na CMVM, man-

tendo a inscrição junto da OROC, caso em que 

pode o auditor manter o exercício de funções 

não incluídas nas funções de interesse públi-

co31. Um segundo cenário pode corresponder à 

situação em que a OROC, perante o indeferi-

mento do pedido de registo com base, por 

exemplo, em juízo de inidoneidade pela 

CMVM, determine, com fundamento na gravi-

dade dos fundamentos desse juízo, o cancela-

mento da inscrição do auditor32.  

 

Um terceiro cenário pode corresponder ao can-

celamento compulsivo, determinado pela 

CMVM, da inscrição da pessoa em causa junto 

da OROC33, fundamentado em circunstâncias 

consideradas especialmente graves que che-

guem ao conhecimento da CMVM por algum 

meio, incluindo em resultado de eventuais dili-

gências de supervisão que a CMVM promova 

dos procedimentos e dos atos de inscrição junto 

da OROC34. 

27 -Art. 147.º/2 do NEOROC. 
 
28- Art. 6.º/3 do RJSA. 
 
29- Art. 6.º/2 do RJSA.  
 
30 - As situações indicadas seguidamente no texto não são exaustivas.  
 
31 - Não depende de registo junto da CMVM o exercício de funções pelos revisores oficiais de contas fora do âmbito das funções de inte-
resse público, tal como previstas no art. 48.º do NEOROC que se transcreve:  
“a) Docência; 
b) Membros de comissões de auditoria e de órgãos de fiscalização ou de supervisão de empresas ou outras entidades; 
c) Consultoria e outros serviços no âmbito de matérias inerentes à sua formação e qualificação profissionais, designadamente avaliações, 
peritagens e arbitragens, estudos de reorganização e reestruturação de empresas e de outras entidades, análises financeiras, estudos de 
viabilidade económica e financeira, formação profissional, estudos e pareceres sobre matérias contabilísticas, revisão de declarações 
fiscais, elaboração de estudos, pareceres e demais apoio e consultoria em matérias fiscais e parafiscais e revisão de relatórios ambientais 
e de sustentabilidade, desde que realizadas com autonomia hierárquica e funcional; 
d) Administrador da insolvência e liquidatário; 
e) Administrador ou gerente de sociedades participadas por sociedades de revisores oficiais de contas.” 
 
32 - Ao abrigo do art. 168.º, b) do NEOROC. 
 
33 - Ao abrigo do art. 168.º, d) do NEOROC. 
 
34 - Ao abrigo do art. 4.º/2 do RJSA. 
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Em matéria de deveres de cooperação, prevê-se 

o dever da CMVM comunicar à OROC as deci-

sões de suspensão, de cessação de suspensão e 

de cancelamento do registo da  sua iniciativa, 

imediatamente após a sua comunicação ao audi-

tor registado35. Este regime justifica-se pela 

necessidade de assegurar que a OROC disponha 

a todo o momento da informação relevante para 

o exercício das suas competências. 
 

IV. Note-se que o novo regime salvaguardou o 

exercício das competências da CMVM no con-

trolo da legalidade do acesso à profissão relati-

vamente também aos auditores que, à data de 

entrada em vigor desse regime, já se encontra-

vam em exercício de funções de interesse públi-

co, ao prever que, no exercício das suas atribui-

ções de supervisão de auditoria, a CMVM veri-

fica a manutenção do cumprimento dos requisi-

tos de registo dos revisores oficiais de contas e 

das sociedades de revisores oficiais de contas e 

demais entidades inscritas na OROC, em exer-

cício à data de entrada em vigor desse regime36. 
 

4. A obrigatoriedade de registo junto da 
CMVM, subsequente ao dever de inscri-
ção junto da OROC. Duplo (repetido) 
registo ou duplo controlo? 
 

I. Os atos de registo na CMVM consubstan-

ciam um procedimento de supervisão a priori37, 

correspondendo, em termos jurídicos, a autori-

zações para o exercício de determinadas ativi-

dades, verificado que seja o cumprimento de 

determinados requisitos legais e regulamenta-

res. A sujeição do acesso a determinadas ativi-

dades de relevo público a registo não constitui, 

pois, uma originalidade do regime jurídico de 

auditoria. Os procedimentos de registo têm uma 

finalidade de supervisão prévia, de publicidade 

e, bem assim, de organização da supervisão a 

posteriori. 
 

Só podem exercer funções de interesse público 

os ROC, SROC, auditores e entidades de audi-

toria de Estados membros e de países terceiros 

que se encontrem registados na CMVM38. O 

exercício de funções sem o registo devido cons-

titui contraordenação muito grave, punível com 

coima entre € 25 000 e € 5 000 00039. 
 

II. A análise comparada revela que os regi-

mes adotados em outros Estados membros en-

volveram igualmente a atribuição à autoridade 

nacional competente da competência de registo 

de auditores. 
 

Em Espanha a autoridade competente, nos ter-

mos da lei aplicável40, é o Instituto de Contabi-

lidad y Auditoría de Cuentas (“ICAC”), sendo 

autoridade responsável pela autorização e regis-

to dos auditores. O exercício da atividade de 

auditoria depende de registo junto do designado 

Registro Oficial de Auditores de Cuentas, o 

qual é organizado e mantido pelo ICAC41. Entre 

outras funções, o ICAC autoriza a inscrição 

nesse registo e emite as normas essenciais que 

deverão ser observadas nos exames de aptidão 

profissional realizados pelas organizações pro-

fissionais de direito público. 
 

Em França a autoridade competente, nos termos 

da lei aplicável42, é o  Haute conseil du 

commissariat aux comptes43, autoridade admi-

nistrativa independente, responsável pela regu-

lação da profissão de auditor e, em particular, 

pelo registo dos auditores e pela organização 

desse registo, podendo delegar o exercício des-

sa competência na Compagnie nationale des 

commissaires aux comptes (entidade represen-

tativa da profissão). 

35-Art. 19.º do Regulamento da CMVM n.º 4/2015.  
 

36-Art. 9.º/7 da Lei n.º 148/2015.  
 

37- Art. 360.º/1, d), do CVM. 
 

38- Art. 6.º/2 do RJSA. 
 

39- Art. 45.º/1, c) do RJSA. 
 

40- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, disponível em http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/21/pdfs/BOE-A-2015-8147.pdf. 
 

41- O seguinte link http://www.icac.meh.es/Consultas/roac/buscador.aspx permite o acesso aos registos de auditores junto do Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas. 
 

42- Décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, 
disponível em https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938640&categorieLien=id. 
 

43- O sítio desta entidade na internet pode ser encontrado no seguinte link: http://www.h3c.org/accueil.htm. 
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Na Irlanda a autoridade competente, nos termos 

da lei aplicável  é a Irish Auditing and Accoun-

ting Supervisory Authority (“IAASA”)44. O 

exercício da atividade de auditoria depende de 

registo junto do Companies Registration Offi-

ce45 sendo necessário, para o efeito, ser membro 

de um Recognised Accountancy Body (RAB) e 

ter sido autorizado a exercer as funções de audi-

toria ou ser uma entidade de auditoria de um 

Estado membro reconhecida por um RAB. 

Existe uma distribuição de competências entre a 

IAASA e os RAB, estes sujeitos a supervisão 

daquela autoridade. De acordo com o regime 

aplicável, são atribuídas aos seis RAB as com-

petências de aprovação e registo de auditores, 

sendo  a IAASA responsável pela supervisão do 

exercício de funções pelos RAB, podendo assu-

mir as competências (no todo ou em parte) de 

um determinado RAB nas situações em que 

considere que o RAB tenha incumprido as suas 

responsabilidades e exista interesse público na 

avocação de competências. 

 

No Luxemburgo, a autoridade competente, nos 

termos da lei aplicável46, é a Commission de 

Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). O 

exercício da atividade de auditoria depende da 

obtenção do respetivo título, o qual é concedido 

pela CSSF.  

 

O registo público dos auditores é também orga-

nizado pela CSSF, tendo cada auditor um nú-

mero pessoal, e sendo o mesmo acessível publi-

camente de modo eletrónico47.  

 

No Reino Unido, a autoridade competente, nos 

termos da lei aplicável48, é o Financial Repor-

ting Council Limited (FCR)49, sendo autoridade 

responsável pelo registo dos auditores e a orga-

nização do registo. Estando a competência res-

peitante à autorização e registo dos auditores 

delegada nos designados Recognised Supervi-

sory Bodies (RSB), o FCR avalia periodica-

mente se cada RSB exerce as suas competên-

cias delegadas pelo FRC em conformidade com 

o delegation agreement. 

 

III. A previsão do dever  de registo na 

CMVM não foi recebida de modo inteiramente 

pacífico, tendo merecido crítica de algumas 

entidades, particularmente no decurso do proce-

dimento legislativo tendente à adoção do novo 

regime, que alegaram que se estaria a impor a 

estes profissionais o duplo ónus de “dois regis-

tos”, no sentido de atos repetidos. Tal alegação 

surgia de forma tanto mais impressiva quanto o 

facto de o número de auditores que não exer-

cem funções de interesse público ser bastante 

residual, pelo que o alegado duplo ónus abran-

geria a quase totalidade dos auditores. 

 

A este respeito, importa ter presente, em pri-

meiro lugar, que, em conformidade com as exi-

gências do Direito Europeu, a autoridade nacio-

nal competente assume a responsabilidade final 

pela supervisão da aprovação e do registo dos 

revisores oficiais de contas e das sociedades de 

revisores oficiais de contas50. Adicionalmente, 

o Direito Europeu impõe que a autoridade com-

petente seja dirigida por pessoas que não exer-

cem a profissão mas que têm um bom conheci-

mento das matérias relevantes para a revisão 

legal de contas51. Neste contexto, a revisão do 

regime nacional em termos do acesso à ativida-

de, até então exclusivamente a cargo da ordem 

profissional, impunha-se, impondo-se igual-

mente o envolvimento da autoridade nacional 

competente no controlo do acesso à atividade.   

44- O sítio desta entidade na internet pode ser encontrado no seguinte link: http://www.iaasa.ie.   
 

45- O registo encontra-se publicamente disponível no seguinte link: https://search.cro.ie/auditors/. 
 

46- Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, disponível em http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n8. 
 

47- No seguinte link: http://www.cssf.lu/RegistreRevExt/  
 

48-The Statutory Auditors and Third Country Auditors Regulations 2016, disponível em http://www.legislation.gov.uk/
ukdsi/2016/9780111147047/contents. 
 

49- O sítio desta entidade na internet pode ser encontrado no seguinte link: https://www.frc.org.uk/. 
 

50- Nos termos do art. 32.º/4, a) da Diretiva 2014/56/UE. 
 

51- Art. 32.º/3, §1 da Diretiva 2014/56/UE. 

http://www.iaasa.ie
http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n8
http://www.cssf.lu/RegistreRevExt/


15 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

Face ao aduzido, não se afigura justificada a 

crítica de que o registo na CMVM corresponda 

a um duplo ou repetido registo. O registo na 

CMVM mostra-se necessário, na medida em 

que corresponde a um imperativo do regime 

jurídico europeu, e justificado, na medida em 

que prossegue finalidades com relevância autó-

noma face ao dever de inscrição na OROC.  

 

Em segundo lugar, observe-se que, em face do 

sobredito em termos de necessidade de inde-

pendência do sistema de supervisão face à pro-

fissão, o mesmo seria dificilmente conciliável 

com um sistema em que a CMVM se baseasse 

de modo acrítico nos atos de inscrição junto da 

OROC52 ou ficasse dependente da intervenção 

da OROC (no caso, por exemplo, de o procedi-

mento de registo ficar dependente de um pare-

cer vinculativo da OROC) para a prática dos 

atos de registo.  

 

Em terceiro lugar, note-se que a sujeição do 

exercício de determinada atividade a dois atos 

autorizativos verifica-se em outras áreas do sis-

tema financeiro, como é o caso, designadamen-

te, do exercício profissional de qualquer ativi-

dade de intermediação financeira, dependente 

de autorização concedida pela autoridade com-

petente (Banco de Portugal), e de registo prévio 

na CMVM53.   

 

Em quarto lugar, atente-se que os dois atos – 

inscrição junto da OROC e registo junto da 

CMVM - não prosseguem a mesma finalidade. 

A inscrição junto da OROC tem como função 

permitir o controlo prévio dos requisitos para o 

acesso à profissão54, ao passo que o registo na 

CMVM tem como finalidades, como já dito, a 

de permitir o controlo prévio dos requisitos para 

o exercício de funções de interesse público e de 

permitir a organização da supervisão55. Tanto 

assim é, que a inscrição efetuada junto da 

OROC de auditores que não pretendam exercer 

funções de interesse público assegura a sua qua-

lificação para todos os efeitos e atividades não 

incluídas nas funções de interesse público56.  

 

Em suma, a intervenção da autoridade compe-

tente no controlo do acesso à atividade enqua-

dra-se no objetivo de reforçar o controlo dos 

requisitos dos auditores que exercem funções 

de interesse público no momento do acesso à 

atividade e ao longo do exercício de funções, 

tendo em vista assegurar que a atividade de au-

ditoria é exercida com os adequados níveis de 

competência, integridade, ética, objetividade e 

independência. Os auditores que requeiram o 

registo na CMVM estão sujeitos a um novo 

controlo dos requisitos de adequação (duplo 

controlo), por força do poder da CMVM recu-

sar o registo quando entenda que não estão pre-

enchidos os requisitos relativos à idoneidade, 

qualificação, experiência profissional e adequa-

ção de meios humanos, materiais, financeiros e 

organizacionais exigíveis para o exercício da 

atividade. Este aprofundamento do controlo 

prévio dos requisitos de acesso à atividade 

constitui um aspeto a destacar no novo regime 

jurídico. A previsão de parâmetros mais exigen-

tes de fit and proper surge alinhada com as me-

lhores práticas para o setor financeiro, mostran-

do-se essencial para assegurar que as atividades 

desenvolvidas neste setor são conduzidas de 

acordo com elevados padrões de ética e de inte-

gridade. Está em causa a necessidade de preve-

nir o exercício de funções de modo eticamente 

censurável em atividades cujo potencial de ris-

co e de dano assume uma dimensão muito preo-

cupante e, neste sentido, a previsão de requisi-

tos mais apertados é suscetível de permitir um 

controlo mais eficaz no momento do acesso à 

atividade e também no decurso do exercício de 

funções. 

52- De modo ilustrativo do referido, veja-se que o regime adotado prevê, no art. 147.º/4 do NEOROC, que a CMVM se baseie nos elemen-
tos de suporte à inscrição junto da Ordem (e não na inscrição na OROC).  
 

53- Art. 295.º/1 do CVM. 
 

54- Art. 147.º/2 do NEOROC. 
 

55- Art. 8.º do RJSA. 
 

56- Art. 6.º/3 do RJSA. 
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B. O regime do registo obrigatório  junto 

da CMVM para o exercício de funções de 

auditoria de interesse público 
 

5. Âmbito subjetivo do dever 

 

I. O elenco de auditores sujeitos a registo 

inclui os ROC, SROC e auditores e entidades 

de auditoria de Estados membros e de países 

terceiros que pretendam exercer funções de in-

teresse público, nos termos definidos no 

RJSA57. 

 

Para este efeito, são funções de interesse públi-

co as definidas no art. 41.º do NEOROC58, ou 

seja, a auditoria às contas e o exercício de 

quaisquer outras funções que por lei exijam a 

intervenção própria e autónoma de revisores 

oficiais de contas sobre determinados factos 

patrimoniais de empresas ou de outras entida-

des59. 

 

A atividade de auditoria às contas integra os 

exames e outros serviços relacionados com as 

contas de empresas ou de outras entidades efe-

tuados de acordo com as normas de auditoria 

em vigor, compreendendo (i) a revisão legal das 

contas, exercida em cumprimento de disposição 

legal ou estatutária; (ii) a revisão voluntária de 

contas, exercida em cumprimento de vincula-

ção contratual; e (iii) os serviços relacionados 

com a revisão legal ou voluntária de contas, 

quando tenham uma finalidade ou um âmbito 

específicos ou limitados60. 
 

II. O regime do registo dos auditores com 

origem em Portugal encontra-se previsto na 

Secção II do Capítulo II do RJSA61. 

 

O regime do registo de entidades de auditoria 

de outros Estados membros encontra-se previs-

to na Secção III do Capítulo II do RJSA62. De 

referir que as entidades de auditoria habilitadas 

para o exercício da atividade de auditoria em 

outro Estado membro, que apresentem relatório 

de auditoria de contas individuais ou consolida-

das de uma sociedade com sede num outro Es-

tado membro, emitente de valores mobiliários 

admitidos à negociação num mercado regula-

mentado em Portugal, não estão sujeitos a re-

gisto junto da CMVM, podendo esta no entanto 

exigir à sociedade emitente que demonstre a 

habilitação da entidade em causa para o exercí-

cio da atividade de auditoria do Estado membro 

de origem63. 

 

Mantém-se o registo junto da CMVM de audi-

tores e entidades de auditoria de países tercei-

ros que apresentem relatório de auditoria das 

contas individuais ou consolidadas de uma enti-

dade com sede fora da União Europeia e com 

valores mobiliários admitidos à negociação 

num mercado regulamentado em Portugal64.  

57 - Art 6.º/1 do RJSA. 
 
58 - Art. 2.º, i) do RJSA. 
 
59 - Art. 41.º/1 do NEOROC. 
 
60 - Art. 42.º do NEOROC. 
 
61- Arts. 9.º e segs. do RJSA. 
 
62- Arts. 15.º e segs. do RJSA. 
 
63- Art. 15.º/7 do RJSA. 
 
64- Nos termos do art. 16.º/1 do RJSA e do art. 174.º/2 do NEOROC. Trata-se de uma competência que já anteriormente era exercida pela 
CMVM, ao abrigo do art. 14.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2014, sobre registo de auditores na CMVM e seus deveres. 
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Sob reserva de reciprocidade, pode a CMVM 

dispensar o registo de auditor ou entidade de 

auditoria de país terceiro se os mesmos estive-

rem submetidos, no seu país de origem, a siste-

mas de supervisão pública, de controlo de qua-

lidade e de inspeção e de regime sancionatório 

que cumpram os requisitos equivalentes aos 

previstos nas normas legais aplicáveis65. 
 

Não estão sujeitos a registo os auditores e as 

entidades de auditoria de países terceiros que 

apresentem relatório de auditoria às contas de 

emitentes de títulos de dívida por reembolsar 

admitidos à negociação em mercado regula-

mentado situado ou a funcionar num Estado 

membro, de valor nominal unitário igual ou 

superior a € 50 000, quando tenham sido emiti-

dos antes de 31 de dezembro de 2010, ou igual 

ou superior a € 100 000, quando tenham sido 

emitidos depois de 31 de dezembro de 201066.  
 

6. Instrução e procedimento de registo 

junto da CMVM 
 

I. Os requerentes de registo para o exercício 

de funções de auditoria de interesse público 

deverão apresentar requerimento de registo se-

gundo modelo disponibilizado pela CMVM e 

acompanhado dos documentos que suportem as 

informações nele contidas67, podendo a CMVM 

solicitar informação adicional que se mostre 

necessária68. A instrução do pedido do registo, 

assim como os pedidos de averbamento ao re-

gisto, é feita com os elementos constantes do 

processo de inscrição do requerente junto da 

OROC, com base na documentação que esta 

entidade remete à CMVM69. Este regime é 

igualmente aplicável, com as devidas adapta-

ções, ao registo junto da CMVM de auditores e 

entidades de auditoria de países terceiros com 

inscrição na OROC, nos termos previstos no 

art. 149.º do NEOROC70. 
 

No caso de registo de entidades de auditoria de 

outros Estados membros, a CMVM regista, pa-

ra efeitos do exercício de funções de interesse 

público, a entidade de auditoria de Estado 

membro após confirmação de que a mesma está 

inscrita junto da OROC71, devendo a OROC 

comunicar à CMVM o processo de inscrição 

dessa entidade, no prazo de cinco dias contados 

da apresentação do pedido72. A CMVM pode 

desenvolver as diligências que entender adequa-

das à confirmação do registo da entidade de 

auditoria junto da autoridade competente do 

Estado membro de origem73. Após ter concedi-

do o registo, a CMVM informa a autoridade 

competente do Estado membro de origem do 

registo da entidade de auditoria74. 

O Regulamento da CMVM n.º 4/2015 concreti-

za o modo de envio da informação à CMVM 

pela OROC, aplicando-se a regra geral de trans-

missão de informação à CMVM no domínio de 

extranet75.  

 

65- Art. 16.º/6 do RJSA e art. 174.º/3 do NEOROC. 
 
66- Art. 16.º/7 do RJSA e art. 174.º/1 do NEOROC. 
 
67- Arts. 7.º e 9.º/1 do RJSA. 
 
68- Art. 9.º/2 do RJSA. 
 
69- Arts. 10.º/2 e 14.º do RJSA. 
 
70- Art. 18.º/1 do RJSA.  
 
71- Art. 15.º/2 do RJSA. 
 
72- Art. 15.º/3 do RJSA. 
 
73- Art. 15.º/4 do RJSA. 
 
74- Art. 15.º/5 do RJSA. 
 
75- Arts. 3.º/1 e 7.º do Regulamento da CMVM n.º 4/2015.  
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A apresentação de requerimento para registo ou 

alterações do mesmo é feita de modo padroni-

zado, nos termos do modelo previsto no Anexo 

I do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, apli-

cável no caso de auditores (pessoas singulares 

ou coletivas) com origem em Portugal ou em 

outro Estado membro, podendo o mesmo ser 

apresentado presencialmente ou enviado por 

correio eletrónico, para o endereço audito-

res@cmvm.pt, ou para a morada da CMVM76. 

A previsão de diversos modos de apresentação 

do requerimento permite atender às diferentes 

conveniências dos eventuais interessados, de-

signadamente por referência à zona geográfica 

em que se situem77. 

O processo deve ainda ser acompanhado com a 

informação do modelo constante do Anexo 2, 

tratando-se de registo inicial, e do Anexo 3, 

tratando -se de alterações para efeitos de aver-

bamento ao registo, do Anexo 4, quando se tra-

te de pessoa singular, e do Anexo 5, quando se 

trate de pessoa coletiva78. 

 

Destaque-se que o regime regulamentar prevê 

que o averbamento de alterações à informação 

constante do registo deve ser solicitado pelos 

auditores à CMCM no prazo de cinco dias após 

terem sido notificados do averbamento na 

OROC79. Este dever dos auditores complemen-

ta o dever de comunicação à CMVM pela 

OROC das alterações aos elementos que inte-

gram o pedido de inscrição, no prazo de três 

dias após o respetivo averbamento na OROC80. 

O regime indicado relativamente ao averbamen-

to de alterações ao registo destina-se a assegu-

rar a integridade e atualidade da informação 

existente junto da CMVM, acautelando assim a 

eficiência na organização e atuação da supervi-

são pela CMVM.  

 

O registo de auditores e entidades de auditoria 

de países terceiros deve ser instruído com a 

documentação prevista no RJSA81, prevendo-se 

legalmente que o requerimento de registo deve 

obedecer ao modelo disponibilizado pela 

CMVM82. O Regulamento da CMVM n.º 

4/2015 acabou por não consagrar o indicado 

modelo de registo de auditores e entidades de 

auditoria de países terceiros, por se entender 

que não faria sentido desenvolver / padronizar 

em regulamento o que é residual, sendo que o 

regime legal já regula de forma desenvolvida 

esta matéria83. Não obstante, não se exclui que 

a matéria possa vir a ser objeto de regulamenta-

ção posterior pela CMVM, se tal se vier a mos-

trar indispensável84.  

76- Art. 5.º/1 desse Regulamento. 
 
77- Documento de consulta pública relativo ao Projeto de Regulamento da CMVM relativo a auditoria, p. 7, disponível no seguinte link: 
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Doc%20Consulta%20P%c3%bablica%20N%20%c2%ba%206-
2015.pdf. 
 
78- Art. 7.º/3 do Regulamento da CMVM n.º 4/2015. 
 
79- No art. 6.º do Regulamento da CMVM n.º 4/2015. 
80- Art. 14.º do RJSA. 
 
81- Art. 17.º. do RJSA. 
 
82- Art. 17.º/4 do RJSA. 
 
83- No já indicado art. 17.º do RJSA. 
 
84- Esta explicitação encontra-se no relatório da consulta pública da CMVM relativa ao Regulamento da CMVM relativo a auditoria, p. 6, 
no seguinte link: http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Relat%c3%b3rio_CP%
206_2015_Auditoria_Final_.pdf  

http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Doc%20Consulta%20P%c3%bablica%20N%20%c2%ba%206-2015.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Doc%20Consulta%20P%c3%bablica%20N%20%c2%ba%206-2015.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Relat%c3%b3rio_CP%206_2015_Auditoria_Final_.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Relat%c3%b3rio_CP%206_2015_Auditoria_Final_.pdf
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7. Especificidades do procedimento adminis-

trativo de registo de auditores na CMVM 

 

I. O procedimento administrativo de registo 

dos auditores para o exercício de funções de 

interesse público surge com um procedimento 

especial porque tipicamente (salvo em certos 

casos de auditores de terceiros países85) se se-

gue a um anterior procedimento administrativo.  

 

Sem embargo, e em obediência a um princípio 

de economia processual e de simplificação ad-

ministrativa, previu-se um regime simplificado, 

que desonera os requerentes do dever de instruir 

o pedido junto da CMVM com documentação 

que já esteja na posse da OROC. Através de 

uma adequada articulação entre a OROC e a 

CMVM e de acordo com as melhores práticas 

de simplificação e desburocratização adminis-

trativa, o regime preveniu a duplicação de atos 

aos requerentes que poderiam eventualmente 

decorrer desta sequência de atos administrati-

vos. Ao prever-se que, na sequência do pedido 

de registo junto da CMVM, esta solicita à 

OROC o processo de inscrição do requerente 

junto daquela para efeitos de instrução do pedi-

do efetuado, evita-se a sobrecarga administrati-

va do requerente.  

 

Adicionalmente, a previsão regulamentar de 

procedimentos simplificados e expeditos para a 

transmissão, pela OROC à CMVM, do processo 

de inscrição do requerente junto daquela, assim 

como a disponibilização de modelos de envio 

da informação e normas quanto ao seu preen-

chimento, são suscetíveis de tornar simples e 

seguro o envio da informação, permitindo à 

CMVM o tratamento e a organização da infor-

mação de modo também simplificado e automa-

tizado, em benefício de uma maior eficiência na 

organização e atuação da supervisão. 

 

Destaca-se, em particular, a entrega de informa-

ção no domínio de extranet, possibilidade que 

permite assegurar a integridade e a confidencia-

lidade da informação, oferecendo também im-

portantes benefícios em termos de celeridade, 

simplificação e segurança, desse modo contri-

buindo também para uma mais eficiente organi-

zação e atuação da supervisão. 

 

8. Os requisitos do registo dos auditores na 

CMVM 

 

I. O defer imento do registo junto da CMVM 

pressupõe que o pedido seja instruído com toda 

a documentação necessária, que não sejam pres-

tadas falsas declarações e que estejam preenchi-

dos os requisitos relativos à idoneidade, qualifi-

cação, experiência profissional e adequação de 

meios humanos, materiais, financeiros e organi-

zacionais exigíveis para o exercício da ativida-

de86. Caso algum dos pressupostos não se veri-

fique, a CMVM recusa o pedido de registo87, 

devendo, não obstante, antes de recusar o regis-

to, notificar o requerente, dando-lhe o prazo 

máximo de 10 dias para suprir a insuficiência 

do processo, quando apropriado, e para se pro-

nunciar quanto à apreciação da CMVM88. 

85- Nos casos previstos no art. 174.º/2 do NEOROC. 
 
86- Art. 12.º/1 do RJSA. 
 
87- Art. 12.º/1 do RJSA. 
 
88- Art. 12.º/2 do RJSA. 
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a) Instrução completa do pedido 
 

I. O defer imento do registo junto da CMVM 

pressupõe que o pedido seja instruído com to-

dos os documentos e elementos necessários. A 

instrução deficiente ou incompleta do pedido 

constitui causa de recusa do registo89. 

 

Para efeitos da completude do pedido, a 

CMVM pode, perante um pedido em concreto, 

solicitar informação adicional que se mostre 

necessária à atribuição do registo90. 

 

A completude da instrução do pedido de registo 

do auditor para o exercício de funções de inte-

resse público tem a particularidade de a instru-

ção do pedido ser efetuada com base essencial-

mente nos elementos de informação remetidos 

pela OROC à CMVM, conforme já explicitado 

supra91. 

 

b) Idoneidade 
 

I. No âmbito do anter ior  Estatuto da Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas92, previa-se já 

como requisito geral de inscrição junto da 

OROC que o requerente tivesse idoneidade mo-

ral para o exercício do cargo93, constituindo 

motivo do cancelamento compulsivo da inscri-

ção a situação em que se encontrasse gravemen-

te comprometida a idoneidade do revisor oficial 

de contas94. 

 

No âmbito do novo regime jurídico, o requisito 

da idoneidade foi desenvolvido. Além da indi-

cação do mesmo como pressuposto necessário 

da inscrição como auditor junto da OROC95, 

enunciam-se um conjunto de circunstâncias 

cujo conhecimento seja legalmente acessível e 

que, pela gravidade, frequência ou quaisquer 

outras características atendíveis, permita fundar 

um juízo de prognose sobre as garantias que a 

pessoa em causa oferece para o exercício da 

função96 e elencam-se um conjunto de situações 

que devem ser apreciadas, em função, entre 

outros, das circunstâncias concretas e do impac-

to das mesmas na confiabilidade do candidato e 

na confiança do seu trabalho97. 

 

A apreciação dos requisitos gerais de inscrição 

dos auditores na OROC, incluindo do requisito 

de idoneidade, pode ser objeto de regulamenta-

ção pela CMVM, ouvida a OROC98. A regula-

mentação desses requisitos deverá ainda ser 

feita. Para esse efeito, as situações que venham 

a ser evidenciadas com a aplicação do novo 

regime constituirão um importante elemento a 

ser considerado para efeitos do desenvolvimen-

to dessa regulamentação. 

89- Art. 12.º/1, a) do RJSA. 
 
90- Art. 9.º/2 do RJSA. 
 
91- Com exceção do registo de auditores e entidades de auditoria de países terceiros, nos termos do art. 17.º do RJSA. 
 
92- Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de novembro, na redação sucessivamente alterada. 
 
93- No art. 124.º/b). 
 
94- No art. 142.º/b). 
 
95- No art. 118.º/1, c), do NEOROC, quanto a sociedades de revisores oficiais de contas e no art. 148.º/1, a), do NEOROC, quanto a revi-
sores oficiais de contas. 
 
96- No art. 148.º/2 do NEOROC  
 
97- No art. 148.º/3 do NEOROC. 
 
98- Art. 148.º/4 do NEOROC.  
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c) Qualificação e experiência profissional 
 

I. A OROC desempenha um papel funda-

mental no exercício de competências relaciona-

das com a formação e qualificação profissional 

dos auditores, assegurando que esses profissio-

nais adquirem os conhecimentos, a experiência 

e os valores necessários ao exercício da profis-

são. 

 

Em matéria de qualificação académica, estágios 

e provas de aptidão, à CMVM compete o exer-

cício de competências de cooperação com as 

autoridades competentes congéneres de super-

visão de auditoria de modo a fazer convergir os 

requisitos de qualificação académica, tomando 

em consideração a evolução verificada no do-

mínio das atividades de auditoria e do exercício 

da respetiva profissão e, em particular, a con-

vergência já alcançada no exercício da profis-

são em causa99. Adicionalmente, a CMVM coo-

pera no âmbito do Comité dos Organismos de 

Supervisão Europeia de Auditoria a fim de fa-

zer convergir os requisitos relativos ao estágio 

de adaptação e à prova de aptidão, tendo em 

vista o reforço da transparência e previsibilida-

de dos requisitos100. 

 

II. A formação e qualificação profissional 

dos auditores pressupõe a titularidade de um 

grau académico de licenciado pré-Bolonha, 

mestre ou doutor, ou de um grau académico 

superior estrangeiro que tenha sido declarado 

equivalente a um daqueles graus ou reconheci-

do como produzindo os efeitos de um daqueles 

graus, a realização com aproveitamento do exa-

me de admissão à Ordem (prova de conheci-

mentos teórica) e a realização com aproveita-

mento do estágio profissional (formação práti-

ca)101. 

 

A formação dos candidatos a auditores é avalia-

da através da realização do exame de admissão 

à Ordem, organizado com vista a assegurar o 

nível necessário de conhecimentos teóricos nas 

matérias relevantes para a revisão legal e audi-

toria às contas, de acordo com a regulamenta-

ção comunitária e bem assim a assegurar a ca-

pacidade para aplicar na prática esses conheci-

mentos102. 

 

A prova de conhecimentos teóricos incluída no 

exame deve abranger, pelo menos, as seguintes 

matérias: 

“a) Teoria e princípios da contabilidade geral; 

b) Requisitos e normas legais relativos à elabo-

ração das contas individuais e consolidadas; 

c) Normas internacionais de contabilidade; 

d) Análise financeira; 

e) Contabilidade de custos e de gestão; 

f) Gestão de risco e controlo interno; 

g) Auditoria e qualificações profissionais; 

h) Requisitos legais e normas profissionais re-

lativos à revisão legal das contas e aos reviso-

res oficiais de contas; 

i) Normas internacionais de auditoria, tal como 

definidas na alínea k) do artigo 2.º do Regime 

Jurídico de Supervisão de Auditoria; 

j) Ética e deontologia profissional e indepen-

dência.”103 

99- Art. 30.º/1 do RJSA. 
 
100- Art. 30.º/2 do RJSA. 
 
101- Art. 148.º, 1, c), d) e e) do NEOROC. 
 
102- Art. 151.º do NEOROC. 
 
103- Art. 153.º/3 do NEOROC.  
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A prova de conhecimentos teóricos deve ainda 

abranger, pelo menos, as seguintes matérias, na 

medida em que sejam relevantes para o exercí-

cio da auditoria: 

“a) Direito das sociedades e governação das 

sociedades; 

b) Direito da insolvência e procedimentos aná-

logos; 

c) Direito fiscal; 

d) Direito civil e comercial; 

e) Direito de segurança social e direito do tra-

balho; 

f) Tecnologias da informação e sistemas infor-

máticos; 

g) Economia empresarial, geral e financeira; 

h) Matemática e estatística; 

i) Princípios básicos da gestão financeira das 

empresas.104” 
 

Havendo aproveitamento no exame de admis-

são à Ordem, segue-se o estágio profissional, 

com duração de, pelo menos, três anos105. O 

estágio é uma formação prática, nomeadamente 

no domínio da atividade de auditoria, que deve 

assegurar, pelo seu programa e execução, a 

aquisição dos conhecimentos, experiência e 

valores necessários ao exercício da profissão106.  
 

A inscrição de revisor oficial de contas de Esta-

dos membros da União Europeia ou do Espaço 

Económico Europeu Portugal depende de reali-

zação de prova de aptidão107, ao passo que a 

inscrição de estrangeiros depende de, entre ou-

tros requisitos, aprovação nos módulos de direi-

to e fiscalidade108. 

 

 

III. Os conhecimentos técnicos considerados 

necessários ao exercício da profissão constitu-

em não apenas um pressuposto prévio do aces-

so à profissão, mas igualmente um pressuposto 

que, a deixar de verificar-se, constitui motivo 

de cancelamento ou suspensão do registo109. A 

qualificação profissional pressupõe, por conse-

guinte, uma formação contínua destes profissio-

nais. Da parte da OROC, mantém-se nessa enti-

dade um papel importante na promoção ou re-

conhecimento de programas adequados de for-

mação contínua a fim de assegurar um nível 

continuado suficientemente elevado de conheci-

mentos teóricos, de ação profissional e de valo-

res deontológicos110. Da parte dos auditores, 

requer-se que os auditores estabeleçam políticas 

e procedimentos adequados para garantir que os 

seus colaboradores, quaisquer outras pessoas 

singulares cujos serviços estejam à sua disposi-

ção ou sob o seu controlo, e que estejam direta-

mente envolvidas em atividades de revisão ou 

auditoria, possuem os conhecimentos e a expe-

riência adequados ao desempenho das funções 

que lhes são confiadas111. 
 

Destaca-se ainda que nos casos de suspensão da 

inscrição por período superior a cinco anos ou 

de cancelamento voluntário de inscrição por 

período superior a cinco anos, as deliberações 

sobre o respetivo levantamento são também 

antecedidas por uma avaliação dos conhecimen-

tos técnicos indispensáveis ao exercício da pro-

fissão112. O mesmo sucede relativamente à deli-

beração sobre a reinscrição, decorridos cinco 

anos sobre a data em que se tornou definitiva a 

decisão de expulsão, a qual é também antecedi-

da por uma avaliação dos conhecimentos técni-

cos indispensáveis ao exercício da profissão113. 

104- Art. 153.º/4 do NEOROC. 
 

105- Art. 157.º/1 do NEOROC. 
 

106- Art. 157. º/3 do NEOROC. 
 

107- Art. 177.º/1 do NEOROC. 
 

108- Art. 149.º/1, c) do NEOROC. 
 

109-Nos termos do art. 13.º/1, a) do RJSA. 
 

110- Art. 61.º/3 do NEOROC. 
 

111- Art. 74.º/3 do NEOROC. 
 

112- Arts. 169.º/4 e 170.º/5 do NEOROC. 
 

113- Art. 111.º/4 do NEOROC. 
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d) Adequação dos meios humanos, mate-

riais, financeiros e organizacionais 
 

I. O registo na CMVM depende ainda da 

adequação de meios humanos, materiais, finan-

ceiros e organizacionais exigíveis para o exercí-

cio da atividade114.  

 

Este é um pressuposto que é apreciado pela 

CMVM de modo autónomo, dado que o mesmo 

não é exigido para efeitos da inscrição na Or-

dem. Sem embargo, a adequação de meios é 

pressuposta no exercício de funções. Veja-se 

que a adequação de meios surge referida, desig-

nadamente na submissão a controlo de qualida-

de de ROC e SROC que revelem manifesta de-

sadequação dos meios humanos e materiais uti-

lizados, face ao volume dos serviços presta-

dos115 e no dever de os auditores, antes de acei-

tar ou continuar um trabalho de revisão ou audi-

toria, avaliarem e documentarem se dispõem de 

meios humanos competentes, tempo e recursos 

necessários para executar a auditoria de forma 

adequada116. Para averiguar o requisito da ade-

quação de meios deverá a CMVM receber do 

requerente a informação necessária à verifica-

ção deste requisito117.  

 

II. No âmbito do anter ior  regime, o Regula-

mento da CMVM n.º 1/2014 desenvolvia o re-

quisito dos meios materiais, humanos e finan-

ceiros, no contexto do registo do auditor na 

CMVM, nos termos dos arts. 8.º a 9.º-A do 

CVM. Ao abrigo do novo regime, a habilitação 

regulamentar relativa a esta matéria não foi ain-

da utilizada, mas trata-se de uma matéria cujo 

desenvolvimento e concretização em regula-

mentação da CMVM se mostra necessário118. 

 

9. Divulgação e conteúdo do registo pú-

blico na CMVM 
 

I. Em conformidade com os imperativos eu-

ropeus, a CMVM assegura a organização e di-

vulgação pública e centralizada do registo de 

ROC e SROC e de auditores e entidades de au-

ditoria de Estados membros e de países tercei-

ros119.  

 

Sempre que aplicável, o registo é elaborado 

pela CMVM com base nos elementos que lhe 

são comunicados pela OROC nos termos do art. 

10.º, bem como, quando aplicável, dos elemen-

tos solicitados pela CMVM nos termos do n.º 2 

do art. 9.º do RJSA120. 

 

O registo público identifica cada pessoa regista-

da através de um número específico121.  

 

As informações do registo público são inscritas 

e mantidas sob forma eletrónica e são objeto de 

divulgação pública122, existindo listas específi-

cas quanto a:   

- Revisores Oficiais de Contas (ROC) 

- Sociedades de Revisores Oficiais de Contas 

(SROC) 

- Auditores com origem em Estados membros 

da União Europeia 

- Entidades de auditoria com origem em Esta-

dos membros da União Europeia 

- Auditores com origem em países terceiros 

(fora da União Europeia) 

114- Art. 12.º/1, c) do RJSA. 
 

115- Art. 69.º/4, a) do NEOROC. 
 

116- Art. 73.º/c) do NEOROC. 
 

117- Nos termos do art. 9.º/1 e 2 do RJSA. 
 

118- Ao abrigo da habilitação prevista no art. 44.º/1, f) do RJSA. 
 

119- Art. 20.º/1 do RJSA. 
 

120- Art. 20.º/2 do RJSA. 
 

121- Art. 21.º/1 do RJSA. 
 

122- Art. 21.º/2 do RJSA. 
 

123- Informação disponível no seguinte link: http://web3.cmvm.pt/sdi/auditores/sroc.cfm. 
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O registo de auditores na CMVM distingue seis 

sub-conjuntos, por se encontrarem subordina-

dos a regimes distintos, em função dos critérios 

da nacionalidade (portuguesa, europeia e de 

países terceiros) e da natureza da pessoa 

(singular e coletiva).  

 

Para além dos factos e informações referidos 

nos números seguintes, o registo público con-

tém a designação e o endereço das entidades 

responsáveis pela aprovação, pelo controlo de 

qualidade, pelas inspeções, regime sancionató-

rio e supervisão pública das pessoas regista-

das124. 

 

Especificamente quanto ao registo público dos 

ROC, o mesmo contém as seguintes informa-

ções:  

“a) Nome, domicílio profissional e número de 

registo; 

b) Caso aplicável, a firma, a sede, o endereço 

do sítio na Internet e o número de registo da 

SROC que emprega o ROC ou com a qual se 

encontra associado na qualidade de sócio ou a 

qualquer outro título; 

c) Todos os demais registos junto das autorida-

des competentes de outros Estados membros e 

de países terceiros, incluindo os nomes das au-

toridades de registo e, se existirem, os números 

de registo.”125  

 

Por seu turno, o registo público de SROC con-

tém as seguintes informações: 

“a) Firma, sede e número do registo; 

b) Forma jurídica; 

c) Informações sobre os contactos, a principal 

pessoa de contacto e, se for caso disso, o ende-

reço na Internet; 

d) Endereço de cada escritório em Portugal; 

e) Nome e número de registo de todos os ROC 

empregados pela SROC ou a ela associados na 

qualidade de sócio ou a qualquer outro título; 

f) Nomes e domicílios profissionais de todos os 

sócios ou acionistas; 

g) Nomes e domicílios profissionais de todos os 

membros dos órgãos de administração ou de 

direção; 

h) Caso aplicável, a identificação da rede, na-

cional ou internacional, a que pertence; 

i) Todos os demais registos junto das autorida-

des competentes de outros Estados membros e 

de países terceiros, incluindo os nomes das au-

toridades de registo e, se existirem, os números 

de registo; 

j) Caso aplicável, a indicação de que a SROC 

está inscrita nos termos previstos no artigo 

185.º do Estatuto da Ordem dos Revisores Ofi-

ciais de Contas.126 

 

10. Regime de transição  
 

I. O regime previu que os revisores oficiais 

de contas, as sociedades de revisores oficiais de 

contas e demais entidades inscritas na OROC, 

em exercício à data de entrada em vigor do 

mesmo, fossem automaticamente registados na 

CMVM para os efeitos previstos no RJSA e no 

CVM127. 

 

Tratou-se de uma opção destinada a evitar a 

massiva carga burocrática que estaria associada 

à promoção de um novo registo pelos auditores 

que a essa data se encontravam registados na 

OROC (1339 ROC e 229 SROC). 

124- Art. 21.º/3 do RJSA. 
 
125- Art. 21.º/4 do RJSA. 
 
126- Art. 21.º/5 do RJSA. 
 
127- Art. 9.º/6 da Lei n.º 148/2015. Esta disposição relativa ao registo automático entrou em vigor a 9 de setembro de 2015 (art. 13.º/2 da 
Lei n.º 148/2015) 
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Sem prejuízo, e por forma a assegurar a legali-

dade, previu-se, conforme já acima indicado, 

que, no exercício das suas atribuições de super-

visão de auditoria, a CMVM pode verificar, a 

posteriori, a manutenção do cumprimento dos 

requisitos de registo dos auditores inscritos na 

Ordem, em exercício à data de entrada do novo 

regime128. 

 

Por outro lado, o NEOROC previu que o dis-

posto no NEOROC, designadamente no que 

respeita aos requisitos de idoneidade e de quali-

ficação dos auditores, não prejudicaria o cum-

primento dos mandatos em curso129. 

 

C. Síntese Conclusiva 

 

1. A entrada em vigor, a 1 de janeiro de 2016, 

da nova legislação sobre a atividade de audito-

ria assinalou um marco de importantes altera-

ções para esta atividade, destacando-se a desig-

nação da CMVM como autoridade de supervi-

são nacional competente da atividade de audito-

ria e, nesse âmbito, o dever de registo junto des-

ta autoridade dos auditores que pretendam exer-

cer funções de interesse público. Os auditores 

que passam a estar abrangidos pelo dever de 

registo na CMVM são responsáveis pela revi-

são de contas de um conjunto alargado de enti-

dades, qualificadas como entidades de interesse 

público. 

 

2. O registo de auditores junto da CMVM não 

surgiu de modo completamente inovatório, da-

do que à CMVM cabia já a supervisão de um 

núcleo mais circunscrito de auditores, os desig-

nados auditores externos, sujeitos a registo na 

CMVM nos termos do art. 9.º do CVM. Sem 

prejuízo, a atribuição à CMVM de competên-

cias sobre o universo de todos os auditores que 

realizam revisões legais de contas correspondeu 

efetivamente a um importante alargamento de 

responsabilidades. 

 

3. Ao elenco de auditores sob supervisão direta 

pela CMVM somam-se os demais auditores que 

não realizem revisão legal de contas de entida-

des de interesse público, sobre os quais a 

CMVM passou a ter a responsabilidade da su-

pervisão final, incluindo a supervisão dos pro-

cedimentos e atos de inscrição assegurados pela 

OROC. 

 

4. O movimento europeu de reforma do enqua-

dramento normativo da atividade de auditoria 

foi impulsionado pelo propósito de conferir 

maior credibilidade e qualidade a esta atividade 

e de promover, por inerência, o reforço da con-

fiança dos investidores e a estabilidade do mer-

cado. 

 

5. A implementação de um sistema de organiza-

ção pública de supervisão da atividade que as-

segurasse a integridade, a eficiência e um bom 

funcionamento, e a atribuição da responsabili-

dade do mesmo a uma autoridade independente 

da profissão, mostraram-se essenciais à conse-

cução dos indicados propósitos. 

 

6. A designação de uma autoridade independen-

te pré-existente afigurou-se vantajosa face à 

alternativa da designação de uma entidade a ser 

criada ex novo, particularmente por dispensar 

os constrangimentos legais, temporais e orça-

mentais inerentes à constituição de uma nova 

autoridade de supervisão, especificamente vo-

cacionada para a supervisão de auditoria. Por 

outro lado, a designação de uma autoridade 

com experiência acumulada na supervisão dos 

auditores externos acrescentava vantagens face 

à designação de outras autoridades sem essa 

experiência. 
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128- Art. 9.º/7 da Lei n.º 148/2015. 
 
129- Art. 3.º/4, da Lei n.º 140/2015.  
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7. A análise comparada dos regimes nacionais 

europeus, decorrentes da transposição e confor-

mação dos regimes nacionais ao regime norma-

tivo europeu, permitem enquadrar o regime na-

cional nas soluções de outros Estados membros 

que também optaram por designar como autori-

dade nacional competente, de modo exclusivo 

ou não, a autoridade de supervisão do sistema 

financeiro. 

 

8. O regime jurídico reconhece, a par das com-

petências da CMVM, as competências da 

OROC em matéria de supervisão de auditoria. 

Em termos de acesso à profissão, à OROC com-

pete assegurar que os candidatos a auditores 

possuem adequados níveis de conhecimentos 

técnicos, experiência, assim como os valores 

necessários ao exercício da profissão, pressu-

postos essenciais para assegurar a garantia de 

qualidade no desempenho técnico e deontológi-

co.  

 

9. A inscrição junto da OROC de auditores que 

não pretendam exercer funções de interesse pú-

blico assegura a sua qualificação para todos os 

efeitos e atividades não incluídas nas funções 

de interesse público. Os auditores que preten-

dam exercer funções de interesse público estão 

sujeitos a inscrição na OROC e a registo na 

CMVM. 

 

10. A sujeição do acesso a determinadas ativi-

dades de relevo público a registo não constitui 

uma originalidade do regime jurídico de audito-

ria. Os procedimentos de registo têm uma fina-

lidade de supervisão do cumprimento desses 

requisitos, de publicidade e de organização da 

supervisão. 

 

11. A análise comparada revela que os regimes 

adotados em outros Estados membros envolve-

ram igualmente a atribuição à autoridade nacio-

nal competente da competência de registo de 

auditores. 

 

12. Não se afigura justificada a crítica de que o 

registo na CMVM corresponda a um duplo ou 

repetido registo. O registo na CMVM mostra-se 

necessário, na medida em que corresponde a 

um imperativo do regime jurídico europeu, e 

justificado, na medida em que prossegue finali-

dades com relevância autónoma face ao dever 

de inscrição na OROC. A intervenção da autori-

dade competente no controlo do acesso à ativi-

dade enquadra-se no objetivo de reforçar o con-

trolo dos requisitos dos auditores que exercem 

funções de interesse público no momento do 

acesso à atividade e ao longo do exercício de 

funções, tendo em vista assegurar que a ativida-

de de auditoria é exercida com os adequados 

níveis de competência, integridade, ética, obje-

tividade e independência.  

 

13. O aprofundamento do controlo prévio dos 

requisitos de acesso à atividade constitui um 

aspeto a destacar no novo regime jurídico. A 

previsão de parâmetros mais exigentes de fit 

and proper surge alinhada com as melhores 

práticas para o setor financeiro, mostrando-se 

essencial para assegurar que as atividades de-

senvolvidas neste setor são conduzidas de acor-

do com elevados padrões de ética e de integri-

dade. Está em causa a necessidade de prevenir o 

exercício de funções de modo eticamente cen-

surável em atividades cujo potencial de risco e 

de dano assume uma dimensão muito preocu-

pante e, neste sentido, a previsão de requisitos 

mais apertados é suscetível de permitir um con-

trolo mais eficaz no momento do acesso à ativi-

dade e também no decurso do exercício de fun-

ções. 
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14. O procedimento administrativo de registo 

dos auditores para o exercício de funções de 

interesse público surge com um procedimento 

especial porque tipicamente (salvo em certos 

casos de auditores de terceiros países) se segue 

a um anterior procedimento administrativo.  

 

15. Sem embargo, e em obediência a um princí-

pio de economia processual, previu-se um regi-

me simplificado, que desonera os requerentes 

do dever de instruir o pedido junto da CMVM 

com documentação que já esteja na posse da 

OROC. Através de uma adequada articulação 

entre a OROC e a CMVM e de acordo com as 

melhores práticas de simplificação e desburo-

cratização administrativa, o regime preveniu a 

duplicação de atos aos requerentes que poderi-

am eventualmente decorrer desta sequência de 

atos administrativos. 

 

16. Adicionalmente, a previsão regulamentar de 

procedimentos simplificados e expeditos para a 

transmissão, pela OROC à CMVM, do processo 

de inscrição do requerente junto daquela, assim 

como a disponibilização de modelos de envio 

da informação e normas quanto ao seu preen-

chimento, são suscetíveis de tornar simples e 

seguro o envio da informação, permitindo à 

CMVM o tratamento e a organização da infor-

mação de modo também simplificado e automa-

tizado, em benefício de uma maior eficiência na 

organização e atuação da supervisão. 

 

17. Destaca-se, em particular, a entrega de in-

formação no domínio de extranet, possibilidade 

que permite assegurar a integridade e a confi-

dencialidade da informação, oferecendo tam-

bém importantes benefícios em termos de cele-

ridade, simplificação e segurança, desse modo 

contribuindo também para uma mais eficiente 

organização e atuação da supervisão. 

 

18. O deferimento do registo junto da CMVM 

pressupõe que o pedido seja instruído com toda 

a documentação necessária, que não sejam pres-

tadas falsas declarações e que estejam preenchi-

dos os requisitos relativos à idoneidade, qualifi-

cação, experiência profissional e adequação de 

meios humanos, materiais, financeiros e organi-

zacionais exigíveis para o exercício da ativida-

de.  

 

19. Em conformidade com os imperativos euro-

peus, a CMVM assegura a organização e divul-

gação pública e centralizada do registo de ROC 

e SROC e de auditores e entidades de auditoria 

de Estados membros e de países terceiros. O 

registo público identifica cada pessoa registada 

através de um número específico. 

 

20. O regime previu que os auditores, em exer-

cício à data de entrada em vigor do novo regi-

me, fossem automaticamente registados na 

CMVM, opção que destinou a evitar a massiva 

carga burocrática que estaria associada à pro-

moção de um novo registo pelos auditores que a 

essa data se encontravam registados na OROC. 

 

21. Sem prejuízo, e por forma a assegurar a le-

galidade, previu-se que, no exercício das suas 

atribuições de supervisão de auditoria, a 

CMVM pode verificar, a posteriori, a manuten-

ção do cumprimento dos requisitos de registo 

desses auditores registados de modo automáti-

co. 

 Acesso à Atividade de Auditoria... : 27 



28 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

Idoneidade e Supervisão 

 
 
Alexandre Brandão da Veiga*  

 

A: Objecto e método 

 

O conceito de idoneidade tem sido consagrado 

nos mais variados regimes de supervisão. Poder

-se-ia fazer um estudo sobre a relevância desde 

conceito em geral no direito administrativo, 

mas não teria nem a mesma premência, nem a 

mesma densidade. Diluir o conceito de idonei-

dade em demasiadas áreas do direito adminis-

trativo poderia ter, é certo, a vantagem de per-

ceber a sua relevância mais geral, mas diluiria o 

seu estudo em áreas com necessidades bem di-

versas, reduzindo-lhe o poder explicativo. 

 

 

Por isso o presente estudo apenas se dedica à 

relevância que tem o conceito de idoneidade no 

âmbito dos regimes de supervisão. 

 

São fundamentalmente cinco as áreas envolvi-

das: 

 

a) O Direito dos Valores Mobiliários 

(Cód.VM1, RGOIC2, LEG3 e RJSCI4); 

b) O Direito da Auditoria (RJSA5); 

 

¨ As opiniões expressas neste texto são as do autor e não vinculam a CMVM. Jurista da CMVM.  
 
1- Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro e republicado pelo Decreto-Lei n.º 357-
A/2007, de 31 de Outubro. Contém as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 61/2002, de 20 de Março, n.º 38/2003, de 8 de Março, 
n.º 107/2003, de 4 de Junho, n.º 183/2003, de 19 de Agosto, n.º 66/2004, de 24 de Março, n.º 52/2006, de 15 de Março, n.º 219/2006, de 2 
de Novembro, n.º 357A/2007, de 31 de Outubro e n.º 211-A/2008, de 3 de Novembro, pela Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, pelo Decreto-
Lei n.º 185/2009, de 12 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 49/2010, de 19 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 52/2010, de 26 de Maio e pelo De-
creto-Lei n.º 71/2010, de 18 de Junho, Lei n.º 46/2011, de 24 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 85/2011, de 29 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 
18/2013, de 6 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 63-A/2013, de 10 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 29/2014, de 25 de Fevereiro, pelo Decre-
to-Lei n.º 40/2014, de 18 de Março, pelo Decreto-Lei n.º 88/2014, de 6 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º157/2014, de 24 de Outubro, pela Lei 
n.º 16/2015, de 24 de Fevereiro, pela Lei n.º 23-A/2015, de 26 de Março, pelo Decreto-Lei n.º 124/2015, de 7 de Julho, e pela Lei n.º 
148/2015, de 9 de Setembro.  
 
2- Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de Fevereiro (alterada pelo Decreto-Lei 
124/2015, de 7 de Julho). 
 
3- Lei das Entidades Gestoras, Decreto-Lei n.º 357-C/2007, de 31 de Outubro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 
52/2010, de 26 de Maio, e n.º 18/2013, de 6 de Fevereiro. 
 
4- Regime Jurídico das Sociedades de Consultoria para Investimento, o Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31 de Outubro. 
 
5- Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 7 de Setembro. 
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c) O Direito da Avaliação Imobiliária 

(LPAI6) 

d) O Direito Bancário (RGICSF7);  

 

e) O Direito dos Seguros (RJASR8, RJA-

FP9, RJMS10).  

 

Existem elementos comuns e outros fortemente 

diferenciadores destas várias áreas. De comum, 

o facto de serem ramos do Direito dos merca-

dos financeiros (como o mobiliário, o bancário 

e o segurador), ou de a conformação actual do 

seu regime ter dele partido. É o caso do direito 

da auditoria, que sofreu fortes alterações por 

força da crise dos mercados financeiros11, ou do 

direito da avaliação imobiliária, que, quanto ao 

conteúdo, tem pouco a ver com os mercados 

financeiros, mas que também por causa destes 

sofreu modificações na sua regulação12.  

6- Lei dos Peritos Avaliadores de Imóveis, Lei n.º 153/2015, de 14 de Setembro, que regula o acesso e o exercício da actividade dos peritos 
avaliadores de imóveis que prestem serviços a entidades do sistema financeiro nacional. 
 
7- Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, com 
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 246/95, de 14 de Setembro, 232/96, de 5 de Dezembro, 222/99, de 22 de Junho, 250/2000, 
de 13 de Outubro, 285/2001, de 3 de Novembro, 201/2002, de 26 de Setembro, 319/2002, de 28 de Dezembro, 252/2003, de 17 de Outu-
bro, 145/2006, de 31 de Julho, 104/2007, de 3 de Abril, 357-A/2007, de 31 de Outubro, 1/2008, de 3 de Janeiro, 126/2008, de 21 de Julho e 
211-A/2008, de 3 de Novembro, pela Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 162/2009, de 20 de Julho, pela Lei n.º 94/2009, 
de 1 de Setembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 317/2009, de 30 de Outubro, 52/2010, de 26 de Maio e 71/2010, de 18 de Junho, pela Lei n.º 
36/2010, de 2 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 140-A/2010, de 30 de Dezembro, pela Lei n.º 46/2011, de 24 de Junho, pelos Decretos-
Leis n.ºs 88/2011, de 20 de Julho, 119/2011, de 26 de Dezembro, 31-A/2012, de 10 de Fevereiro e 242/2012, de 7 de Novembro, pela Lei 
n.º 64/2012, de 24 de Dezembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 18/2013, de 6 Fevereiro, 63-A/2013, de 10 de Maio, 114-A/2014, de 1 de Agos-
to, 114-B/2014, de 4 de Agosto e 157/2014, de 24 de Outubro, pelas Leis n.ºs 16/2015, de 24 de Fevereiro, 23-A/2015, de 26 de marco e 
66/2015, de 6 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 140/2015, de 31 de Julho, pela Lei n.º 118/2015, de 31 de Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 
190/2015, de 10 de Setembro. 
 
8- Regime Jurídico de Acesso e Exercício da Actividade Seguradora e Resseguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de Setembro. 
 
9- Regime Jurídico dos Fundos de Pensões, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 180/2007, de 9 de Maio e pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro. 
 
10- Regime Jurídico de Mediação de Seguros ou de Resseguros, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de Julho, com a alteração 
operada pelo Decreto-Lei n.º 359/2007, de 2 de Novembro. 
 
11- Regulamento (UE) n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril de 2014, relativo aos requisitos específicos 
para a revisão legal de contas das entidades de interesse público e que revoga a Decisão n.º 2005/909/CE da Comissão, em que o preâmbu-
lo refere (4) «Em 13 de Outubro de 2010, a Comissão publicou um Livro Verde intitulado «Política de auditoria: as lições da crise», que 
lançou uma ampla consulta pública, no contexto geral da reforma regulamentar dos mercados financeiros, sobre o papel e o âmbito da 
auditoria, bem como sobre a forma como a função de auditoria poderia ser reforçada de modo a contribuir para uma maior estabilidade 
financeira.», (22) «Para assegurar um nível elevado de confiança dos investidores e dos consumidores no mercado interno (…) As autori-
dades nacionais competentes deverão dispor dos poderes necessários para exercer as suas funções de supervisão, nomeadamente a capa-
cidade de aceder a dados, obter informações e efetuar inspeções. Deverão especializar-se na supervisão dos mercados financeiros, no 
cumprimento das obrigações de relato financeiro ou na supervisão da revisão legal de contas. Contudo, deverá ser possível que a supervi-
são do cumprimento das obrigações impostas às entidades de interesse público seja realizada pelas autoridades competentes responsáveis 
pela supervisão dessas entidades.» Mas também a ênfase dada no artigo 26.º, n.º 1, alínea c) «“Perito”, uma pessoa singular com compe-
tências técnicas específicas em mercados financeiros, relato financeiro, auditoria ou outros domínios relevantes para as inspeções, inclu-
indo revisores oficiais de contas em atividade.», e no artigo 27.º, n.º 1, alínea a) «1.As autoridades competentes (…) avaliam, em particu-
lar, os seguintes elementos: (…) o impacto na estabilidade global do setor financeiro». 
 
12- Lei n.º 153/2015, de 14 de Setembro «Artigo 1.º Âmbito de aplicação material A presente lei regula o acesso e o exercício da atividade 
dos peritos avaliadores de imóveis que prestem serviços a entidades do sistema financeiro da área bancária, mobiliária, seguradora e 
resseguradora e dos fundos de pensões, doravante referidos «peritos avaliadores de imóveis».». 
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Todavia, as diferenças são igualmente de mon-

ta. As de conteúdo são por demais evidentes. 

Mas as de maturação são as que mais importam 

neste contexto. O direito dos valores mobiliá-

rios está codificado, num código em sentido 

próprio, embora este tenha sido objecto das 

mais variadas infusões normativas, sobretudo 

por impulso europeu, os outros dois ramos são 

incipientes sob o ponto de vista dogmático. O 

direito bancário tem apenas legislação consoli-

dada (o RGICSF está bem longe de ser um có-

digo) e o sector segurador está fragmentado por 

múltiplos diplomas sem sólido assento dogmáti-

co que oriente a regulação. A organização des-

tes regimes é ainda tornada mais complexa pe-

los fenómenos a que assistimos nos últimos 

anos terem sido inversos. Enquanto a legislação 

do sector segurador tem sido objecto de alguma 

consolidação, a dos valores mobiliários tem 

sido objecto de fraccionamento. 

 

Esta diversidade não ajuda ao estudo do tema, 

porque precisamente o diverso grau de matura-

ção das várias áreas faz-nos antecipar que as 

soluções não serão forçosamente sistemáticas e 

que teremos de contar com as mais várias solu-

ções decorrentes, não de um pensamento matu-

rado do legislador, mas de intervenções legisla-

tivas pontuais. 

Tratando-se de um conceito que tem sido trata-

do pelos aplicadores do direito de forma mais 

ou menos fracamente consubstanciada sob o 

ponto de vista dogmático, torna-se ainda mais 

importante chegar a uma sua definição. Torna-

se igualmente fundamental saber que factos 

podem ser relevantes e com que ponderação 

para apreciar da sua verificação. 

Isto só é possível estabelecendo uma metodolo-

gia racional, expressa e consistente. Esta passa 

por partir da delimitação conceptual, pela sua 

análise enquanto figura de discricionaridade 

técnica e pela sua concretização enquanto con-

ceito indeterminado. Passa finalmente pelo es-

tudo do seu impacto no procedimento adminis-

trativo. 

 

Com efeito, não se pode esquecer que a idonei-

dade oferece estas três vertentes: 

a) É um conceito, carecendo assim de deli-

mitação; 

b) É o fundamento de regimes de discricio-

naridade técnica, impondo assim a defini-

ção das suas fronteiras; 

c) É um conceito indeterminado, impondo 

assim a sua concretização. 

 

Mas o perigo fundamental da concretização de 

conceitos indeterminados é bem conhecido: o 

de se traduzir num mero desenvolvimento ver-

bal. Por isso se tem de operar uma inversão me-

todológica. Em vez de seguir o caminho tradici-

onal que começa com o regime da imputação 

para se analisar só depois o das consequências 

jurídicas tem de se seguir o percurso inverso. 

Tendo em conta a dependência funcional da 

previsão em relação à estatuição, o desenho dos 

contornos das estatuições revela as funções que 

este conceito desempenha, servindo pois de 

meio de controlo a qualquer interpretação que 

pretenda aderir à realidade. 
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Em termos substantivos, compreende-se que 

haja pessoas com um impulso irreprimível para 

construir centrais nucleares, desejos insaciáveis 

de construir fábricas de armas, vocações quase 

religiosas para fabricar produtos tóxicos. Mas, 

se se pode compreender o desejo pessoal, temos 

de perceber que, quando com a nossa actividade 

criamos riscos para a sociedade, seja em relação 

à vida ou à saúde, seja em relação ao patrimó-

nio, estes desejos indómitos se tenham de ver-

gar perante necessidades e interesses colectivos. 

Quanto maior o perigo, mais apertados os con-

trolos. Os mercados financeiros mostraram 

mais de uma vez a sua capacidade de lesar vi-

das, tanto num plano patrimonial como pessoal. 

Por isso, não se pode construir um regime com 

base numa ideia algo imatura de que se tem um 

direito constitucional a ser administrador de 

uma instituição de crédito ou a atribuir credibi-

lidade a informação alheia quando se é audi-

tor13. Se o acesso a estes mercados se encontra 

restrito14, depende de acto de fiscalização pré-

via, não nos podemos esquecer da sua premissa 

principal: trata-se de mercados que geram peri-

gos, potencialmente transversais para toda a 

sociedade. 

 

A verdade é que correlato desta atitude libertá-

ria surge frequentemente uma outra igualmente 

condenável por parte das supervisões: a de en-

tenderem que pelo simples facto de terem pode-

res de autoridade podem exercê-los por uma 

espécie de direito divino. Os regimes jurídicos 

resultam sempre de um equilíbrio de valores em 

presença.  

 

No caso vertente, o melhor guião é precisamen-

te o inverso do que acabámos de descrever. Ou 

seja, o de reconhecer que não existe um direito 

constitucional, quase divino, de aceder aos mer-

cados, mas que, da mesma forma, não existe um 

poder arbitrário por parte da supervisão, tam-

bém num sucedâneo de direito divino, de deci-

dir como bem entenda. Precisamente por ter 

poderes muito onerosos para os particulares, 

que são em si legítimos, os deveres de funda-

mentação dos actos administrativos por parte 

da administração pública mais exigentes devem 

ser15. 

13- Também VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionistas Qualifi-
cados», in Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, p. 68-69, afirma que não existe um direito fundamental de iniciativa económica 
no sentido geral. 
 
14- RMT Transport Ltd (Transport : Traffic Commissioner cases) [2014] UKUT 276 (AAC) (16 June 2014) ([2014] UKUT 276 (AAC); 
From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber); «Traffic Commissioners are the gatekeepers for new entrants to the industry » 
 
15- Nisto é completamente justo o responso do Acórdão do STA, de 3 de Maio de 2005, CA, 2.ª Subsecção, processo n.º 01009/04, quando 
afirma que «A idoneidade de uma pessoa para garantir a segurança dos fundos que lhe são confiados, é uma referência às qualidades pesso-
ais, que deve ser objectivável – ou seja, o que releva não é o que a Administração pensa, ou quer, mas uma subsunção de determinados 
factos a uma categoria jurídica. Não se trata, assim, de uma situação para a qual a vontade da Administração tenha qualquer relevo, mas 
sim de uma situação que, pelos seus dados objectivos, possa ser qualificada como reveladora de idoneidade ou falta dela.» (sublinhados 
nossos). Por isso não nos parece adequada a expressão «prudente arbítrio das autoridades administrativas» de VELOSO, José António, 
«Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionistas Qualificados», in Revista da Banca, n.º 54, 
Julho/Dezembro 2002, p. 48. A questão é de aplicação da lei. De acolher no entanto, a ênfase que dá, a p. 49, à necessidade de racionalida-
de e controlabilidade intersubjectiva dos argumentos. Tem igualmente razão, a p. 67, quando afirma que a entrada no mercado se tem de 
pautar por regras uniformes e comuns a todos os agentes. 
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B. O Regime das consequências jurídicas 

 

B.1. Os efeitos jurídicos 
 

Não é inócuo conhecer quais são os efeitos jurí-

dicos da idoneidade. São eles que delimitam a 

relevância do regime, a sua função. Salienta-se 

que não é este o lugar de fazer uma análise, e 

muito menos exaustiva, dos poderes de supervi-

são. Estes só interessam na medida em que per-

mitem estabelecer quadros orientadores para 

uma compreensão substantiva do conceito de 

idoneidade. Por isso, os casos em que a idonei-

dade tem como destinatários os agentes do mer-

cado (e não as supervisões) não interessam 

aqui. O que importava sublinhar são as situa-

ções em que a idoneidade conforma decisões da 

administração pública. 

A idoneidade é relevante para um conjunto de 

actos de autorização pelas supervisões: 

 

a) Autorização de OIC e seus compartimen-

tos – membros do órgão de administração 

do organismo de investimento colectivo 

sob forma societária (artigos 19.º-24.º do 

RGOIC, maxime artigo 20.º, n.º 2, alínea d) 

do RGICSF); 

b) Autorização de OIC e seus comparti-

mentos – membros do órgão de admi-

nistração do organismo de investimento 

colectivo sob forma societária – OIC 

autogeridas (artigos 19.º-24.º, e 51.º do 

RGOIC); 

c) Autorização de entidade gestora e re-

gisto na CMVM de titulares dos órgãos 

de administração e de fiscalização de 

sociedade gestora de mercado regula-

mentado ou de sociedade gestora de 

sistema de negociação multilateral e as 

pessoas que efectivamente os dirigem 

(artigos 16.º, 19.º-22.º, 26.º-29.º da 

LEG); 

d) Autorização de entidade gestora e re-

gisto na CMVM de titulares dos órgãos 

de administração e de fiscalização de 

sociedade de consultoria para investi-

mento e as pessoas que efectivamente 

os dirigem (artigos 6.º e 10.º do 

RJSCI); 

e) Autorização de instituições de crédito 

(artigo 20.º, n.º 1, alínea h) do RGI-

CSF); 

f) Autorização de empresas de investi-

mento com sede em Portugal (artigo 

199.º-C RGICSF pela remissão que faz 

para o artigo 20.º do mesmo diploma); 

g) Autorização de sociedades gestoras de 

fundos de investimento (artigo 199.º-L 

RGICSF, pela remissão que faz para o 

artigo 20.º do mesmo diploma); 

h) Recusa e revogação da autorização – 

avaliação para o exercício do cargo e 

no decurso de todo o seu mandato 

(artigos 30.º, 30.º-C, 30.º-D e 32.º do 

RGICSF); 

i) Recusa e revogação de autorização – 

sobre gerentes das sucursais ou dos es-

critórios de representação de institui-

ções de crédito que não estejam autori-

zadas em outros Estados membros 

(artigos 30.º-B, n.º 9 e 45.º do 

RGCISF); 
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j) J) Autorização da empresa de 

seguros – pessoas a registar 

(artigos 48.º, 55.º, n.º 8, 65.º, 68.º 

e pela remissão do artigo 52.º, 

alínea j) do RJASR); 

k) K) Autorização de sociedades 

gestoras de fundos de pensões 

(artigos 38.º-39.º do RJAFP); 

l) L) Autorização da gestão de pla-

nos de pensões profissionais nou-

tros Estados membros (artigo 

85.º do RJAFP). 

Também é relevante para designações pelas 

autoridades de supervisão16: 

a) De administradores provisórios 

no direito bancário (artigo 145.º-

A do RGICSF) e segurador 

(artigo 297.º, n.º 2 do RJASR); 

b) De provedor de cliente (artigo 

158.º do RJASR). 

De igual modo, para actos de registo junto dos 

supervisores: 

a) Das sociedades de notação de 

risco (artigo 12.º do Cód.VM); 

b) De consultores para investimento 

(artigo 301.º do Cód.VM); 

c) De auditores (artigos 12.º e 13.º 

do RJSA); 

d) De auditores de país terceiro 

(artigos 16.º-17.º do RJSA); 

e) De peritos avaliadores de imó-

veis (artigos 3.º-4.º, 6.º, 8.º-11.º 

da LPAI); 

f) De pessoas (artigos 43.º e 45.º do 

RJASR); 

g) De mediadoras pessoas singula-

res (artigo 10.º do RJMS); 

h) De mediadoras pessoas colecti-

vas de membros de órgão de ad-

ministração directamente envol-

vidos (artigos 11.º e 13.º do 

RJMS); 

i) De mediadoras pessoas colecti-

vas de outros membros de órgãos 

sociais (artigos 11.º e 13.º do 

RJMS). 
 

Da mesma forma é fundamento para um con-

junto de actos das supervisões qualificadas de 

medidas: 

a) Da CMVM em relação aos que 

conduzam efectivamente as suas 

actividades na subcontratada em 

OIC (artigos 76.º do RGOIC e 

360.º do Cód.VM); 

b) Do BdP sobre pessoas autoriza-

das (artigo 32.º, n.º 4 do RGI-

CSF); 

c) Do BdP sobre os que exerçam 

funções que lhes confiram influ-

ência significativa na gestão 

(artigo 33.º-A do RGICSF); 

d) De intervenção correctiva – des-

tituição e substituição de mem-

bros dos órgãos de administração 

e de fiscalização (artigo 141.º, 

alínea s) do RGICSF); 

e) De resolução (artigo 145.º-G do 

RGICSF); 

f) Em relação a pessoas registadas 

(artigo 45.º, n.º 3 do RJASR); 

g) Sobre pessoas que efectivamente 

dirigem sociedade gestora de 

participações no sector de segu-

ros e companhias financeiras 

mistas (artigos 27.º, n.º 1, alínea 

c) e 297.º do RJASR); 

h) Em relação ao provedor dos par-

ticipantes e beneficiários em fun-

dos de pensões (artigos 54.º, 93.º, 

n.º 1, alíneas c) e d) do RJAFP). 

16- Como não se dirige aos supervisionados não tem aqui valor de relevo a nomeação de mediador pela CMVM nos termos do 33.º, n.º 2 
do Cód.VM.  
 
17- A oposição a aquisição de participação qualificada em entidade gestora do sistema consta do artigo 10.º da LEG e como não refere 
expressamente a idoneidade, não é fundamental para a economia do presente estudo.  
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Finalmente de actos de (não) oposição: 

 

a) Da CMVM à designação de titu-

lares de órgãos em entidade ges-

tora (artigo 17.º, n.º 3 e 4 da 

LEG)17; 

b) Da CMVM à designação de titu-

lares de órgãos de administração 

ou fiscalização em sociedade de 

consultoria para investimento 

(artigo 13.º, n.º 3 do RJSCI); 

c) A aquisição de participação qua-

lificada em instituição de crédito 

(artigo 103.º do RGCISF); 

 

d) A aquisição de participação qua-

lificada em instituição de crédito 

– membros de órgão de adminis-

tração a designar pelo proposto 

adquirente (artigo 103.º do RGI-

CSF); 

e) Pela ASF a participações qualifi-

cadas – adquirente (artigos 163.º-

172.º do RJASR18); 

f) Pela ASF a participações qualifi-

cadas – membros de órgãos a 

designar (artigos 163.º-172.º do 

RJASR). 

 

Seria necessário um estudo mais profundado do 

conteúdo de cada um destes actos. Mas para os 

efeitos que ora interessam, o importante é tentar 

desenhar as linhas gerais destes actos que têm 

como fundamento a idoneidade. 

 

1) As autorizações, pelo seu próprio conteúdo, 

são condições de licitude do exercício de certas 

actividades, nomeadamente profissionais. Da 

mesma forma as designações têm a mesma na-

tureza. Sem estarem designados, os seus desti-

natários não podem exercer as suas funções. 

 

2) Já os registos poderão em abstracto ter os 

mais diversos efeitos. Os registos na CMVM 

visam o controlo da legalidade dos factos ou 

elementos sujeito a supervisão (artigo 365.º, n.º 

1 do Cód.VM). Assim, por exemplo, embora o 

artigo 12.º do Cód.VM não o diga expressa-

mente, o registo tem de ser prévio ao início da 

actividade por parte das sociedades de notação 

de risco. O regime dos consultores para investi-

mento constante do artigo 301.º do Cód.VM 

deixa bem claro que o exercício da actividade 

depende de registo na CMVM. O artigo 6.º, n.º 

2 do RJSA é expresso quando estatui que «2 — 

Só podem exercer funções de interesse público 

os ROC, SROC, auditores e entidades de audi-

toria de Estados membros e de países terceiros 

que se encontrem registados na CMVM, nos 

termos e para os efeitos do presente regime 

jurídico.» Da mesma forma o artigo 2.º, n.º 1, 

alínea a) da LPAI é claro quando afirma que «1 

— Só pode exercer a atividade de perito avalia-

dor de imóveis a entidades do sistema financei-

ro quem: a) Estiver habilitado para o efeito 

através de registo na Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários». Na área seguradora, o 

artigo 43.º do RJASR também estatui que o 

registo é condição necessária para o exercício 

de funções relevantes. O artigo 7.º, n.º 1, alínea 

a) do RJMS também estabelece que o exercício 

da actividade de mediador de seguros ou resse-

guros depende de registo na ASF. Em suma, o 

registo é – em todos estes casos – condição de 

licitude para o exercício da actividade. 

 

3) Quanto às medidas, é consabido que estas 

podem ter a mais variada natureza. A questão é 

a de saber quais as medidas que podem ter as-

sento na idoneidade. (i.) Nos termos do artigo 

76.º, n.º 1, alínea d) do RGOIC, «d) A  entidade 

subcontratada deve dispor de recursos suficien-

tes para exercer as respetivas funções e os que 

conduzam efetivamente as suas atividades de-

vem ser pessoas com idoneidade e experiência 

comprovada». As medidas da CMVM na maté-

ria respeitam a actividades de pessoas, portanto. 

(ii.) O artigo 32.º do RGICSF aplica-se ao exer-

cício de funções de pessoa autorizada.  

18- Para a aquisição de participação em empresa de mediação de seguros ou resseguros ver também o artigo 53.º do RJMS.  
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O artigo 33.º-A do RGCISF respeita ao exercí-

cio de funções essenciais. O artigo 141.º, alínea 

s) do RGCISF estatui a destituição e substitui-

ção de membros de órgãos. O artigo 145.º-G do 

RGICSF, em sede de medidas de resolução, 

respeita a administradores designados pelo Ban-

co de Portugal. (iii.) O artigo 45.º, n.º 3 do 

RJASR respeita igualmente ao exercício de fun-

ções. As medidas previstas nos artigos 27.º, n.º 

1, alínea c) e 297.º do RJASR, no que respeita a 

seguradoras, traduzem-se na conformação da 

actividade de pessoas no exercício das suas fun-

ções. Por outro lado, as medidas em relação ao 

provedor dos participantes e benefícios nos fun-

dos de pensões respeitam igualmente ao exercí-

cio de funções. 
 

4) Os actos de não oposição apresentam dois 

objectos. A primeira aplica-se relativamente às 

entidades gestoras de mercados e sistemas e às 

sociedades para consultoria, e respeita à desig-

nação de titulares de órgãos, pelo que incide 

mais uma vez sobre o exercício de funções. As 

demais oposições previstas nos restantes regi-

mes respeitam a aquisições de participações 

qualificadas. 
 

As duas linhas de força do regime em presença 

começam pois a desenhar-se. Temos dois vecto-

res que definem este regime. De um lado, a ido-

neidade conforma actos administrativos que 

incidem sobre o exercício de actividades, condi-

cionando-o. De outro (não oposição em geral), 

a idoneidade conforma actos administrativos 

que afectam a liberdade de disposição patrimo-

nial. 
 

Estes dois vectores delimitam os bens jurídicos 

que podem estar em crise com os actos pratica-

dos pelos supervisores. De um lado, o livre 

exercício de profissões e actividades, de outro o 

liberdade de iniciativa e a propriedade privada. 

Por isso mesmo, teremos de analisar em secção 

posterior a questão da protecção constitucional 

destes bens. 
 

Mas antes disso temos de tentar ver se existem 

outras consequências jurídicas que se possam 

retirar dos efeitos jurídicos destes actos. 
 

Numa primeira análise, ser-se-ia tentado a dis-

tinguir actos de supervisão preventiva de actos 

de supervisão repressiva. No primeiro caso, 

estariam os registos, as autorizações, as não 

oposições. No segundo estariam as revogações 

de autorizações, o cancelamento de registos, 

algumas das medidas previstas na lei. No entan-

to, esta distinção não seria a mais correcta. 
 

Com efeito, supervisão repressiva em sentido 

estrito é sempre a sancionatória. Seja a contra-

ordenacional, seja a penal. Mesmo quando um 

acto retira um estatuto antes concedido, seja por 

via da revogação, cancelamento, caducidade de 

acto anterior, ou medida que lhe retira no todo 

ou parte os seus efeitos, não estamos perante 

uma supervisão repressiva em sentido próprio. 

Estamos ainda no campo da supervisão preven-

tiva. Quando um agente deixa de estar autoriza-

do para exercer uma actividade para que antes 

tinha sido autorizado (em sentido lato), o que se 

visa não é impedir efeitos passados, mas antes 

prevenir eventos futuros. Visa-se impedir que o 

agente continue a sua prática danosa ou perigo-

sa. 
 

Esta unificação dos actos em presença sempre 

como parte da supervisão preventiva tem uma 

implicação de monta na análise das qualidades 

em estudo, maxime da idoneidade. É que signi-

fica que o que tem de ser apreciado pelos super-

visores não são danos enquanto tal, mas a dano-

sidade potencial, ou seja, estamos sempre pe-

rante um perigo abstracto concreto, perante 

conceitos de aptidão19.  

19- Implicitamente é o que reconhece a lei quando remete para juízos de prognose como por exemplo o artigo 30.º-B, n.º 4 do RGICSF «4 - No seu 
juízo valorativo, o Banco de Portugal deve ter em consideração, à luz das finalidades preventivas do presente artigo, além dos factos enunciados no 
número anterior ou de outros de natureza análoga, toda e qualquer circunstância cujo conhecimento lhe seja legalmente acessível e que, pela 
gravidade, frequência ou quaisquer outras características atendíveis, permitam fundar um juízo de prognose sobre as garantias que a pessoa em 
causa oferece em relação a uma gestão sã e prudente da instituição de crédito.» E o artigo 68.º, n.º 4 do RJASR – que na substância – repete o 
mesmo critério. No mesmo sentido o Hunterstrong Engineering Ltd (t/a Northover Heavy Logistics) v Northover (Director and Transport Manager) 
(Transport : Traffic Commissioner cases) [2014] UKUT 373 (AAC) (18 August 2014) ([2014] UKUT 373 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber) «In relation to the issue of good repute that Traffic Commissioner first considered how likely it was that the first 
Appellant would be compliant in the future and then whether the conduct of the Appellant was such that the first Appellant ought to be put out of 
business.». Também CATARINO, Luís Guilherme, «O Controlo Administrativo da Idoneidade nos Corpos Sociais das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras», in Estudos, Instituto dos Valores Mobiliários (http://www.institutovaloresmobiliarios.pt/) fala em juízo de prognose. 
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Não tem de se demonstrar que o agente provo-

cou danos no passado, nem que os vai criar no 

futuro, apenas que existe o perigo – em abstrac-

to – de isso poder acontecer. É evidente que a 

verificação de danos concretos no passado não 

é irrelevante. Mas apenas como índice de po-

tenciais danos futuros, não como factos neces-

sários para a fundamentação. 

O terceiro momento de análise que é essencial 

para compreender os contornos do regime da 

idoneidade é o da natureza dos destinatários dos 

actos a praticar pelas supervisões. Mas mais 

uma vez aqui pode haver uma análise enviesa-

da. Com efeito, se bem repararmos, em quase 

todos os casos os destinatários são pessoas sin-

gulares. Só em raros casos são, ou podem ser, 

pessoas colectivas. 
 

Só num caso que resulte da nossa análise se 

refere a uma pessoa que tem sempre de ser co-

lectiva, é o do registo das sociedades de notação 

de risco (artigo 12.º do Cód.VM). Há, no entan-

to, vários casos em que a idoneidade pode ser 

exigida em relação a pessoas que tanto podem 

ser singulares como colectivas20: 
 

a) Escolha de agente vinculado por 

intermediário financeiro (artigo 

294.º-B, n.º 3 do Cód.VM)21; 

b) Registo de consultores para in-

vestimento (artigo 301.º do 

Cód.VM)22; 

c) Registo de auditores (artigos 12.º 

e 13.º do RJSA) e registo de au-

ditores de país terceiro (artigos 

16.º-17.º do RJSA); 

d) Registo de perito avaliador de 

imóvel (artigos 3.º-4.º, 6.º, 8.º-

11.º da LPAI); 

e) Oposição a aquisição de partici-

pação qualificada em instituição 

de crédito – proposto adquirente 

(artigo 103.º do RGICSF) e opo-

sição pela ASF a participações 

qualificadas – adquirente (artigos 

163.º-172.º do RJASR). 
 

No entanto, esta destrinça entre pessoas singu-

lares e colectivas não é fecunda em si mesma. É 

que, se bem virmos, quando a lei exige a ido-

neidade a pessoas colectivas, ou a um tipo de 

pessoas que podem ser pessoas colectivas, não 

é tanto devido à natureza colectiva ou singular 

da pessoa que se dirige a norma, mas antes ao 

facto de se tratar de agentes primários de mer-

cado. Com efeito, sempre que a lei exige a ido-

neidade a pessoas que podem ser colectivas, é 

ao agente do mercado enquanto tal que dirige 

essa exigência, e não a quem actua em nome 

deles. 
 

Se o critério unificador neste caso é uno (ser 

agente do mercado e não quem age por sua con-

ta), os fundamentos do regime são dois, bem 

diversos. Têm fundamentos diversos os casos 

em que se trata de uma questão de poder sobre 

um agente (participações qualificadas) daqueles 

em que os agentes têm funções executivas no 

mercado (todos os restantes). 
 

(i.) A exigência de idoneidade dos participantes 

qualificados tem uma dimensão acima de tudo 

valorativa dado que tipicamente não vão ter 

tarefas de execução. Visa impedir que o sistema 

financeiro seja dominado por certas entidades 

ou pessoas. (ii.) Já a exigência de idoneidade 

nos restantes tem um outro fundamento. Se bem 

repararmos a lei não exige idoneidade de uma 

instituição de crédito ou de uma seguradora23.  

20- Indirectamente este também é o caso dos administradores, nos termos do artigo 390.º, n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais «4 - 
Se uma pessoa colectiva for designada administrador, deve nomear uma pessoa singular para exercer o cargo em nome próprio; a pessoa 
colectiva responde solidariamente com a pessoa designada pelos actos desta». 
 

21- V. artigo 294.º-B, n.º 2 do Cód.VM. 
 

22- Podem ser pessoas singulares ou colectivas de acordo com o artigo 301.º do Cód.VM.  
 

23- A problemática tratada por VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de 
Accionistas Qualificados», in Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, pp. 84 e ss. é pertinente, embora se tenha de reconhecer que 
não é propriamente a idoneidade que é exigida de uma instituição de crédito. Mas se as suas conclusões são – no geral – válidas, o facto de 
se ser instituição de crédito não legitima por si mesma a tomada de participações noutra instituição de crédito. Pode, por exemplo, tratar-se 
de uma instituição de crédito que está sob vigilância e não pode por isso estender as suas actividades, pode ser uma instituição de crédito 
pequena a querer ter posição numa muito maior com riscos sistemáticos bem mais graves ou numa instituição de crédito com actividades 
mais complexas. 
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Na sua actuação têm de cumprir a lei, têm de ter 

os meios adequados, por exemplo. Mas a ido-

neidade é exigida aos que agem em seu nome, 

não aos agentes do mercado enquanto tais. 

Por isso, a exigência de idoneidade em relação 

a um agente primário do mercado, a um super-

visionado primário, tem de ter um sentido espe-

cífico. É que em todos os casos se trata de pes-

soas que lidam com credibilidade, sobretudo de 

informação24. Os agentes vinculados e consulto-

res para investimentos com informação relativa 

instrumentos financeiros, os auditores dão cre-

dibilidade à informação dos auditados, os peri-

tos avaliadores de imóveis dão credibilidade à 

informação prestada pelos seus clientes. De 

uma forma ou de outra o traço comum, sempre 

que o legislador impõe a idoneidade a agentes 

do mercado enquanto tal, está a reportar-se à 

credibilidade da sua actuação sobretudo em ma-

téria de informação. 

 

B.2. A protecção constitucional 

 

Como já vimos, existem dois valores em con-

curso, ou melhor dois grupos de valores que 

podem estar em concurso neste regime. De um 

lado, a iniciativa económica privada (artigo 

61.º, n.º 1 da CRP. «A iniciativa económica 

privada exerce-se livremente nos quadros defi-

nidos pela Constituição e pela lei e tendo em 

conta o interesse geral»), a liberdade de esco-

lha da profissão prevista no artigo 47.º, n.º 1 da 

CRP («1. Todos têm o direito de escolher livre-

mente a profissão ou o género de trabalho, sal-

vas as restrições legais impostas pelo interesse 

colectivo ou inerentes à sua própria capacida-

de.») e a propriedade privada consagrada no 

artigo 62.º, n.º 1 da CRP («1. A todos é garanti-

do o direito à propriedade privada e à sua 

transmissão em vida ou por morte, nos termos 

da Constituição.»). 

Mas, de outro lado, já vimos que estes regimes 

se integram no direito dos mercados financeiros 

ou, no que respeita ao regime da auditoria, tive-

ram nele causa, e têm impacto. Para além dos 

limites imanentes destas liberdades (o interesse 

geral) existem igualmente limites externos que 

consistem noutros bens jurídicos que têm de ser 

ponderados na sua delimitação. Com efeito, os 

objectivos gerais do artigo 81.º, alínea f) 

«Assegurar o funcionamento eficiente dos mer-

cados, de modo a garantir a equilibrada con-

corrência entre as empresas, a contrariar as 

formas de organização monopolistas e a repri-

mir os abusos de posição dominante e outras 

práticas lesivas do interesse geral» e da mesma 

forma o artigo 101.º da CRP «O sistema finan-

ceiro é estruturado por lei, de modo a garantir 

a formação, a captação e a segurança das pou-

panças, bem como a aplicação dos meios finan-

ceiros necessários ao desenvolvimento econó-

mico e social.»25. 

24- Os titulares de participações não são supervisionados primários neste sentido.  
 
25- As credenciais constitucionais em apreço servem de fundamento da admissibilidade da intervenção infraconstitucional, como reconhe-
cido, pelo Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 85/2012, nos seguintes termos: “O funcionamento dos mercados de valores mobiliários 
constitui um instrumento específico do desenvolvimento económico do Estado. Estão em causa bens jurídicos supraindividuais afetos a um 
programa de desenvolvimento económico e isto explica a preocupação constitucional de tutela dos mercados. Mas não só. Em causa estão 
ainda os direitos patrimoniais dos aforradores, investidores e clientes das instituições financeiras. De facto, a exigência de informação 
corresponde ainda a uma exigência de proteção dos investidores que pretendam atuar no contexto de um mercado caracterizado por um 
elevado nível de risco. A contraordenação em causa visa também proteger direitos individuais, seja a salvaguarda do património próprio 
dos cidadãos.”. 
Assim também, no Acórdão n.º 373/2015: “Tendo em conta a especial natureza dos bens jurídicas que se tutelam neste regime especial 
contraordenacional, encontra-se dentro da liberdade do legislador previlegiar o valor da realização da justiça. E, no caso, estão em causa 
bens jurídicos que gozam, inclusive, de tutela constitucional, designadamente, na alínea f) do artigo 81.º, da Constituição, no qual se 
estabelece como incumbência prioritária do Estado assegurar o funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada 
concorrência entre as empresas, a contrariar as formas de organização monopolistas e a reprimir os abusos de posição dominante e ou-
tras práticas lesivas do interesse geral, e no artigo 101.º da Constituição, que impõe que o sistema financeiro seja estruturado por lei, «de 
modo a garantir a formação, a captação e a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários ao desen-
volvimento económico e social»). A necessidade de proteção destes bens jurídicos muito específicos, dotados de dignidade constitucional, 
num setor regulado, em que operam agentes económicos altamente especializados, não torna evidentemente desrazoável uma opção legis-
lativa diferente da adotada para os processos de contraordenção em geral.”. 
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O problema da conformidade constitucional, no 

que respeita ao papel da idoneidade nestes ra-

mos da supervisão, pode-se colocar em três ní-

veis: 

a) Na conformidade constitucional 

das próprias normas que consa-

gram a idoneidade como pressu-

posto; 

b) Nos entendimentos normativos 

que sejam sobre estas feitas; 

c) Na aplicação concreta das nor-

mas em actos administrativos. 

O primeiro nível merece uma resposta mais 

sumária. Com efeito, havendo necessidade da 

regulação dos mercados em presença, ninguém 

pode pôr em causa a necessidade de agentes 

idóneos no mercado. É um dos correlatos da 

necessidade de regulação e de supervisão pre-

ventiva. 

Já quanto ao segundo nível é preciso lembrar 

que em nenhum caso estamos perante normas 

infraccionais. A tutela não oferece, pois, as 

mesmas estrictas garantias que este ramo do 

Direito. Não se pode nomeadamente invocar o 

princípio da tipicidade em sede administrati-

va26. 

O terceiro conjunto de situações apenas se pode 

apreciar no caso concreto, nomeadamente à luz 

do princípio da proporcionalidade, consagrado 

no artigo 7.º do CPA, ponderando os bens cons-

titucional e legalmente protegidos. 

26- No mesmo sentido o acórdão do Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/12/2012, 348922 «Une décision de retrait prise 
pour ce motif ne présente pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police.». 
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C. O regime da imputação 
 

C.1. Delimitação conceptual 

 

Etimologicamente a idoneidade corresponde a 

uma capacidade de atingir fins, a uma aptidão27. 

No entanto, com o tempo o termo adquiriu, por 

um deslizamento semântico, dimensões valora-

tivas28. De certa forma, foi o que se passou com 

uma palavra semanticamente afim, «uirtus» que 

significa força, potência, capacidade, ainda hoje 

em dia presente em expressões como «virtudes 

terapêuticas» sem conotação ética, e o conceito 

actual de virtude29. 

A lei mantém estas duas acepções de idoneida-

de. Uma objectiva, avalorativa enquanto tal, 

nomeadamente das infracções de perigo-

abstracto concreto ou, precisamente, de aptidão 

(assim na violação da defesa de mercado pre-

visto no artigo 311.º do Cód.VM ou no crime 

de manipulação, previsto no artigo 379.º do 

Cód.VM), mas igualmente na definição dos 

locais (idóneos) em que se publica a condena-

ção, enquanto sanção acessória (artigos 380.º, 

alínea b) e 404.º, n.º 1, alínea d) do Cód.VM, 

artigo 6.º, n.º 2, alínea d) da LPAI, artigo 212.º, 

n.º 2 do RGICSF e artigo 373.º, n.º 2 do 

RJASR).  

 

Mas noutros casos revela-se expressamente na 

lei uma dimensão valorativa quando se trata de 

idoneidade de pessoas, como é o caso vertente. 

Para se poder explorar esta dimensão torna-se 

necessário fazer um juízo comparativo com ou-

tros conceitos. 

 

É que, como se não bastara, a idoneidade é as-

sociada a um outro conjunto de qualidades pes-

soais exigidas pelo legislador, de forma muito 

variável e consoante o regime. Como essas qua-

lidades podem ter influência na delimitação da 

idoneidade torna-se necessário analisar o qua-

dro comparativo dessas ocorrências30. 

 

1) O primeiro grupo destes conceitos situa-se 

no campo semântico da «competência» em sen-

tido lato. São precisamente os casos seguintes: 

a) Competência sem qualquer qualificação31 

ou técnica32, no regime mobiliário, e pro-

fissional no regime segurador33; 

27- No âmbito constitucional é o sentido dado no Acórdão TC n.º 413/2014, publicado no Diário da República, 1.ª série — N.º 121 — 26 de 
junho de 2014: «Como observa REIS NOVAIS, o princípio da idoneidade ou da aptidão significa que as medidas legislativas devem ser 
aptas a realizar o fim prosseguido, ou, mais rigorosamente, devem, de forma sensível, contribuir para o alcançar. (…) Ou seja, uma medi-
da é idónea quando é útil para a consecução de um fim, quando permite a aproximação do resultado pretendido, quaisquer que sejam a 
medida e o fim e independentemente dos méritos correspondentes. E, assim, a medida só será suscetível de ser invalidada por inidoneida-
de ou inaptidão quando os seus efeitos sejam ou venham a revelar-se indiferentes, inócuos ou até negativos tomando como referência a 
aproximação do fim visado (Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa, Coimbra, 2004, págs. 167-168).» 
 

28- GLARE, P. G. W. (ed.), Oxford Latin Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 2009, «idoneus», a pp. 820-821, significa tendo as qualida-
des certas, capaz de («fit»), ser qualificado para, apropriado. ERNOUT, Alfred, MEILLET, Antoine, Dictionnaire Étymologique de la 
Langue Latine, Klincksieck, Paris, 2001, p. 306, «idoneus» é proprio a, apto para. A Diretiva n.º 2006/43/CE de 14 de junho de 2006 usa o 
conceito de «honorabilité». Em italiano é usada a expressão «onorabilità». Em espanhol «honorabilidad». Também na «boa gestão» se 
admite esta dupla dimensão (VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de 
Accionistas Qualificados», in Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, p. 75). Também CATARINO, Luís Guilherme, «O Controlo 
Administrativo da Idoneidade nos Corpos Sociais das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras», in Estudos, Instituto dos Valores 
Mobiliários (http://www.institutovaloresmobiliarios.pt/) lhe reconhece esta dupla dimensão.  
A fenomenologia do termo idoneidade – no direito português – não tem, pelo menos etimologicamente, correspondência perfeita com os 
termos correspondentes noutros sistemas jurídicos, como se constata, designadamente, da leitura das Guidelines da European Banking 
Authority, n.º EBA/GL/2012/06 (“Guidelines EBA”). Assim, o conceito usado na versão inglesa é “reputation”, na francesa é 
“honorabilité”, na espanhola é “reputación” e na italiana é “onorabilità”. 
A etimologia usada na denominação das Guidelines também é assimétrica. A versão inglesa usa o termo “suitability”, a francesa o termo 
“aptitude”, a italiana o termo “idoneità”, a espanhola o termo “adecuación” e a portuguesa o termo “aptidão”. 
 

29- GLARE, P. G. W. (ed.), Oxford Latin Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 2009, pp. 2073-2074 «uirtus» é as qualidades típicas de um 
homem, excelência, mérito, mas também capacidade de realizar. ERNOUT, Alfred, MEILLET, Antoine, Dictionnaire Étymologique de la 
Langue Latine, Klincksieck, Paris, 2001, p 739, deriva «uirtus» de «uir» e não de «uis». 
 

30- Como se trata de delimitação conceptual são igualmente incluídas situações em que não existe intervenção directa da administração 
pública, mas são normas cujos destinatários são particulares, agentes dos mercados em questão. 
 

31- Na nomeação de mediadores (artigo 33.º, n.º 2 do Cód.VM). 
 

32- No registo das sociedades de notação de risco (artigo 12.º do Cód.VM). 
 

33- Na autorização da gestão de planos de pensões profissionais noutros Estados membros (artigo 85.º do RJAFP). 
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b) Formação, no regime mobiliário34; 

c) Qualificação e aptidão profissional no 

regime mobiliário35 e bancário36; 

d)      Qualificação profissional no regime mo-

biliário37, da avaliação de imóveis38, bancário39 

e segurador40; 

e) Na exigência de qualificações sem as 

especificar, no regime dos auditores41 e segura-

dor42 ou então exigindo qualificações académi-

cas, submissão a exame e formação prática na 

auditoria43; 

f) Experiência, no regime mobiliário44, ou 

experiência profissional também no regi-

me mobiliário45, da auditoria46, da avalia-

ção imobiliária47 e segurador48. 

 

Este campo semântico caracteriza-se por relevar 

de uma relação com o trabalho, com as funções 

a desempenhar. A oscilação terminológica re-

sulta mais da inconsistência dogmática do legis-

lador que de diversas intenções de regulação49.  

 

Umas vezes exige directamente a competência 

sem a qualificar ou denominando-a de técnica 

ou profissional, outras vezes impõe índices que 

potencialmente a geram como a formação, e a 

experiência ou então a de exigência de qualifi-

cações, de aptidão profissional. 

34- Escolha de agente vinculado por intermediário financeiro (artigo 294.º-B do Cód.VM). 
  
35- Registo de consultores para investimento (artigo 301.º do Cód.VM). 
 
36- Recusa e revogação da autorização: avaliação para o exercício do cargo e no decurso de todo o seu mandato (artigos 30.º, 30.º-C, 30.º-
D e 32.º do RGICSF). 
 
37- Autorização de entidade gestora e registo na CMVM de titulares dos órgãos de administração e de fiscalização de sociedade gestora de 
mercado regulamentado ou de sociedade gestora de sistema de negociação multilateral e as pessoas que efectivamente os dirigem (artigos 
16.º, 19.º-22.º, 26.º-29.º da LEG). 
 
38- Registo de perito avaliador de imóveis (artigos 3.º-4.º, 6.º, 8.º-11.º da LPAI). 
 
39- Autorização de instituições de crédito (artigo 20.º, n.º 1, alínea h) do RGICSF), medidas do BdP sobre pessoas autorizadas (artigo 32.º, 
n.º 4 do RGICSF), medidas do BdP sobre os que exerçam funções que lhes confiram influência significativa na gestão (artigo 33.º-A do 
RGICSF), oposição a aquisição de participação qualificada em instituição de crédito - membros de órgão de administração a designar 
(artigo 103.º do RGICSF), divulgação de políticas sobre membros de órgãos de administração e fiscalização (artigo 115.º-I do RGICSF), 
medidas de intervenção correctiva - destituição e substituição de membros dos órgãos de administração e de fiscalização (artigo 141.º, 
alínea s) do RGICSF), designação de administradores provisórios (artigo 145.º-A do RGICSF), medidas de resolução (artigo 145.º-G do 
RGICSF). 
 
40- Registo de pessoas (artigos 43.º e 45.º do RJASR), medidas em relação a pessoas registadas (artigo 45.º, n.º 3 do RJASR), autorização 
da empresa de seguros – pessoas a registar (artigos 48.º, 55.º, n.º 8, 65.º, 68.º e pela remissão do 52.º, alínea j) do RJASR), oposição pela 
ASF a participações qualificadas – membros de órgãos a designar (artigo 163.º-172.º do RJASR). 
 
41- Registo de auditores (artigos 12.º e 13.º do RJSA). 
 
42- Designação de provedor de clientes (artigo 158.º do RJASR), comunicação a Estado membro de acolhimento – mandatário geral 
(artigos 184.º e185.º do RJASR), medidas sobre pessoas que efectivamente dirigem SGP no sector de seguros e companhias financeiras 
mistas (artigos 27.º, n.º 1, alíneas d) e e) e 297.º do RJASR), designação de administradores provisórios (artigo 297.º, n.º 2 do RJASR), 
autorização de sociedades gestoras de fundos de pensões (artigos 38.º e 39.º do RJAFP). 
 
43- Registo de auditores de pais terceiro (artigos 16.º e 17.º do RJSA). 
 
44- Autorização de OIC e seus compartimentos - membros do órgão de administração do organismo de investimento colectivo sob forma 
societária [artigos 19.º a 24.º do RGOIC, maxime artigo 20.º, n.º 2, alínea d)], os conduzam efectivamente as suas actividades na subcontra-
tada em OIC (artigo 76.º do RGOIC) e oposição da CMVM à designação e titulares de órgãos em entidade gestora (artigo 17.º, n.º 3 e 4 da 
LEG). 
 
45- Escolha de agente vinculado por intermediário financeiro (artigo 294.º-B do Cód.VM), autorização de OIC e seus compartimentos - 
membros do órgão de administração do organismo de investimento colectivo sob forma societária – OIC autogeridas (artigos 19.º a 24.º e 
51.º do RGOIC). 
 
46- Registo de auditores (artigo 12.º e 13.º do RJSA). 
 
47- Registo de peritos avaliadores de imóveis (artigos 3.º, 4.º, 6.º e 8.º a 11.º da LPAI). 
 
48- Autorização da gestão de planos de pensões profissionais noutros Estados membros (artigo 85.º do RJAFP). 
 
49- É verdade que quando se trabalha no mesmo ramo de direito faz intervir distinções que são relevantes, como no caso das destrinças dos 
auditores de países terceiros em relação aos restantes. No entanto, nota-se não haver sempre um fio condutor que alinhe os vários ramos de 
direitos no que respeita à sua terminologia. Todavia, esta questão não é determinante para o presente estudo, porque respeita a um só con-
ceito, o de idoneidade, que aparece consistentemente nos vários ramos do direito aqui presentes. 
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Este campo da competência é em si mesmo 

neutro. A competência é a capacidade de criar 

valor em sentido económico. É esse o traço co-

mum deste campo semântico. Não é relevante 

em primeira linha saber se a pessoa em causa 

obedece a critérios axiológicos adequados. É 

competente quem cria valor, é incompetente 

quem não é capaz de o criar ou pode mesmo 

acabar por o diminuir ou destruir. 

 

Um outro campo semântico associado à compe-

tência, mas que com ela não se confunde é o da 

disponibilidade, que é exigida a algumas pesso-

as no regime mobiliário50, bancário51 e segura-

dor52. 

 

Este campo tem dois traços comuns. Em pri-

meiro lugar, aparece sempre em relação a enti-

dades sujeitas a um regime prudencial, mostran-

do que a sua consagração é consistente. Em 

segundo lugar, não é a competência em abstrac-

to das pessoas que está em causa, mas o facto 

de ser exigido que apliquem essa mesma com-

petência, que tenham condições para a aplicar, 

nas funções para que estão designadas. 

Também nesta sede não se encontra uma di-

mensão valorativa. 

 

Já quanto a outro requisito de actividade encon-

tramos elementos valorativos: a independência. 

Este requisito é exigido em várias situações no 

regime mobiliário53, bancário54 e segurador55. 

 

A independência tem duas dimensões. Na pri-

meira refere-se à relação com pessoas. A inde-

pendência tem de o ser em relação a interesses 

de certas pessoas, por isso é natural que certos 

tipos de ligações (familiares, societárias por 

exemplo) possam pôr em causa a independên-

cia. Com efeito, e mais uma vez, estamos pe-

rante a apreciação de perigos e não de efectivos 

danos. Em segundo lugar, a independência res-

peita à relação com a actividade desempenhada. 

É independente, não quem opta por dar preva-

lência sempre a um ou outro interesse, ou na 

maioria dos casos, mas quem toma decisões e 

actua de acordo com a hierarquia dos interesses 

definidos pela lei, e não segundo as suas prefe-

rências pessoais. 

 

50- Oposição da CMVM à designação e titulares de órgãos em entidade gestora (artigo 17.º, n.º 3 e 4 LEG). 
 
51- Autorização de instituições de crédito (artigo 20.º, n.º 1, alínea h) do RGICSF), recusa e revogação da autorização - avaliação para o 
exercício do cargo e no decurso de todo o seu mandato (artigos 30.º, 30.º-C, 30.º-D e 32.º do RGICSF), medidas do BdP sobre pessoas 
autorizadas (artigo 32.º, n.º 4 do RGICSF), medidas do BdP sobre os que exerçam funções que lhes confiram influência significativa na 
gestão (artigo 33.º-A do RGICSF), oposição a aquisição de participação qualificada em instituição de crédito - membros de órgão de admi-
nistração a designar (artigo 103.º do RGICSF), divulgação de políticas sobre membros de órgãos de administração e fiscalização (artigo 
115.º-I do RGICSF), medidas de intervenção correctiva - destituição e substituição de membros dos órgãos de administração e de fiscaliza-
ção (artigo 141.º, alínea s) do RGICSF), designação de administradores provisórios (artigo 145.º-A do RGICSF) e medidas de resolução 
(artigo 145.º-G do RGICSF). 
 
52- Registo de pessoas (artigo 43.º e 45.º do RJASR), medidas em relação a pessoas registadas (artigo 45.º, n.º 3 do RJASR), autorização 
da empresa de seguros – pessoas a registar (artigo 48.º, 55.º, n.º 8, 65.º, 68.º pela remissão do 52.º, alínea j) do RJASR), oposição pela ASF 
a participações qualificadas – membros de órgãos a designar (artigos 163.º a 172.º do RJASR), comunicação a Estado membro de acolhi-
mento – mandatário geral (artigos 184.º e 185.º do RJASR), designação de administradores provisórios (artigo 297.º, n.º 2 do RJASR). 
 
53- Registo das sociedades de notação de risco (artigo 12.º do Cód.VM). 
 
54- Autorização de instituições de crédito (artigo 20.º, n.º 1, alínea h) do RGICSF), recusa e revogação da autorização - avaliação para o 
exercício do cargo e no decurso de todo o seu mandato (artigos 30.º, 30.º-C, 30.º-D e 32.º do RGICSF), medidas do BdP sobre pessoas 
autorizadas (artigo 32.º, n.º 4 do RGICSF), medidas do BdP sobre os que exerçam funções que lhes confiram influência significativa na 
gestão (artigo 33.º-A do RGICSF), oposição a aquisição de participação qualificada em instituição de crédito - membros de órgão de admi-
nistração a designar (artigo 103.º do RGICSF), divulgação de políticas sobre membros de órgãos de administração e fiscalização (artigo 
115.º-I do RGICSF), medidas de intervenção correctiva - destituição e substituição de membros dos órgãos de administração e de fiscaliza-
ção (artigo 141.º, alínea s) do RGICSF), designação de administradores provisórios (artigo 145.º-A do RGICSF) e medidas de resolução 
(artigo 145.º-G do RGICSF). 
 
55- Registo de pessoas (artigos 43.º e 45.º do RJASR), medidas em relação a pessoas registadas (artigo 45.º, n.º 3 do RJASR), autorização 
da empresa de seguro, designação e provedor de cliente (artigo 158.º do RJASR), oposição pela ASF a participações qualificadas – mem-
bros de órgãos a designar (artigos 163.º a 172.º do RJASR), comunicação a Estado membro de acolhimento – mandatário geral (artigo 
184.º e 185.º do RJASR) e designação de administradores provisórios (artigo 297.º, n.º 2 do RJASR). 
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Outros requisitos encontram-se, mas não são 

qualidades pessoais. Referem-se à existência de 

meios adequados ou à necessidade de seguros 

obrigatórios, por exemplo. Outros ainda ligados 

à imagem, como o prestígio em funções de na-

tureza não executiva, censorial, como os prove-

dores. 

 

Por isso, e desde já, temos de fazer um balanço 

provisório sobre o significado da idoneidade 

neste contexto. 

 

A idoneidade tem uma dimensão neutra. Cor-

responde à capacidade de produção de resulta-

dos com a sua actuação. Quem destrói valor não 

revela idoneidade. E este valor tem de ter natu-

reza económica, dado que estamos em merca-

dos. Mas, a existir uma dimensão valorativa no 

seu campo de actuação, a idoneidade tem de se 

referir a algo mais que a mera de produção de 

resultados positivos, de valor (no sentido mera-

mente económico). Tem de implicar a criação 

de bens jurídicos, positivamente valorados pelo 

direito. 

 

Em suma, o conceito de idoneidade constitui-se 

como o conceito fundamental, o conceito mais 

geral dos que respeitam às qualidades especiais 

exigidas nos ramos sujeitos à supervisão. Tem 

uma dupla face: o da criação de resultados, e o 

da criação de resultados valorados positivamen-

te pelo direito56. 

Este balanço, salienta-se, é provisório. Exige 

ainda mais testes. Mas permite-nos desde já dar 

mais um outro passo na análise. É que a idonei-

dade aparece na lei conjugada com outras quali-

dades. A lei não se basta com exigir a idoneida-

de. Exige em acréscimo várias das qualidades 

antes referidas numa mesma norma. Significa 

isto, que, sendo o conceito de idoneidade o con-

ceito geral, as restantes qualidades se tonam 

inúteis em boa verdade e bastaria exigir a ido-

neidade? Não é assim, e isto por duas razões: 

 

a) Na perspectiva das garantias dos particu-

lares, a exigência de mais requisitos con-

cretiza as exigências legais e impõe uma 

fundamentação do acto administrativo 

mais pormenorizada. Nesta perspectiva, a 

especificação das exigências constitui 

uma garantia dos particulares. 

b) Em segundo lugar, na perspectiva da su-

pervisão, atribui instrumentos de ponde-

ração autónomos, legitimando os seus 

actos mais exigentes, por ser a própria lei 

a obrigar à ponderação autónoma dessas 

outras qualidades. 

 

C.2. Discricionaridade técnica 

 

Tratando-se de um conceito de discricionarida-

de técnica isso não impede um controlo jurídico 

do mesmo. A idoneidade tem pois de ler lida à 

luz dos princípios da necessidade da adequação 

e da proporcionalidade constantes do artigo 7.º 

do CPA57. 

56- Afloramentos desta dimensão axiológica encontramo-los quando o legislador pretende concretizar o conceito, no artigo 36.º-D, n.º 1 do 
RGICSF «tendência para cumprir pontualmente as suas obrigações» ou no seu número 2/a «não agiu de forma transparente ou cooperante 
nas suas relações com quaisquer autoridades de supervisão ou regulação nacionais ou estrangeiras», bem como nos seus lugares parale-
los, o artigo 68.º do RJASR e artigo 4.º da LPAI. 
 
57- Embora o conceito de discricionaridade técnica esteja hoje em dia em crise, salienta-se que mantém a sua operacionalidade com esta 
necessidade de controlo pelo artigo 7.º do CPA. É um conceito que mantém igualmente a sua importância noutra dimensão. É que existem 
efectivamente técnicas de supervisão. Estamos perante uma actividade com uma dimensão técnica. E isso significa que tem de caber à 
supervisão a enunciação racional de que possuiu instrumentos técnicos de supervisão e não apenas experiência, sensibilidades, intuições ou 
preocupações. Para uma margem de discricionaridade neste sentido veja-se o Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, N. 
07966/2015 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC, (Sezione Terza), 22 aprile 2015: «La disciplina comunitaria, analogamente 
all’art. 15 del TUF, rimanda quindi, ai fini della valutazione prudenziale del profilo soggettivo del candidato acquirente, a criteri di giudi-
zio indeterminati, così riconoscendo in capo alle autorità competenti un potere discrezionale non ancorato, contrariamente a quanto affer-
mato da parte ricorrente, a rigidi e predeterminati criteri parametrati unicamente sui requisiti di onorabilità normativamente indicati». 
Este conceito de discricionaridade técnica é referido no mesmo tema pela jurisprudência espanhola no Tribunal Supremo, Sala do Conten-
cioso, Secção 3, n.º de recurso 8402/2004, de 5 de Junho de 2007. Da mesma forma, o artigo 71.º do Código de Processo dos Tribunais 
Administrativos reconhece que existem casos em que a «emissão do ato pretendido envolva a formulação de valorações próprias do exercí-
cio da função administrativa e a apreciação do caso concreto não permita identificar apenas uma solução como legalmente possível». 
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Quanto à necessidade, há que distinguir. Em 

alguns casos, estamos perante actos 

(juridicamente) discricionários (como as 

«medidas»). A ponderação da necessidade tem 

de ser feita à luz desta dimensão dos actos, não 

da idoneidade propiamente dita. Com efeito, na 

medida em que é a própria lei a consagrar a ido-

neidade, seja nos actos discricionários, seja nos 

vinculados, a sua necessidade já está imposta 

por lei58. 

 

Coisa diversa se passa com o princípio da ade-

quação (ao fim). A idoneidade é sempre idonei-

dade para certos efeitos. As finalidades variam 

de regime para regime. Pode-se ser idóneo para 

administrar uma empresa de investimento mas 

não o ser para gerir uma instituição de crédito 

ou uma empresa de seguros. Pode-se ser idóneo 

para ser auditor, mas não o ser para assumir 

funções de administração de uma entidade ges-

tora de sistemas de liquidação. É o que resulta 

expressamente da letra de alguns regimes legais 

específicos59. A idoneidade tem sempre de ser 

lida à luz das finalidades do regime em que é 

consagrada (princípio da funcionalidade)60. 

 

Quer isto dizer que a idoneidade ou falta dela 

para uma função não tem efeitos automáticos 

para a idoneidade ou falta dela para outras fina-

lidades (princípio da autonomia). 

 

Mas isto não quer dizer que o legislador seja 

insensível ao facto de alguém ter sido conside-

rado idóneo para certas actividades. Em alguns 

casos, ter sido considerado idóneo gera uma 

presunção a favor da idoneidade. Presume-se 

idóneo, nos casos em que a lei expressamente o 

determina, alguém que já o foi considerado para 

outras funções. É o que acontece em algumas 

situações no regime bancário61 e no regime se-

gurador62, nomeadamente na mediação de segu-

ros63 (princípio de efeitos reflexos específicos). 

58- Esta distinção completa as decisões judiciais que têm sido emitidas na matéria, que apenas se têm referido a acto vinculados e que 
carece pois de generalização. É esse o caso do Acórdão TCA Sul, de 26 de Abril de 2012, CA, 2.º Juízo, processo n.º 03836/08 quando 
afirma «A determinação do sentido de um conceito que, por opção do legislador, envolve uma definição normativa imprecisa, como sucede 
em relação ao conceito (vago ou indeterminado) de idoneidade, corresponde ao exercício de um poder vinculado, e não discricionário, 
porque só há uma interpretação correcta da lei.» 
 
59- Quando o artigo 30.º-D, n.º 6 do RGICSF prevê «a idoneidade para o exercício de funções nas instituições de crédito», o artigo 68.º, n.º 
1 do RJASR «1 – Constitui requisito para o exercício das funções previstas no nº 1 do artigo 65º em empresa de seguros ou de resseguros 
a detenção de idoneidade para o efeito», o artigo 68.º, n.º 6 do RJASR «idoneidade para o exercício de funções nas empresas de seguros 
ou de resseguros» e o artigo 10.º do RJMS «idoneidade para o exercício da actividade de mediação». 
 
60- Não se trata de uma questão de maior ou menor gravidade, como bem salienta VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a 
Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionistas Qualificados», in Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, p. 62, 
mas de funções. 
 
61- Em que o artigo 30.º-D, n.º 9 do RGICSF reza: «9 - Considera-se verificada a idoneidade dos membros dos órgãos de administração e 
fiscalização das instituições de crédito que se encontrem registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, do Instituto de 
Seguros de Portugal ou de autoridades de supervisão da União Europeia, quando esse registo esteja sujeito a exigências de controlo da 
idoneidade, a menos que factos supervenientes conduzam o Banco de Portugal a pronunciar-se em sentido contrário.». 
 
62- Em que, de forma mais restricta, vigora um regime paralelo no artigo 68.º, n.º 7 do RJASR: «7 – Considera-se verificada a idoneidade 
das pessoas que se encontrem registadas junto do Banco de Portugal ou da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, quando esse 
registo esteja sujeito a condições de idoneidade, a menos que factos supervenientes à data do referido registo conduzam a ASF a pronun-
ciar-se em sentido contrário.» 
 
63- Em que o artigo 13.º do RJMS estatui que: «2 – Presume-se cumprir a condição de idoneidade a pessoa que se encontre já registada 
junto de autoridade de supervisão do sector financeiro quando esse registo esteja sujeito a condições de idoneidade.» 
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Resta perceber o significado do princípio da 

proporcionalidade na economia deste conceito. 

A autonomia do juízo de proporcionalidade 

compreende-se distinguindo-o da adequação. 

As funções e actividades podem ser as mesmas, 

e no entanto pode haver juízo negativo num 

caso e positivo noutro. Como se pode dar uma 

situação destas? É que ser membro de um órgão 

de uma instituição de crédito pequena não é o 

mesmo que o ser de uma grande. Ter funções 

numa instituição de crédito de crédito especiali-

zada numa área muito complexa não é a mesma 

coisa que o ser numa que apenas realiza opera-

ções financeiras mais triviais. O facto de dentro 

do mesmo sector, das mesmas funções, das 

mesmas actividades existirem diferenciações a 

fazer é reconhecido pela própria lei em muitas 

situações64. 

Um sector tem a sua complexidade e riscos 

próprios. Algumas pessoas não têm idoneidade 

para desempenhar nenhuma das funções ou 

actividade nesse sector. Mas dentro do mesmo 

sector ou funções há situações diferenciadas. 

Por isso mesmo, o facto de se ser destinatário 

de um acto positivo em matéria de idoneidade 

não implica necessariamente ser destinatário de 

um segundo acto positivo, mesmo que no mes-

mo sector. 

 

Esta discussão leva-nos a dois outros proble-

mas que se relacionam com os actos negativos. 

Estamos basicamente perante duas situações: 

a) Actos negativos relativos a idoneidade 

anteriores ao procedimento em que é 

decidida a idoneidade. Quer então isto 

dizer que ter sido declarado inidóneo 

para uma função não tem nenhum refle-

xo noutras funções ou actividades? 

b) Actos em sede infraccional, seja de acu-

sação, seja condenatórios. 

64- Os exemplos são muitos e apenas podem aqui ser dados alguns: artigo 14.º, n.º 2 do RGICSF «As condições previstas nas alíneas f) a i) 
do número anterior devem ser preenchidas de forma completa e proporcional aos riscos inerentes ao modelo de negócio e à natureza, 
nível e complexidade das atividades de cada instituição de crédito»; artigo 17.º, n.º 3 do RGICSF «Os dispositivos, processos, procedi-
mentos, mecanismos, políticas e práticas previstos no número anterior devem ser completos e proporcionais aos riscos inerentes ao mode-
lo de negócio e à natureza, nível e complexidade das atividades de cada instituição de crédito»; artigo 30.º, n.º 5 do RGICSF «A avaliação 
dos membros dos órgãos de administração e fiscalização obedece ao princípio da proporcionalidade, considerando, entre outros fatores, 
a natureza, a dimensão e a complexidade da atividade da instituição de crédito e as exigências e responsabilidades associadas às funções 
concretas a desempenhar»; artigo 31.º, n.º 1 do RGICSF «Os membros dos órgãos de administração e fiscalização devem demonstrar que 
possuem as competências e qualificações necessárias ao exercício das suas funções, adquiridas através de habilitação académica ou de 
formação especializada apropriadas ao cargo a exercer e através de experiência profissional com duração e níveis de responsabilidade 
que estejam em consonância com as características, a complexidade e a dimensão da instituição de crédito, bem como com os riscos asso-
ciados à atividade por esta desenvolvida»; artigo 33.º, n.º 2, 3 e 6 do RGICSF (acumulação de cargos) «Na sua avaliação, o Banco de 
Portugal deve atender às circunstâncias concretas do caso, às exigências particulares do cargo e à natureza, escala e complexidade da 
atividade da instituição de crédito / Sem prejuízo do disposto no n.º 1, é vedado aos membros dos órgãos de administração e fiscalização 
das instituições de crédito significativas em função da sua dimensão, organização interna, natureza, âmbito e complexidade das suas 
atividades, acumular mais do que um cargo executivo com dois não executivos, ou quatro cargos não executivos / Estão excluídos do 
limite previsto no n.º 3 os cargos desempenhados em entidades que tenham por objeto principal o exercício de atividades de natureza não 
comercial, salvo se, pela sua natureza e complexidade, ou pela dimensão da entidade respetiva, se mostrar que existem riscos graves de 
conflitos de interesses ou falta de disponibilidade para o exercício do cargo na instituição de crédito», também os artigos 11.º-B, 115.º-C, 
n.º 3, 115.º-H, n.º 1, 115.º-J, n.º 2, 115.º-J, 115.º-M, n.º 2, 115.º-U, n.º 2, alínea b) e n.º 4, 116.º-A, n.º 1 e 3, 116.º-E, n.º 2, alínea e), 116.º-
F, n.º 3, 116.º-N, n.º 1, alínea g), 116.º-O, n.º 2, alínea q), 116.º-P, n.º 4, alínea g), 116-º-AE, n.º 9 e 10, 138.º-AD, n.º 2, todos do RGICSF. 
No sector segurador, por exemplo, vejam-se os artigos 64.º, n.º 2, alínea b), 65.º, n.º 5, 67.º, n.º 2, 69.º, n.º 2, 73.º, n.º 6, 76.º, n.º 3, 77.º, n.º 
8, 81.º, n.º 6, 82.º, n.º 1, alínea a), 82.º, n.ºs 2, 5, alínea a), 6 e 9, 130.º, n.º 1, 285.º, alínea e) e 292.º, n.º 3 e 4 todos do RJASR. 
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A questão em sido analisada sobretudo à luz do 

segundo problema, mas merece um tratamento 

geral. Em primeiro lugar, nenhuma decisão ad-

ministrativa pode ter efeitos automáticos noutra 

decisão administrativa, salvo lei que o preveja; 

no caso de actos de natureza infraccional não 

podem ter efeitos automáticos noutros ramos do 

direito por força das garantias constitucionais 

(em especial do artigo 30.º, n.º 4 da CRP)65. 

 

Mas esta destrinça esquece o pano de fundo 

comum: 

a) Pelo princípio da decisão todo o procedi-

mento administrativo tem de ter uma de-

cisão autónoma (13.º do CPA); 

b) Isso significa que nenhuma decisão pré-

via escusa do dever de proferir uma deci-

são autónoma sobre uma questão nova 

(salvo quando preenchidos os requisitos 

do artigo 13.º, n.º 2 do CPA)66; 

c) Os factos constantes de outros processos 

– sejam administrativos, infraccionais ou 

cíveis – podem (e devem) ser usados no 

procedimento administrativo que aprecia 

a idoneidade, enquanto elemento do acto 

a emitir, desde que respeitem as regras 

de prova resultantes dos artigos 115.º a 

120.º do CPA; 

d) Os juízos e as valorações de outras auto-

ridades – sejam judiciais ou administrati-

vas – podem ser tidos em conta no juízo 

autónomo da supervisão que se tem de 

pronunciar sobre a idoneidade, mas não 

dispensam um juízo autónomo dessa su-

pervisão sobre a idoneidade67. 

 

O pano de fundo comum é frequentemente es-

quecido. A idoneidade é um dos objectos 

(elementos) do acto administrativo, um dos 

seus fundamentos. Por isso mesmo, a sua apre-

ciação tem de obedecer às regras do procedi-

mento administrativo. 

65- Foi essa a preocupação dos artigos 30.º-D, n.º 6 do RGICSF e 68.º, n.º 6 do RJASR. No que respeita às Guidelines EBA, a questão 
mereceu – no âmbito da consulta pública – observações e correspondentes comentários por parte da EBA. Em especial, a redacção suscitou 
reservas quanto ao sentido e extensão da relevância e consideração de investigações ou processos sancionatórios em curso, por alegada 
colisão com a presunção de inocência (pp. 46-47 das Guidelines EBA). Pelo contrário, a resposta identifica claramente a finalidade das 
Guidelines (perspectiva prudencial) – circunscrevendo o princípio da presunção de inocência ao direito criminal (e, acrescenta-se, ao direi-
to sancionatório público) – pelo que as investigações têm de ser tidas em consideração se relevantes para a reputação do titular do órgão/
pessoa e, consequentemente, na reputação da instituição. 
 
66- Tem nisso toda a razão o Acórdão do STA, de 3 de Maio de 2005, CA, 2ª Subsecção, processo n.º 01009/04, quando afirma que «Não 
podemos assim aceitar uma interpretação do preceito no sentido da vinculação do Banco de Portugal a cancelar o registo sempre que se 
verifique uma das circunstâncias constantes da enumeração exemplificativa, existindo total discricionariedade na escolha dos factos de-
nunciadores da falta de idoneidade.» 
 
67- Tem razão CATARINO, Luís Guilherme, «O Controlo Administrativo da Idoneidade nos Corpos Sociais das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras», in Estudos, Instituto dos Valores Mobiliários (http://www.institutovaloresmobiliarios.pt/) quando afirma ser 
perigosa a utilização frequente de um juízo de censura automático de comportamentos ou condenações anteriores. Mas não é o que aconte-
ce com a actual regulação. Não apenas não há um juízo de censura mas sim preventivo, como é sempre necessário um juízo autónomo por 
parte dos supervisores. 
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C.3. Concretização do conceito  

indeterminado. 

 

C.3.1. Análise periférica 

 

A análise periférica não implica que a descrição 

das ocorrências tenha efeitos universais, ou se-

ja, que se apliquem sem mais a todos os ramos 

de direito estudados. Não significa por outro 

lado que tenham de ser todas analisadas pelos 

supervisores. São apenas índices, instrumentos 

que permitem dar racionalidade às decisões ad-

ministrativas. Ao se enunciarem factos, concei-

tos intermédios, o «iter» demonstrativo da deci-

são passa a ter apoios expressos de racionalida-

de. São apenas exemplificativos de momentos 

demonstrativos. O juízo de subsunção nunca é 

dispensado. No caso, subsunção ao conceito de 

«idoneidade». Trata-se pois de tópicos argu-

mentativos (cada um deles) possíveis num per-

curso demonstrativo68. Não se pode dizer nunca 

que são os únicos nem são necessários cada um 

por si69. 

C.3.1.1. As ocorrências legislativas 

 

Em alguns casos é a própria lei a enunciar con-

cretizações da idoneidade. Antes de as apreci-

armos temos de perceber o seu estatuto. 

 

Em primeiro lugar, a existência de enunciações 

da idoneidade tem implicações no fundamento 

do acto administrativo nos termos do artigo 

153.º do CPA. Não significa que o acto admi-

nistrativo tenha de verificar cada uma das 

enunciações, nem que seja para afirmar a sua 

inexistência. Da mesma forma, os actos judici-

ais não têm de apreciar discriminadamente to-

das as excepções, bastando para o seu funda-

mento que sejam apreciadas as invocadas e as 

pertinentes, e haja uma apreciação global das 

mesmas. 

 

Em segundo lugar, em nenhum caso a lei defi-

ne concretizações taxativas. Dito por outras 

palavras, a lei não convola um juízo de perigo 

abstracto-concreto (de aptidão) em juízos de 

perigo abstracto ou de aptidão especiais. Sali-

enta-se que estamos perante a prática de actos 

administrativos.  

68- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, N. 07966/2015 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC, (Sezione Terza), 22 
aprile 2015: «il principio che gli automatismi valutativi connessi ai requisti di onorabilità di cui al D.M. n. 469 del 1998 (corrispondente, 
nel settore delle SIM, al D.M. n. 144 del 1998 nel settore bancario) sono oggi affiancati da parametri valutativi elastici e non predetermi-
nati che si collegano alla nozione ampia di “reputazione (…)Tali criteri, tuttavia, non esauriscono il potere di verifica, da parte della 
Banca d’Italia, del possesso dei requisiti di ordine soggettivo in capo al potenziale acquirente, estendendosi tale potere valutativo anche 
ad altri profili in virtù del richiamo, di cui all’art. 15, comma 2, del T.U.F., all’idoneità del candidato “ad assicurare una gestione sana e 
prudente della società o a consentire l’effettivo esercizio della vigilanza”. / E’ di tutta evidenza come tale norma consenta ed imponga di 
disancorare la valutazione del potenziale acquirente, sotto il profilo soggettivo, da parametri rigidi e predeterminati, quali quelli riferiti 
all onorabilità – che introducono insuperabili presunzioni di inidoneità – autorizzando un apprezzamento discrezionale allargato ad altri 
elementi di significativa rilevanza in relazione alle finalità perseguite, che verrebbero altrimenti pregiudicate se tale giudizio fosse scandi-
to esclusivamente da automatismi valutativi quali quelli introdotti dall’art. 14 del TUF e dal relativo Regolamento di cui al D.M. n. 469 
del 1998, i quali sono pertanto affiancati, ai sensi del richiamato art. 15, da parametri di valutazione elastici e non predeterminati se non 
nella loro logica ed adeguata funzionalizzazione alle finalità in tale norma indicate.». 
 
69-  Parágrafo 13.4 das Guidelines EBA. 
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Não existe um princípio de tipicidade que reja 

estas matérias. As enunciações não são taxati-

vas, nem o podem ser70. O que se tem de fazer, 

como é comum no direito administrativo, é fun-

damentar o acto e verificar se este cumpre os 

princípios da adequação e da proporcionalidade 

nesta sede71. 

 

Em terceiro lugar, as enunciações da idoneidade 

não se constituem como indícios probatórios. A 

relação que existe entre as ocorrências e o con-

ceito de base idoneidade não é forçosamente 

uma relação probatória mas são índices de um 

conceito indeterminado72. A relação é jurídica, 

entre conceitos, não forçosamente entre factos 

e conceitos jurídicos. Não se podem pois apli-

car às enunciações – sem mais – as regras pro-

batórias de livre apreciação. Os conceitos inde-

terminados exigem uma (quase) subsunção em 

sistema aberto, essa é uma operação juridíca. A 

questão probatória reside na demonstração dos 

factos, não na sua valoração para efeitos do seu 

preenchimento do conceito de idoneidade73. 

70- É o que resulta em parte do Acórdão TCA Sul, 26 de Abril de 2012, CA, 2.º Juízo, processo n.º 03836/08 «Para o preenchimento do 
conceito indeterminado “falta de idoneidade”, a Administração deve atender às circunstâncias indiciadoras exemplificativamente enume-
radas no artº 30º, nº 3, do RGICSF, aprovado pelo DL nº 298/92, de 31/12, onde é sempre exigido uma condenação por sentença judicial, 
ou a quaisquer outras que revistam uma gravidade análoga». Em parte, porque se refere a gravidade análoga. Da mesma forma o Acór-
dão do STA de 3 de Maio de 2005 CA 2ª Subsecção processo n.º 01009/04 quando diz que «Para o preenchimento desse conceito indeter-
minado a Administração deve atender às circunstâncias exemplificadas, nas alíneas do n.º 3, ou a “quaisquer outras”, que, dada a sua 
similitude com as enumeradas, possam subsumir-se no conceito geral.» Não há que apreciar qualquer similitude pela mesma razão que 
não há que apreciar gravidade. Há que subsumir ao conceito de idoneidade em função das finalidades preventivas das normas em questão. 
Já o acórdão do Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/12/2012, 348922 deixa bem claro que «les dispositions du 1° de 
l'article 313-39 du règlement général de l'AMF, en ne définissant pas de manière précise la nature des faits de nature à mettre en doute 
l'honorabilité de la personne concernée, ne méconnaissent ni l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme ni, en tout 
état de cause, le principe de sécurité juridique». Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) N. 02826/2010 
REG.SEN., N. 11192/2009 REG.RIC 10 febbraio 2010: «Nelle descritte ipotesi previste dal citato Regolamento, il venir meno dei requisiti 
di onorabilità richiesti dall’art. 14, comma 1, del T.U.F., preclude la possibilità di esercitare il diritto di voto e non consente il rilascio di 
autorizzazioni per acquisti di partecipazioni qualificate in una SIM. / Trattasi di ipotesi, espressamente predeterminate in via normativa, le 
quali si traducono, quanto al riscontro della sussistenza dei requisiti di onorabilità, in criteri di carattere tassativo. / Tali criteri, tuttavia, 
non esauriscono il potere di verifica, da parte della Banca d’Italia, del possesso dei requisiti di ordine soggettivo in capo al potenziale 
acquirente, estendendosi tale potere valutativo anche ad altri profili in virtù del richiamo, di cui all’art. 15, comma 2, del T.U.F., all’i-
doneità del candidato “ad assicurare una gestione sana e prudente della società o a consentire l’effettivo esercizio della vigilanza”. / E’ di 
tutta evidenza come tale norma consenta ed imponga di disancorare la valutazione del potenziale acquirente, sotto il profilo soggettivo, da 
parametri rigidi e predeterminati, quali quelli riferiti all’onorabilità – che introducono insuperabili presunzioni di inidoneità – autorizzan-
do un apprezzamento discrezionale allargato ad altri elementi di significativa rilevanza in relazione alle finalità perseguite, che verrebbe-
ro altrimenti pregiudicate se tale giudizio fosse scandito esclusivamente da automatismi valutativi quali quelli introdotti dall’art. 14 del 
T.U.F. e dal relativo Regolamento di cui al D.M. n. 469 del 1998, i quali sono pertanto affiancati, ai sensi del richiamato art. 15, da para-
metri di valutazione elastici e non predeterminati se non nella loro logica ed adeguata funzionalizzazione alle finalità in tale norma indica-
te. / Legittimamente, quindi, l’Autorità di vigilanza ha fatto ricorso ad indici di valutazione dell’idoneità del candidato acquirente, sotto il 
profilo soggettivo, diversi da quelli inerenti l’onorabilità, essendo a tanto autorizzata e tenuta, altresì, in virtù della previsione di cui 
all’art. 10 ter della Direttiva MIFID come introdotto dalla Direttiva 2007/44/CE – della cui diretta applicabilità si è già trattato – il quale, 
nello stabilire il dovere per le autorità competenti di valutare la qualità del candidato acquirente al fine di garantire la gestione sana e 
prudente dell’impresa, indica, tra i criteri di valutazione, ‘la reputazione del candidato acquirente’, stabilendo altresì la Direttiva 
2007/44/CE, all’ottavo considerando, che nell’ambito della valutazione prudenziale, il criterio della reputazione “presuppone la verifica 
dell’esistenza di eventuali dubbi sull’integrità e sulla competenza professionale del candidato acquirente, e della loro fondatezza”. / La 
disciplina comunitaria, analogamente all’art. 15 del T.U.F., rimanda quindi, ai fini della valutazione prudenziale del profilo soggettivo del 
candidato acquirente, a criteri di giudizio indeterminati, così riconoscendo in capo alle autorità competenti un potere discrezionale non 
ancorato, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, a rigidi e predeterminati criteri parametrati unicamente sui requisiti di 
onorabilità normativamente indicati.»  
VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionistas Qualificados», in 
Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, p. 52, também defende que não há taxatividade. Também CATARINO, Luís Guilherme, 
«O Controlo Administrativo da Idoneidade nos Corpos Sociais das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras», in Estudos, Instituto 
dos Valores Mobiliários (http://www.institutovaloresmobiliarios.pt/) afirma que são meramente exemplificativas. O Handbook da Financial 
Conduct Authority (Handbook FCA) e Rulebook da Prudential Regulation Authority (Rulebook PRA) – capítulos “FIT The Fit and Proper 
test for Approved Persons” –, nas suas secções 1.3., em especial no ponto 1.3.3., contêm uma afirmação clara da natureza exemplificativa 
do catálogo, com a constatação da impossibilidade de elaboração de uma lista definitiva de circunstâncias relevantes. 
 
71- O Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, N. 07966/2015 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC, (Sezione Terza), 22 
aprile 2015 já determinou que as restrições à detenção de participações qualificadas não geram por si mesmas violação da proporcionalida-
de. 
 
72- No mesmo sentido VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionis-
tas Qualificados», in Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, p. 106. 
 
73- Por isso, não se pode aceitar com a sua generalidade a tese defendida pelo Acórdão do STA, de 3 de Maio de 2005, CA, 2ª Subsecção, 
processo n.º 01009/04 «O conceito de idoneidade para o exercício do cargo acima referido é um conceito indeterminado que deve ser pre-
enchido através de uma valoração objectiva, atendendo aos factos indiciadores exemplificativamente (“entre outros”) enumeradas na lei 
(art. 30º, n.º 3) ou a situações análogas, sendo livremente apreciado pelo Tribunal». A apreciação pelo tribunal não é livre. Tem de ter em 
conta a enunciação do conceito de acordo com os princípios do artigo 7.º do CPA. Livre é apenas a apreciação da prova quanto à verifica-
ção dos factos dados como provados.  
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Em quarto lugar, estas concretizações legislati-

vas podem ter vários estatutos: 
 

a) Podem gerar, em geral, aparentes inver-

sões de ónus de prova – fazer presumir 

que existe falta de idoneidade. A inver-

são de ónus de prova é apenas aparente 

na maioria dos casos, dado que nos actos 

positivos (de autorização, registo), sendo 

estes da iniciativa dos particulares, o 

ónus de prova de que têm idoneidade 

recairia de qualquer maneira sobre si 

(artigo 116.º do CPA)74. A inversão ape-

nas ocorreria nos casos em que a iniciati-

va seja da supervisão, nomeadamente nos 

actos secundários negativos (revogação 

de autorização e registo) e em medidas 

da sua iniciativa75.   

b) Podem gerar indiciação, não no sentido 

em que invertem ónus de prova, ou dis-

pensam a formação de prova, mas em 

que reforçam a prova num sentido desfa-

vorável. Não nos podemos esquecer nun-

ca que, sendo a força probatória um fenó-

meno gradativo, os regimes de prova não 

se reduzem a distinções binárias, entre 

haver prova e não a haver. É o regime 

que consta actualmente do artigo 4.º, n.º 

3 da LPAI. 

c) Podem impor a consideração, nos termos 

antes referidos. Ou seja, não indicam por 

si mesmas o sentido da decisão, mas 

elencam factos que devem ser tidos em 

consideração na decisão (dever de pon-

deração especial). É a solução dos actu-

ais artigos 30.º-D do RGICSF e 68.º do 

RJASR. 

 

As normas centrais nesta matéria são as cons-

tantes do artigo 30.º-D do RGICSF76, do artigo 

68.º do RJSAR77 que a segue de perto, e, em 

termos bem mais abreviados, a norma constan-

te dos artigos 4.º da LPAI e 13.º do RJMS. A 

lógica da lei é a de concretizar parcialmente o 

conceito, para depois enunciar circunstâncias 

atendíveis. Temos de encontrar um fio condu-

tor nas várias circunstâncias enunciadas na lei, 

por forma a que não se trate de um mero rol, de 

uma mera descrição exegética. E, se bem vir-

mos, esse fio condutor encontra-se quando ve-

rificamos que existem dois tipos de elementos 

que são tidos em conta pelo legislador: o conte-

údo dos deveres e as fontes atendíveis. 

Na concretização primária da idoneidade 

(artigos 30.º-D, n.º 1 do RGICSF, 68.º, n.º 2 do 

RJASR e 4.º, n.º 1 da LPAI) encontramos al-

guns elementos expectáveis: 
 

a) A adequação (às funções) («para as fun-

ções em causa»); 

b) A proporcionalidade na perspectiva da 

ponderação de bens («comportamentos 

compatíveis com a preservação da confi-

ança do mercado »); 

c) O elemento axiológico da idoneidade («a 

sua tendência para cumprir pontualmen-

te as suas obrigações»)78. 

74- VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionistas Qualificados», in 
Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, p. 47, refere o ónus da prova caber ao interessado, mas por força do artigo 103.º do 
RGICSF, esquecendo-se da dimensão de procedimento administrativo, e consequentemente do facto que haver aqui uma regra geral: é o 
interessado que tem de provar os factos quando é ele a tomar a iniciativa do procedimento. 
 
75- Em alguns sistemas em boa verdade esta presunção é inelidível no caso de condenações penais. Foi o que aconteceu em Itália no caso 
Berlusconi, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, N. 07966/2015 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC, (Sezione 
Terza), 22 aprile 2015: «Tale regolamento è stato adottato con il DM. n. 144 del 1998 il quale all’art. 1 enumera la situazioni che lasciano 
presumere, in termini assoluti, la perdita del requisiti di onorabilità (situazioni legate in genere all’aver subito condanne penali per speci-
fiche categorie di delitti)». 
 
76- Aplicável nos termos do artigo 51.º do RGOIC, e em interpretação actualística nos termos do artigo 16.º da LEG. Mas igualmente 
aplicável à designação de administradores provisórios nos termos do artigo 145.º-A do RGICSF. 
 
77- Aplicável aos administradores provisórios nos termos do artigo 311.º do RJSAR. 
 
78- Ligando a diminuição da reputação e a violação da lei em sede de transportes o Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) 
Neutral Citation Number: [2012] UKUT 400 (AAC), Appeal No. T/2012/35, IN THE UPPER TRIBUNAL, ADMINISTRATIVE AP-
PEALS CHAMBER, TRAFFIC COMMISSIONER APPEALS, ON APPEAL from the DECISION of Miles Dorrington Deputy Traffic 
Commissioner for the Eastern Traffic Area, Dated 29 May 2012. 
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Os restantes elementos desta concretização pri-

mária são enunciações do percurso lógico, do 

«iter» demonstrativo do acto administrativo: 
 

a) «O modo como a pessoa gere habitual-

mente os negócios, profissionais ou pes-

soais, ou exerce a profissão»79; 

b) «Nos aspetos que revelem a sua capaci-

dade para decidir de forma ponderada e 

criteriosa»; 

c) «Tomando em consideração todas as cir-

cunstâncias»80. 

 

Se bem atentarmos, esta concretização primária 

da idoneidade nada traz de novo que já não re-

sulte da teoria geral do acto administrativo e 

das garantias em direito administrativo relativas 

ao uso da discricionaridade técnica. Tem uma 

função útil para o intérprete, mas nada traz de 

novo, senão deixar a nu e fazer emergir, o que 

já resultaria de uma teorização dogmaticamente 

sólida. 

 

Já quanto às enunciações da idoneidade (como 

dissemos) temos de descrever em primeiro lu-

gar os tipos de deveres que são tidos em conta. 

Tem de se considerar os factos relativos ao 

cumprimento de deveres: 
 

a) Em geral (artigos 4.º, n.º 1 da LPAI, 30.º-

D, n.º 1 do RGICSF, 68.º, n.º 2 do 

RJASR); 

b) Perante supervisões (artigos 30.º-D, n.ºs 

3, alínea a) e 5, alínea c) do RGICSF, 

68.º, n.ºs 3, alínea a) e 5.º, alínea c) do 

RJASR, na LPAI apenas as declarações 

sem qualidade para obtenção de idonei-

dade – artigo 4.º, n.º 4 da LPAI, 13.º, n.º 

1, alínea c) do RJMS); 

c) De actividades comerciais, empresariais 

ou profissionais (artigos 30.º-D, n.ºs 3, 

alíneas b), c), d), 5, alíneas c), d) e e) do 

RGICSF, artigos 68.º, n.º 3, alíneas b), 

c), d), 5, alíneas c), d) e e) do RJASR)81; 

d) O cumprimento de obrigações integradas 

em sistema (nomeadamente cheques, 

artigos 30.º-D, n.º 3, alínea e) do RGI-

CSF, 68.º, n.º 3, alínea e) do RJASR); 

e) De boa gestão, sobretudo em empresas 

em crise (artigos 30.º-D, n.ºs 3, alínea f), 

e 5, alíneas a) e f) do RGICSF, 68.º, n.ºs 

3, alínea f) e 5.º, alínea a) e f) do 

RJASR, em termos mais restrictos, os 

artigos 4.º, n.º 3, alínea c) da LPAI e 

13.º, n.º 1, alínea b) do RJMS); 

f) De prudente gestão do próprio patrimó-

nio (artigos 30.º-D, n.ºs 3, alíneas g), h), 

e 5, alíneas a) do RGICSF, 68.º, n.ºs 3, 

alíneas g), h), 5, alínea a) do RJSAR, em 

termos mais restrictos, artigos 4.º, n.º 3, 

alínea b) da LPAI e 13.º, n.º 1, alínea b) 

do RJMS); 

g) De respeito do património alheio, inclu-

indo o público (artigos 30.º-D, n.º 5, alí-

neas b), c), e) e f) do RGICSF, 68.º, n.º 

5, alíneas b), c), e) e f) do RJASR e, em 

termos mais restrictos, artigos 4.º, n.º 3, 

alínea a) da LPAI e 13.º, n,º 1, alínea a) 

do RJMS); 

h) De respeito da realização da justiça ou 

de funções públicas (artigos 30.º-D, n.º 

5, alínea b) do RGICSF, 68.º, n.º 5, alí-

nea b) e c) do RJASR). 

 

79- Incluindo saber se isso gera boa reputação como resulta do Group Lotus Plc & Anor v 1Malaysia Racing Team SDN BHD & Ors 
[2011] EWHC 1366 (Ch) (27 May 2011) ([2011] ETMR 62, [2011] EWHC 1366 (Ch); From England and Wales High Court (Chancery 
Division) Decisions). 
 
80- As circunstâncias não são apenas as do caso, mas as do contexto em que se insere. Sendo sempre actividade social é importante conhe-
cer a cultura em que se integram e a opinião que os seus actos podem gerar na sociedade. É o que afirma o Elliot v Financial Services Au-
thority [2002] UKFSM FSM027 (16 March 2006) ([2002] UKFSM FSM027; From United Kingdom Financial Services and Markets Tri-
bunals Decisions; «The phrase “professional misconduct” had never been defined but was generally regarded as any conduct by a lawyer 
in his or her professional capacity that would reasonable be regarded as disgraceful or dishonourable by fellow lawyers of good repute. » 
 
81- Mrs Janet Lyons (t/a Lyons Haulage) v Department Of Environment Northern Ireland (DOENI) (Transport: Traffic Commissioner 
cases) [2014] UKUT 189 (AAC) (23 April 2014) ([2014] UKUT 189 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber): 
«an operator who cannot be trusted to comply with the operator’s licensing regime is unlikely to be fit to hold an operator’s licence». 
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Quanto às fontes, estas são de três naturezas: 

 

a) Indícios ou factos; 

b) Decisões judiciais; 

c) Decisões administrativas, sobretudo de 

supervisões82. 

 

Os factos relativos ao cumprimento dos deveres 

podem eles próprios ser objecto de uma decisão 

de uma autoridade, mas estes e a existência de 

uma decisão não se confundem. A autoridade 

administrativa ou valora os factos ou a existên-

cia de uma decisão. Se valora os factos (mesmo 

que estes tenham sido objecto de uma decisão 

judicial) são elementos intrínsecos à idoneidade 

que são analisados. As autoridades administrati-

vas não podem condenar em crimes, nem da 

mesma forma em contra-ordenações que não 

sejam a sua competência, ou fora do processo 

devido. Não é um juízo infraccional que fa-

zem83. Apenas valoram os factos que são objec-

to dessas decisões84 sob o ponto de vista das 

suas implicações administrativas. Não há aqui 

nenhuma proibição de dupla valoração porque 

esta só tem sentido dentro do direito infraccio-

nal85. 

 

A imputação e punibilidade infraccionais obe-

decem a critérios bem diversos do das decisões 

administrativas. Exige-se tipicamente o dolo, 

os critérios de prova são bem mais exigentes, a 

tipicidade objectiva impõe contornos mais es-

tritos, podem existir amnistias. Um arquiva-

mento infraccional não significa que o agente 

não praticou os factos nem que não violou a 

lei86. Significa apenas que perante as garantias 

infraccionais não é possível dar os factos como 

provados ou imputar os mesmos ou sancionar o 

agente. Em certos casos pode revelar condutas 

bem mais perigosas. Um agente que não seja 

punido por um crime patrimonial por não ter 

sabido distinguir o património próprio do 

alheio, pode ser um agente bem mais perigoso 

para os sectores em que vai actuar que alguém 

que sabe bem distinguir os patrimónios. 

82- O simples facto de ser referido num relatório de inspecção pode pôr em causa a reputação como se queixa um interessado no acórdão 
da Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1994, 92-83.359.  
 
83- Isso bem o diz o acordão do Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/12/2012, 348922 quando afirma que «et contraire-
ment à ce qui est soutenu, la décision attaquée ne présente pas le caractère d'une sanction » 
 
84- Distingue claramente os factos das decisões o acórdão do Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/12/2012, 348922 
quando afirma «le collège de l'AMF s'est borné à tirer la conséquence de la perte de la condition d'honorabilité qu'il a constatée consécuti-
vement aux faits commis par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société Euroland Finance et ayant par ailleurs entraî-
né la condamnation pénale définitive prononcée à son encontre par la cour d'appel de Paris le 15 janvier 2009». Da mesma forma o Con-
seil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13/07/2011, 337552 : «l'Autorité des marchés financiers a recherché si tout ou partie des 
faits sanctionnés par la décision du 26 février 2009 caractérisaient, par leur nature et leur gravité, le défaut d'honorabilité et d'expérience 
de M. A ; qu'elle n'a pas inexactement apprécié ces faits». De igual forma o Conseil d'État, Juge des référés, 30/05/2008, 315570 : «la 
décision de retrait d'agrément n'a été prise qu'au regard des faits reprochés à M. A et n'était liée ni à la qualification pénale de ces faits 
par le juge répressif ni à un contexte disciplinaire». 
 
85- O Acórdão TCA Sul, do CA, 2.º Juízo, de 26 de Abril de 2012, processo n.º 03836/08 não pareceu ter em conta esta distinção quando 
estatui que «V – Embora os factos imputados ao recorrente possam consubstanciar infracções às regras legais ou regulamentares que 
regem a actividade das instituições de crédito, ou a prática de crime de administração danosa, não devem elas ser subsumidas nas als. c) 
ou d) do citado artº 30º, nº 3, dado que, antes do acto impugnado, não existia uma condenação por sentença judicial». Da mesma forma 
há recorridos que invocam a violação da presunção de inocência no âmbito do Acórdão do STA de 3 de Maio de 2005, CA, 2ª Subsecção, 
processo n.º 01009/04, de forma completamente despropositada. A presunção da inocência é garantia de processos infraccionais, não de 
procedimentos administrativos. 
No mesmo sentido, as Guidelines quando afirmam a tendencial irrelevância da natureza do facto ou da definitividade ou precariedade do 
facto, factor ou circunstância passível de integrar o núcleo da ponderação, de natureza territorial (factos praticados no estado da avaliação) 
ou extraterritorial (Parágrafo 13.1 das Guidelines EBA e parágrafo 2.1.1 do Handbook FCA.). 
 
86- Nestes termos, e embora os catálogos legais ou dos standards não o refiram expressamente (porque apenas indicam exemplificativa-
mente as condenações ou acusações), a administração pode ter em conta também o recurso às figuras da suspensão provisória do processo 
(artigos 281.º e 282.º do CPP) ou do arquivamento com dispensa de pena (artigo 280.º do CPP), como alternativa à acusação (artigo 283.º 
do CPP). 
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Se é a existência de decisões de autoridades 

públicas enquanto tal que são tidas em conta, 

não é por estas revelarem maior gravidade das 

situações enquanto tal87, dado que a valoração 

tem de ser feita pelo supervisor autonomamente 

por força do princípio da decisão. Se a existên-

cia de decisões públicas pode ser autonoma-

mente valorada88 é apenas numa perspectiva de 

reputação89, elemento fundamental na idoneida-

de, como veremos. Mas nesse caso e mais uma 

vez, esse nexo tem de ser fundamentado de for-

ma expressa, racional e consistente pelo super-

visor. 

 

C.3.1.2. As ocorrências jurisprudenciais  

 

A jurisprudência administrativa portuguesa tem

-se dedicado sobretudo ao estatuto das ocorrên-

cias legislativas, não tendo elencado por sua 

iniciativa outras. Por isso é pobre nesta matéria. 

Temos por isso de recorrer a outros direitos. 

 

De entre os factos que concretizam a idoneida-

de encontramos uma muito maior riqueza na 

jurisprudência de outros países europeus. 

 

Há factos relativos aos clientes ou ao público 

em geral: dar informações inexactas a clien-

tes90; informações ao público sem qualidade, 

parasitando uma imagem de credibilidade, seri-

edade e idoneidade91; prestação de informações 

com o risco de pôr em causa o segredo profis-

sional92; concessão de crédito a uma sociedade 

e facilidades concedidas a uma sociedade de 

que se conhecem as dificuldades financeiras93; 

para um «solicitor» escrever cartas ofensivas 

aos clientes94; não ser «capable of being neutral 

and impartial in administering the estate as 

between the different competing interests»95, 

aceitar mandato de cliente que não está na ple-

nitude das suas capacidades96. 

87- Discorda-se por isso do Acórdão TCA Sul, do CA, 2.º Juízo, de 26 de Abril de 2012, processo n.º 03836/08 quando afirma «exigindo a 
lei, quanto aos referidos factos, que haja uma sentença condenatória, tem de se entender que não revestem gravidade análoga as situações 
em que esses factos não foram objecto de tal sentença, pois a expressa intenção do legislador foi a de só considerar a decisão judicial 
condenatória facto revelador da falta de idoneidade». 
 
88- Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 novembre 1990, 77964. 
 
89- Parágrafo 13.3 das Guidelines EBA e parágrafo 2.1.1 do Handbook FCA (este instrumento é expressamente mais claro e assertivo). 
Com efeito, embora se preveja expressamente a ponderação e valoração das condenações (a relevância jurídica da existência das mesmas) e 
do respectivo efeito na reputação, honestidade e integridade da pessoa, a valoração é necessariamente casuística e autónoma (não automáti-
ca) com a ponderação, entre outras, da infracção, da respectiva gravidade, das circunstâncias, do tempo decorrido desde da condenação e da 
relevância da infracção para a função proposta (parágrafo 2.1.1 do Handbook FCA e Rulebook PRA, com equivalente no parágrafo 13.3 
das Guidelines EBA). 
 
90- Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2007, 05/25209. 
 
91- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-82.842. 
 
92- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1995, 93-85.412 
 
93- Conseil d'État, Juge des référés, 30/05/2008, 315570. 
 
94- Darby v Law Society [2003] EWHC 2270 (Admin) (13 October 2003), ([2003] EWHC 2270 (Admin); From England and Wales High 
Court (Administrative Court) Decisions. 
 
95- National Westminster Bank Plc v Lucas & Ors [2014] EWHC 653 (Ch) (11 March 2014) ([2014] EWHC 653 (Ch); From England and 
Wales High Court (Chancery Division) Decisions. 
 
96- Sheikh v Law Society of England & Wales [2006] EWCA Civ 1577 (23 November 2006) ([2006] EWCA Civ 1577, [2007] 3 All ER 
183; From England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions. 
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Outros são factos relativos à organização: não 

ter garantido, tendo em conta as suas funções, o 

bom funcionamento da instituição97; a capaci-

dade de (controlar) monitorizar os que depen-

dem dele98; a ausência de controlo das suas acti-

vidades99; insuficientes medidas tomadas e a 

tomar para corrigir falhas passadas100; a ausên-

cia de gestor em área central da actividade101; 

falhas de controlo de quilometragem102; não 

manter registos correctos e completos103; mau 

controlo do dinheiro recebido dos clientes mes-

mo que corresponda a uma pequena percenta-

gem da actividade ou não se prove desonestida-

de, nem haja condenação judicial pelo facto104; 

a permissão de passagem de dinheiro pelas suas 

contas sem verificar origem suspeita105. 

Outros em relação às autoridades públicas: ins-

trução de pedido junto da supervisão com for-

tes contradicções106; incumprimento de deveres 

de informação num inquérito público107; in-

cumprimento de obrigações fiscais108; faltar aos 

compromissos com a autoridade pública109; a 

falta de correcção de falhas anteriormente de-

tectadas110; a falta de comparência a diligên-

cias111; não gerar confiança nas autoridades112; 

justificações falaciosas das suas falhas perante 

as autoridades113; não cumprimento de reco-

mendações da autoridade pública114; a falta de 

fornecimento de informações necessárias para 

estabelecer a idoneidade115; ou condenações 

não reveladas116. 

97- Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/06/2010, 314841. 
 

98- LWB Ltd [2011] UKUT 358 (AAC) (25 August 2011) ([2011] UKUT 358 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals 
Chamber). 
 

99- T Henderson Transport Ltd, Re [2013] UKUT 643 (AAC) (23 December 2013) ([2013] UKUT 643 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber). 
 

100- SOUTHWATERSTREET Ltd trading as S W TRANSPORT v THOMAS McKinney [2013] UKUT 590 (AAC) (25 November 2013) 
[2013] UKUT 590 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chambers). 
 

101- LWB Ltd [2011] UKUT 358 (AAC) (25 August 2011) ([2011] UKUT 358 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals 
Chamber). 
 

102- Taz Distribution Ltd & Anor, Re [2013] UKUT 198 (AAC) (29 April 2013) ([2013] UKUT 198 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber). 
 

103- Tyneside Travel (2007) Ltd, Re [2013] UKUT 115 (AAC) (25 February 2013) (Highlight Search Terms) [8%]  
([2013] UKUT 115 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber). 
 

104- Yerolemou v The Law Society [2008] EWHC 682 (Admin) (11 March 2008) ([2008] EWHC 682 (Admin); From England and Wales 
High Court (Administrative Court) Decisions). 
 

105- Thaker v Solicitors Regulation Authority [2011] EWHC 660 (Admin) (22 March 2011) ([2011] EWHC 660 (Admin); From England 
and Wales High Court (Administrative Court). 
 

106- Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 26/01/2015, 368847. 
 

107- Neutral Citation Number: [2010] UKUT 175 (AAC), Appeal No. T/2010/13 IN THE UPPER TRIBUNAL ADMINISTRATIVE 
APPEALS CHAMBER TRAFFIC COMMISSIONER APPEALS ON APPEAL from the DECISION of Beverley Bell TRAFFIC COM-
MISSIONER for the North Western Traffic Area Dated 12 January 2010 
 

108- Neutral Citation Number: [2013] UKUT 424 (AAC) Appeal No: T/2013/32 IN THE UPPER TRIBUNAL ADMINISTRATIVE AP-
PEALS CHAMBER (TRAFFIC COMMISSIONER APPEALS) ON APPEAL FROM THE DECISION OF NICK JONES, TRAFFIC 
COMMISSIONER for the WEST MIDLAND TRAFFIC AREA, DATED 10 APRIL 3013.  
 

109- LWB Ltd [2011] UKUT 358 (AAC) (25 August 2011) ([2011] UKUT 358 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals 
Chamber). 
 

110- Robinson (t/a Robinsons' Removals) (Transport - Traffic Commissioner: Traffic Commissioner cases) [2015] UKUT 156 (AAC) (30 
March 2015) ([2015] UKUT 156 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) «As a result of the deliberate absentee-
ism of Timothy and Stuart Robinson and the unchallenged evidence of VE Cripps which identified significant failings, the commitment, 
suitability and competency of the operator and transport manager were called into question. There was no evidence to show what steps 
they had taken in order to address the failings identified by VE Cripps despite having been given an opportunity to do so. » 
 

111- Robinson (t/a Robinsons' Removals) (Transport - Traffic Commissioner : Traffic Commissioner cases) [2015] UKUT 156 (AAC) (30 
March 2015) ([2015] UKUT 156 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber): «It was clear that a decision had been 
made not to attend the public inquiry until such time as it suited the operator’s business commitments. They put their financial concerns 
ahead of the need to attend the hearing and respond to the evidence of VE Cripps. As a result, the DTC was not satisfied that any steps had 
been taken to put matters right or that such steps would be taken in the future (the Priority Freight question). ». 
 

112- LWB Ltd [2011] UKUT 358 (AAC) (25 August 2011) ([2011] UKUT 358 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals 
Chamber). 
 

113- T Henderson Transport Ltd, Re [2013] UKUT 643 (AAC) (23 December 2013) ([2013] UKUT 643 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber). 
 

114- T Henderson Transport Ltd, Re [2013] UKUT 643 (AAC) (23 December 2013) ([2013] UKUT 643 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber). 
 

115- Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, (Sezione Seconda) N. 00345/2009 REG.SEN., N. 00222/2009 REG.RIC, 
19/03/2009. 
 

116- CHARLIE ROBERTS Ltd. t/a MAN EURO [2012] UKUT 422 (AAC) (23 November 2012) 2012] UKUT 422 (AAC); From Upper 
Tribunal (Administrative Appeals Chamber). 
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Outros factos ainda praticados na relação com 

os seus pares, que não forçosamente clientes: 

deveres perante os colegas117; transacções com 

uma entidade que realiza transacções ilícitas118. 
 

Outros ainda praticados na sua condução de 

negócios: a possibilidade de acções do cheque 

sem provisão119; a condução de camião sem 

título adequado120; incumprimentos contratuais 

que geraram interdição bancária121; o desrespei-

to de licenças legais122; a realização de activida-

des perigosas ou com pouca qualidade123; a 

contribuição para a crise de uma empresa124. 

Outros ainda factos praticados não pelos inte-

ressados, mas pelas próprias autoridades públi-

cas: a existência de sanção penal, administrati-

va ou disciplinar nos últimos dez anos125; con-

denações126, mesmo que já cumpridas127, e so-

bretudo a existência de segundas condena-

ções128 ou de sanções de autoridades adminis-

trativas do sector financeiro129; os factos cons-

tantes de condenação judicial que não têm a ver 

com a actuação junto da instituição autoriza-

da130; ter sido objecto de cancelamento de auto-

rizações por parte de autoridade pública no pas-

sado131. 

117- Robinson (t/a Robinsons' Removals) (Transport - Traffic Commissioner : Traffic Commissioner cases) [2015] UKUT 156 (AAC) (30 
March 2015) ([2015] UKUT 156 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber): «Turning to the issue of good repute, 
the DTC reminded herself that the licensing system was based on trust, not only between the operator and the Traffic Commissioner but 
also between operators. (…) Further, she was not satisfied that the operator and transport manager understood the importance of compli-
ance and she determined that Mr Robinson could not be trusted in the future and that he had lost his good repute. As a result of VE Cripps 
findings and her conclusions, the DTC was satisfied that the revocation of the licence was the balanced and proportionate approach». 
 

118- Romantiek BVBA v Simms & Ors [2008] EWHC 3099 (QB) (16 December 2008) ([2008] EWHC 3099 (QB); From England and 
Wales High Court (Queen's Bench Division) Decisions: «Trading with an organisation which is trading illegally is clearly conduct which is 
capable of affecting the good repute of the holder of the operator's licence». 
 

119- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 1989, 88-12.614. 
 

120- Flowers 2000 Private Co Ltd (t/a Cargo Carriers Transport), Re [2010] UKUT 362 (AAC) (04 October 2010) ([2010] UKUT 362 
(AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber). 
 

121- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 93-17.860. 
 

122- Perry Mckee Homes Ltd v Department Of The Environment In Northern Ireland [2013] UKUT 618 (AAC) (05 December 2013) 
([2013] UKUT 618 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber). 
 

123- T Henderson Transport Ltd, Re [2013] UKUT 643 (AAC) (23 December 2013) ([2013] UKUT 643 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber). 
 

124- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Terza) N. 31825/2010 REG.SEN., N. 01872/2009 REG.RIC. 16 giugno 
2010: «il Tribunale in realtà non ha mai censurato, in senso assoluto, la scelta dell’Amministrazione -chiamata in sede regolamentare ad 
operare un equilibrato bilanciamento tra l’interesse pubblico primario da perseguire ai sensi dell’art. 47 Cost. e gli intereressi dei singoli 
allo svolgimento dell’attività professionale- di prevedere criteri oggettivi per la valutazione della professionalità ed onorabilità dei singoli 
medesimi. Può effettivamente ritenersi, infatti, che la determinazione di stabilire, in via regolamentare, criteri oggettivi, risponda ad un 
legittimo modello di organizzazione diretto a circoscrivere i fattori di carattere discrezionale che rimettano interamente l’apprezzamento 
delle qualità e dei requisiti dei soggetti interessati ad una valutazione successiva e puntale dell’Autorità di vigilanza, costituendo quindi 
espressione e manifestazione della neutralità della relativa funzione. Ciò che può desumersi, invece, nelle ragioni di illegittimità rilevate 
dal TAR, è la lacuna della normativa in materia di situazioni impeditive consistente, per l’appunto, nella mancata previsione di un momen-
to volto all’accertamento, in concreto, dell’effettiva attribuibilità dei fatti alla base delle crisi aziendali a comportamenti censurabili dei 
soggetti interessati, col rischio di produrre effetti immediatamente preclusivi in virtù di un’automatica ed irreversibile presunzione di 
carenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità. / V.Ora, il DM n. 206/2008 ha colmato tale lacuna, con una serie di disposizioni 
innovative rispetto a quelle contenute nei precedenti decreti e volte a consentire ai soggetti interessati di dimostrare, attraverso la procedi-
mentalizzazione dell’istruttoria in senso garantista, la loro estraneità rispetto ai fatti che hanno determinato la crisi delle imprese al cui 
interno essi hanno svolto funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo. / Nei commi da 4 a 7dell’articolo citato è disciplinato 
infatti il procedimento di accertamento delle situazioni impeditive, valorizzando il contraddittorio con gli interessati e rimettendo le decisi-
oni finali in ordine alla sussistenza o meno degli impedimenti all’organismo incaricato della tenuta dell’Albo. In particolare, le norme 
citate stabiliscono che le situazioni impeditive non possono operare se l’interessato dimostra la propria estraneità ai fattori che hanno 
determinato la crisi dell’impresa (comma 4); al riguardo egli ha facoltà di comunicare tutti gli elementi da cui poter desumere la sua 
estraneità rispetto a dette vicende (comma 5); l’organismo ha quindi il compito di curare la relativa istruttoria valutando l’idoneità degli 
elementi comunicati dall’interessato a dimostrare la sua estraneità, così come di ogni altro elemento al riguardo utile, quali l’assenza di 
provvedimenti sanzionatori o di condanne a carico dell’interessato stesso in relazione alla crisi dell’impresa (comma 6), al fine di poter 
decidere motivatamente, entro il termine di trenta giorni, in ordine alla sussistenza o meno dell’impedimento (comma 7).». 
 

125- Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06/12/2012, 348922. 
 

126- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, N. 07966/2015 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC, (Sezione Terza), 22 
aprile 2015. Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) N. 04928/2015 REG.PROV.COLL., N. 01509/2015 REG.RIC. 22 
settembre 2015. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Ter), N. 00478/2015 REG.PROV.COLL., N. 
02119/2014 REG.RIC, 10 dicembre 2014. 
 

127- Neutral Citation Number: [2010] UKUT 367 (AAC), Appeal No: T/2010/49, IN THE UPPER TRIBUNAL, ADMINISTRATIVE 
APPEALS CHAMBER (TRAFFIC COMMISSIONER APPEALS) ON APPEAL FROM THE DECISION OF TOM MACARTNEY, 
SITTING AS DEPUTY TRAFFIC COMMISSIONER for the NORTH WESTERN TRAFFIC AREA, DATED 8 JUNE 2010. 
 

128- Harris (T/a Harris Of Leicester) (Transport : Traffic Commissioner cases) [2014] UKUT 483 (AAC) (27 October 2014) ([2014] 
UKUT 483 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber); «On any view the second conviction makes the breach of the 
law the more serious, since the additional conviction indicates a repetition of wrong-doing which properly affects the issue of general good 
repute». 
 

129- Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) N. 04928/2015 REG.PROV.COLL., N. 01509/2015 REG.RIC. 22 set-
tembre 2015. 
 

130- Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 novembre 1990, 77964. 
 

131- Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) N. 04928/2015 REG.PROV.COLL., N. 01509/2015 REG.RIC. 22 set-
tembre 2015. 
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Noutros casos são directamente qualidades 

(conclusivas) que são apreciadas: capacidade de 

cumprir os seus deveres e de ser de confian-

ça132; a capacidade de assumir encargos e com-

promissos futuros133; e a prudência na actua-

ção134. 

 

Finalmente, é a própria imagem que é tida em 

conta: a imagem de seriedade no sentido de 

quem cumpre os seus deveres135; a imagem de 

crédito no mercado136. 

 

Este percurso permite-nos chegar a algumas 

conclusões. A grande diversidade de factos que 

podem ser ponderados mostra que não há taxa-

tividade dos mesmos. Além disso, nem todos os 

referidos têm o mesmo estatuto lógico. Alguns 

são factos primários, outros são inferências ou 

ilações. O que é essencial para uma decisão 

verdadeiramente concretizadora da idoneidade 

é, por um lado, a sua consideração, e, por outro, 

a sua concatenação e a sua avaliação global. 

 

C.3.1.3. As ocorrências em standards e 

guidelines 

 

As ocorrências em standards e guidelines são 

simultaneamente mais fracas e mais ricas que as 

jurisprudenciais. Mais fracas, por definição, no 

sentido em que as jurisprudenciais beneficiam 

da autoridade de decisões judiciais, mas mais 

ricas na medida em que as orientações que vêm 

de organismos não judiciais tendem a ter a van-

tagem de incorporar não apenas os ensinamen-

tos das decisões judiciais, como da experiência 

administrativa e de mercado, bem como de téc-

nicas de supervisão. No caso das orientações 

internacionais em acréscimo, tendem a mostrar 

uma cultura comum, ou que tende a sê-lo entre 

os países que participam desses organismos 

internacionais. 

 

Na concretização do conceito indeterminado de 

“idoneidade” assumem especial relevo os de-

senvolvimentos enunciativos, por via de Gui-

delines (Orientações), efectuados pelas autori-

dades de supervisão financeiras europeias, co-

mo a EBA, a EIOPA e a ESMA, bem como os 

desenvolvimentos autónomos de instituições de 

supervisão internas dos Estados-membros da 

União137. 

 

Relevam factos em relação às autoridades pú-

blicas: a actuação não transparente, aberta ou 

colaborante nas relações com entidades de re-

gulação ou supervisão138; ter sido “cândido” e 

verdadeiro em todas as relações com qualquer 

entidade reguladora e demonstrar prontidão e 

disponibilidade/vontade de cumprir as regras e 

padrões do sistema de regulação e de outras 

regras e padrões legais, regulatórios ou profis-

sionais139; 

132- Boyes (t/a Boyes Transport), Re [2013] UKUT 285 (AAC) (17 June 2013)([2013] UKUT 285 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber). 
133- Nailrile Ltd v Cadogan & Ors [2008] EWLands LRA_114_2006 (22 December 2008) ([2008] EWLands LRA_114_2006, [2009] 2 
EGLR 151, [2009] RVR 95; From England and Wales Lands Tribunal. 
134- Speight v Gaunt [1883] EWCA Civ 1 (20 January 1883) ((1883) LR 22 Ch D 727, 22 Ch D 727, [1883] EWCA Civ 1; From England 
and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions: «Mr. Cooke at the time was a broker in good repute. He was a person to whom an 
ordinary prudent man desiring to employ a broker in Bradford would have recourse». 
135- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 2000, 97-19.372. 
136- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1999, 99-81.015. 
137- A referência será, em especial, ao Handbook FCA com referências análogas no Rulebook PRA. 
138- Parágrafo 13.6.a. das Guidelines EBA (“Any evidence that the member has not been transparent, open, and cooperative in its dealings 
with supervisory or regulatory authorities.”) 
139- Parágrafo 2.1.3 (13) do Handbook FCA (“Whether, in the past, the person has been candid and truthful in all his dealings with any 
regulatory body and whether the person demonstrates a readiness and willingness to comply with the requirements and standards of the 
regulatory system and with other legal, regulatory and professional requirements and standards.”). 
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Também os praticados na sua condução de ne-

gócios: os fundamentos do despedimento ou da 

exoneração ou destituição de posição de trust, 

ou relação de fidúcia-confiança ou de natureza 

análoga, bem como a solicitação de renúncia140; 

o desempenho financeiro e económico de enti-

dades detidas, geridas ou em que detém ou de-

teve uma participação relevante e a respectiva 

contribuição para o efeito141; a declaração de 

insolvência pessoal142; processos civis, adminis-

trativos ou criminais, grandes investimentos, ou 

exposições ou volume de empréstimos susceptí-

veis de afectar significativamente a respectiva 

solidez financeira143; ter incumprido/

inobservado qualquer requisito ou standard do 

sistema regulatório ou regras e standards equi-

valentes de outros reguladores, câmaras de 

compensação, de gestoras mercados, ordens 

profissionais ou agências públicas144; a partici-

pação ou relação com sociedade, companhia ou 

outra instituição a quem tenha sido recusada 

um registo, autorização ou a qualidade de 

membro para exercício de actividade, negócio 

ou profissão ou a quem tenha sido revogado ou 

cancelado a respectiva autorização ou registo 

ou tenha sido objecto de expulsão145; ter sido 

gestor-administrador, sócio ou relacionado com 

a gestão de empresa que entrou em insolvência, 

liquidação ou administração (judicial) no perío-

do de exercício de funções ou até um ano após 

a cessação da relação146; a exoneração ou des-

pedimento de cargo ou função em instituição 

financeira ou de função de administração ou 

cessação de relação como dirigente ou auditor 

noutra instituição147. 

140- Parágrafo 13.6.c. das Guidelines EBA (“The reasons for any dismissal from employment or any position of trust, fiduciary relation-
ship, or similar situation, or having been asked to resign from employment in such a position.”). 
 
141- Parágrafo 13.7.b. das Guidelines EBA (“Financial and business performance of the entities owned or directed by the member or in 
which the member had or has significant share with special consideration to any rehabilitation, bankruptcy and winding-up proceedings 
and whether and how the member has contributed to the situation that lead to the proceedings.”). As circunstâncias relevantes consistem, 
em especial, na ocorrência de processos de recuperação, de falência ou insolvência ou de liquidação respeitantes a essas entidades. 
 
142- Parágrafo 13.7.c. das Guidelines EBA (“Declaration of personal bankruptcy.”) e pp. 2 do Anexo Técnico às Guidelines EIOPA sobre 
Governo Interno (“Bankruptcies or the equivalent abroad.”). 
 
143- Parágrafo 13.7.d. das Guidelines EBA (“Civil lawsuits, administrative or criminal proceedings, large investments or exposures and 
loans taken out, in so far they can have a significant impact on the financial soundness.”). 
 
144- Parágrafo 2.1.3 (5) do Handbook FCA (“Whether the person has contravened any of the requirements and standards of the regulatory 
system or the equivalent standards or requirements of other regulatory authorities (including a previous regulator), clearing houses and 
exchanges, professional bodies, or government bodies or agencies.”). 
 
145- Parágrafo 2.1.3 (7) do Handbook FCA (“Whether the person has been involved with a company, partnership or other organisation 
that has been refused registration, authorisation, membership or a licence to carry out a trade, business or profession, or has had that 
registration, authorisation, membership or licence revoked, withdrawn or terminated, or has been expelled by a regulatory or government 
body.”). 
 
146- Parágrafo 2.1.3 (9) do Handbook FCA (“Whether the person has been a director, partner, or concerned in the management, of a 
business that has gone into insolvency, liquidation or administration while the person has been connected with that organisation or within 
one year of that connection.”). 
 
147- Página 2 do Anexo Técnico às Guidelines EIOPA sobre Governo Interno (“Dismissal from a position in a financial institution, com-
pany or from employment as a senior executive or termination of an engagement as a board member or auditor in another operating un-
dertaking.”). 

 Idoneidade e Supervisão : 55 



56 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

Factos praticados não pelos interessados, mas 

pelas próprias autoridades públicas: as condena-

ções148 ou acusações criminais149 relativas, em 

especial, a crimes previstos no âmbito sector 

financeiro150; crimes de burla ou outros crimes 

financeiros/patrimoniais151, crimes tributá-

rios152, crimes societários, por falência, por in-

solvência ou contra os consumidores153; as in-

vestigações, passadas ou actuais, a sujeição a 

medidas coercivas ou as condenações por in-

fracções respeitantes às regras do sector finan-

ceiro154; as investigações, passadas ou actuais, 

e/ou a sujeição a medidas coercivas ou discipli-

nares por incumprimento de normas da profis-

são ou de regulação155; a recusa de qualquer 

registo, autorização, licença ou de qualidade de 

membro para exercício de actividade, negócio 

ou profissão ou o respectivo cancelamento, re-

vogação ou expulsão156; a interdição ou proibi-

ção de exercício de funções de gestão em em-

presas157; a inclusão na lista de devedores pou-

co fiáveis ou quaisquer registos negativos em 

listas dessa natureza158; ter sido visado em ave-

riguações não abonatórias (desfavoráveis) ou 

em decisões judiciais desfavoráveis ou ter sido 

sujeito em acordos em processos civis respei-

tantes, em especial, a condutas ou práticas de 

natureza financeira, societária, de gestão 

(incluindo más práticas)159; ter sido visado em 

investigação ou procedimento disciplinar, actu-

al ou passado ou a sujeição a interrogatório 

nesse âmbito, por entidades reguladores, câma-

ras de compensação, gestoras de mercados, 

ordens profissionais ou agências públicas160; 

ter sido submetido a procedimento de natureza 

disciplinar ou criminal, ou notificação de qual-

quer potencial procedimento ou de qualquer 

investigação que possa dar origem a              

148- Lato sensu, na formulação do Anexo Técnico às Guidelines EIOPA sobre Governo Interno (pp. 2): “Conviction in a domestic or for-
eign court within the last X years [number of years according to national law] with explanation of circumstances, if applicable.” 
149- A formulação do Anexo Técnico às Guidelines EIOPA sobre Governo Interno (pp. 2) é mais lata (“Pending criminal proceedings.”), 
o que poderá abranger processos criminais em que ainda não tenha sido deduzida acusação. 
150- Parágrafo 13.5.a.i. das Guidelines EBA (“Offences under the laws governing banking, financial, securities, insurance activity, or 
concerning securities markets or securities or payment instruments, including laws on money laundering, market manipulation, or insider 
dealing and usury.”) e o parágrafo 2.1.3 (1) do Handbook FCA (“Whether the person has been convicted of any criminal offence; this must 
include, where provided for by the Rehabilitation Exceptions Orders to the Rehabilitation of Offenders Act 1974 or the Rehabilitation of 
Offenders (Northern Ireland) Order 1978 (as applicable), any spent convictions; particular consideration will be given to offences of dis-
honesty, fraud, financial crime or an offence under legislation relating to companies, building societies, industrial and provident societies, 
credit unions, friendly societies, banking, other financial services, insolvency, consumer credit companies, insurance, consumer protection, 
money laundering, market manipulation and insider dealing, whether or not in the United Kingdom.”). 
151- O catálogo de crimes da versão inglesa (e da respectiva tradução portuguesa) – dishonesty, fraud e financial crime – não têm uma 
correspondência literal com os tipos incriminadores portugueses, pelo que, em consonância, procedeu-se à adaptação da tipologia ao direito 
português (Parágrafo 13.5.a.ii. das Guidelines EBA: “Offences of dishonesty, fraud, or financial crime.”). 
152- Parágrafo 13.5.a.iii. das Guidelines EBA (“Tax offences”). 
153- Parágrafo 13.5.a.iv. das Guidelines EBA (“Other offences under legislation relating to companies, bankruptcy, insolvency, or con-
sumer protection.”). 
154- Parágrafo 13.5.b. das Guidelines EBA (“Relevant current or past investigations and/or enforcement actions relating to the member, 
or the imposition of administrative sanctions for non-compliance with provisions governing banking, financial, securities, or insurance 
activities or those concerning securities markets, securities or payment instruments, or any financial services legislation.”). 
155- Parágrafo 13.5.c. das Guidelines EBA (“Relevant current or past investigations and/or enforcement actions by any other regulatory 
or professional bodies for non-compliance with any relevant provisions.”). 
156- Parágrafo 13.6.b. das Guidelines EBA (“Refusal of any registration, authorisation, membership, or license to carry out a trade, busi-
ness, or profession; or revocation, withdrawal, or termination of such registration, authorisation, membership, or license; or expulsion by 
a regulatory or government body.”) e pp. 2 do Anexo Técnico às Guidelines EIOPA sobre Governo Interno (Rejection of an application, 
exclusion or limitation in any other way in terms of the right to conduct operations or a profession which requires authorisation, registra-
tion or such of the competent authority, organisation or equivalent body).  
157- Parágrafo 13.6.d. das Guidelines EBA (“Disqualification by competent authority from acting as a person who directs the business.”). 
158- Parágrafo 13.7.a. das Guidelines EBA (“Inclusion on the list of unreliable debtors or any negative records on this kind of list conduct-
ed by recognised credit bureau if available.”). 
159- Parágrafo 2.1.3 (2) do Handbook FCA (“Whether the person has been the subject of any adverse finding or any settlement in civil 
proceedings, particularly in connection with investment or other financial business, misconduct, fraud or the formation or management of 
a body corporate.”). 
160- Parágrafo 2.1.3 (3) do Handbook FCA (“Whether the person has been the subject of, or interviewed in the course of, any existing or 
previous investigation or disciplinary proceedings, by the appropriate regulator, by other regulatory authorities (including a previous 
regulator), clearing houses and exchanges, professional bodies, or government bodies or agencies.”). 
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procedimentos dessa natureza161; as condena-

ções administrativas de entidades em que tenha 

exercido funções essenciais162; qualquer interdi-

ção ou proibição de exercício de funções de 

administração ou de exercício de funções de 

gestão163; a recusa de registo, licença ou outra 

prerrogativa de exercício de actividade, negócio 

ou profissão, como consequência da revogação 

de licença, registo ou outra prerrogativa164. 

 

De igual modo, factos praticados por entidades 

públicas ou privadas em relação ao interessado: 

ter sido, ou uma empresa com a qual tenha tido 

relação, objeto de investigação, sanção, censu-

ra, suspensão ou crítica por entidade regulado-

ra, ordem profissional ou tribunal, de forma 

pública ou privada165; tiver sido despedido, ou 

ter sido exonerado, destituído ou ter sido inter-

pelado e renunciado a posição de trust, de fidú-

cia-confiança ou de natureza análoga166; a apre-

sentação de qualquer queixa ou reclamação fun-

damentada relativa a actividades reguladas167. 

 

Algumas ausências tornam-se salientes. Não é 

dada ênfase a factos relativos aos clientes ou ao 

público em geral, a factos relativos à organiza-

ção, aos praticados na relação com os seus pa-

res, que não forçosamente clientes. A referência 

em relação a factos que podem ser praticados 

por entidades privadas acresce à tipologia que 

as decisões jurisprudenciais tinham permitido 

estabelecer. Isto permite presumir que os stan-

dards estão ainda numa fase muito incipiente, 

sem se apreciar devidamente os contributos de-

correntes da jurisprudência, mas que acumulam 

experiências de supervisão em que os actos e 

entidades privadas têm igualmente o seu papel. 

 

C.3.2. Redução tipológica 

 

Muitas tipologias já apareceram ao longo do 

presente trabalho. De acordo com cada um dos 

cinco ramos de direito estudados, porque deli-

mitam os bens jurídicos gerais a tutelar, de 

acordo com os destinatários das decisões a to-

mar (supervisões, ou agentes de mercados obri-

gados a controlar a idoneidade dos seus agen-

tes), segundo a natureza do destinatário (pessoa 

colectiva ou singular, supervisionado primário, 

de segundo grau), idoneidade para o exercício 

de funções e actividades ou para a detenção de 

participações qualificadas. As tipologias poder-

se-iam multiplicar, umas mais fecundas outras 

menos, no que respeita aos seus efeitos e rele-

vância.  

 

No entanto, do presente estudo salientam-se 

algumas tipologias de factos relevantes para 

efeitos de idoneidade. 

161- Parágrafo 2.1.3 (4) do Handbook FCA (“Whether the person is or has been the subject of any proceedings of a disciplinary or crimi-
nal nature, or has been notified of any potential proceedings or of any investigation which might lead to those proceedings.”). 
 
162- Página 3 do Anexo Técnico às Guidelines EIOPA sobre Governo Interno (“Supervisory sanctions against the person notified or a 
company where the person had a key function.”) – sublinhado nosso. 
 
163- Parágrafo 2.1.3 (12) do Handbook FCA (“Whether the person has ever been disqualified from acting as a director or disqualified 
from acting in any managerial capacity.”). 
 
164- Parágrafo 2.1.3 (8) do Handbook FCA (“Whether, as a result of the removal of the relevant licence, registration or other authority, 
the person has been refused the right to carry on a trade, business or profession requiring a licence, registration or other authority.”). 
 
165- Parágrafo 2.1.3 (10) do Handbook FCA (“Whether the person, or any business with which the person has been involved, has been 
investigated, disciplined, censured or suspended or criticised by a regulatory or professional body, a court or Tribunal, whether publicly 
or privately.”). 
 
166- Parágrafo 2.1.3 (11) do Handbook FCA (“Whether the person has been dismissed, or asked to resign and resigned, from employment 
or from a position of trust, fiduciary appointment or similar.”). Neste exemplo tipológico há uma dissonância na formulação literal da 
circunstância relativamente às Guidelines EBA. 
 
167- Parágrafo 2.1.3 (6) do Handbook FCA (“Whether the person has been the subject of any justified complaint relating to regulated 
activities.”). 
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Em primeiro lugar, factos do próprio e factos 

com impacto no próprio. Numa primeira leitura 

pode parecer excessivo fazer ponderar factos 

que não sejam praticados pelo próprio numa 

ponderação de idoneidade. Mas este tipo de 

perspectiva está inquinado por um enfoque de 

responsabilidade e de responsabilidade pessoal. 

As regras relativas à idoneidade não são regras 

de responsabilidade e muito menos pessoal, 

mas antes regras de protecção dos mercados. 

Na sua maioria trata-se de factos praticados 

pelo próprio. Mas existem factos que, tendo 

impacto no interessado, não foram praticados 

por ele. Os mercados vivem de reputação168. 

Uma pessoa que, mesmo sendo muito honesta, 

não gere confiança nos mercados por ter 

(mesmo que muito injustamente) má reputação, 

pode criar riscos para esse mercado169. A confi-

ança do mercado é referida, e não por acaso, no 

artigo 30.º-D, n.º 1 do RGICSF e no artigo 68.º, 

n.º 2 do RJASR. Não importa fazer moraliza-

ções na matéria. Se alguém tem a reputação de 

ser desonesto, mesmo que injustamente, isso 

pode gerar uma corrida aos depósitos ou uma 

forte perda de clientes numa seguradora. O juí-

zo a fazer não é de culpa, mas em sede de efei-

tos potenciais no mercado e no agente em causa 

(de prognose, portanto). Daqui se pode com-

preender na sua profundidade a relevância de 

decisões judiciais ou administrativas. Estas po-

dem afectar a reputação do interessado. Este, 

aliás, é o reverso da medalha de muitas das ac-

tividades dos supervisionados. Também estes 

avaliam a reputação dos seus clientes. Não fa-

ria sentido não lhes ser exigido o que são eles 

próprios a ter de exigir170. Mesmo que se consi-

dere que tal seja (sentimentalmente) injusto, a 

função das supervisões é a de tutelar a seguran-

ça dos mercados. Isso não significa que as deci-

sões de autoridades públicas terceiras possam 

ter um efeito automático. Não por isso violar 

quaisquer garantias relativas aos efeitos auto-

máticos dos actos, mas por isso violar as regras 

mínimas da fundamentação. 

 

A segunda tipologia divide factos patrimoniais 

de factos que não os sendo podem ter impacto 

patrimonial. Nenhuma das tipologias legais 

refere estes últimos, mas isso não pode impedir 

a sua ponderação. Se, por exemplo, alguém que 

pretende ser administrador de uma instituição 

de crédito pratica assédio sexual ou moral em 

relação a trabalhadores, o facto gera a potencia-

lidade de destruir valor na empresa. Não são 

actos da sua vida privada que estão em causa, 

mas infracções, e infracções públicas171. 

168- O artigo 11.º da Directiva n.º 2006/48/CE, de 14 de Junho de 2006, usa mesmo, como equivalente de idoneidade «good repute». Em 
alemão é usado Zuverlässigkeit traduzível em inglês por reliability, dependability, tenacity, soundness, steadiness, reliableness, credible-
ness, safeness, trustiness, creditableness, trustworthiness. A versão polaca reza «dostatecznie nieposzlakowanej opinii», que se traduz em 
boa reputação bastante. A reputação dos accionistas é expressamente referida no acórdão do Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 26/01/2015, 
368847. Também o Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, N. 07966/2015 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC, 
(Sezione Terza), 22 aprile 2015: «Partendo da tali premesse non sembra che, come ritenuto da parte ricorrente, il requisito di onorabilità o, 
meglio, la sua carenza originaria o sopravvenuta possa ricevere un trattamento giuridico differente rispetto a qualsiasi diverso fatto o 
situazione sintomatici di carenza del più esteso requisito reputazionale, costituendo i requisiti di onorabilità desumibili dall’art. 1 D.M. 
144 /1998, una componente ascrivibile al più ampio concetto di reputazione (cfr. art. 19, comma 5, TUB).». 
169- Conseil d'État, Juge des référés, 30/05/2008, 315570 : «l'honorabilité ne saurait se confondre avec l'appréciation de l'innocence ou de 
la culpabilité du dirigeant et s'inscrit dans le cadre d'un examen plus général de son parcours et de ses mérites professionnels». Consiglio 
di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) N. 04928/2015 REG.PROV.COLL., N. 01509/2015 REG.RIC. 22 settembre 2015: «la 
reputazione costituisce, insieme all’integrità, il requisito della “onorabilità”». Nas Guidelines EBA, a qualidade global da adequação é 
constituída pelos elementos/critérios/requisitos da reputação (a trilogia de reputação, a regularidade da conduta anterior e a solidez finan-
ceira) e da experiência. Nos Handbook FCA e Rulebook PRA, o elemento/pressuposto da adequação (fit and proper) é constituído pelos 
elementos de 1) honestidade, integridade e reputação; 2) competências e capacidade/conhecimentos/experiência; 3) solidez financeira 
(parágrafo 1.3.1 da secção denominada “FIT The Fit and Proper test for Approved Persons” do Handbook FCA e do Rulebook PRA). 
170- Nas actividades bancárias há mesmo o dever de se inquirir sobre a idoneidade dos clientes e contrapartes (Cour d'appel de Nouméa, 
CT0062, du 16 février 2006, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767 ; Cour de cassation, civile, Chambre 
commerciale, 8 juillet 2008, 07-13.674), também o dever de identificação e de verificação da idoneidade de clientes desconhecidos no 
acórdão da Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1987, 85-16.969 ; cf. igualmente Cour de Cassation, Chambre crimine-
lle, du 23 janvier 1989, 87-81.539, Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2012, 12MA00936. 
171- Contra-Ordenação muito grave no artigo 29.º do Código do Trabalho. Ver igualmente os crimes de coacção sexual (artigo 163.º do 
Código Penal) e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência (artigo 165.º do Código Penal), por exemplo. Num caso contra o Banco 
Central Europeu relaciona-se o «mobbing» com a dignidade no trabalho (12. Maria Concetta Cerafogli, v European Central Bank (ECB) 
[2012] EUECJ F-43/10 (12 December 2012), ([2012] EUECJ F-43/10; From Court of Justice of the European Communities (including 
Court of First Instance Decisions)); Neutral Citation Number: [2006] EWHC 1898 (QB)  Case No: TLQ/05/0753 IN THE HIGH COURT 
OF JUSTICE, QUEEN'S BENCH DIVISION, HELEN GREEN vs DB GROUP SERVICES (UK) LIMITED «The significance of his 
behaviour is that his dismissive attitude to her, well illustrated by the incidents described above  (paragraph 117-118 above), is likely to 
have influenced Mr Preston by signalling that such behaviour was acceptable within such an organisation.». 
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Existe igualmente a idoneidade para o sector e a 

idoneidade para a entidade172. Com efeito, esta 

destrinça resulta do princípio da proporcionali-

dade e do regime legal quando se trata da ido-

neidade como condição de acesso a um merca-

do (como no caso dos auditores, dos consulto-

res para investimento, dos agentes vinculados, 

das sociedades de notação de risco por exem-

plo) o que se aprecia é a idoneidade para inter-

vir num sector. Quando se trata da idoneidade 

(relacional) para assumir certos cargos ou a par-

ticipações qualificadas referimo-nos a uma ido-

neidade para a entidade. Além de se ter de pon-

derar o sector (mobiliário, bancário, segurador) 

tem de se ponderar a idoneidade para a entidade 

concreta em função a sua dimensão, complexi-

dade, complexidade dos negócios e assim por 

diante. 

 

C.3.3. Redução dogmática 

 

A idoneidade é a aptidão para gerar e distribuir 

valor económico de modo valorado positiva-

mente pelo direito. Numa dimensão é conceito 

neutro (valor económico) noutra é axiológico 

(valor jurídico positivo). O modo de gerar o 

valor tem de ser positivamente valorado, o mo-

do de o distribuir igualmente. 

 

Neste sentido é um conceito duplamente remis-

sivo: para a realidade económica e para as valo-

rações jurídicas. Os regimes de organização e 

funcionamento são fundamentais para se atestar 

da valoração positiva da criação, os regimes de 

conflitos de interesses essenciais para se aferir 

da valoração positiva da criação do valor. 

 

O que visa a idoneidade é, em suma, que os 

agentes do mercado criem valor para esse mer-

cado e o distribuam de acordo com as valora-

ções legais. Quando se exige um controlo pré-

vio ou posterior para a idoneidade no fundo o 

que se está a exigir é que seja um membro acti-

vo do mercado e lhe aumente o valor, tanto 

económico como axiológico. Num mercado 

absolutamente aberto, sem restricções de aces-

so, o legislador assume que a destruição de va-

lor faz parte do processo criativo global do 

mercado. A ideia é que a destruição de valor é 

restringida por meros controlos repressivos e 

sobretudo compensada globalmente pela cria-

ção geral de valor. Nos mercados que impõem 

a idoneidade não se visa apenas a criação de 

valor económico (como através dos conceitos 

do campo semântico da competência), ou ape-

nas rectidão de valores (como em conceitos 

como a independência), mas que seja acrescen-

tado valor (neste sentido bifronte) ao mercado. 

A ideia por detrás desta opção legislativa é a de 

que os custos e riscos associados a estes merca-

dos, e o efeito de contágio, não compensam os 

efeitos positivos da destruição criativa. 

 

D. Idoneidade e procedimento adminis-

trativo  

 

Torna-se necessário completar o presente estu-

do reflectindo sobre a relação entre a idoneida-

de e procedimentos administrativos. Todo o 

trabalho presente foi elaborado nessa perspecti-

va, mas na procura dos pressupostos substanti-

vos do acto administrativo que aprecie a ido-

neidade. É tempo agora de inverter a perspecti-

va e tentar verificar o papel que este requisito 

de idoneidade tem no procedimento administra-

tivo. 

172- VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionistas Qualificados», 
in Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, pp. 78, 80, distingue aqui a idoneidade absoluta e a relativa, o que é consistente com o 
facto de estar a estudar apenas um sector, o bancário. Quando se generaliza a análise deixa de haver idoneidades absolutas. Nenhuma auto-
ridade administrativa atesta da identidade para todos os sectores (embora o regime dos peritos avaliadores de imóveis pela intervenção da 
três autoridades dos sector financeiro, seja uma aproximação dessa realidade). 
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O procedimento que leva à decisão sobre a ido-

neidade segue as regras gerais do procedimento 

administrativo. Quer isto dizer que, nomeada-

mente no que respeita à prova, se seguem as 

regras gerais do CPA, nomeadamente os seus 

artigos 115.º a 120.º do Código. São admitidas 

todas as provas admissíveis em direito, não va-

lendo um princípio de in dubio pro reo, e é con-

sagrado um regime de distribuição do ónus de 

prova temperado por deveres de diligência pro-

batória autónomos por parte das supervisões. 

Isto significa que a maioria dos problemas de 

prova que se podem suscitar não são de valida-

de probatória, mas da sua credibilidade. In-

cumbe às supervisões fazer prova consistente 

dentro dos seus deveres de diligência probató-

ria. 

 

No entanto, em vários casos o legislador impôs 

regras especiais em sede de procedimento. No 

direito bancário existe a obrigação de trocar 

informações com a CMVM e a ASF prévia à 

decisão do Banco de Portugal (artigo 30.º-D, n.º 

7 do RGICSF). Em sede seguradora existe um 

desenvolvido regime especial de prova de regis-

to criminal (artigo 68.º, n.º 8 a 12 do RJSAR). 

No caso dos peritos avaliadores de imóveis, a 

decisão da CMVM é precedida de parecer vin-

culativo do Banco de Portugal e da ASF 

(artigos 4.º, n.º 5 e 6.º da LPAI). Este regime, 

que parece simples, suscita dois problemas:  

 

a) O que sucede quando os pareceres do 

Banco de Portugal e da ASF são contra-

ditórios? Ou seja, quando um considera a 

pessoa idónea e outro não? São ambos 

vinculativos. Na tipologia dos artigos 

91.º e 92.º do CPA, trata-se de pareceres 

obrigatórios e vinculativos. Ambos o 

são. Por isso o CPA não dá solução para 

este caso. A única solução é a de consi-

derar que é necessário que ambos os pa-

receres sejam favoráveis para que seja 

possível haver uma decisão favorável da 

CMVM. Esta solução decorre da finali-

dade do regime legal. Se a lei impõe dois 

pareceres de duas autoridades, pretende 

que nenhum avaliador seja registado sem 

que ambos aceitem a sua idoneidade.  

b) Mas o que se passa quando os dois pare-

ceres são favoráveis? Fica a CMVM 

obrigada a registar o avaliador de imó-

veis? O registo dos peritos avaliadores 

de imóveis incumbe à CMVM que tem 

nessa sede de apreciar a idoneidade dos 

mesmos (artigo 3.º da LPAI). Admitir 

que, havendo dois pareceres favoráveis, 

a CMVM seria obrigada a registar o pe-

rito avaliador de imóveis era esvaziar o 

poder de registar que é concedido à 

CMVM. 

 

Por isso, o sentido do regime legal apenas pode 

ser o seguinte: para que seja registado um peri-

to avaliador de imóveis é necessário que todas 

as autoridades de supervisão tenham uma deci-

são favorável em relação à sua idoneidade. É o 

que é consistente com o seu âmbito de activi-

dade. Com efeito, os peritos avaliadores de 

imóveis podem actuar nos três mercados finan-

ceiros indiscriminadamente (artigo 1.º da 

LPAI). Em suma, os pareceres apenas são vin-

culativos quando são desfavoráveis. 

 

No entanto, as questões mais complexas colo-

cam-se no plano do próprio acto administrativo 

a praticar. 
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Tendo em conta que a idoneidade nunca apare-

ce na lei como único requisito, não existe ne-

nhum acto em que se aprecie autonomamente a 

idoneidade. Esta é sempre e apenas parte de um 

acto administrativo. Com efeito, há que ter em 

conta que não existem actos de declaração de 

idoneidade enquanto tal. É verdade que em cer-

tos casos há informações sobre factos relevan-

tes sobre idoneidade entre supervisões, nomea-

damente, mas em nenhum caso estamos perante 

accertamenti amministrativi de idoneidade. As 

supervisões em nenhuma parte têm competên-

cia para emitir atestado de idoneidade autóno-

mo. Isto até porque os actos que têm a idonei-

dade como fundamento nunca são meramente 

declarações, são actos administrativos em senti-

do próprio. A idoneidade é sempre um instru-

mento para um dispositivo final, seja de autori-

zação, registo, medida ou outro, bem como de 

actos secundários (revogações ou cancelamen-

tos de actos primários). 

 

A idoneidade tem de se verificar para todos os 

interessados a que a lei exija essa qualidade. 

Não é o facto de a maioria deles a terem que 

dispensa os restantes de a possuir173. Da mesma 

forma tem de ser apreciada à data da decisão e 

não pensando em data futura ou passada174, sem 

esquecer que é de tutela de bens futuros que se 

trata. 

 

O acto administrativo, na parte em que funda-

menta a idoneidade, está regido pelos deveres 

de fundamentação que são universais, mas com 

as especialidades que já referimos de, tratando-

se de um conceito de discricionaridade técnica 

e indeterminado, exigir uma fundamentação 

mais aturada, descrevendo claramente os factos 

indiciadores primários (referenciados probato-

riamente); os factos secundários; e os mecanis-

mos de ilação intermediários175, de natureza 

económica, de técnica de supervisão, de experi-

ência comum e especializada, que permitem 

chegar à conclusão da falta de idoneidade. Sen-

do a idoneidade a qualidade subsidiária deve 

ser analisada após as outras qualidades exigi-

das. A fundamentação tem de ser analítica, no 

sentido em que tem de ponderar todas as cir-

cunstâncias relevantes e as conexões entre eles, 

e sintética, no sentido em que as tem de ponde-

rar no seu conjunto176. A primeira especialida-

de da apreciação da idoneidade não decorre de 

um regime especial que em relação a ela tenha 

sido consagrado, mas do seu estatuto de con-

ceito de discricionaridade técnica. 

 

No que respeita ao sentido e alcance da funda-

mentação (o tema é bem mais complexo), efec-

tuar-se-ão apenas duas observações específicas 

sobre os actos positivos e os actos negativos 

(quer primários quer secundários). (i.) Nos ac-

tos de conteúdo negativo, especialmente nos 

actos secundários, estão inequivocamente sujei-

tos ao dever legal de fundamentação, nos ter-

mos das alíneas a), c) e e), do n.º 1, do artigo 

152.º do CPA.  
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173- Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 221811. 
 
174- 168. NCF (LEICESTER) Ltd [2012] UKUT 271 (AAC) (26 July 2012) ([2012] UKUT 271 (AAC); From Upper Tribunal 
(Administrative Appeals Chamber); «the good repute of the operator and the Transport Manager had to be judged as at the date of the 
Public Inquiry». 
 
175- VELOSO, José António, «Prevenção de Riscos para a Gestão de Bancos e Fiscalização da idoneidade de Accionistas Qualificados», 
in Revista da Banca, n.º 54, Julho/Dezembro 2002, p. 51, salienta, e com razão, que algumas destas interconexões são de conexão entre 
conceitos concretizadores e o conceito de base. Neste sentido, alguns deles não estarão incluídos na ilação probatória propriamente dita, 
mas na conexão jurídica entre conceitos intermédios e conceito de base (no caso, a idoneidade). 
 
176- É o que afirma em lugar paralelo Kilpatrick (t/a J Kilpatrick Coach Hire) (Transport - Traffic Commissioner: Traffic Commissioner 
cases) [2015] UKUT 474 (AAC) (18 August 2015) ([2015] UKUT 474 (AAC); From Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) 
«The underlining of ‘shall’ and ‘all relevant evidence’ is ours in order to stress two initial points. First, by using the word “shall” Parlia-
ment is making it clear that Traffic Commissioners are required, whenever they have to determine a question of good repute, to take all the 
relevant evidence into account. There is no question of this being optional or discretionary they will, quite simply, be failing in their duty if 
they do not take all the relevant evidence into account. Second, when the terms of this sub-paragraph are considered as a whole it is quite 
clear that the relevant evidence, in relation to good repute, is not confined to relevant convictions but covers a much wider range of con-
duct». 
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No caso específico dos actos secundários, como 

tipicamente a administração intervém sobre 

uma realidade e um estado já objecto de uma 

decisão permissiva originária, com a finalidade 

de lhe pôr termo, por verificação ou descoberta 

de factos supervenientes, a exigência de funda-

mentação é, portanto, reforçada. (ii.) No caso 

dos actos positivos, em especial quando a su-

pervisão – mesmo verificando factos ou cir-

cunstâncias de índices negativos de idoneidade 

– efectue um juízo (autónomo) não negativo, é 

prudente fundamentar o juízo positivo, devido à 

sujeição dos entes públicos a um regime de res-

ponsabilidade civil extracontratual pelo exercí-

cio da função administrativa (aprovado pela Lei 

n.º 67/2007, de 31 de Dezembro) por exigência 

constitucional (artigo 22.º da CRP). São deci-

sões da administração que potenciam também 

efeitos sistémicos, designadamente, pela admis-

são (ou manutenção) de agentes no mercado e, 

por conseguinte, de fontes de perigo e que, por 

esse facto, podem sujeitá-la a responsabilidade 

civil.  

 

A fundamentação, em qualquer caso, tem de 

assentar nos dois eixos da adequação e da pro-

porcionalidade (artigo 7.º do CPA)177. 

Já quanto aos critérios de decisão, quando exis-

tem anteriores decisões sobre o tema, a idonei-

dade declarada tem efeitos externos em alguns 

casos. É o caso de presunção elidível de idonei-

dade prevista nos artigos 30.º-D, n.º 9 do RGI-

CSF, 68.º, n.º 7 do RJASR, e 13.º do RJMSR. 

Salienta-se que não se trata de verdadeiras pre-

sunções da teoria da prova. O que está aqui em 

causa não é a prova de um facto, mas o estabe-

lecimento de uma valoração. O que a lei estatui 

é que o juízo de idoneidade, a valoração, se 

deve entender favorável salvo juízo contrário 

(este sempre fundamentado) do supervisor178. 

 

Da mesma forma, nos casos em que os actos 

decorrem de iniciativa do particular há que dis-

tinguir duas situações que podem levar ao inde-

ferimento: ou o indeferimento substantivo, por 

não haver idoneidade, ou com fundamentos 

probatórios, por esta não ter sido demonstrada 

pelo particular. Mas nestes casos a fundamenta-

ção não é menos exigente. Torna-se necessário 

demonstrar que nos termos dos artigos 115.º e 

116.º do CPA o ónus da prova estava do lado 

do particular tendo em conta as diligências rea-

lizadas pelo supervisor, e que a prova não é 

bastante para um acto favorável. 

177- Já demonstrámos que a necessidade não é requisito autónomo relativo à idoneidade porque é pressuposto necessário pela lei. 
 
178- Confrontar em sentido paralelo «The licence confirms that the holder of the licence is a person of good repute, financially sound, able 
to maintain his vehicles in a safe and roadworthy manner, professionally  competent; and a person who understands the various legal 
requirements about haulage.» (Neutr al Citation Number: [2010] EWHC 2029 (Ch) Case No: HC09C00297 IN THE HIGH COURT OF 
JUSTICE CHANCERY DIVISION) Abbey Forwarding Limited (In Liquidation) Claimant - and - (1) Richard John Hone et al.). 
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E. Conclusões 

 

Da análise das consequências jurídicas resulta 

que os actos que têm como fundamento a ido-

neidade são sempre de supervisão preventiva179, 

dirigem-se a efeitos futuros e potenciais. O juí-

zo de idoneidade é sempre de perigo abstracto-

concreto e não de perigo concreto ou de danos. 

Não se têm demonstrar danos futuros, nem peri-

gos concretos futuros, mesmo que por excesso 

isto seja legítimo demonstrar. O juízo é sempre 

de aptidão. 

 

Da delimitação conceptual conclui-se que a ido-

neidade tem duas dimensões, uma neutra, a cri-

ação de valor económico, e outra valorativa, o 

de a criação de valor e a sua distribuição serem 

valoradas positivamente pelo direito. 

 

A relação do conceito de identidade com os 

restantes requisitos legais é de subsidiaridade, 

uns concretizando a dimensão neutra 

(competência, habilitações, experiência, forma-

ção, disponibilidade e assim por diante) orien-

tados para a criação de valor económico. Ou-

tros são desenvolvimento da dimensão valorati-

va, como a independência. 

 

Enquanto conceito de discricionaridade técnica 

a idoneidade exige controlo na perspectiva da 

adequação aos fins e da proporcionalidade. 

Esta última é particularmente relevante para 

destrinçar a idoneidade para um sector em ge-

ral, da idoneidade para uma entidade concreta 

desse sector.  

 

As ocorrências periféricas mostram que há dois 

tipos de factores indiciários na matéria: o cum-

primento de deveres e as fontes indiciárias. Os 

deveres em questão constantes das enunciações 

legislativas referem-se sobretudo ao respeito do 

património alheio, à gestão do património 

alheio e próprio e ao respeito de funções públi-

cas ou sistemas de controlo públicos. Os factos, 

quando são decisões de autoridades públicas, 

são relevantes sobretudo para a reputação. 
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179- No acórdão TCA, de 24 de Junho de 2008, CT, 2.º Juízo, no processo n.º 02297/08, afirma-se e com razão que «Saliente-se que na 
sistemática do RGICSF a constituição, a autorização e o registo das instituições bancárias estão excluídos do âmbito da supervisão embora 
traduzam ainda os poderes do supervisor pois é especialmente na fase da autorização que melhor se apura a verificação dos requisitos de 
constituição, de funcionamento, de composição do capital social, de verificação da idoneidade dos accionistas e gestores». Mas isso só 
mostra que o RGICSF não é sistemático e ao contrário dos artigos 358.º e ss. Cód.VM não teorizou genericamente a supervisão. O mesmo 
nos Acórdãos TCA Sul, de 29-01-2008, no processo 02161/07, e de 13-10-2009, no processo n.º 03310/09, da Secção de Contencioso 
Tributário. 
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De entre as tipologias atendíveis para a idonei-

dade destacam-se as que dividem os factos do 

próprio e de terceiros, factos patrimoniais e fac-

tos que, não os sendo, podem ter impacto patri-

monial e a da idoneidade para o sector e para a 

entidade. 

 

Concluímos retornando ao início. Os conceitos 

indeterminados são um presente envenenado 

oferecido às autoridades administrativas. O le-

gislador bem sabe quais são os bens jurídicos a 

tutelar e quem os deve tutelar. Mas tem igual-

mente consciência de que é impossível esgotar 

através de previsões específicas as formas da 

sua lesão, mesmo que potencial. Deixa por isso 

uma grande margem de manobra aos superviso-

res. É inelutável reconhecer isto. Mas esta mar-

gem de manobra não existe para ser livremente 

aplicada pelos supervisores, mas para ser con-

cretizada por eles. O custo é por demais evi-

dente: quanto mais indeterminado o conceito, 

mais exigente o conteúdo da fundamentação, 

mais exigente a sua estruturação, a descrição 

do «iter» demonstrativo. A ligação entre o bem 

jurídico e a supervisão fica a cargo desta últi-

ma, de forma racional, e mostrando que não 

actua de acordo com sensibilidades, mas é 

efectivamente dotada de técnicas de supervi-

são. E sempre tendo em conta acima de tudo, 

dentro das garantias dos particulares, os inte-

resses dos beneficiários dos regimes, não os 

dos regulados180. 

180- A propósito da actividade seguradora o Poole & Ors v Her Majesty's Treasury [2006] EWHC 2731 (Comm) (08 November 2006) 
([2006] 2 CLC 865, [2006] EWHC 2731 (Comm), [2007] 1 All ER (Comm) 255, [2007] Eu LR 305, [2007] Lloyd's Rep IR 114; From 
England and Wales High Court (Commercial Court) Decision «193.It would also, to my mind, be a surprising conclusion that a directive 
granted the same rights to insurers and insureds to have insurers regulated. As the Claimants' submissions were developed they were re-
vealed to be a claim to a right to be regulated or to equality of regulation. The loss claimed arose from losses in the syndicates of which the 
Names were members. In my judgment regulation of others is of no relevance (nor indeed is there any suggestion that some syndicates or 
Names were regulated differently from others) and, as I have already said, the notion of a grant of a right to be regulated is, as Mr Plender 
QC acknowledged, an abuse of language or "nonsensical". The purpose of regulation is not to protect the regulated but those to whom they 
supply their services or products. It is, of course, conceivable that different rights might be granted to insurers (say, to establish) and to 
insureds (say, to compensation for failure of an insurer), but that is of no relevance in this case». Consiglio di Stato, Sezione Consultiva 
per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 6 dicembre 2011, NUMERO AFFARE 04905/2011, «una prospettiva di tutela rafforzata 
dell’investitore, alla analitica e compiuta disciplina dei requisiti di indipendenza delle società e dei requisiti patrimoniali supportati dalla 
garanzia di polizza assicurativa, nonché dei requisiti di onotrabilità e indipendenza dei soci, cui va aggiunto il requisito della profession-
alità per gli esponenti aziendali e per i soggetti che svolgono attività di consulenza finanziaria per conto della società». 
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O Reporte do Auditor 

 
 
Mário Freire * 

 

1. Enquadramento 

 

O ano de 2016 fica marcado pela implementa-

ção da reforma do enquadramento jurídico da 

actividade de revisão legal das contas (ou audi-

toria) em Portugal. 

 

Decorrente de diversos trabalhos desenvolvidos 

ao nível comunitário, dos quais se destacam a 

publicação, pela Comissão Europeia, do Livro 

Verde “Política de Auditoria: As Lições da Cri-

se”1, foi apresentada uma proposta, em 30 de 

Novembro de 2011, de alteração à Directiva n.º 

2006/43/CE, do Parlamento Europeu e do Con-

selho, bem como uma proposta de Regulamento 

com vista a harmonizar determinados requisitos 

aplicáveis às Entidades de Interesse Público2 

(doravante “PIE”). 

 

A proposta inicial teve diversos desenvolvimen-

tos culminando, após um amplo debate e nego-

ciação, com a aprovação da Directiva n.º 

2014/56/UE do Parlamento e do Conselho, de 

16 de Abril de 2014, e aprovação do Regula-

mento (UE) n.º 537/2014, do Parlamento e do 

Conselho, de 16 de Abril de 2014, constituindo 

assim o que se designa por reforma Europeia do 

enquadramento jurídico da Auditoria. 

 

Portugal implementou a legislação com a apro-

vação da Lei n.º 140/2015, de 7 de Setembro 

(reformulando o Estatuto da Ordem dos Reviso-

res Oficiais de Contas, doravante “EOROC”) e 

a Lei n.º 148/2015, de 9 de Setembro (que  

aprovou o Regime Jurídico de Supervisão de 

Auditoria, doravante “RJSA”). 
 

Esta reforma não pode ser vista como um refor-

ma isolada mas, sim, enquadrada como uma das 

peças que compõem uma estratégia mais abran-

gente que visou todo o enquadramento jurídico 

dos mercados financeiros. 

 

Naturalmente que esta vertente, que afectou 

sociedades de notação de risco (rating), emiten-

tes de valores mobiliários, intermediários finan-

ceiros, bancos, seguradoras, plataformas de ne-

gociação e de liquidação, mercados de deriva-

dos, organismos de investimento colectivo, en-

tre outros, não podia deixar de contemplar os 

auditores, tendo em conta o papel relevante que 

ocupam no sistema global. 

 

Pode-se facilmente constatar que existe um vec-

tor comum em todas estas alterações, que se 

fizeram sentir desde o eclodir da crise de 2008. 

Esse vector caracteriza-se pelo objectivo de 

restauração da confiança dos mercados e dos 

seus consumidores, que mais não são do que os 

investidores em instrumentos financeiros 

(consumidores de valores mobiliários, produtos 

bancários ou produtos seguradores ou outros 

tipos de instrumentos financeiros), mas também 

as próprias empresas e a sua necessidade de 

obter os recursos financeiros adequados à pros-

secução do investimento e de desenvolvimento 

da sua actividade económica. 

* - Revisor Oficial de Contas. Professor Auxiliar Convidado do ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de  
Lisboa. 
 
1- COM (2010) 561, 13 de Outubro de 2010. 
 
2- O conceito de PIE está definido no artigo 3º do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de 
Setembro.  
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Essa preocupação centrou-se, por um lado, no 

incrementar dos objectivos de protecção da es-

tabilidade financeira e controlo do risco de efei-

to sistémico, mas por outro lado no reforço da 

transparência, permitindo assim atingir os ob-

jectivos de restauração do clima de confiança 

abalado pela profunda crise que foi sentida. 

 

Os revisores oficiais de contas (ou auditores) 

desempenham um papel crucial na defesa do 

interesse público, já que através do desempenho 

das suas funções, exercidas de forma indepen-

dente, permitem conferir segurança à informa-

ção financeira, prestada pelas empresas, através 

da Certificação Legal das Contas (doravante 

“CLC”) ou relatórios de auditoria que subscre-

vem. 

 

II – O papel do auditor, do órgão  

de fiscalização e do órgão de gestão 

 

Atente-se, porém, que a reforma legislativa re-

ferida não incide só na actividade de auditoria 

mas também sobre uma componente muito rele-

vante do governo das sociedades que é o órgão 

de fiscalização, instituindo-se o dever de consti-

tuição de tal órgão em todas as entidades de 

interesse público.  

 

Esse órgão – na adaptação ao direito português, 

assume um de três modelos, i) Comissão de 

Auditoria (modelo Anglo-saxónico), ii) Conse-

lho Fiscal (modelo latino reforçado) ou iii) 

Conselho Geral e de Supervisão com a sua Co-

missão para as matérias financeiras (modelo 

germânico) – passa a assumir um papel cada 

vez mais relevante em todo este processo. 

 

Nesta configuração, o auditor da entidade não 

pode integrar o referido órgão de fiscalização, 

já que este órgão desempenha um importante 

papel na designação do auditor, na supervisão e 

acompanhamento do seu trabalho bem como, de 

forma igualmente essencial, na supervisão do 

processo de prestação de contas da entidade e 

respectivo controlo, incidindo igualmente na 

monitorização da gestão de riscos e acompa-

nhamento da actividade da gestão. 

 

Pode-se mesmo afirmar que o auditor e o órgão 

de fiscalização, no desempenho das respectivas 

funções, de modo independente, desempenham 

um papel “ombro a ombro” por forma a confe-

rir segurança à informação financeira preparada 

e apresentada pelo órgão de gestão. Estes três 

vértices equidistantes (gestão, órgão de fiscali-

zação e auditor) formam, o que se pode chamar 

por, um triângulo desafiante, em que cada um 

dos vértices actua de forma independente, entre 

si, mas que se auto desafia por forma a assegu-

rar a qualidade e transparência da informação 

financeira, que é prestada pela empresa aos in-

vestidores. 

 

Nessa vertente, de modo a enaltecer a referida 

transparência, é fundamental que cada um des-

tes intervenientes, para além de apresentar a sua 

opinião sobre a respectiva informação, possam 

igualmente comunicar com os respectivos in-

vestidores de forma livre de modo a permitir 

demonstrar como, cada um, exerceu as respecti-

vas funções, com o objectivo de transmitir a 

confiança pretendida. 

 

III - O Relatório de Auditoria  

ou Certificação legal das Contas 

 

É neste enquadramento que se pode verificar 

aquilo que, da perspectiva mais visível pelo 

mercado, se vai fazer sentir pela reforma ence-

tada no sector da auditoria. 

 

Com efeito, o reporte que os investidores esta-

vam habituados a receber dos auditores perma-

necia sem alterações relevantes desde, sensivel-

mente, o segundo quartel do seculo XX – aqui-

lo que constituía um formulário de CLC, bas-

tante padronizado.  



67 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

Este singelo documento, que na esmagadora 

maioria dos casos não ultrapassa as duas pági-

nas, seria o culminar de um trabalho de aplica-

ção de procedimentos de auditoria, corrobora-

dos por um conjunto relevante de testes, subs-

tantivos e de conformidade, com vistas a reco-

lha de prova de auditoria, suficiente e apropria-

da, inserido num planeamento de trabalhos, de-

senvolvido pelo auditor e consubstanciando na 

formulação de um conjunto de juízos profissio-

nais relativos às asserções contidas nas demons-

trações financeiras, da responsabilidade do ór-

gão de gestão, por forma a permitir obter uma 

conclusão sobre as desmonstrações financeiras 

como um todo. 

 

Tal conclusão, clara e inequívoca, é devidamen-

te expressa no referido documento. 

 

Porém, sem conceder neste objectivo de clareza 

quanto à conclusão inequívoca sobres as res-

pectivas demonstrações financeiras, pouco se 

sabe sobre como o auditor desenvolveu o seu 

trabalho na empresa em causa. 

 

O documento, muitas vezes visto como formu-

lário, não permite transparecer todo um con-

junto de tarefas e julgamentos sobre áreas críti-

cas que o auditor teve de efectuar para poder 

chegar à conclusão global que transmite. 

 

Nesse enquadramento, compreende-se que pos-

sa dar lugar a diferentes expectativas, formula-

das por terceiros, do que deveria ter sido o tra-

balho do auditor, do que foi efectivamente o 

trabalho do auditor e de como este, em cada 

momento, com toda a informação que recolheu, 

em cada data, pôde concluir, da forma como 

concluiu. Aquilo que há muito se designa, na 

linguagem anglo-saxónica, por expectation gap. 

 

Estas diferentes expectativas acabam por ser 

mais sentidas quando uma empresa entra em 

dificuldades financeiras, ou mesmo quando aca-

ba por colapsar. Neste cenário, a primeira per-

gunta que ocorre é saber onde andava o auditor. 

A título de exemplo, se o documento tivesse 

concluído que as contas estavam em conformi-

dade com o normativo aplicável, informação 

que decorreria da leitura do dito formulário e tal 

padrão não era diferente do texto do formulário 

utilizado pela empresa concorrente, que se man-

teve no mercado, então parece aparentar que 

nada teria sido detectado pelo auditor em cauda 

da empresa que colapsou. 

 

Será assim? Não existiriam diferenças? Será 

que o auditor desempenhou bem as suas fun-

ções? Como é que o auditor endereçou o risco 

subjacente? A auditoria significa confirmar a 

viabilidade da empresa? Todo este conjunto de 

perguntas são legítimas e geram, de facto, dife-

rentes expectativas de resposta. 

 

A informação que permite, muitas vezes, satis-

fazer a resposta a estas questões relevantes não 

está, desde logo, acessível aos investidores por-

que estes não recebem qualquer explicação so-

bre estas matérias, por parte do auditor, sendo 

antes confrontados com o tal singelo relatório 

que pouco contém sobre as mesmas. 

 

A alteração na forma de comunicação e a pres-

tação de informações que possa satisfazer estas 

necessidades formam, indubitavelmente, a mais 

importante revolução que se fará sentir no sec-

tor da auditoria. 

 

Esta revolução será sentida com os novos con-

teúdos definidos para a CLC que a reforma pre-

vê, permitindo assim, com este reforço de trans-

parência, contribuir para a incrementação da 

confiança dos investidores e um melhor enten-

dimento do trabalho do auditor3. 

 

O novo relatório deixa assim de ser um docu-

mento singelo e de alguma forma “hermético” e 

passa a ser um documento adaptado que permi-

te partilha de conhecimento do que foi a activi-

dade de auditoria em concreto, na entidade em 
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3- Além do desenvolvimento de conteúdos sobre a CLC, a nova legislação institui um relatório mais extenso, a ser elaborado pelo auditor a 
ser dirigido ao órgão de fiscalização (artigo 11º do Regulamento UE n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Abril). 
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causa, em função dos diferentes juízos que o 

auditor teve de formular especificamente para 

aquelas demostrações financeiras abrangidas 

pelo trabalho.  

 

Os Relatórios de Auditoria ou CLC passam a 

ser um instrumento que confere maior utilidade 

aos investidores e que não deve ser descurado 

na atenção que merece por parte destes. 

 

Importa, porém, ter em consideração que não é 

só ao auditor que compete apresentar informa-

ção que ajudem os investidores a melhor enten-

der o papel de actuação dos diferentes interve-

nientes e compreender a entidade. O órgão de 

gestão assistiu, igualmente, ao robustecimento 

dos conteúdos dos respectivos relatórios e con-

tas4. Incrementa-se igualmente a expectativa 

dos conteúdos que o próprio órgão de fiscaliza-

ção irá incluir no seu relatório, para explanar a 

actividades desenvolvida. 

 

É assim, no presente contexto, que surge o re-

forço, muito bem-vindo, dos conteúdos da CLC 

e a sua forma de apresentação. 

 

Importa, antes do mais, esclarecer os termos em 

que o documento deve ser intitulado – Relatório 

de Auditoria ou Certificação Legal das Contas. 

 

A legislação veio a clarificar esta matéria, pas-

sando a designar-se por “Certificação Legal das 

Contas” ao produto resultante da revisão (ou 

auditoria) às demonstrações financeiras que 

decorram de um dever legal ou estatutário5 e 

por “Relatório de Auditoria” à revisão (ou audi-

toria) às demonstrações financeiras que não 

resultem da lei mas sim de forma voluntária6. 

Clarificando este ponto, importa escalpelizar os 

novos conteúdos e a forma como estes se en-

contram organizados. 

 

IV – Conteúdos da Certificação  

legal das Contas ou Relatório  

de Auditoria 
 

A legislação aplicável (artigo 45º do EOROC) 

define os conteúdos que devem estar contidos 

na CLC. 

 

Temos, desde logo, as matérias identificadas no 

referido artigo bem como, uma disposição 

igualmente relevante, prevista na alínea 8 do 

artigo 45º do EOROC, que é a aplicação das 

Normas Internacionais de Auditoria (doravante 

“ISA”). 

 

Em concreto, passa a ser aplicável a ISA 700 – 

Formar uma Opinião e Relatar sobre Demons-

trações Financeiras e a ISA 701 – Comunicar 

Matérias Relevantes de Auditoria no Relatório 

do Auditor Independente. 

 

A adopção das ISAs é essencial para se com-

preender a interacção existente entre as disposi-

ções legais e estas normas, no sentido de as in-

terpretar como similares, complementares ou 

alternativas. 

 

O artigo 45º dos EOROC, que regula a CLC, 

visou transpor para a ordem jurídica interna 

disposição similares existente na Directiva co-

munitária.  

 

Nesse sentido, importa ter presente que o  

artigo 28º da Directiva n.º 2006/43/CE, com  

4- Reformulação dos conteúdos do Relatório de Gestão previstos no Código das Sociedades Comerciais bem como nas divulgações  
exigidas pelos normativos contabilísticos, seja as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) seja o Sistema de Normalização 
Contabilística Nacional 
 
5- Artigos 44º/4 e 45º do EOROC 
 
6- Artigo 45º/9 do EOROC  
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a redacção dada pela Directiva n.º 2014/46/UE, 

define os conteúdos mínimos que devem obede-

cer todas as CLC emitidas na União Europeia. 

No caso específico das Entidades de Interesse 

Público, o artigo 10º do Regulamento UE n.º 

537/2014, exige conteúdos adicionais. 

 

Tendo presente que a adopção das ISAs, na Eu-

ropa, carece ainda de um procedimento de im-

plementação, a ser desencadeado pela Comis-

são Europeia, não sendo assim, ainda, uma rea-

lidade comum, o legislador comunitário sentiu 

necessidade de, pelo menos na CLC, definir um 

enquadramento harmonizado. 

 

Para o efeito, socorreu-se de disposições simila-

res existentes no normativo internacional de 

auditoria, permitindo assim antecipar um regi-

me harmonizado, pelo menos no que toca ao 

produto final a apresentar pelo auditor, que é 

indubitavelmente o seu relatório. 

 

Assim se pode entender as diversas disposições 

como se irá demonstrar. 

 

Como Portugal decidiu, desde logo, adoptar as 

ISAs ao definir que “enquanto não forem adop-

tadas pela Comissão Europeia, as normas in-

ternacionais de auditoria são directamente 

aplicáveis”7, a matéria terá de ser devidamente 

enquadrada por forma a se poder compreender, 

em toda a plenitude, a referida aplicação. 

 

Ao ter sido transposto para o ordenamento jurí-

dico nacional os requisitos mínimos que devem 

de obedecer as CLC, através do EOROC, passa-

mos a ter uma situação de aplicação imperativa 

pelo que, no âmbito e alcance da ISA 700, pas-

sa a aplicar-se o seu parágrafo 50. 

 

Tal parágrafo refere que “se for exigido ao au-

ditor por lei ou regulamento de uma jurisdição 

específica que use um formato ou redacção es-

pecíficos no seu relatório, esse relatório só se 

deve referir às Normas Internacionais de Audi-

toria se incluir, no mínimo, todos os seguintes 

elementos…” (devidamente elencados). 

 

Assim, existem sempre duas fontes de regula-

mentação que importa considerar quanto aos 

conteúdos da CLC, a legislação nacional e as 

ISAs, que abordaremos em conjunto e por tema 

por forma a auxiliar a ilustração da respectiva 

aplicação. 

 

Comecemos pelo regime aplicável a todas as 

CLC e, subsequentemente, abordaremos o caso 

específico das PIE. 

 

IV.1 – Certificação legal das Contas  

 

Todas as CLC devem conter as seguintes com-

ponentes identificadas. 

 

a) Título 

O documento deve conter um título (ISA 

700.50.a), sendo que será CLC ou Relatório de 

Auditoria, conforme a natureza legal ou faculta-

tiva da revisão de contas efectuada (artigo 45º/1 

e 9 do EOROC). 

 

b) Destinatário 

O documento deverá ter um destinatário, con-

forme exigido pelas circunstâncias do trabalho 

(ISA 700.50.b). 

 

c) Identificação da entidade, contas  

e normativo contabilístico 

O relatório deve identificar a entidade cujas 

contas são objecto de revisão legal das contas, 

especificando as demonstrações financeiras ob-

jecto de auditoria com a respectiva data de refe-

rência e a estrutura de relato financeiro que se 

aplica8 (n.º 2/a do art.º 45º do EOROC e ISA 

700.50c/d). 

   O Reporte do Auditor : 69 

7- N.º 8 do artigo 45º dos EOROC, com a redacção dada pela Lei n.º 140/2015, de 7 de Setembro.  
 
8- Se as contas aplicam as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), se aplicam a Normas de Contabilidade e Relato Financeiro 
(NCRF) ou as NCRF para pequenas entidades (NCRF-PE) ou qualquer outro relato financeiro aplicável. 
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d) Opinião 

O relatório deve ter uma secção de opinião que 

contenha a expressão de uma opinião sobre as 

demonstrações financeiras (ISA 700.50/c e n.º 

2/c do artigo 45º do EOROC).  

 

A secção da opinião passa a figurar no início do 

documento, ao contrário do que era apresentado 

no modelo até então seguido. Efectivamente, o 

leitor acede de forma imediata à opinião de au-

ditoria. 

 

A opinião pode ser emitida com ou sem reser-

vas, ou constituir uma opinião adversa. Quando 

não for possível emitir uma opinião, a forma 

será de “escusa de opinião”. 

 

Com efeito, nos termos do art.º 45/4 do 

EOROC, o revisor deve “escusar-se, de forma 

fundamentada, a emitir opinião de auditoria e 

declarar a impossibilidade de certificação legal 

de contas quando conclua ser inexistente, ser 

significativamente insuficiente ou ter sido ocul-

tada matéria de apreciação, só podendo emitir 

certificação legal de contas em data posterior 

caso as contas sejam entretanto disponibiliza-

das e supridas as insuficiências identificadas 

aquando da escusa”. 

 

Fica assim também clarificada a possibilidade 

de voltar a emitir nova CLC, caso tenham sido 

supridas as limitações que levaram o auditor a 

não poder emitir opinião. Até então existiam 

dúvidas quanto ao conceito de “certificação 

legal das contas com escusa de opinião” e 

“impossibilidade de certificação legal das con-

tas”, com especial enfoque no facto de, ao ser 

ter emitido uma “certificação legal as contas”, 

mesmo sob a forma de escusa de opinião, não 

poder ser emitida nova “certificação legal das 

contas”, tendo em conta o facto de esta ser do-

tação de fé pública não poder assim ser altera-

da, situação que também foi revogada. 

A opinião versa sobre “i) se as contas dão uma 

imagem verdadeira e apropriada, de acordo 

com a estrutura de relato financeiro aplicável; 

ii) se for caso disso, se as contas cumprem os 

requisitos legais” (art.º 45/c do EOROC). 

 

e) Bases para Opinião 

Quando aplicável, deve ser apresentada uma 

secção de Bases para Opinião com reservas (ou 

Opinião Adversa) (ISA 700.50g). 

 

Quando a opinião é modificada, aplica-se a ISA 

705 - Modificações à Opinião no Relatório do 

Auditor Independente sendo divulgado, no do-

cumento, uma fundamentação para a modifica-

ção de opinião apresentada, identificando-se 

todas as circunstâncias que levam o auditor a 

não poder concluir que as demonstrações finan-

ceiras dêem uma imagem verdadeira e apropria-

da. 

 

f) Ênfase e Outras Matérias 

Em paralelo, o documento deve descrever 

quaisquer outras questões para as quais o revi-

sor deva chamar a atenção, sob a forma de ênfa-

se, sem que tal qualifique a opinião de auditoria 

(art.º 45º/d do EOROC). 

 

A necessidade de emitir ênfases é regulada pela 

ISA 706 – Parágrafos de ênfases e Parágrafos 

de Outras Matérias no Relatório do Auditor 

Independente. 

 

Importa clarificar que as ênfases são matérias 

que “no julgamento do auditor, é de importân-

cia tal que é fundamental para a compreensão 

das demonstrações financeiras por parte dos 

utilizadores” (ISA 706.7a). 

 

A inclusão de informações como ênfases é pos-

sível desde que “não seja exigido ao auditor 

que modifique a opinião” de acordo com a ISA 

706 ou que, quando se aplica a ISA 701, a  
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matéria não for determinada como “uma maté-

ria relevante de auditoria” a incluir no relatório 

do auditor (retomaremos este tema adiante). O 

objectivo é clarificar o que se deve incluir em 

cada secção e não se suscitar dúvidas ao leitor 

da clareza da opinião a apresentar. 

 

Adicionalmente, podem existir aquilo que se 

designam por “outras matérias”, isto é situa-

ções que “não as matérias que estão apresenta-

das ou divulgadas nas demonstrações financei-

ras que, no seu julgamento, [seja]  relevante 

para a compreensão da auditoria, da responsa-

bilidades do auditor ou do seu relatório por 

parte dos utilizadores”, desde que, “não seja 

proibido por lei ou regulamento e, quando apli-

cável a ISA 701, a matéria não for determinada 

como uma matéria relevante de auditoria a in-

cluir no relatório do auditor” (ISA 706.10).  

 

Estas “outras matérias” devem ser claramente 

distinguíveis de ênfases, numa secção separada 

com o título apropriado (ISA 706.11) e não ser 

deve confundir como “matérias relevantes de 

auditoria” (ISA 701).   

 

g) Âmbito da Revisão legal das Contas 

O documento deve incluir uma descrição do 

âmbito da revisão legal das contas onde se iden-

tifique, no mínimo, as normas de auditoria se-

gundo as quais foi realizada (n.º 2/b do artigo 

45º do EOROC). No caso em apreço a revisão 

legal das contas, em Portugal, para as auditorias 

sobre as demostrações financeiras que iniciaram 

o período contabilístico em, ou após 1 de Janei-

ro de 2016, deve ser efectuada de acordo com 

as normas internacionais de auditoria, tal como 

emitidas pelo International Auditing and Assu-

rance Standards Board (IAASB). 

 

h) Declaração e Independência 

O documento deve conter uma declaração de 

que o auditor é independente da entidade, nos 

termos dos requisitos éticos relevantes relativos 

à auditoria, e que cumpriu com as restantes res-

ponsabilidades, de acordo com esses requisitos 

(ISA 700.50.e). Tal declaração deve identificar 

a jurisdição de origem dos requisitos éticos re-

levantes (Portugal sendo o caso) ou referir-se ao 

Código do IESBA9. 

 

i) Continuidade da empresa Auditada 

O documento deve igualmente “incluir uma 

declaração sobre qualquer incerteza material 

relacionada com acontecimentos ou condições 

que possam suscitar dúvidas significativas so-

bre a capacidade da entidade para dar conti-

nuidade às suas actividades” (art.º 45/2/f do 

EOROC). 

 

A ISA 700.50.f também se refere à necessidade 

de uma secção que aborde a mesma temática, 

porém refere “se for aplicável”. 

 

Quer uma disposição, quer outra, não são dife-

rentes e traduzem exactamente a mesma reali-

dade. 

 

Com efeito, não é exigível que a revisão legal 

das contas ateste a viabilidade da empresa. O 

artigo 44º/5 do EOROC é peremptório ao afir-

mar que “a revisão legal das contas não inclui 

uma garantia quanto à viabilidade futura da 

entidade auditada, nem quanto à eficiência ou 

eficácia como que o órgão de administração 

conduziu as actividades da entidade auditada.” 

Sendo assim importa analisar o objectivo da 

referida alínea f) do n.º 2 do artigo 45º do 

EOROC, supra citada, a propósito do tema da 

continuidade a inserir no documento. 

 

Se analisarmos atentamente a referida disposi-

ção, essa não é diferente do preconizado na ISA 

570 – Continuidade.  
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9- International Ethics Standard Board for Accountants 
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Esta norma aborda a responsabilidade do audi-

tor no âmbito de uma auditoria de demonstra-

ções financeiras no que respeita à continuidade, 

da entidade auditada, e as implicações no rela-

tório do auditor. 

 

Os objectivos da norma são claros. De um lado, 

obter prova de auditoria suficiente e apropriada 

do uso adequado, pela gerência, do pressuposto 

da continuidade e, de um outro, concluir, com 

base nessa prova, se existe “uma incerteza ma-

terial relacionada com acontecimentos que co-

loquem dúvidas significativas sobre a capaci-

dade da entidade para prosseguir em continui-

dade” e, finalmente, “reportar de acordo com 

esta ISA [570]”. 

 

Assim, os conceitos são os mesmos, partilhando 

objectivos comuns, visando a Directiva (que foi 

transposta para o ordenamento jurídico nacio-

nal) antecipar, no tempo, a obrigação de reporte 

em toda a União Europeia deste importante te-

ma, conferindo por isso um grau mínimo de 

harmonização10. 

 

Não se pretendeu, como a ISA também não pre-

tende, que seja atestada uma declaração de via-

bilidade, como comprova a disposição supra 

citada do artigo 45 do EOROC11. 

 

Assim, o reporte será sempre na exacta medida 

de existir tais “incertezas materiais”. Caso não 

existam, não se aplica o reporte, não deixando 

porém de ser mencionado que faz parte das res-

ponsabilidades do auditor aferir se existem tais 

incertezas, na secção dedicada às suas responsa-

bilidades.  

 

Caso se entendesse que o auditor teria de atestar 

a continuidade, dando uma opinião expressa 

sobre a mesma, então estaríamos em contradi-

ção com a própria lei e o que esta define, neste 

capítulo específico, sobre os objectivos da revi-

são legal das contas. 

 

Sendo um tema sensível, importa tomar em 

consideração alguns aspectos complementares. 

 

A aferição da aplicação do princípio da conti-

nuidade deve ser efeito, desde logo, pela gerên-

cia ou órgão de gestão. Assim o exige o norma-

tivo contabilístico, seja nacional (ponto 2.2.1 do 

anexo ao Sistema de Normalização Contabilísti-

ca12) seja internacional (Norma Internacional de 

Contabilidade “IAS” n.º 1, parágrafo 25). 

 

O normativo contabilístico nacional estabelece 

que o “órgão de gestão deve, em geral, divul-

gar as incertezas materiais relacionadas com 

acontecimentos ou condições que possam lan-

çar dúvidas significativas acerca da capacida-

de da entidade em prosseguir como uma enti-

dade em continuidade.”. Situação similar se 

aplica no normativo internacional (IAS 1.25). 

 

Quando as demostrações financeiras não sejam 

preparadas no pressuposto da continuidade, es-

se facto deve ser igualmente divulgado, junta-

mente com os fundamentos pelos quais as de-

mostrações financeiras foram preparadas e a 

razão por que a entidade não é considerada co-

mo estando em continuidade. 

 

É, neste preciso contexto, que melhor se enten-

de o que se espera do auditor. 

 

Com base na prova de auditoria recolhida, se as 

demonstrações financeiras foram preparadas no 

pressuposto da continuidade mas, no julgamen-

to do auditor, o uso pela gerência desse pressu-

posto não é apropriado, o auditor deve exprimir 

uma opinião adversa (ISA 570.21). Neste caso 

extremo, tal matéria deve ser inscrita na secção 

das bases para emissão da opinião adversa e 

10- Independentemente de os Estados-membros terem adoptado as ISAs ou antecipando, nessa parte, uma futura decisão da Comissão 
Europeia em adoptar as ISAs. 
 
11- Com igual destaque no artigo 25º-A da Directiva 206/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 
 
12- Decreto-Lei n.º158/2009, de 13 de Julho. 
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não em secção autónoma sobre o tema da conti-

nuidade (ISA 700.50.g). 

 

Se o uso do pressuposto da continuidade for 

apropriado mas existir uma incerteza material e, 

cumulativamente, for feita divulgação apropria-

da da incerteza material nas demonstrações fi-

nanceiras, o auditor deve expressar uma opinião 

não modificada, mas deve inserir em secção 

separada no seu relatório uma chamada de aten-

ção para a nota nas demonstrações financeiras 

sobre esta matéria e, também, “mencionar que 

esses acontecimentos ou condições indicam que 

existe uma incerteza material que pode colocar 

dúvidas significativas sobre a capacidade da 

entidade em prosseguir em continuidade e que 

a sua opinião não é modificada com respeito a 

essa matéria” (ISA 570.22). 

 

Atente-se que no que respeita à própria nota das 

demonstrações financeiras, onde o órgão de 

gestão deve apresentar esta matéria, o auditor 

deve analisar se a mesma “divulga claramente 

que existe incerteza material relacionada com 

acontecimentos ou condições que podem colo-

car dúvidas significativas sobre a capacidade 

da entidade em prosseguir em continuidade e 

que, por isso, a entidade poderá não ser capaz 

de realizar os seus activos e liquidar os seus 

passivos no âmbito norma da actividade” e, 

também se as desmonstrações financeiras 

“descrevem adequadamente ou acontecimentos 

ou circunstâncias que podem colocar dúvidas 

significativas sobe a capacidade da empresa 

em prosseguir em continuidade e os planos da 

gerência para tratar esses acontecimentos ou 

condições.” (ISA 570.19). 

 

Caso o uso do pressuposto da continuidade te-

nha sido apropriado, mas existe uma incerteza 

material e não tenha sido feita divulgação apro-

priada da mesma nas demonstrações financei-

ras, o auditor deve expressar uma opinião com 

reservas ou uma opinião adversa, conforme o 

caso, de acordo com a ISA 705 e, na secção do 

relatório “Bases para Opinião com Reservas 

(ou Adversa se for esse o caso13), mencionar 

que existe uma incerteza material que pode co-

locar dúvidas significativas sobre a capacidade 

da entidade para prosseguir em continuidade e 

que as demonstrações financeiras não divul-

gam a matéria de forma apropriada. 

 

Como se verifica, dependendo das circunstân-

cias, existindo incertezas materiais, o auditor 

menciona este tema na secção que for aplicável, 

ou na secção das Bases para emissão da Opini-

ão (com Reservas ou Adversa) ou em secção 

autónoma, no tema da continuidade, se não for 

matéria que modifique a sua opinião.  

 

Num caso extremo, se as demonstrações finan-

ceiras tiverem sido preparadas usando o pressu-

posto da continuidade mas, no julgamento do 

auditor, “o uso pela gerência desse pressuposto 

não é apropriado, o auditor deve expressar 

uma opinião adversa” (ISA 570.21) 

 

Foi exactamente tendo presente estas diferentes 

possibilidades que o legislador optou por uma 

redacção mais abrangente, sem impor que tal 

“declaração”, quando aplicável, fosse contem-

plada em alguma secção específica já que tal 

dependeria da situação com que o auditor se 

confrontasse. 

 

j) Relatório de Gestão 

O relatório deve igualmente incluir, “com base 

nos trabalhos realizados durante a revisão le-

gal das contas: i) parecer sobre a coerência do 

relatório de gestão com as contas do mesmo 

período e sobre a sua elaboração de acordo 

com os requisitos legais e ii) declarar se foram 

identificadas incorrecções materiais no relató-

rio de gestão e, em caso afirmativo, indicação 

sobre a natureza de tais incorrecções” (artigo 
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13- Nas situações em que esta ausência seja de tal forma perversiva que coloque em causa a imagem verdadeira e apropriada das  
demonstrações financeiras.  
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45º/2/e do EOROC e ISA 700.50.i)14.  

 

O relatório de gestão é um documento onde a 

gerência tem oportunidade de explanar o seu 

ponto de vista e a sua posição de análise e justi-

ficação quanto à performance da empresa, es-

tratégia seguida, riscos que incorreu e forma de 

gerir os mesmos, entre outros aspectos defini-

dos pelo enquadramento que regula os conteú-

dos do relatório de gestão.15 

 

Decorrente dos trabalhos realizados durante a 

revisão legal das contas, trabalhos esses defini-

dos pelo normativo aplicável aos procedimentos 

de auditoria, neste caso as ISA (que abrangeram 

as demonstrações financeiras), o auditor recolhe 

um conjunto de informação que permite, a par-

tir dessa informação, analisar se o que é trans-

mitido pela gestão é coerente com o que lhe foi 

dado a observar.  

 

Na primeira parte, o auditor verifica assim a 

conformidade entre a informação financeira 

transmitida no relatório de gestão e a informa-

ção apresentada nas desmonstrações financeiras 

auditadas, situação que já se encontrava previs-

to no normativo até então vigente. 

 

Situação nova decorre da análise de cumpri-

mento dos requisitos aplicáveis aos relatórios 

de gestão. 

 

Nesse contexto, o auditor analisa se a gestão 

endereça adequadamente os requisitos quanto 

aos conteúdos que são exigidos pelo normativo 

que regula a elaboração do relatório de gestão 

(teste de cumprimento) e, simultaneamente, 

afere se a informação transmitida é consistente 

com as contas bem como compatível com a in-

formação que o auditor foi recolhendo, da mes-

ma gestão e da empresa, ao longo dos trabalhos 

de revisão legal das contas16.  

Porém, além de um trabalho de verificação se a 

gestão endereçou todos os pontos exigidos (tipo 

check list), bem como a coerência dos respecti-

vos conteúdos em função do que a lei determi-

na, face ao conhecimento adquirido durante os 

trabalhos de revisão legal das contas, não se 

exigem testes específicos adicionais, face ao 

trabalho de auditoria já realizado, isto é, não se 

exige qualquer trabalho que poderia ser enten-

dido como uma “auditoria de gestão”.  

 

Este aspecto, se não for devidamente tomado 

em consideração, pode ser matéria susceptível 

de gerar diferentes expectativas, especialmente 

em situações em que a gestão possa ter sido 

parca na explanação da sua estratégia e apresen-

tação da sua performance, mas deu resposta a 

todos os requisitos exigíveis e, alguém interes-

sado, gerar a expectativa de que tal informação 

teria sido insuficiente.  

 

Quem determina essa suficiência ou insuficiên-

cia do requisito, quando é dado cumprimento ao 

mesmo? Como se pode aferir tal completude? 

Em muitos casos, as divulgações contidas nas 

demonstrações financeiras, essas sim objecto de 

auditoria, asseguram esse requisito, pelo que a 

expectativa face ao trabalho do auditor é anali-

sar se a informação que a gestão transmite não é 

distorcida ou antagónica face ao que está paten-

te nas contas.  

 

Numa legislação que procura maior transparên-

cia e obviar ao gap de expectativas, sem sombra 

de dúvida, que teve o cuidado de iniciar esta 

nova exigência com a frase de que tal será efec-

tuado “com base nos trabalhos realizados du-

rante a revisão legal das contas” e não de 

quaisquer outros trabalhos.  

 

O artigo 34º/1/b da Directiva 2013/44/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 

14- Esta mesma disposição encontra-se igualmente replicada na alínea e) do número 3 do artigo 451º do Código das Sociedades  
Comerciais, constituindo assim mais uma fonte de regulação destas matérias. 
 
15- Artigos 66º (contas individuais) e 508º-C (contas consolidadas), ambos do Código das Sociedades Comerciais.  
 
16- Estes procedimentos são efectivamente desenvolvidos pela ISA 720 – As Responsabilidades do auditor Relativas a Outra Informação.  



75 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

Junho de 201317, é mais explícito e clarificador 

referindo mesmo que o auditor “indica se, ten-

do em conta o conhecimento e a apreciação da 

empresa e do seu ambiente que obteve durante 

a auditoria, identificou incorreções materiais 

no relatório de gestão, e dá indicações quanto 

à natureza de tais incorreções”. 

 

Esse é, indubitavelmente, o que se pretende do 

auditor neste capítulo concreto. 

 

k) Relatório do Governo das Sociedades 

O artigo 45º/2/h define que o auditor inclua, se 

aplicável18, “parecer sobre o conteúdo do rela-

tório de governo das sociedades”. 

 

Sobre a mesma matéria, existe uma disposição 

que densifica o que se pretende do auditor e 

que, verdadeiramente, constitui a transposição 

para o direito português de requisitos comunitá-

rios nesta vertente19. 

 

Neste aspecto preciso, pretende-se que o auditor 

ateste se o relatório do governo das sociedades 

inclui os elementos exigíveis nos termos do 

artigo 245.º-A do Código dos Valores Mobiliá-

rios bem como que seja dado “parecer sobre o 

cumprimento das alíneas c), d), f), h), i) e m) do 

mesmo artigo”. 

 

O cumprimento das alíneas em causa não é 

mais do que a verificação se as mesmas são 

divulgadas e se são coerentes com a informação 

que resultou dos trabalhos de revisão legal das 

contas. 

 

A informação exigida pela alínea c) do referido 

artigo é sobre “participações qualificadas no 

capital da sociedade”. Essa informação é divul-

gada pela gestão tal como foi recebida pelos 

accionistas e decorrente do cumprimento, por 

estes, do artigo 16º do Cód.VM ou do artigo 

448º do Código das Sociedades Comerciais.  

O conhecimento desta informação, pelo auditor, 

decorre dos elementos que este tem de recolher 

para aferir da identificação de partes relaciona-

das, no decurso dos seus trabalhos de auditoria. 

Pelo que a verificação do cumprimento deste 

requisito é igualmente compatível com a verifi-

cação da consistência desta informação com 

aquilo que lhe foi dado a conhecer no âmbito do 

seu trabalho. 

 

No que se refere às seguintes alíneas contem-

pladas o auditor analisa se o órgão de gestão 

presta informação no relatório do governo das 

sociedades e verifica: 

 “Eventuais restrições em matéria de direito 

de voto, tais como limitações ao exercício do 

voto dependente da titularidade de um nú-

mero ou percentagem de acções, prazos im-

postos para o exercício do direito de voo ou 

sistemas de destaque de direitos de conteúdo 

patrimonial” (artigo 245-A/1/f do Cód.VM). 

 “Regras aplicáveis à nomeação e substitui-

ção dos membros do órgão de administra-

ção e à alteração dos estatutos da socieda-

de” (artigo 245º-A/1/h do Cód.VM); 

 “Poderes do órgão de administração, nome-

adamente no que respeita a deliberação de 

aumento de capital” (artigo 245º-A/1/i do 

Cód.VM); 

 

Trata-se de informação que decorre necessaria-

mente dos Estatutos da sociedade e que estão, 

inerentemente, no âmbito dos trabalhos do audi-

tor, tendo em conta o conhecimento que este 

tem de adquirir sobre o funcionamento da em-

presa, pelo que o auditor pode testar a corres-

pondência da mesma com os documentos de 

suporte que recolheu. 

 

No que diz respeito à alínea m) do artigo 245.º-

A do Cód.VM, o órgão de gestão deve apresen-

tar no seu relatório de governo das sociedades 

uma descrição dos “principais elementos dos 
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17- Disposição que se pretendeu transpor para o direito nacional nas referências citadas (EOROC e Código das Sociedades Comerciais). 
 
18- Nem todas as entidades estão sujeitas ao dever de publicação do relatório de governo das sociedades (artigo 245º-A do Código dos 
Valores Mobiliários, doravante Cód.VM). 
 
19- Em concreto o artigo 451º do Código das Sociedades Comerciais. 
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sistemas de controlo interno e de gestão de  

risco implementados pela sociedade relativa-

mente ao processo de divulgação de informa-

ção financeira”. 

 

Tratando-se de informação meramente descriti-

va, compete ao auditor verificar se a 

“descrição” corresponde, de facto, ao que o 

mesmo auditor verificou no âmbito dos seus 

trabalhos de auditoria. Os trabalhos de auditoria 

exigem que o auditor obtenha um conhecimento 

do controlo interno (ISA 315.11). 

 

O parecer a emitir não constitui assim uma 

apreciação sobre a eficácia ou eficiência do pro-

cesso de controlo interno sobre o sistema de 

divulgação de informação financeira, não cor-

respondendo assim ao que se possa ser designa-

do por uma “auditoria ao sistema de controlo 

interno do reporte financeiro” exigível, por 

exemplo, para as instituições financeiras ou 

mesmo o que é exigível no mercado americano, 

designado por ICOFR (Internal Control Over 

Financial Reporting)20. 

 

Assim, todos os itens onde se exige uma verifi-

cação do auditor não se exige trabalho adicional 

já que tal verificação decorre do conhecimento 

adquirido no âmbito do desenvolvimento dos 

trabalhos de revisão legal das contas e não de 

qualquer outro trabalho adicional especial. 

 

l) Descrição das responsabilidades  

da gerência e órgão de fiscalização 

A ISA 700.50.j exige que seja prestada 

“informação sobre as responsabilidades da 

gerência pela preparação das desmonstrações 

financeiras e uma identificação dos indivíduos 

responsáveis pela supervisão do processo de 

relato financeiro”. 

 

Em concreto o documento deve identificar a 

responsabilidade do órgão de gestão, pela pre-

paração das demonstrações financeiras21 e a 

responsabilidade do órgão de fiscalização pela 

“fiscalização da eficácia do sistema de controlo 

de qualidade interno e de gestão do risco e, se 

aplicável de auditoria interna, no que respeita 

ao processo de preparação e divulgação de 

informação financeira” 22 . 

 

m) Descrição das responsabilidades  

do auditor/revisor  

A ISA 700.50.k exige que seja divulgada uma 

referência às ISA e à lei ou regulamento e uma 

descrição das responsabilidades do auditor nu-

ma auditoria de demonstrações financeiras ou 

revisão legal das contas. 

 

Deve ser declarado os objectivos do auditor em 

a) obter segurança razoável sobre se as demons-

trações financeiras como um todo estão isentas 

de distorções materiais, devido a fraude ou erro 

e emitir relatório que inclua a sua opinião, b) 

que garantia razoável é um nível de garantia 

elevado, mas “não é uma garantia que assegure 

que uma auditoria efectuada de acordo com as 

ISA detecte sempre uma distorção material 

quando exista; c) que as distorções podem re-

sultar de fraude ou erro e descrever que são ma-

teriais se, individualmente ou em conjunto, 

houver expectativa de que tais distorções pos-

sam razoavelmente influenciar as decisões eco-

nómicas dos utilizadores tomadas na base des-

sas demostrações financeiras (ISA 700.38). 

 

O auditor apresenta ainda uma informação mais 

desenvolvida das suas responsabilidades por 

cada tópico relevante de áreas de auditoria (ISA 

700.39 e 40). 

 

n) Nome do auditor e assinatura 

Além da identificação e do local onde está  

estabelecido o revisor oficial de contas ou a 

20- Exigido para determinadas entidades registadas na SEC, conforme secção n.º 404 do Sarbanes-Oxley Act e cujo trabalho do auditor 
encontra-se definido na Norma de Auditoria emitida pelo US PCAOB n.º 5 (AS 5). 
 
21- Artigo 65º do Código das Sociedades Comerciais. 
 
22- Alínea c) do artigo 3º da Lei n.º 148/2015, de 9 de Setembro. 
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a sociedade de revisores oficiais de contas 

(artigo 45.º/1/g, ISA 700.50.n), deverá sempre 

igualmente identificado o revisor que subscreve 

o relatório de auditoria ou CLC, excepto se a 

CMVM determinar que a identificação do sócio 

responsável poder ocasionar uma ameaça imi-

nente e significativa para a sua segurança pes-

soal (artigo 128º do EOROC e ISA 700.50.l e 

m). 

 

IV.2 – Certificação legal das Contas  

de PIE 

 

As CLC de Entidades de Interesse Público de-

vem conter, adicionalmente, os conteúdos defi-

nidos pelo artigo 10º do Regulamento UE n.º 

537/2014 do Parlamento Europeu e do Conse-

lho, de 16 de Abril que se apresentam detalha-

dos. 

 

a) Órgão que nomeou o Revisor Oficial  

de Contas 

A CLC deve conter o nome do órgão que no-

meou o auditor (artigo 10º/1/a) que, nos termos 

gerais, será a Assembleia Geral ou, nos casos 

particulares de organismos de Investimento  

Colectivo, a sociedade gestora. 

 

b) Data de nomeação e período de exercício 

Considerando que a legislação impõem uma 

rotação dos auditores de PIE, passou a ser obri-

gatório a indicação da data de nomeação bem 

como o período de mandato, ininterrupto, inclu-

indo renovações e reconduções anteriores do 

revisor oficial de contas ou sociedade de reviso-

res oficiais de contas, conforme seja o caso 

(artigo 10º/1/b). 

 

c) Matérias Relevantes de Auditoria 

Como factor inovador, bastante relevante, a 

legislação passou a exigir que seja apresentada: 

“uma descrição dos riscos de distorção materi-

al mais significativos, incluindo os riscos apu-

rados de distorção material devido a fraude; 

uma síntese da resposta do revisor a esses ris-

cos; e se relevante, as observações fundamen-

tais que possam ter surgido em relação a esses 

riscos (artigo 10º/c e ISA 700.50.h). 

 

A mesma disposição legal acrescenta ainda que, 

caso seja relevante para tais informações, no 

que se refere a cada risco avaliado de distorção 

matéria o auditor pode incluir uma referência 

para as divulgações relevantes incluídas nas 

demonstrações financeiras. 

 

Todo este tema foca-se no conceito de “riscos 

de distorção material”. Trata-se indubitavel-

mente, da matéria central em que uma auditoria 

assenta. Efectivamente, as normas inerentes aos 

procedimentos de auditoria a seguir (ISA 300 a 

ISA 450) debruçam exactamente sobre os riscos 

e as respostas, pelo auditor, aos riscos avalia-

dos. 

 

Quando se fala em riscos, há que distinguir ris-

cos de negócio, que qualquer entidade auditada 

enfrenta, de riscos de auditoria. 

 

O risco de negócio é o risco resultante das con-

dições, acontecimentos, circunstâncias, acções 

ou inacções significativas que possam alterar 

adversamente a capacidade de uma empresa 

para atingir os seus objectivos e executar as 

suas estratégias, ou para fixar objectivos e es-

tratégias apropriados (ISA 315.4.d). 

 

O risco de auditoria é a susceptibilidade de um 

auditor expressar uma opinião de auditoria e ela 

revelar-se inapropriada quando as demonstra-

ções financeiras estão materialmente distorci-

das. O risco de auditoria é uma função dos ris-

cos de distorção material e do risco de detec-

ção (ISA 200.13m).  

 

São sobre este último que a norma impõe a di-

vulgação por parte do auditor. Porém, não são 

todos os riscos de distorção material. 

 

Um risco significativo (no contexto de audito-

ria) corresponde a um risco de distorção materi-

al identificado e avaliado que, no julgamento do 
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auditor, exige uma consideração especial no 

âmbito da auditoria (ISA 315.4.d). 

 

A distorção corresponde a uma diferença entre 

a quantia relatada, classificação, apresentação 

ou divulgação de um item das demonstrações 

financeiras e o que o normativo aplicável exige 

sobre essa mesma quantia, classificação apre-

sentação ou divulgação. As distorções podem 

resultar de erro ou fraude (ISA 450.4). O que 

distingue a fraude do erro assenta no facto de se 

saber se a acção subjacente, que resulta na dis-

torção das demonstrações financeiras, foi uma 

acção intencional ou não intencional (ISA 

240.2). 

 

Assim, independente de a natureza da distorção 

ser intencional (fraude) ou não intencional 

(erro), o objectivo é, em primeiro lugar, identi-

ficar, desde logo, os riscos de distorção material 

e, destes, os mais significativos e, em última 

linha, os que mais atenção despertaram junto do 

auditor. 

 

Dos diversos riscos de distorção material, que o 

auditor toma em consideração para executar a 

auditoria, existe assim um subconjunto que se 

podem definir por significativos.  

 

Neste contexto, importa analisar se este concei-

to é diferente do conceito que é utilizado na 

ISA 701 – Comunicar Matérias Relevantes de 

Auditoria no Relatório do Auditor Independen-

te, sob o tema “matérias relevantes de audito-

ria”. 

 

O conceito de “matérias relevantes de audito-

ria” consiste nas “matérias que, no julgamento 

profissional do auditor foram as de maior rele-

vância na auditoria das demonstrações finan-

ceiras do período corrente. As matérias rele-

vantes de auditoria são seleccionadas das ma-

térias objecto de comunicação com os órgãos 

de governação” (IAS 701.8). 

O auditor deve determinar, a partir das matérias 

objecto de comunicação com os encarregados 

da governação23, aquelas que lhe exigiram uma 

atenção especial na execução da auditoria. Para 

fazer essa determinação, o auditor deve ter em 

consideração: a) áreas avaliadas de risco eleva-

do de distorção material, ou riscos significati-

vos identificados de acordo com a ISA 310; b) 

julgamentos significativos do auditor relativos a 

áreas das demonstrações financeiras que envol-

veram julgamentos significativos da gerência, 

incluindo estimativas contabilísticas que te-

nham sido identificadas como tendo uma eleva-

da incerteza de estimação; c) o efeito na audito-

ria de acontecimentos e transacções significati-

vas que ocorreram durante o período (ISA 

701.9). 

 

O auditor avalia assim, das matérias inerentes a 

riscos de distorção material, as que foram de 

maior importância na auditoria das demonstra-

ções financeiras do período corrente e, por isso, 

são “matérias relevantes de auditoria” (ISA 

701.10). 

 

O processo de tomada de decisão, para determi-

nar “matérias relevantes de auditoria”, está 

concedido para seleccionar um “número peque-

no de matérias de entre as matérias comunica-

das aos encarregados de governação”, basea-

das no julgamento do auditor acerca de quais as 

matérias que foram mais importantes na audito-

ria das demonstrações financeiras do período 

corrente (ISA 701.A9). 

 

O auditor pode desenvolver uma posição preli-

minar na fase de planeamento acerca das maté-

rias que provavelmente serão áreas de atenção 

significativas na auditoria e, assim, poderem ser 

matérias relevantes de auditoria, e pode partilhá

-las com os encarregados da governação aquan-

do da discussão do âmbito e calendários da au-

ditoria (ISA 260). Contudo a determinação das 

matérias relevantes de auditoria é baseada nos 

23- A ISA 260.15 e ISA 260.A12 exigem que o auditor comunique com os encarregados da governação acerca dos riscos significativos que 
identificou. 
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resultados, concretos, da auditoria ou na prova 

obtida durante a auditoria (ISA 701.A16), sen-

do por conseguinte específica e concreta em 

cada entidade e em cada ano. 

 

Para aferir as matérias que exigem atenção es-

pecial do auditor, este foca-se na natureza das 

matérias comunicadas aos encarregados de go-

vernação que estão ligadas a matérias divulgas 

nas desmonstrações financeiras e que se preten-

de que reflictam áreas de auditoria que possam 

ser de particular interesse para os utilizadores. 

Como as considerações estão inter-relacionadas 

(por exemplo as áreas avaliadas de risco eleva-

do de distorção material ou risco significativos 

com os julgamentos do auditor relativos a áreas 

das desmonstrações financeiras que envolvam 

julgamento significativo da gerência, incluindo 

estimativas contabilísticas que tenham sido 

identificadas como tendo uma elevada incerteza 

de estimação, previstos na ISA 701.9, podem 

também ser identificadas como riscos significa-

tivos), a aplicabilidade de mais do que uma 

consideração a uma matéria comunicada com 

os encarregados da governação, “pode aumen-

tar a probabilidade de o auditor considera essa 

matéria como matéria relevante de audito-

ria” (ISA 701.A17). 

 

Podem ainda existir outras matérias comunica-

das aos encarregados de governação que exijam 

atenção especial do auditor e que, por isso, po-

dem ser consideradas matérias relevantes de 

auditoria. Essas matérias podem incluir, por 

exemplo, áreas relevantes para a auditoria que 

podem não ser exigidas divulgações nas de-

monstrações financeiras, como sejam a imple-

mentação e um novo sistema informático (ou 

uma alteração significativa a este) passando a 

ser, no período, uma área de atenção especial 

do auditor, em particular se essa mudança teve 

um efeito significativo na estratégia de audito-

ria ou está relacionada com um risco significati-

vo (ISA 701.A18).  

 

Convém ter porém presente que, do resultado 

final, apenas serão um subconjunto menor que, 

efectivamente, revelem interesse para os utentes 

das demostrações financeiras. 

 

Assim, a obrigação de divulgação das matérias 

relevantes de auditoria, prevista na ISA 

700.50.h é similar à obrigação de divulgação 

prevista no artigo 10º/c do Regulamento Euro-

peu acima referido. 

 

d) Eficácia da auditoria em detecção  

de irregularidades 

O auditor deve proporcionar uma explicação de 

em que medida a revisão legal de contas foi 

considerada eficaz na detecção de irregularida-

des, incluindo fraudes (artigo 10º/d). 

 

Como se verificou supra, a auditoria procura 

endereçar os riscos de distorção das demonstra-

ções financeiras, sejam elas provindas de erro 

ou fraude. Tomando por base que uma distor-

ção é, efectivamente, uma “irregularidade”, o 

que se pretende é aferir em que medida a  

auditoria pode ser considerada eficaz nesse pro-

pósito. 

 

Este tema remete-nos para os objectivos gerais 

do auditor independente e condução e uma au-

ditoria de acordo com as normas internacionais 

de auditoria (ISA 200) e as responsabilidades 

do auditor relativas a fraude numa auditoria de 

demonstrações financeiras (ISA 240). 

 

Numa auditoria ou revisão legal das contas, o 

auditor deve manter cepticismo profissional ao 

longo de todo o seu trabalho, reconhecendo a 

possibilidade que possa existir uma distorção 

material devido a fraude, não obstante a sua 

experiência passada quanto à honestidade e in-

tegridade da gerência e dos encarregados de 

governação a entidade (ISA 240.12). 

 

Uma auditoria, conduzida de acordo com as 

ISA assenta na premissa que a gerência e, quan-

do apropriado, os encarregados da governação 

(órgão de fiscalização), têm responsabilidade 

pela determinação do controlo interno que  

necessário para possibilitar a preparação de  

   O Reporte do Auditor : 79 



80 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

demonstrações financeiras isentas de distorção 

material devido a fraude (ISA 200.A2.b). 

 

Neste contexto, uma auditoria, não pode asse-

gurar risco nulo já que existe sempre a suscepti-

bilidade de poder existir distorções materiais 

não detectadas, quer sejam motivas por erro, 

quer sejam por fraude, já que a segurança pro-

porcionada é razoável mas não absoluta (ISA 

200.A45). 

 

O risco de detecção – variável controlada pelo 

auditor que constitui a natureza, oportunidade e 

extensão dos procedimentos que são determina-

dos pelo auditor para reduzir o risco de audito-

ria a um nível aceitavelmente baixo – pode ser 

reduzido mas não eliminado, dadas as limita-

ções inerentes de uma auditoria (ISA 200.A44). 

 

Assim, é essencial ter presente estes condicio-

nalismos pelo que a informação exigida pelo 

Regulamento, neste ponto, visa endereçar esta 

matéria, não constituindo assim qualquer decla-

ração específica de que as demonstrações estão 

isentas de qualquer fraude já que, tal, seria pre-

sumir uma segurança absoluta o que não é de 

todo possível.  

 

Por outro lado sendo a fraude uma das possibi-

lidades de gerar distorções nas demonstrações 

financeiras e, quando detectadas ao mais alto 

nível da organização, mas difíceis detectar, tal 

hipótese de declaração de que as contas estari-

am isentas de distorções devido a fraude seria 

uma declaração e uma seguração, dir-se-ia, 

maior do que absoluta, se é que se pudesse hi-

perbolizar estes conceitos. 

 

Não é seguramente o que se pretende com este 

tema mas sim, de uma forma clara e fundamen-

tada24, a indicação de como este tema foi ende-

reçado, não só na temática quanto às matérias 

relevantes de auditoria, anteriormente analisa-

das, mas como a auditoria procurou endereçar 

esta matéria, à luz da ISA 240.  

 

O auditor declara a sua convicção de que a pro-

va de auditoria obtida é suficiente e apropriada 

para proporcionar uma base para a opinião emi-

tida. Esta declaração reflecte que entende que a 

auditoria desenvolvida foi adequada, ou consi-

derada eficaz, para os fins prosseguidos que é 

dar uma opinião, sustentada, que as demonstra-

ções financeiras, como um todo, estejam isentas 

de distorções materiais, quer sejam originada 

por erros ou fraudes. 

 

e) Confirmação de coerência com o relatório 

remetido ao órgão de fiscalização 

O auditor encontra-se obrigado a apresentar um 

relatório mais detalhado ao órgão de fiscaliza-

ção, conforme determina o artigo 11º do regula-

mento europeu em referência. 

 

O relatório enviado ao órgão de fiscalização 

não é público, podendo todavia ser remetido, a 

pedido, às autoridades de supervisão da entida-

de auditada, pelo que para maior segurança dos 

utentes das desmonstrações financeiras, que 

irão ter acesso apenas à CLC emitida pelo audi-

tor, este deve confirmar que o parecer de audi-

toria emitido é coerente com a informação pres-

tada no relatório dirigido órgão de fiscalização 

(artigo 10/e). 

 

f) Matéria de independência 

O auditor deve declarar que não foram presta-

dos serviços distintos de auditoria que possam 

ser considerados proibidos, de acordo com a 

legislação aplicável e que o revisor oficial de 

contas ou a sociedade de revisores oficiais de 

contas, conformo seja o caso, de manteve inde-

pendente em relação à entidade auditada duran-

te a realização da auditoria. (artigo 10º/f). 

 

Caso não seja divulgado no relatório de gestão 

ou nas demonstrações financeiras, o auditor 

indicará no seu relatório todos os serviços, além 

24- O preâmbulo ao Regulamento (UE) n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril (ponto 13) refere os objectivos 
centrais destas disposições afirmando que “para aumentar a confiança das partes interessadas nas demonstrações financeiras da entidade 
auditada, é particularmente importante que o relatório de auditoria ou certificação legal das contas seja bem fundamentado e solidamente 
substanciado.”  
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da revisão legal das contas, que foram prestados 

pelo revisor ou sociedade de revisores oficiais 

de contas em relação à entidade auditada e às 

entidades sob seu controlo.  

 

V - Conclusão 

 

Esta nova legislação, a par dos desenvolvimen-

tos prosseguidos nas normas internacionais de 

auditoria, impõe uma nova CLC com conteúdos 

inovadores que não eram habitualmente divul-

gados de forma tão estendida ao público em 

geral. 

 

Esta inovação é bastante positiva já que permite 

ao auditor explanar o racional do seu trabalho, 

servindo de instrumento de comunicação que 

ajuda a incrementar a transparência e poderá 

contribuir para atenuar aquilo que usualmente 

se denomina de expectation gap, contribuindo, 

igualmente, para o reforço ou restauração, em 

muitos casos, da confiança dos utentes das de-

monstrações financeiras, depois de terem sido, 

de alguma forma, abalados com a crise sentida 

nos mercados financeiros. 

 

Assim, informações quanto aos riscos de distor-

ção material significativos identificados que 

mereceram a atenção especial do auditor e a 

forma como foram por este endereçados, em 

concreto, permitem, sem sombra de dúvida, 

atenuar o diferencial de expectativas que, em 

muitos casos, existe entre o que são as funções 

dos auditores e o que os investidores pensam 

que são as funções dos auditores e as respecti-

vas expectativas de actuação e reporte. 

 

Não é uma reforma isenta de riscos, já que este 

incremento de expectativas terá de ser acompa-

nhado por uma adequada comunicação e ambi-

entação a estes novos conteúdos, por forma a 

não surgirem como elementos passíveis de dis-

torção se não forem convenientemente enqua-

drados. 

 

Porém, não deixa de ser um momento histórico 

determinante de modernização da função de 

auditoria, permitindo uma ferramenta de comu-

nicação essencial que materializa a importância 

que esta função tem na credibilização das de-

monstrações financeiras e na contribuição para 

o aumento da transparência. O relatório produ-

zido passa a ser um elemento útil e relevante 

com valor acrescentado aportado pelo auditores 

onde este podem, por essa via, diferenciar-se 

concorrencialmente. 
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A Qualidade em Auditoria e os seus Indicadores 

 
 
Fernando Teixeira Pinto * 

 

1. Introdução 

Todos temos uma noção intuitiva do que signi-

fica o termo “qualidade”. Apesar desta compo-

nente subjetiva, o conceito de “qualidade” care-

ce de ser objetivado e tanto quanto possível 

quantificado de modo a poder ser medido, mo-

nitorizado e objeto de comparações. 

 

Nas organizações, o conceito conheceu uma 

evolução histórica sucessiva, desde a mera 

inspeção, ao controlo da qualidade, à garantia 

de qualidade e à gestão pela qualidade total 

(TQM). 

 

Focando-nos no âmbito da auditoria, o que deve 

entender-se por “qualidade de auditoria”1 ?  

Como se pode medir e avaliar? 

 

Comecemos por relembrar que o objetivo da 

auditoria financeira é o auditor exprimir uma 

opinião sobre se as demonstrações financeiras, 

baseado na obtenção de evidência de auditoria 

suficiente e apropriada, estão (ou não) isentas 

de distorções materialmente relevantes e  

reportar em conformidade com as suas 

“descobertas”2.  

Uma primeira aproximação à ideia de 

“qualidade em auditoria” pode basear-se na 

Norma ISQC13, que no nº 11 refere que o obje-

tivo de um sistema de controlo de qualidade de 

uma firma de auditoria deve proporcionar ga-

rantia razoável de que (i) a firma e o seu pesso-

al cumprem as normas profissionais e os requi-

sitos legais e regulamentares aplicáveis e (ii) os 

relatórios emitidos pela firma ou pelos sócios 

responsáveis pelo trabalho são apropriados nas 

circunstâncias. 

 

Uma definição emitida pelo GAO4 afirma que 

uma auditoria com qualidade é aquela que é  

executada “de acordo com as normas geralmen-

te aceites de auditoria para proporcionarem se-

gurança razoável que as demonstrações finan-

ceiras auditadas e as divulgações relacionadas 

são apresentadas de acordo com os princípios 

contabilísticos geralmente aceites  e não estão 

materialmente distorcidas devido a erros ou 

fraudes”. 

 

Neste tema da qualidade de auditoria, importa 

também referir a Audit Quality Framework 

* - Diretor do Departamento de Supervisão de Auditoria da CMVM. As opiniões expressas neste texto são as do autor e não vinculam a 
CMVM. 
 
1- Deve entender-se, neste artigo, auditoria no sentido de auditoria financeira. 
 
2- Tradução do termo inglês “findings”. 
 
3- Norma internacional de controlo de qualidade Nº 1 
 
4- GAO: Government Accountability Office, dos EUA, Novembro de 2003 
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emitida pelo FRC5  em 2008. Este modelo afir-

ma que há 5 determinantes essenciais da quali-

dade de auditoria: 

 A cultura da firma de auditoria e a importân-

cia da liderança, em particular; 

 As competências dos sócios e do staff de 

auditoria; 

 A efetividade do processo de auditoria 

(metodologia e ferramentas corretas, evidên-

cia suficiente) 

 A confiabilidade do relatório de auditoria 

 Os fatores fora do controlo dos auditores 

mas que afetam a qualidade da auditoria 

(modelo de governo das sociedades adotado 

pelo auditado, ambiente regulatório, etc.) 

 

Este modelo salienta que um processo de audi-

toria efetivo não é suficiente para assegurar a 

qualidade de auditoria. Há um conjunto de ou-

tros fatores que são determinantes - o ambiente 

legal e regulatório, o modelo contabilístico, etc 

– que estão fora do controlo da firma de audito-

ria, mas que condicionam a sua qualidade. 

 

Das definições anteriores podemos concluir que 

as normas de auditoria6 e a sua rigorosa obser-

vância constituem uma base fundamental da 

qualidade de auditoria; e pode também dizer-se 

que um relatório de auditoria adequado e confi-

ável é outra componente essencial da qualidade 

de auditoria, sendo o único documento resultan-

te do trabalho de auditoria que diversos utentes 

analisam. 

 

Por outro lado, a perspetiva sobre a qualidade 

de auditoria pode não ser a mesma para todos 

os stakeholders de uma dada entidade auditada.  

2. Os indicadores de qualidade  

de auditoria 

 

Com a intenção precisamente de medir a quali-

dade de auditoria, diversas entidades têm desen-

volvido o conceito de indicadores de qualidade 

de auditoria7 (IQA), conceito relativamente re-

cente mesmo a nível internacional. 

 

Estas entidades são de tipos diversos: designa-

damente entidades de supervisão de auditoria 

(em Portugal, função desempenhada pela 

CMVM), reguladores, organismos profissionais 

e auditoras. 

 

No nosso país, este assunto não tem suscitado 

divulgação e aplicação, e estamos convencidos 

que, para que tal seja uma realidade, será neces-

sário um tempo maturação e desenvolvimento, 

em termos consistentes e adequados, tendo co-

mo objeto em particular os auditores de EIP 

(fazendo certamente sentido que os IQA ve-

nham a integrar os seus relatórios de transpa-

rência).  

 

3. Os objetivos e as vantagens  

dos IQA 

 

A elaboração e divulgação dos IQA reveste ma-

nifesto interesse pela transparência que traz ao 

mercado de auditoria, pela comparabilidade 

entre as firmas de auditoria, tradicionalmente 

inexistente em base objetivas.   

 

Outra vantagem reside na informação que pro-

porciona aos comités de auditoria e responsá-

veis pela governação, dando-lhes bases mais 

5- FRC: Financial Reporting Council, o regulador do Reino Unido responsável pelo mercado de capitais através do bom governo das  
sociedades e do reporte financeiro.  
 
6-Estamos a referir-nos às ISA emitidas pelo IAASB 
 
7- Em inglês: audit quality indicators (AQI) 
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objetivas para tomarem as decisões de seleção e 

escolha dos auditores.  

 

Outro tipo de entidades com manifesto interesse 

em dispor de IQA credíveis são as entidades de 

supervisão de auditoria. A informação proporci-

onada pelos IQA, sendo credível, pode também 

constituir uma das bases, entre outras, para a 

definição das ações de controlo de qualidade 

por parte das entidades de supervisão. 

Por fim, os IQA podem contribuir para promo-

ver a competição entre auditoras e a melhoria 

da qualidade da auditoria em geral. 

 

4. Fatores da qualidade de auditoria8 

 

A abordagem que seguimos relativa aos IQA 

considera os seguintes 5 fatores fundamentais 

que determinam a qualidade de auditoria, que 

se podem representar no esquema seguinte: 

8- Seguimos em particular a Framework for Audit Quality do IAASB, Fevereiro de 2014.  

 Inputs 

Entendidos estes como os recursos humanos (as 

capacidades, os conhecimentos e a experiência 

dos auditores; os seus valores éticos e a cultura 

da firma) e materiais (informáticos, etc) dispo-

níveis, o tempo dedicado a efetuar as auditorias 

 

 Processo 

Compreende os processos de auditoria e os pro-

cedimentos de controlo de qualidade, e os efei-

tos que os mesmos comportam na qualidade de 

auditoria 

 Outputs 

Consistem essencialmente nos relatórios de  

auditoria   

 

 Interações dentro da cadeia de reporte  

financeiro 

Compreendem as comunicações – formais e 

informais – entre os diversos stakeholders 

(gestão, reguladores, encarregados de gover-

nance,etc) e o contexto que pode condicionar 

estas interações. 
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11- Este indicador pode ser calculado em termos globais da firma ou para cada escalão dentro da auditora 

   A Qualidade em Auditoria e os seus Indicadores : 85 

 Contexto 

Há todo um conjunto de fatores ambientais 

(legais e regulatórios) que condicionam a quali-

dade da auditoria; assim, por exº, pode admitir-

se que a qualidade da auditoria desenvolvida 

em Portugal seja diferente da desenvolvida em 

outro país, com um ambiente legal e regulatório 

diferente.  

 

5. Apresentação de um conjunto  

de IQA 

 

Os IQA elaborados por diversas entidades dife-

rem entre si sob diversos pontos de vista, tais 

como: 

 Quantidade: desde conjuntos de menos de 10 

até conjuntos de cerca de 40; 

 Divulgação: algumas entidades aconselham 

a divulgação pública, enquanto outras advo-

gam a sua disponibilização apenas aos comi-

tés de auditoria9 

 Natureza: muitos são quantitativos, alguns 

qualitativos e outros mistos 

 É frequente encontrar uma ligação entre os 

IQA e as diversas áreas do ISQC1  

 

Com base nos IQA mais comummente adotados 

por diversas entidades consultadas10, podemos 

apresentar, a título exemplificativo, alguns dos 

IQA adotados. 

 

Diversos dos indicadores seguidamente apre-

sentados podem ser calculados em termos glo-

bais para a firma de auditoria e/ou por compro-

misso de auditoria. 

Nº médio de horas de formação por pessoal de auditoria 

Rácio do staff de auditoria por sócio e partner de auditoria      

Anos de experiência11   
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Carga de trabalho dos sócios    

Carga de trabalho dos managers e staff  

Rotação do staff de auditoria 

% de serviços distintos de auditoria no total dos rendimentos 

Gasto médio em formação por empregado 

Indicadores relativas a controlos de qualidade externos e seus resultados 
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6. Áreas de “deficiência” de qualidade 

de auditoria 

 

Um inquérito realizado pelo IFIAR12 entre os 

seus membros em 2015 e divulgado em Março 

de 2016, tendo por objeto as “descobertas” de-

tetadas em ações de controlo de qualidade às 6 

grandes firmas internacionais de auditoria13  

permitiu extrair diversas conclusões, das quais 

salientamos: 

 43% das ações de controlo de qualidade 

àquelas 6 firmas tiveram pelo menos 1 

“descoberta” de deficiência de qualidade de 

auditoria; 

 Principais áreas das “descobertas”14: 

 Testes dos controlos internos: 23%; 

 Mensuração pelo justo valor: 18%; 

 Reconhecimento do rendimento: 18%; 

 Avaliação do risco: 14% 

 

Reconhecendo o caráter insatisfatório destes 

dados, o IFIAR e as 6 auditoras definiram em 

conjunto, pela primeira vez, um objetivo a 4 

anos: reduzir em 25% as suas auditorias com 

pelo menos 1 “descoberta” de deficiência. 

7. Considerações finais 

 

Os IQA são uma ferramenta relativamente re-

cente que pretende proceder à mensuração da 

qualidade de auditoria numa base de objetivida-

de e, tanto quanto possível, de forma quantifica-

da. 

 

Para que uma grelha de IQA funcione adequa-

damente, é indispensável que a sua conceção 

seja objeto de um processo participado, no de-

curso do qual seja bem definido o conteúdo e o 

modo de cálculo de cada indicador, para que os 

mesmos sejam alimentados e calculados de for-

ma adequada e consistente e para que, de segui-

da, seja possível sua comparação e a monitori-

zação da sua evolução. 

 

Numa fase inicial, será aconselhável não adotar 

um grande número de indicadores, talvez cerca 

de 8 a 10, seguindo-se, com a maturação e con-

solidação do processo, o seu aperfeiçoamento e 

desenvolvimento gradual e seguro. 

 

Em diversos países os conjuntos de IQA têm 

sido concebidos através de um trabalho empe-

nhado e participado pelos diversos stakehol-

ders, designadamente supervisores, organismos 

profissionais, reguladores, auditores e investi-

dores. 

Indicadores relativos a revisão interna do controlo de qualidade 

12- IFIAR: International Forum of Independent Audit Regulators, organismo internacional que congrega as entidades de supervisão de 
auditoria a nível mundial, ao qual a CMVM pertence.  
 
13- Estas 6 firmas são: BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG e PwC. 
 
14- As % seguintes estão calculadas em relação ao total das auditorias supervisionadas.  
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Algumas Notas sobre as Limitações Temporais  
do Mandato dos Revisores Oficiais de Contas /  
Sociedades de Revisores Oficiais de Contas  
de Entidades de Interesse Público 

 
 
Laura Leal * 

 

1. Introdução 

 

Em maio de 2014, foram publicados o Regula-

mento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Euro-

peu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, rela-

tivo aos requisitos específicos para a revisão 

legal de contas das entidades de interesse públi-

co e que revoga a Decisão 2005/909/CE da Co-

missão (abreviadamente designado por Regula-

mento Europeu), e bem assim a Diretiva 

2014/56/UE do Parlamento Europeu e do Con-

selho, de 16 de abril de 2014, que altera a Dire-

tiva 2006/43/CE relativa à revisão legal das 

contas anuais e consolidadas.  

 

A esta legislação europeia foi dada respetiva-

mente execução e transposição a nível do orde-

namento jurídico português através de dois di-

plomas que entraram em vigor no passado dia 1 

de janeiro de 2016. 

 

Por um lado, o Regime Jurídico da Supervisão 

de Auditoria (RJSA), aprovado pela Lei n.º 

148/2015, de 9 de setembro, que «regula a ati-

vidade de supervisão pública de revisores ofici-

ais de contas (ROC), das sociedades de reviso-

res oficiais de contas (SROC), de auditores e 

entidades de auditoria de Estados membros da 

União Europeia e de países terceiros regista-

dos em Portugal, definindo a competência, a 

organização e o funcionamento desse sistema 

de supervisão, em articulação com o disposto, 

quanto a entidades de interesse público, no Re-

gulamento (UE) n.º 537/2014, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, 

e nos respetivos atos delegados.» A Comissão 

do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 

foi a entidade designada competente para o 

exercício da referida supervisão, nos termos do 

número 5 do artigo 4.º do RJSA. 

 

Por outro lado, o novo Estatuto da Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas (NEOROC), apro-

vado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, 

que se mantém como normativo regulador da 

profissão de revisor oficial de contas e da Or-

dem que a representa e superintende. Apesar de 

manter o seu original pendor organizativo e 

deontológico, o NEOROC agrega agora tam-

bém um conjunto de novas regras relativas aos 

deveres dos revisores oficiais de contas / socie-

dades de revisores oficiais de contas das entida-

des de interesse público1.  

* - Técnica do Departamento de Supervisão de Auditoria. As opiniões expressas neste texto são as da autora e não vinculam a CMVM. 
 
1- É importante referir que o conceito de “entidades de interesse público” não se confunde com as “funções de interesse público” exercidas 
pelos revisores oficiais de contas. Enquanto que as primeiras estão definidas no artigo 3.º do RJSA (que transpõe para o ordenamento  
português o disposto no artigo 2.º, n.º 13 da Diretiva 2006/43/CE), já as segundas encontram-se previstas nos artigos 41.º a 47.º do  
NEOROC e incluem, designadamente, a atividade de auditoria às contas. Assim, a revisão legal das contas é uma função de interesse  
público [cfr. artigo 42.º, alínea a) do NEOROC] desempenhada pelo revisor oficial de contas, qualquer que seja a entidade auditada – ou 
seja, independentemente de a entidade auditada ser ou não qualificada pela lei como de interesse público.  
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Uma das principais finalidades da nova legisla-

ção europeia em matéria de auditoria (e da res-

petiva supervisão) é aumentar e garantir a inte-

gridade, a independência, a objetividade, a res-

ponsabilidade, a transparência e a fiabilidade do 

trabalho dos revisores oficiais de contas / socie-

dades de revisores oficiais de contas, em espe-

cial no que respeita às entidades de interesse 

público2.  

 

Com efeito, «Os revisores oficiais de contas e 

as sociedades de revisores oficiais de contas 

estão incumbidos por lei de proceder à revisão 

legal das contas das entidades de interesse pú-

blico para aumentar o nível de confiança do 

público nas demonstrações financeiras anuais e 

consolidadas dessas entidades. A função de 

interesse público da revisão legal de contas 

significa que um vasto conjunto de pessoas e 

instituições confia na qualidade do trabalho 

dos revisores oficiais de contas ou das socieda-

des de revisores oficiais de contas. A boa quali-

dade da auditoria contribui para o funciona-

mento ordenado dos mercados, melhorando a 

integridade e a eficiência das demonstrações 

financeiras. Os revisores oficiais de contas de-

sempenham, assim, um papel social particular-

mente importante.»3 

 

Tendo em vista estes objetivos, o legislador 

europeu decidiu intervir na regulação do exercí-

cio da atividade de auditoria, sobretudo ao nível 

das entidades de interesse público, ocupando-se 

de aspetos tais como a dependência económica 

dos revisores oficiais de contas, limitando a 

proporção dos honorários totais recebidos de 

uma única entidade face à restante carteira de 

clientes; o tipo de serviços distintos da auditoria 

que os revisores oficiais de contas podem cu-

mular com a revisão legal das contas de uma 

mesma entidade; o tempo de permanência e a 

necessidade de substituir o revisor oficial de 

contas ao fim de um determinado período; entre 

outros.  

O presente texto aborda algumas questões rela-

cionadas com as novas limitações temporais 

introduzidas nos mandatos dos revisores ofici-

ais de contas / sociedades de revisores oficiais 

de contas de entidades de interesse público. Pa-

ra o efeito, serão analisadas algumas das dispo-

sições europeias e nacionais sobre o tema, cons-

tantes, respetivamente, do artigo 17.º do Regu-

lamento Europeu e do artigo 54.º do NEOROC. 

 

2. Período mínimo inicial do exercício 

de funções 

 

O número 3 do artigo 54.º do NEOROC dispõe 

que «Nas entidades de interesse público, o perí-

odo mínimo inicial do exercício de funções de 

revisão legal das contas pelo revisor oficial de 

contas ou pela sociedade de revisores oficiais 

de contas é de dois anos e o período máximo é 

de dois ou três mandatos, consoante sejam, res-

petivamente, de quatro ou três anos.»  

 

Esta norma regula quer o período mínimo quer 

o período máximo de exercício de funções dos 

revisores oficiais de contas / sociedades de revi-

sores oficiais de contas, tendo a sua redação 

resultado do exercício das faculdades concedi-

das aos Estados-Membros pelo número 2 do 

artigo 17.º do Regulamento Europeu.  

 

Na parte que agora nos ocupa – período mínimo 

de exercício de funções –, verificamos que o 

legislador nacional optou por ser mais conser-

vador do que o europeu: se este último definiu 

um ano como período correspondente ao man-

dato inicial do revisor oficial de contas / socie-

dade de revisores oficiais de contas (veja-se o 

primeiro parágrafo do número 1 do artigo 17.º 

do Regulamento Europeu), o legislador nacio-

nal decidiu duplicar tal período – fazendo uso 

da faculdade prevista na alínea a) do número 2 

do artigo 17.º do Regulamento Europeu –, por 

forma a que o mandato inicial de um revisor 

oficial de contas / sociedade de revisores  

2- Cfr. considerando 5 do Regulamento Europeu. 
 
3- Cfr. considerando 1 do Regulamento Europeu.  
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oficiais de contas de uma entidade de interesse 

público não seja inferior a dois anos.  

 

Terá porventura o legislador nacional pretendi-

do conferir uma maior estabilidade ao desempe-

nho das funções por parte do revisor oficial de 

contas / sociedade de revisores oficiais de con-

tas, que assim poderá conhecer com maior pro-

fundidade a organização e o negócio da empre-

sa cujas contas audita.  

 

As consequências desta maior exigência do le-

gislador nacional verificam-se sobretudo ao 

nível das entidades de interesse público que 

tenham adotado mandatos anuais. Em virtude 

desta nova exigência legal, o primeiro mandato 

de um revisor oficial de contas / sociedade de 

revisores oficiais de contas de uma entidade de 

interesse público já não poderá ter duração anu-

al. Porém, e uma vez ultrapassados os primeiros 

dois anos de exercício de funções, nada parece 

impedir a renovação anual do mandato desse 

mesmo revisor oficial de contas / sociedade de 

revisores oficiais de contas, desde que não ul-

trapassados os limites máximos previstos na lei. 

As entidades de interesse público que tenham 

previsto nos seus estatutos mandatos anuais 

para o respetivo revisor oficial de contas / soci-

edade de revisores oficiais de contas terão as-

sim que proceder às necessárias alterações, por 

forma a conformar os seus estatutos com as no-

vas exigências legais.  

 

3. Período máximo do exercício  

de funções – o dever de rotação  

periódica 

 

Existe mais de uma norma a regular o período 

máximo de exercício de funções dos revisores 

oficiais de contas / sociedades de revisores ofi-

ciais de contas de entidades de interesse públi-

co. 

A primeira dessas normas é o já acima referido 

número 3 do artigo 54.º do NEOROC. Também 

na parte em que regula o período máximo de 

exercício de funções dos revisores oficiais de 

contas, o legislador português optou, nesta nor-

ma, por ser mais restritivo do que o legislador 

europeu. Com efeito, o segundo parágrafo do 

número 1 do artigo 17.º do Regulamento Euro-

peu determina que o período total de exercício 

de funções não pode exceder os dez anos. Po-

rém, o legislador nacional – fazendo uso da fa-

culdade conferida pela alínea b) do número 2 

do artigo 17.º do Regulamento Europeu – fixou 

como máximo o período de oito ou nove anos, 

correspondentes a dois mandatos quadrienais ou 

a três mandatos trienais, respetivamente.  

 

Tendo a lei apenas regulado expressamente o 

número máximo dos mandatos trienais e qua-

drienais, poderá o intérprete questionar-se acer-

ca da duração máxima aplicável aos mandatos 

com duração distinta de três ou quatro anos. Em 

particular, estarão (apenas) em causa os manda-

tos com duração anual ou bienal, já que a lei 

impede mandatos com duração superior a qua-

tro anos (vejam-se, no que respeita ao revisor 

oficial de contas / sociedade de revisores ofici-

ais de contas, os artigos 415.º, número 1, e 

446.º, número 2, ambos do Código das Socieda-

des Comerciais4).  

 

Nestes casos, o critério deverá ser o do limite 

temporal máximo do mandato previsto na lei: 

oito ou nove anos. Deste modo, o número máxi-

mo de mandatos será apurado em função da 

divisibilidade daquele limite temporal máximo 

pela duração do mandato em causa.  

 

Assim, os revisores oficiais de contas / socieda-

des de revisores oficiais de contas designados 

para mandatos de dois anos deverão poder  

exercer funções por um máximo de oito anos, 

4- E bem assim, no que respeita aos membros dos demais órgãos de administração e fiscalização das sociedades anónimas (que deverão 
existir nas entidades de interesse público, em virtude do disposto no artigo 3.º, n.º 1 da Lei n.º 148/2015), as seguintes normas do Código 
das Sociedades Comerciais: artigo 391.º, número 3 (quanto ao conselho de administração); artigo 425.º, número 2 (quanto ao conselho de 
administração executivo); artigo 415.º, número 1 (quanto ao conselho fiscal); artigo 423.º-C, número 1, que manda aplicar o disposto no 
artigo 391.º, número 3 (quanto à comissão de auditoria); e finalmente o artigo 435.º, número 2, que manda igualmente aplicar o disposto no 
artigo 391.º, número 3 (quanto ao conselho geral e de supervisão).  
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correspondente a quatro mandatos. Já os reviso-

res oficiais de contas / sociedades de revisores 

oficiais de contas eleitos anualmente deverão 

poder manter-se em exercício de funções por 

um máximo de nove anos – não esquecendo, 

neste ponto, que o respetivo mandato inicial 

terá de cumprir pelo menos dois anos, em con-

formidade com a primeira parte do número 3 do 

artigo 54.º do NEOROC.  

 

A lei nacional permite a extensão do período 

máximo de exercício de funções do revisor ofi-

cial de contas / sociedade de revisores oficiais 

de contas até dez anos, se verificada a situação 

prevista no número 4 do artigo 54.º do NE-

OROC. Assim, o revisor oficial de contas / so-

ciedade de revisores oficiais de contas de uma 

entidade de interesse público pode manter-se, 

excecionalmente, em funções por mais um ou 

dois anos (consoante o limite máximo aplicável 

fosse de nove ou oito anos, respetivamente), 

desde que a prorrogação do seu mandato seja 

aprovada pelo órgão competente (geralmente, a 

assembleia geral), sob proposta fundamentada 

do órgão de fiscalização colegial (i.e., o conse-

lho fiscal, a comissão de auditoria ou o conse-

lho geral e de supervisão). Este mecanismo pre-

visto na lei nacional resulta da execução do dis-

posto no número 5 do artigo 17.º do Regula-

mento Europeu. 

 

Deste modo, o limite máximo aplicável ao perí-

odo total de exercício de funções do revisor 

oficial de contas / sociedade de revisores ofici-

ais de contas de uma entidade de interesse pú-

blico permitido pela lei nacional acaba por 

coincidir com o regime geral previsto pelo le-

gislador europeu, no segundo parágrafo do nú-

mero 1 do artigo 17.º do Regulamento Europeu.  

Por outro lado, verificamos que o legislador 

português decidiu – de modo consentâneo com 

a liberdade de atuação conferida pela legislação 

europeia – não consagrar a faculdade de prorro-

gação do mandato prevista no número 4 do arti-

go 17.º do Regulamento Europeu. Esta norma 

permitia aos Estados-Membros aumentar a du-

ração máxima dos mandatos dos revisores ofici-

ais de contas / sociedades de revisores oficiais 

de contas até vinte ou vinte e quatro anos, caso, 

respetivamente, a entidade de interesse público 

conduzisse um processo de concurso público (a 

organizar nos termos do Regulamento Europeu) 

para a seleção do seu auditor, ou adotasse um 

sistema de joint audit (revisão legal das contas 

conjunta)5.  

 

Adicionalmente, a legislação europeia prevê um 

mecanismo excecional de extensão da duração 

máxima do mandato do revisor oficial de con-

tas / sociedade de revisores oficiais de contas de 

uma entidade de interesse público. Falamos do 

número 6 do artigo 17.º do Regulamento Euro-

peu, que não tem correspondência no direito 

nacional.  

 

Porém, tratando-se de um preceito de um regu-

lamento europeu com uma formulação impera-

tiva, o mesmo é obrigatório e diretamente apli-

cável no ordenamento jurídico português, não 

carecendo, pois, de medidas nacionais adicio-

nais de execução. Da sua redação extrai-se que 

a CMVM poderá, a pedido das entidades de 

interesse público, e de forma excecional e devi-

damente fundamentada, conceder casuistica-

mente uma extensão, não superior a dois anos, 

do mandato do respetivo revisor oficial de con-

tas / sociedade de revisores oficiais de contas. 

Estamos portanto perante uma forma de prorro-

gação excecional do período máximo de exercí-

cio de funções de um revisor oficial de contas 

cujo mandato tenha excedido os limites legal-

mente impostos pelo artigo 54.º do NEOROC. 

 

O principal pressuposto de aplicação do número 

6 do artigo 17.º do Regulamento Europeu é, 

pois, a excecionalidade da situação invocada e 

demonstrada pela entidade de interesse público 

requerente que poderá fundamentar a decisão 

5- Sumariamente, joint audit é uma expressão utilizada para designar a revisão legal das contas realizada por mais de um revisor oficial de 
contas ou sociedade de revisores oficiais de contas independentes, que partilham o trabalho de auditoria, e na sequência do qual emitem um 
único relatório (conjunto) assinado por ambos, e que gera responsabilidade para ambos.  
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de extensão do mandato do respetivo revisor 

oficial de contas / sociedade de revisores ofici-

ais de contas. Com efeito, tratando-se de proce-

dimento administrativo iniciado exclusivamente 

a pedido do interessado, terá a entidade de inte-

resse público requerente que demonstrar à 

CMVM os factos que materializam a excecio-

nalidade da sua situação.  

 

Como ponto prévio, parece-nos que não se po-

derá considerar automaticamente como exceci-

onal a mera situação transitória, relacionada 

com a entrada em vigor, no caso, do regime de 

rotação dos auditores previsto no artigo 17.º do 

Regulamento Europeu e refletido no artigo 54.º 

do NEOROC. Na verdade, o período transitório 

nada tem de excecional em si mesmo: existe 

para todos os mandatos que, a 1 de janeiro de 

2016, tenham excedido a duração máxima  

permitida pelo novo regime de rotação dos  

auditores.  

 

Note-se que o número 6 do artigo 17.º do Regu-

lamento Europeu não define os critérios a con-

siderar pela autoridade competente aquando da 

apreciação do requerimento de extensão exceci-

onal do mandato. Pelo que, sendo a CMVM 

«uma pessoa coletiva de direito público, com a 

natureza de entidade administrativa indepen-

dente»6, tais critérios deverão basear-se nos 

princípios gerais da atividade administrativa, 

entre os quais, o princípio da proporcionalidade 

constante do artigo 7.º do Código do Procedi-

mento Administrativo. Concretamente, este 

princípio vincula a CMVM, na prossecução do 

interesse público subjacente à nova legislação 

sobre o exercício (e a supervisão) da atividade 

de auditoria – e, em particular, subjacente ao 

dever de rotação periódica dos revisores oficiais 

de contas – a adotar os comportamentos ade-

quados aos fins prosseguidos por essa mesma 

legislação. 

Nestes termos, deverão ser ponderados, na 

apreciação da excecionalidade da circunstância 

invocada como fundamento do pedido e na afe-

rição da viabilidade do respetivo deferimento, 

os interesses em presença. Em particular, deve-

rá ser confrontado o imperativo de rotação dos 

revisores oficiais de contas / sociedades de revi-

sores oficiais de contas e o interesse público 

subjacente a esse imperativo com os custos ou 

riscos concretos com que se depare a entidade 

de interesse público requerente. 

 

A determinação do interesse público subjacente 

ao imperativo de rotação dos revisores oficiais 

de contas deve ser efetuada à luz dos objetivos 

pretendidos pela legislação europeia e nacional. 

Para este efeito, é importante notar que tal im-

perativo de rotação visa, fundamentalmente, 

garantir a independência, reforçar o ceticismo 

profissional e aumentar, por esta via, a qualida-

de da auditoria7.  

 

Com efeito, a obrigação de rotação periódica do 

auditor8 é encarada pelo legislador como um 

mecanismo destinado a combater ativamente as 

ameaças de familiaridade geradas pela duração 

longa da relação entre auditor e entidade audita-

da (capaz de afetar a independência do primei-

ro), que pode inclusivamente motivar a existên-

cia de um certo preconceito (bias), mesmo que 

inconsciente (capaz de afetar o ceticismo pro-

fissional do auditor) relativamente às informa-

ções prestadas (e a prestar) pela equipa de ges-

tão da entidade. A salvaguarda destes dois prin-

cípios essenciais de atuação do auditor – a inde-

pendência e o ceticismo profissional – pretende 

assegurar a qualidade e a fiabilidade da audito-

ria produzida. 

 

Note-se ainda que o imperativo de rotação pe-

riódica do auditor não é uma novidade absoluta 

introduzida pela legislação europeia aprovada e 

6- Cfr. artigo 1.º, n.º 1 dos Estatutos da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
 
7- Cfr. considerando 21 do Regulamento Europeu.  
 
8- Quer ao nível do revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas; quer do sócio desta última, conforme resulta do 
n.º 2 do artigo 54.º do NEOROC. 
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publicada em 2014. Com efeito, e por um lado, 

já anteriormente a lei portuguesa previa expres-

samente a necessidade de o sócio da sociedade 

de revisores oficiais de contas responsável pela 

revisão legal das contas ser substituído a cada 

sete anos9; por outro, o comité de Basileia tam-

bém já recomendava a rotação periódica do au-

ditor das instituições bancárias, quer ao nível da 

própria sociedade de revisores oficiais de con-

tas, quer ao nível dos respetivos membros 

(sócios e equipa de auditoria)10.  

 

Finalmente, refira-se que o dever de rotação 

periódica dos revisores oficiais de contas / soci-

edades de revisores oficiais de contas – ainda 

que circunscrito ao universo das entidades de 

interesse público – pode ser considerado um 

mecanismo capaz de contribuir para atingir ou-

tro dos objetivos da legislação europeia: a dina-

mização da concorrência ao nível do mercado 

da prestação de serviços de auditoria11.  

 

4. Conclusões  

 

A entrada em vigor das novas regras legais so-

bre a duração – mínima e máxima – dos manda-

tos dos revisores oficiais de contas / sociedades 

de revisores oficiais de contas de entidades de 

interesse público implica a necessária adaptação 

por parte quer dos próprios revisores oficiais de 

contas / sociedades de revisores oficiais de con-

tas, quer das entidades de interesse público em 

que os mesmos exercem funções.  

 

Compreende-se que estas novas regras compor-

tem custos e sobretudo uma alteração de menta-

lidades e comportamentos por parte dos respeti-

vos destinatários. Porém, há que notar que a lei 

que primeiro consagrou tais exigências – a eu-

ropeia – entrou em vigor em junho de 2014. 

Um ano e meio antes, portanto, da respetiva 

aplicação no ordenamento jurídico português. 

O objetivo da nova legislação que regula o 

exercício (e a supervisão) da atividade de audi-

toria consiste essencialmente em reforçar as 

garantias de independência e qualidade da audi-

toria das entidades de interesse público, propor-

cionando reflexamente uma maior proteção a 

acionistas, investidores, credores e demais sta-

keholders. A obrigatoriedade de proceder à 

rotação periódica do revisor oficial de contas / 

sociedade de revisores oficiais de contas daque-

las entidades foi uma das vias escolhidas pelo 

legislador para cumprir tal desígnio.  

 

A eventual resistência na adoção destas novas 

regras e as ameaças de familiaridade decorren-

tes da tendencial perpetuidade do mandato do 

revisor oficial de contas numa mesma empresa 

acarretam o risco – que se pretende combater – 

de se ver diminuída a sua independência e ceti-

cismo profissional. Uma tal situação colocaria 

em causa a isenção e qualidade do seu trabalho 

de auditoria, com o consequente prejuízo para 

os investidores e o mercado, caso a informação 

financeira publicitada pela empresa não tradu-

zisse uma representação verdadeira e fiel da sua 

situação patrimonial. Tanto mais estando em 

causa a revisão legal das contas de entidades 

que, ao serem qualificadas de interesse público, 

tendencialmente apresentarão uma estrutura 

complexa e um risco sistémico considerável, 

justificando assim uma maior proteção dos in-

vestidores e do mercado. 

9- Cfr. artigo 50.º, n.º 2 do antigo Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.  
 
10- Cfr. critério essencial n.º 7 do princípio 27, no capítulo “Financial reporting and external audit”: «The supervisor determines that banks 
rotate their external auditors (either the firm or individuals within the firm) from time to time», in “Core Principles for Effective Banking 
Supervision”, Basel Committee on Banking Supervision, setembro 2012; e ainda “Principle 2: The audit committee should monitor and 
assess the independence of the external auditor”, ponto 50: «The audit committee should understand the audit firm’s policy on rotation of 
members of the audit engagement team and the audit firm’s compliance with any jurisdictional or other local regulatory independence 
requirements in this regard», in “External audits of banks”, Basel Committee on Banking Supervision, março 2014. 
 
11- Cfr. considerando 30 do Regulamento Europeu.  
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As normas de Auditoria 

 
 
Alexandre Brandão da Veiga*  

 

A. Âmbito 

 

O conceito de normas de auditoria já de há mui-

to tem no nosso Direito implicações privatísti-

cas, administrativas e infraccionais, estas duas 

últimas por força dos poderes de Direito Públi-

co conferidos à Ordem dos Revisores Oficiais 

de Contas (OROC), em sede de procedimento 

administrativo (de registo, nomeadamente) e 

disciplinar e, mais tarde, igualmente os poderes 

públicos conferidos ao Conselho Nacional de 

Supervisão de Auditoria. A necessidade do seu 

estudo não é recente, portanto. No entanto, com 

a aprovação do Regime Jurídico de Supervisão 

de Auditoria (RJSA1), em que se consagra um 

novo regime de supervisão pública da auditoria, 

assume maior acuidade a questão. 

O RJSA por várias vezes refere «normas de 

auditoria». Assim: 

a) No registo de auditores de países 

terceiros, no artigo 16º, nº 2, alí-

nea c)2; 

b) No mesmo tema, o artigo 17º, nº 

333,  

c) Quanto aos princípios orientado-

res do sistema de controlo de 

qualidade de auditores de entida-

des de interesse público no 41º, 

nº 1, alínea e)4; 

d) No mesmo tema, nos termos do 

41º, nº 355; 

e) Em sede de contra-ordenações, 

nos termos do artigo 45º, nº 2, 

alínea a)6. 

* Jurista da CMVM. As opiniões expressas neste texto são as do autor e não vinculam a CMVM. 
 
1- Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 7 de Setembro. 
 
2- «c) realizem as revisões legais das contas individuais ou consolidadas previstas no número anterior de acordo com normas de auditoria 
aplicáveis em Portugal, bem como em consonância com os requisitos de independência, objetividade, preparação e avaliação das amea-
ças à independência e de fixação de honorários estabelecidos na lei portuguesa ou com normas e requisitos equivalentes». 
 
3- «3 — A CMVM pode dispensar a prestação de informações referidas na alínea g) do n.º 1 e na alínea i) do número anterior, na medida 
em que a equivalência das normas de auditoria e dos requisitos de independência, objetividade e fixação de honorários aplicados tenha 
sido confirmada pela Comissão Europeia ou por entidade competente de outro Estado membro.» 
 
4- «e) Profundidade do âmbito das ações de controlo de qualidade e de inspeção, que inclui a verificação da evidência constante dos arqui-
vos de revisão legal das contas selecionados e uma apreciação do cumprimento das normas de auditoria aplicáveis, dos requisitos de 
independência e da adequação dos recursos utilizados e dos honorários de auditoria praticados, assim como uma avaliação do sistema 
interno de controlo de qualidade;» 
 
5- «3 — Para efeitos do disposto na alínea h) do n.º 1, quando se proceda a ações de controlo de qualidade da revisão legal das contas 
anuais ou consolidadas de pequenas e médias empresas, deve ser tido em conta que as normas de auditoria aplicáveis se destinam a ser 
aplicadas de forma proporcionada à escala e à complexidade das atividades da entidade auditada.» 
 
6- «2 — Constitui contraordenação grave, punível com coima entre € 10 000 e € 2 500 000, a violação: a) De normas de auditoria aplicá-
veis emitidas por autoridade competente, bem como de normas de acesso e exercício da atividade de auditoria respeitantes à organização, 
funcionamento, formação e dos auditores, bem como ao planeamento, execução, conclusões e controlo de qualidade do seu trabalho, 
incluindo as suas opiniões;» 
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No âmbito do EOROC7 o mesmo conceito apa-

rece: 

a) Em sede de atribuições da 

OROC, no artigo 6º, alínea b)8; 

b) No artigo 42º, quando se define o 

âmbito da actividade de auditori-

a9; 

c) Na certificação legal de contas, 

no artigo 45º, nº 210; 

d) Na elaboração de relatórios em 

geral, no artigo 47º11; 

e) Na actuação em quaisquer fun-

ções de interesse público, no arti-

go 52º, nº 212; 

f) Em sede de honorários, no artigo 

59º13; 

g) Nos deveres gerais dos auditores, 

no artigo 61º, nº 214; 

h) No controlo de qualidade, no 

artigo 69º, nº 4, alínea b)15; 

i) Nas regras do arquivo, no artigo 

75º16. 

7- Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de Setembro. 
 
8- «b) Supervisionar a atividade de auditoria às contas e serviços relacionados, de empresas ou de outras entidades, de acordo com as nor-
mas de auditoria em vigor e nos termos previstos no artigo 4.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, incluindo em matéria de 
controlo de qualidade e de inspeções de auditores que não realizem revisão legal das contas de entidades de interesse público, desde que 
estas últimas não decorram de denúncia de outra autoridade nacional ou estrangeira». 
 
9- «A atividade de auditoria às contas integra os exames e outros serviços relacionados com as contas de empresas ou de outras entidades 
efetuados de acordo com as normas de auditoria em vigor». 
 
10- «A certificação legal das contas é elaborada por escrito e deve (…) b) Incluir uma descrição do âmbito da revisão legal das contas 
que deve identificar, no mínimo, as normas de auditoria segundo as quais foi realizada;» 
 
11- «Na sequência da realização de auditoria às contas, bem como de outras funções que por lei exijam a intervenção própria e autónoma 
do revisor oficial de contas sobre determinados atos ou factos patrimoniais das empresas ou de outras entidades, deve ser emitido relató-
rio descrevendo a natureza e a extensão do trabalho conduzido e a respetiva conclusão, redigido numa linguagem clara e inequívoca e de 
acordo com as normas de auditoria em vigor.» 
 
12- «2 — No exercício de quaisquer outras funções de interesse público que por lei exijam a intervenção própria e autónoma de revisores 
oficiais de contas, em que haja obrigação de emitir certificações ou relatórios, devem os mesmos observar as normas de auditoria em 
vigor que se mostrem aplicáveis ao caso.» 
 
13- «1 — A determinação do tempo do trabalho necessário à execução de um serviço de auditoria de acordo com as normas de auditoria 
em vigor é objeto de regulamentação do conselho diretivo da Ordem. / 2 — No exercício de quaisquer outras funções previstas no presente 
Estatuto ou noutros diplomas legais, os honorários são fixados entre as partes, tendo nomeadamente em conta critérios de razoabilidade 
que atendam, em especial, à natureza, extensão, profundidade e tempo do trabalho necessário à execução de um serviço de acordo com as 
normas de auditoria em vigor.» 
 
14- «2 — Os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de contas devem exercer a sua atividade profissional com 
independência, responsabilidade, competência e urbanidade, em conformidade com a lei e os regulamentos aplicáveis, as normas de audi-
toria em vigor e as regras sobre informação, publicidade e segredo profissional, respeitando, entre outros, os seus clientes, os colegas e a 
Ordem, adotando uma conduta que não ponha em causa a qualidade do trabalho desenvolvido nem o prestígio e o bom nome da profis-
são.» 
 
15- «4 — Para além dos controlos de qualidade previstos no plano anual, são, ainda, submetidos a controlo, por deliberação do conselho 
diretivo, os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de contas que, no exercício da sua atividade profissional (…) 
b) Apresentem fortes indícios de incumprimento de normas legais ou de regulamentos ou normas de auditoria em vigor» e nº 5 «5 — Para 
efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, presume -se que existem fortes indícios de incumprimento das normas de auditoria 
sempre que o tempo despendido na realização do serviço ou os honorários praticados pelos revisores oficiais de contas sejam significati-
vamente inferiores aos que resultariam da aplicação dos critérios estabelecidos pelo artigo 59.º» 
 
16- «9 — Os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de contas organizam um arquivo de auditoria para cada 
revisão legal ou voluntária de contas, instruído de acordo com as normas de auditoria em vigor» 
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No Regulamento (EU) nº 357/2014 são igual-

mente referidas no artigo 26º, nº 7, alínea a)17 . 

Também são previstas normas de auditoria na 

Directiva 2006/43 a propósito18 : 

 

a) Das regras de revisão de contas, 

no artigo 26º19; 

b) Dos relatórios de auditoria, no 

artigo 28º, nº 120; 

c) Do sistema de controlo de quali-

dade, no artigo 29º, nº 121; 

d) Das demonstrações financeiras 

consolidadas, no artigo 34º, nº 

222. 

Este simples conspecto permite retirar duas 

conclusões preliminares sobre as normas de 

auditoria: 

a) As normas de auditoria têm co-

mo destinatários os auditores, 

não as entidades auditadas. As 

entidades auditadas estão sujeitas 

a normas das sociedades comer-

ciais, dos sectores regulados a 

que eventualmente pertençam, ou 

outras, mas não directamente a 

normas de auditoria23. 

 

17- «7. São verificados, pelo menos, as seguintes políticas e procedimentos de controlo de qualidade interno do revisor oficial de contas 
ou da sociedade de revisores oficiais de contas: a) Cumprimento, por parte do revisor oficial de contas ou da sociedade de revisores ofici-
ais de contas, das normas de auditoria e de controlo da qualidade aplicáveis e dos requisitos em matéria de deontologia e independência, 
previstos no Capítulo IV da Diretiva 2006/43/CE e com os artigos 4.º e 5.º do presente regulamento, assim como das disposições legislati-
vas, regulamentares e administrativas relevantes do Estado-Membro em causa». 
 
18- Directiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006, relativa à revisão legal das contas anuais e con-
solidadas, que altera as Directivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho e que revoga a Directiva 84/253/CEE do Conselho, alterada 
pelas Directiva 2008/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Março de 2008, Directiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu 
e do Conselho de 26 de junho de 2013 e Directiva 2014/56/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014. «As recital 5 
in the preamble to Directive 2006/43 indicates, the Directive aims at high-level harmonisation of statutory audit requirements. In essence, 
it lays down rules on approval, continuing education and mutual recognition of statutory auditors, provides for their entry in registers 
accessible to the public, fixes rules on professional ethics and independence, defines auditing standards, provides for the need for a system 
of quality assurance, systems of investigations and penalties and public supervision and provides a basis for cooperation both in the rela-
tions between the Member States and in the relations of those States with non-member countries.» (European Commission v Ireland 
(Judgment of the Court (Fifth Chamber)) [2010] EUECJ C-294/09 (15 April 2010) (ECLI:EU:C:2010:200, EU:C:2010:200, [2010] EUECJ 
C-294/09; From Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions). 
 
19- «1. Os Estados-Membros exigem que os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de contas realizem as revisões 
legais das contas de acordo com as normas internacionais de auditoria adotadas pela Comissão nos termos do n. º 3. (…) 5. Caso um 
Estado-Membro exija a revisão legal das contas das pequenas empresas, pode prever que a aplicação das normas de auditoria a que se 
refere o n.º 1 seja proporcionada à escala e à complexidade das atividades dessas empresas. Os Estados-Membros podem tomar medidas 
para garantir a aplicação proporcional das normas de auditoria à revisão legal de contas das pequenas empresas.» 
 
20- «1. Os revisores oficiais de contas ou as sociedades de revisores oficiais de contas apresentam os resultados da revisão legal de contas 
num relatório de auditoria ou certificação legal das contas. O relatório é elaborado de acordo com os requisitos das normas de auditoria 
adotadas pela União ou pelo Estado-Membro em causa, a que se refere o artigo 26. º. / 2. O relatório de auditoria ou certificação legal 
das contas é elaborado por escrito e: (…) b) Inclui uma descrição do âmbito da revisão legal de contas que deve identificar, no mínimo, as 
normas de auditoria segundo as quais foi realizada a revisão legal de contas;» 
 
21- «f) O âmbito das verificações do controlo de qualidade, apoiado por um teste adequado dos dossiês de revisão ou auditoria selecciona-
dos, deve incluir uma apreciação do cumprimento das normas de auditoria aplicáveis e dos requisitos de independência, da quantidade e 
qualidade dos recursos utilizados e dos honorários de auditoria facturados, assim como uma avaliação do sistema interno de controlo de 
qualidade da sociedade de revisores oficiais de contas; (…) 3. Para efeitos do n. º 1, alínea k), os Estados-Membros exigem às autoridades 
competentes que, quando procedam a verificações de controlo de qualidade da revisão legal de contas anuais ou consolidadas de peque-
nas e médias empresas, tenham em conta que as normas de auditoria adotadas nos termos do artigo 26.º se destinam a ser aplicadas de 
forma proporcionada à escala e à complexidade das atividades da entidade auditada.» 
 
22- «2. No caso da revisão legal de demonstrações financeiras consolidadas, o Estado-Membro que exige essa revisão não pode, no quadro 
da mesma, impor ao revisor oficial de contas ou à sociedade de revisores oficiais de contas que realiza a revisão legal de contas de uma 
filial estabelecida noutro Estado-Membro requisitos adicionais em matéria de registo, verificação do controlo de qualidade, normas de 
auditoria, deontologia profissional e independência.» 
 
23- É verdade que alguns standards de auditoria parecem impor comportamentos às auditadas. Mas estes comportamentos não se constitu-
em como deveres das auditadas, mas como comportamentos cuja omissão impõe condutas por parte dos auditores. É o caso de Connemara 
Minings Company Plc -v- Companies Acts 1963-2012 [2013] IEHC 225 (10 May 2013) ([2013] IEHC 225; From High Court of Ireland 
Decisions: «in accordance with International Auditing Standards reference was made to the risks and uncertainties which the directors were 
required to take into account in forming their judgment as to whether the going concern basis of accounting was appropriate.», ou então 
do Marcon Developments -v- Companies Acts [2010] IEHC 373 (12 October 2010) ([2010] IEHC 373; From High Court of Ireland Deci-
sions: « DHKN is not satisfied with the flow of information from the Board of Directors and consequently we are unable to fulfil our obli-
gations as Auditors under applicable Auditing standards». 
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b) As normas de auditoria não 

abrangem apenas normas relati-

vas à certificação legal de contas, 

mas igualmente às outras activi-

dades dos auditores. Não se po-

de, por isso, reduzir as normas de 

auditoria às que respeitam à acti-

vidade dos auditores em relação 

a demonstrações financeiras e 

muito menos demonstrações fi-

nanceiras anuais. 

 

B. Os temas 

 

Para se avançar na análise do que sejam estas 

normas de auditoria temos de recorrer à organi-

zação que o próprio legislador operou sobre as 

matérias que estão abrangidas por este conceito. 

Nesta sede, o artigo 45º, nº 2, alínea b) do 

RJSA, embora de modo algo confuso tenha 

misturado as normas de auditoria com as nor-

mas de acesso à actividade, dá-nos um guião de 

análise. 

 

Há quatro temas sobre os quais versam as nor-

mas de auditoria: 

 

a) A organização dos auditores; 

b) O planeamento; 

c) A execução; 

d) E os resultados finais do traba-

lho. 

 

A organização dos auditores abrange aspectos 

como o dos seus recursos humanos, técnicos, 

informáticos, o seu know-how, a formação dos 

seus agentes, o seu modo de funcionamento e 

da mesma forma os seus sistemas de controlo 

interno. Mas da organização fazem parte igual-

mente as regras respeitantes à contratação24. 

Esta matéria abrange, não apenas o conceito de 

controlo horizontal, mas também partes do ver-

tical25.  

24- Este aspecto mostra que a tipificação do artigo 45º do RJSA não coincide totalmente com a tradicional divisão dos controlos entre 
horizontais e verticais. Os controlos verticais, como respeitam a cada cliente, auditado, abrangem o controlo da contratação. Mas em boa 
verdade, nesta sede, o controlo vertical respeita à organização. 
 
25- Nos sistemas de controlo de qualidade o controlo de qualidade vertical é o que corresponde às relações entre auditor e auditado. O 
ISQC 1, que é instrumento por excelência de controlo horizontal, ou seja, de organização do auditor, alinha-se com esta perspectiva, por-
que tem regras para as relações com clientes, não apenas em geral, mas igualmente para cada cliente, por exemplo, no seu A21. 
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Em geral, fazem parte da organização o sistema 

de controlo interno26, as políticas e os procedi-

mentos de independência27 e objectividade, ad-

ministrativos, contabilísticos, de controlo e ava-

liação do risco28; subcontratação29; as incompa-

tibilidades e os impedimentos30; a formação 

contínua31; o registo de clientes32 e os registos 

de queixas33; o registo de infracções34 e o rela-

tório anual sobre as medidas em relação a elas 

tomadas35; o arquivo de auditoria36; os usos de 

nome e menção de qualidade37, a informação e 

a publicidade38; as regras de protecção de segre-

do profissional39; o seguro de responsabilidade 

civil profissional40; e, em acréscimo, nos audi-

tores que auditam entidades de interesse públi-

co, o tema do relatório de transparência41. 

26- Artigo 74º, nº 2, do EOROC «2 — Os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de contas adotam: (…) b) Me-
canismos de controlo de qualidade internos que garantam o cumprimento das decisões e procedimentos a todos os níveis da sociedade de 
revisores oficiais de contas ou da estrutura de trabalho do revisor oficial de contas». No Report of the Board of Banking Supervision. 
Inquiry into the Ciscumstances of the Collapse of Barings, do Bank of England, p. 152, afirma-se que sem a verificação dos controlos 
internos não é possível um trabalho consistente do auditor. 
 

27- O auditor tem de ser e parecer independente (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen, «La Ordenación de la Auditoría de Cuentas», in 
SÁNCHEZ CALERO, Fernando, SÁNCHEZ-CALERO GULARTE, Juan (coord.), Comentario a la Ley 44/2002, de 22 Noviembre, de 
Medidas de Reforma del Sistema Financiero, Thomsom-Aranzadi Cizur Menor, 2003, p. 759. Cf. o A16 da ISA 200: «O Código da IFAC 
descreve a independência como compreendendo não só a independência da mente como a independência na aparência». 
 

28- Artigo 74º, nºs 1-2, do EOROC. «36.The Tribunal notes that safeguarding the independence of an audit is an important aspect of good 
corporate governance. This is recognised both in the Statement of Auditing Standards, and in PwC's own rules. As regards the former, SAS 
240 places obligations on audit engagement partners to have in place adequate arrangements to safeguard their objectivity and the firm's 
independence. The Applicant accepts that he was aware of these standards.» (Mohammed v Financial Services Authority [2005] UKFSM 
FSM012 (18 January 2005) ([2005] UKFSM FSM012; From United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions). 
 

29- Artigo 74º, nº 4 do EOROC «4 — Os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de contas estabelecem políticas 
e procedimentos adequados para garantir que a subcontratação de funções essenciais de auditoria é efetuada de modo a não prejudicar a 
qualidade do controlo de qualidade interno do revisor oficial de contas ou da sociedade de revisores oficiais de contas, nem a capacidade 
das autoridades competentes para supervisionar o cumprimento por parte do revisor oficial de contas ou da sociedade de revisores ofici-
ais de contas das suas obrigações legais e que a eventual subcontratação das funções no âmbito de trabalhos de auditoria não prejudica a 
responsabilidade do revisor oficial de contas da sociedade de revisores oficiais de contas perante a entidade auditada.»  
Artigo 74º, nº 7 do EOROC «7 — Os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de contas estabelecem sistemas de 
controlo de qualidade interno destinados a assegurar a qualidade da revisão ou auditoria, incluindo, em particular, o cumprimento do 
disposto no número anterior, devendo a responsabilidade pelo sistema de controlo de qualidade interno da sociedade de revisores oficiais 
de contas ser confiada a uma pessoa qualificada como revisor oficial de contas.» 
Artigo 74º, nº 11 do EOROC «11 — Os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de contas acompanham e avaliam 
a adequação e a eficácia dos seus sistemas, mecanismos de controlo de qualidade interno e outros dispositivos estabelecidos em conformi-
dade com os requisitos legais e tomam medidas adequadas para corrigir eventuais deficiências, devendo os revisores oficiais de contas e 
as sociedades de revisores oficiais de contas avaliar, anualmente, para este efeito, os sistemas de controlo de qualidade internos referidos 
no n.º 7 e manter registos das conclusões dessas avaliações e de qualquer medida proposta para alterar o sistema de controlo de qualida-
de interno.» 
 

30- Artigos 88º- 91º do EOROC. 
 

31- Artigo 61º, nº 3, do EOROC. 
 

32- Artigo 75º, nº 8, do EOROC. 
 

33- Artigo 75º, nº11, do EOROC. 
 

34- Artigo 75º, nº5, do EOROC. Artigo 75º, nº 5 do EOROC «5 — Os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de 
contas mantêm registo: (…) b) Das eventuais consequências de infrações, incluindo as medidas tomadas para fazer face a essas infrações 
e para alterar o sistema de controlo de qualidade interno.» 
 

35- Artigo 75º, nº 6 do EOROC. 
 

36- Artigo 75º, nºs 9, 10, do EOROC. Apesar de respeitar a auditorias concretas referem-se a auditoria do passado e a organização de ar-
quivo, por isso é controlo horizontal. 15º Regulamento (UE). Apesar de haver regra especial para auditores de EIPs não se justifica autono-
mizar. 
 

37- Artigo 82º do EOROC. 
 

38- Artigo 83º do EOROC. 
 

39- Artigo 84º do EOROC. 
 

40- Artigo 87º do EOROC. 
 

41- Artigo 62º do EOROC. 13º, nº 2, do Regulamento (UE): «2.O relatório anual de transparência inclui, no mínimo, os seguintes elemen-
tos: (…) d) e) Uma indicação da data em que foi realizada a última verificação de controlo de qualidade a que se refere o artigo 26.º; 
Uma descrição do sistema de controlo de qualidade interno do revisor oficial de contas ou da sociedade de revisores oficiais de contas e 
uma declaração passada pelo órgão de administração ou de direção relativamente à eficácia do seu funcionamento». Artigo 62º, nº 1 do 
EOROC «1 — Os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de contas que realizam a auditoria às contas de entida-
des de interesse público, nos termos definidos no artigo 3.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, devem publicar no seu sítio na 
Internet, no prazo de três meses a contar do fim de cada exercício financeiro, um relatório anual de transparência, que deve incluir, pelo 
menos: (…) d) Uma descrição do sistema interno do controlo de qualidade da sociedade de revisores oficiais de contas e uma declaração 
emitida pelo órgão de administração ou de direção relativamente à eficácia do seu funcionamento; e) Uma indicação de quando foi reali-
zada a última verificação de controlo de qualidade a que se refere o artigo 69.º;» 
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No âmbito dos clássicos controlos verticais 

abrange igualmente em geral as contratações do 

auditor controlado pela entidade auditada42 e o 

modelo de contrato de prestação de serviços43, a 

inamovibilidade dos auditores44, a independên-

cia45, os recursos e pessoal usados46, a avaliação 

das condições para a revisão legal de contas47, 

os conhecimentos e experiência dos auditores48, 

os pareceres de peritos externos49. Em especial, 

no que respeita aos auditores que auditam enti-

dades de interesse público, a regularidade da 

nomeação dos auditores50, a rotação do sócio 

responsável51, a rotação do auditor52; os honorá-

rios53; a prestação de serviços distintos de audi-

toria54; as regras especiais de independência55 , 

e nomeadamente a preparação para a revisão 

legal de contas e avaliação das ameaças à inde-

pendência 56. 

 

As regras respeitantes ao planeamento regem 

não apenas o planeamento propriamente dito, 

mas todos os deveres instrumentais relativos a 

ele, nomeadamente, o conhecimento do negó-

cio57, e a definição de materialidade58. 

42- Artigo 72º do EOROC. Pode-se dizer que não afecta o controlo do auditor controlado, mas a verdade é que pode. Pode haver situações 
em que auditada contrata ainda na vigência da auditoria e no limite e isso tem de ser controlado. 
 
43- Artigo 53º, nº 2, do EOROC. 
 
44- Artigo 54º, nº 1, do EOROC. 
 
45- Artigos 61º, nº 2, 71º do EOROC. Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du jeudi 26 juin 1997, N° de pourvoi: 94-
43406: «le salarié avait indirectement acquis des intérêts dans une société auprès de laquelle il avait effectué une mission et qu'il avait ainsi 
manqué aux règles d'indépendance en vigueur dans l’entreprise». Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, (Sezione Seconda), 
29/11/2011, N. 01471/2011 REG.PROV.COLL., N. 00620/2006 REG.RIC: «secondo i principi di revisione internazionale, l’indipendenza 
del revisore contabile viene meno qualora tra questi e l’ente sussistano relazioni d’affari e di lavoro “dalle quali un terzo informato, obiet-
tivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore risulti compromessa». Para as incompatibilidades do auditores 
ver FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen, «La Ordenación de la Auditoría de Cuentas», in SÁNCHEZ CALERO, Fernando, SÁNCHEZ-
CALERO GULARTE, Juan (coord.), Comentario a la Ley 44/2002, de 22 Noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, 
Thomsom-Aranzadi Cizur Menor, 2003, pp. 746 ss.. 
 
46- Artigo 75º, nºs 1, 4, do EOROC. 
 
47- Artigo 73º do EOROC. 
 
48- Artigo 74º, nº 3, do EOROC. 
 
49- Artigo 75º, nº 7, do EOROC. 
 
50- Artigo 16º do Regulamento (UE). 
 
51- Artigo 54º, nº 2 do EOROC. 
 
52- Artigo 54º, nºs 2-10, do EOROC, artigo 3º, nº 5, da Lei nº 140/2015, artigo 17º do Regulamento (UE). 
 
53- Artigos 59º, nº 3, 77º do EOROC, artigo 4º do Regulamento (UE). 
 
54- Artigo 5º do Regulamento (UE). 
 
55- Artigo 78º do EOROC. 
 
56- Artigo 6º do Regulamento (UE). 
 
57- «(x) the auditor would need to consider such matters as the nature of the syndicate's business, the overall size of the syndicate, the 
impact of the reinsurance protection programme, and the accuracy of previous estimates as a part of his assessment of the appropriate 
range within which he would expect the premium for the reinsurance to close to fall» (Society of Lloyd's v. Jaffray [2000] EWHC 51 
(Comm) (03 November 2000) ([2000] EWHC 51 (Comm); From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions). A ISA 
315 vai no mesmo sentido. 
 
58- 6 da ISA 200, A2 da ISA 300. Society of Lloyd's v. Jaffray [2000] EWHC 51 (Comm) (03 November 2000) ([2000] EWHC 51 
(Comm); From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions: «(vi) in selecting materiality levels, the auditor should have 
regard to the impact of syndicate transactions on the personal account of each syndicate member; he should look behind the syndicate to 
its constitution, as well as to the syndicate as a whole, in making judgments relating to materiality». Roj: SAP C 3214/2015 - 
ECLI:ES:APC:2015:3214, Id Cendoj: 15030370042015100380, Órgano: Audiencia Provincial, Sede: Coruña (A), Sección: 4, Nº de Recur-
so: 272/2015, Nº de Resolución: 385/2015, Procedimiento: CIVIL: «las Normas Técnicas de Auditoría definen la importancia relativa 
como «la magnitud o naturaleza de un error (incluyendo una omisión) en la información financiera que, bien individualmente o en su 
conjunto, y a la luz de las circunstancias que le rodean hace probable que el juicio de una persona razonable, que confía en la infor-
mación, se hubiera visto influenciado o su decisión afectada como consecuencia del error u omisión». Ver igualmente a ISA 320. 
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A matéria da execução abrange todos os deve-

res relativos à execução do trabalho. Na execu-

ção o auditor procura factos e evidências que 

sustentem as suas conclusões59. Estão portanto 

abrangidas matérias como procedimentos subs-

tantivos e de revisão60, nomeadamente os espe-

ciais, como confirmações externas, inventários, 

testes61, entre outros. No que respeita às audito-

rias sobre entidades de interesse público em 

especial, estes deveres respeitam igualmente a 

comunicações ao órgão de fiscalização62 e às 

autoridades competentes63, nomeadamente de 

irregularidades64, e o controlo de qualidade pré-

vio à emissão de certificação legal de contas65. 

59- «(i) the auditors should obtain relevant and reliable audit evidence sufficient to enable them to draw reasonable conclusions there-
from; / (ii) as to the nature of audit evidence, the sources and amount of evidence needed to achieve the required level of assurance were 
questions for the auditors to determine by exercising their judgment in the light of the opinion called for under the terms of their engage-
ment. They would be influenced by the materiality of the matter being examined, the relevance and reliability of evidence available from 
each source and the cost and time involved in obtaining it; / (iii) as to representations by management, in certain cases, such as where 
knowledge of the facts was confined to management or where the matter was principally one of judgment and opinion, the auditors might 
not be able to obtain independent corroborative evidence and could not reasonably expect it to be available. In such cases, the auditors 
should ensure that there was no other evidence which conflicted with the representations by management and should obtain written confir-
mation of the representations; / (iv) from the year ended 31 December 1985, the audit report on the syndicate accounts should state wheth-
er a true and fair view was given on the results of the closed year (although some auditors also reported in true and fair terms on the 31 
December 1984 accounts)» (Society of Lloyd's v. Jaffray [2000] EWHC 51 (Comm) (03 November 2000) ([2000] EWHC 51 (Comm); 
From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions). 
 
60- Man Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft & Ors v Freightliner Ltd & Ors [2003] EWHC 2245 (Comm) (07 October 2003) ([2003] 
EWHC 2245 (Comm), [2004] PNLR 19; From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions: «"When conducting an 
audit where the risk assessment or the audit evidence obtained suggests that there may be fraudulent or dishonest conduct by directors or 
senior management, the level of professional scepticism and the degree to which evidence independent of the entity is sought is increased. 
In such circumstances auditors place less emphasis on management representations and documents generated or provided by the entity". / 
In such circumstances SAS 110.29-31 requires auditors to perform appropriate modified additional procedures if the fraud or error could 
have a material effect on the financial statements, the extent of such modification or additional procedures depending upon auditors' Judg-
ment as to the circumstances of the fraud as set out in SAS 110.30. It is accepted that such "tip-offs" as occurred here should give rise to a 
heightened degree of scepticism about management information, but there are issues as to what EYUK was required to do.». O conceito de 
procedimentos substantivos ainda surge na ISA 402, A9/b e A11 e na ISA  500, A10/b/ii. 
 
61- «Un audit consiste à examiner par sondage les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste égale-
ment à apprécier les principes comptabilisés suivis et les estimations significatives retenues par l'arrêté des comptes et apprécier leur 
présentation d'ensemble.» (Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 18 mai 2010, N° de pourvoi: 09-14281). 
«In seeking to obtain reasonable assurance that the accounts have not been materially misstated, auditing standards allow for auditors to 
employ sampling techniques to test the details of transactions in the accounts and the effectiveness of the operation of financial controls» 
como diz uma das partes no Veolia ES Nottinghamshire Ltd v Nottinghamshire County Council & Ors [2010] EWCA Civ 1214 (29 Octo-
ber 2010) ([2010] EWCA Civ 1214, [2010] UKHRR 1317, [2011] Eu LR 172, [2012] PTSR 185; From England and Wales Court of Ap-
peal (Civil Division) Decisions. Man Nutzfahrzeuge Ag & Ors v Freightliner Ltd. [2005] EWHC 2347 (Comm) (28 October 2005) ([2005] 
EWHC 2347 (Comm); From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions: «The relevant auditing standard (paragraph 
420.3 of the Statements of Auditing Standards ("SAS") issued by the Auditing Practices Board) provides that auditors should satisfy them-
selves that adequate provisions have been made in one or more of the following ways: by reviewing and testing the procedures used by 
management to develop the estimate used; by comparing the estimate prepared by management with an independent estimate; or by re-
viewing previous estimates in the light of subsequent events.». Society of Lloyd's v. Jaffray [2000] EWHC 51 (Comm) (03 November 2000) 
([2000] EWHC 51 (Comm); From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions: «(xi) the results derived from statistical 
techniques should be treated with a degree of caution, since historically derived data might not be an accurate guide as to uncertain future 
events. The auditor should, therefore, ascertain from the underwriter the underlying basis for his estimate of claims incurred but not re-
ported, so that appropriate additional evidence could be collected to support the computation». Roj: STS 5427/2015 - 
ECLI:ES:TS:2015:5427, Id Cendoj: 28079130032015100384, Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso, Sede: Madrid, Sección: 
3, Nº de Recurso: 1556/2013, Nº de Resolución:, Procedimiento: CONTENCIOSO: «todo procedimiento de auditoría opera sobre mues-
treo, siendo, en este caso, el muestreo lo suficientemente amplio y expresivo». 
 
62- Artigo 81º do EOROC. 
 
63- Artigo 63º do EOROC. Artigos 12º, 14º do Regulamento (UE). 
 
64- Artigo 79º do EOROC. Artigo 7º do Regulamento (UE). 
 
65- Artigo 80º EOROC. Artigo 8º do Regulamento (UE). Cf. (12) Preâmbulo do Regulamento nº 537/2014 «Uma revisão do controlo da 
qualidade idónea do trabalho realizada em cada revisão legal de contas deverá conduzir a uma auditoria de elevada qualidade. Por con-
seguinte, o revisor oficial de contas ou a sociedade de revisores oficiais de contas não deverão emitir o seu relatório de auditoria ou certi-
ficação legal das contas até essa revisão do controlo da qualidade ter sido concluída.» 
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Os resultados finais são as conclusões, o modo 

de as formalizar, em relatórios, certificações 

legais de contas, ou outros. Abrangem em geral 

as regras relativas a relatórios66, ou a certifica-

ção legal de contas67. No que respeita às audito-

rias sobre entidades de interesse público, refe-

rem-se em especial ao relatório adicional dirigi-

do ao comité de auditoria68; às regras especiais 

do relatório de auditoria ou certificação legal de 

contas69, bem como à elaboração do dossier de 

transferência70 . 

 

Comuns a todas as quatro dimensões do traba-

lho de auditoria é a distinção entre deveres pri-

mários (o de se organizar, planear, executar e 

concluir) e deveres secundários, instrumentais: 

documentar71 e fazer controlos do seu próprio 

trabalho72. 

 

Por outro lado, há que ter em conta que o âmbi-

to do conceito de normas de auditoria varia 

consoante a norma. No caso do artigo 45º, nº 2, 

alínea b) do RJSA, há que ter em conta que fun-

ciona como norma subsidiária, dado que há nor-

mas que a consomem, como as relativas aos 

deveres de independência ou os de emissão de 

certas opiniões constantes do nº 1 do artigo 45º 

do RJSA. 

 

Para percebermos a riqueza e o sentido das nor-

mas de auditoria temos, no entanto, de dar mais 

um passo e tentar elencar as fontes destas nor-

mas. 

 

C. As fontes 

 

Ao analisarmos as fontes começamos a perce-

ber melhor a que se refere o legislador quando 

fala em normas de auditoria. 

 

Desde logo, existem leis europeias prevendo 

deveres dos auditores que são também neste 

sentido verdadeiras normas de auditoria. É o 

caso da Directiva 2006/43 e do Regulamento nº 

537/2014, este último respeitante à auditoria de 

entidades de interesse público. 

66- Artigos 47º, 52º, nº 1, al. b), c), do EOROC. 
 
67- Artigos 44-46º, 52º, nº. 1, al. a) do EOROC. Inclui o tratamento de eventos subsequentes, que não podem implicar uma alteração retro-
activa da contabilidade como bem estatui o Roj: SAN 33/2016 - ECLI:ES:AN:2016:33, Id Cendoj: 28079230022016100004, Órgano: 
Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso, Sede: Madrid, Sección: 2, Nº de Recurso: 143/2013, Nº de Resolución: 25/2016. Quanto aos 
efeitos processuais e à natureza de aptidão da auditoria ver o Roj: SJM SS 3561/2015 - ECLI:ES:JMSS:2015:3561, Id Cendoj: 
20069470012015100313, Órgano: Juzgado de lo Mercantil. Sede: Donostia-San Sebastián, Sección: 1, Nº de Recurso: 330/2015. Nº de 
Resolución: 306/2015, Procedimiento: Apelación, Concurso de acreedores: «La STS de 20 de octubre de 2011 admite que el valor del 
informe de auditoría se aproxima al de una prueba pericial, que ha de someterse a las reglas de la sana crítica. (…) No es suficiente que 
las auditorías de cuentas llevadas a cabo sobre la contabilidad hayan reflejado que la misma presente irregularidades sino que es preciso 
que los AC expresen en qué medida las mismas se han traducido en la imposibilidad de que el operador del mercado (acreedor, entidad 
financiera, proveedor) que examina las cuentas aprehenda una verdadera representación de la situación financiera y patrimonial de la 
sociedad en cada uno de los momentos relevantes». 
 
68- Artigo 11º do Regulamento (UE). 
 
69- Artigo 10º do Regulamento (UE). 
 
70- Artigo 18º do Regulamento (UE). Ete regime é conexo com o dever do auditor sucessor «Comunicar com o seu antecessor, em caso de 
mudança do auditor, em conformidade com os requisitos éticos relevantes» (13º/b ISA 300). 
 
71- Kentford Securities Limitied (Under Investigation) Companies Act [2006] IEHC 57 (07 March 2006) ([2006] IEHC 57; From High 
Court of Ireland Decisions: «the applicant failed to comply with proper auditing standards by not obtaining evidence for his conclusions». 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima), N. 00614/2012 REG.PROV.COLL., N. 06804/2010 REG.RIC: 
«Nell’osservare come il principio di revisione 540 in tema di stime contabili stabilisca che il revisore debba acquisire sufficienti ed appro-
priati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio…». Roj: SAN 4182/2015 - 
ECLI:ES:AN:2015:4182, Id Cendoj: 28079230032015100841, Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso, Sede: Madrid, Sec-
ción: 3, Nº de Recurso: 13/2015, Nº de Resolución: 908/2015, Procedimiento: APELACIÓN. Roj: SAP M 17664/2015 - 
ECLI:ES:APM:2015:17664, Id Cendoj: 28079370282015100301, Órgano: Audiencia Provincial, Sede: Madrid, Sección: 28, Nº de Recur-
so: 582/2013, Nº de Resolución: 286/2015, Procedimiento: Recurso de Apelación .Ver ,por exemplo, os 17, 27/c), 34, 42, 44/a, 45, 57-59, 
A3, A22, A35 do ISQC 1, ou ainda  o 24, A27 da ISA 200, 24 ISA 220, a ISA 230. 
 
72- Ver por exemplo o 16/f), 36, 48 do ISQC 1. 
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Em segundo lugar, existem leis nacionais sobre 

a matéria. Estas normas são, ou transposição de 

normas europeias, ou subsidiárias, enquanto 

não forem adaptadas pela Comissão normas 

internacionais de auditoria como resulta do 26º, 

nº 1, da Directiva nº 2006/43. O Estatuto da 

OROC, como já vimos, contém várias normas 

de auditoria estabelecendo deveres dos audito-

res em geral, mas também contendo normas de 

auditoria sobre entidades de interesse público. 

O RJSA é mais pobre de normas de auditoria 

neste sentido, porquanto rege sobretudo o aces-

so à profissão e a supervisão dos auditores, in-

cluindo o seu controlo de qualidade. Relevante 

o artigo 44º, nº 1, al. c) que prevê que a CMVM 

regulamente o «cumprimento de deveres relati-

vos ao exercício da atividade de auditoria». Se 

e nos termos em que a CMVM regulamente 

estes deveres, poderão constar de regulamento 

da CMVM verdadeiras normas de auditoria73. 

No entanto, as normas de auditoria não se esgo-

tam nestas fontes, que seriam as previsíveis. A 

elas acrescem outras. 

 

Desde logo, as normas internacionais de audito-

ria adoptadas pela Comissão Europeia. Enquan-

to não são adoptadas pela Comissão Europeia, 

regem as normas nacionais como vimos. É o 

que resulta do artigo 26º, nº 1 e 3 da Directiva 

nº 2006/43. Nos termos do nº 2 do artigo 26º do 

mesmo diploma «entende-se por «normas inter-

nacionais de auditoria» as Normas Internacio-

nais de Auditoria (ISA), a Norma Internacional 

sobre Controlo de Qualidade 1 (ISQC 1) e ou-

tras normas conexas emitidas pela Federação 

Internacional dos Contabilistas (IFAC) através 

do International Auditing and Assurance Stan-

dards Board (IAASB), na medida em que sejam 

relevantes para a revisão legal de contas»74. 

Quer isto dizer que as normas internacionais de 

auditoria têm o seu campo duplamente restrin-

gido: 

a) Em primeiro lugar, apenas se 

aplicam quando forem adoptadas 

pela Comissão. No entanto, o 

artigo 45º, nº 8 do EOROC criou 

uma norma de salvaguarda na 

matéria e estatui que «Enquanto 

não forem adotadas pela Comis-

são Europeia, as normas inter-

nacionais de auditoria são dire-

tamente aplicáveis», pelo que na 

ordem jurídica portuguesa se 

aplicam directamente. 

 

b) Em segundo lugar, não se apli-

cam a actividades de auditoria 

diversas da revisão legal de con-

tas, mesmo quando forem activi-

dades de interesse público, salvo 

no que respeita às regras sobre 

organização, que são transver-

sais. 
 

73- Lembra-se que nos termos do 52º da Directiva nº 2006/43 se trata de uma harmonização mínima. 
 
74- Corresponde a uma «long expected measure to harmonize auditing standards within the European Union, following a principles-based 
system.» (FERREIRA-GOMES, José, «Auditors ss Gatekeepers: The European Reform of Auditors’Legal Regime and the American Influ-
ence», in, The Columbia Journal of European Law, Vol. 11, nº. 3, 2005, p. 677). 
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Mas além destas é preciso ter em conta outras 

normas. O artigo 45º, nº 2, al. b), do RJSA refe-

re-se a normas de auditoria emitidas por autori-

dade competente. Ora, nos termos da Directiva 

nº 2006/43, no seu artigo 2º, nº 1075, esta é defi-

nida como a competente para a regulação e a 

supervisão dos auditores. A CMVM está ine-

quivocamente incluída nesta categoria nos ter-

mos dos artigos 4º, nº 1, 9º da Lei nº 148/2015, 

dos artigos 4º, 24º, nº 4, 25º, 26º, 27º, 32º e 44º 

do RJSA e dos artigos 46º, nº 5, 69º, nº 2, do 

EOROC. De igual modo, a OROC, no âmbito 

das suas competências, está incluída nesta cate-

goria nos termos do artigo 4º, nº 2, da Lei nº 

148/2015, dos artigos 4º, nº 3, 44º, nº 2, do 

RJSA, e dos artigos 6º, 46º, nº 5, do EOROC. 

Por outro lado, também a OROC tem poderes 

regulamentares, através de normas técnicas76 e 

directrizes de revisão e auditoria (artigo 31º, nº 

1, al. b), l), do EOROC77). 

 

Estamos pois a referir-nos, para além dos regu-

lamentos da CMVM, às normas técnicas78 e às 

directrizes de revisão e auditoria79, ambas emi-

tidas pela OROC80. 

75- ««Autoridades competentes», as autoridades designadas por lei que estão incumbidas da regulação e/ou supervisão dos revisores ofici-
ais de contas e das sociedades de revisores oficiais de contas ou de aspetos específicos destas atividades; a referência à «autoridade com-
petente» num artigo específico constitui uma referência à autoridade responsável pelas funções a que esse artigo se refere». 
 
76- Roj: SAP M 17664/2015 - ECLI:ES:APM:2015:17664, Id Cendoj: 28079370282015100301, Órgano: Audiencia Provincial, Sede: 
Madrid, Sección: 28, Nº de Recurso: 582/2013, Nº de Resolución: 286/2015, Procedimiento: Recurso de Apelación: «La calificación de un 
trabajo como auditoría de cuentas es relevante porque su realización exige someterse a determinadas normas de elaboración, procedimi-
ento, supervisión y control, de conformidad con lo dispuesto en la Ley (o Texto Refundido) su Reglamento y las Normas Técnicas de Audi-
toría». 
 
77- Cf. Artigo 16º al. k) do EOROC. A verdade é que o EOROC tecnicamente tem grandes lacunas. Referem-se normas técnicas a serem 
desenvolvidas, mas em parte nenhuma se diz expressamente quem as pode aprovar. As directrizes de revisão e auditoria são aprovadas pelo 
Conselho Directivo como resulta do artigo 31º, nº 1, al j) do EOROC. Mas o artigo 16º, quando refere regulamentos, em parte nenhuma 
refere as normas técnicas expressamente. No entanto, para os efeitos que ora interessam, que não respeitam à organização interna dos pode-
res na OROC, o que releva é determinar que a mesma tem poderes regulamentares. 
 
78- As normas técnicas do Comité que apoia (antiga redacção do artigo 48º, nº 4) a Comissão Europeia deixaram de estar consagradas na 
nova redacção da Directiva nº 2006/43. 
 
79- A jurisprudência que cita as conhecidas como DRAs é muito escassa em Portugal. Num recenseamento possível temos o Acórdão do 
Tribunal da Relação do Porto (Secção Cível) de 25-10-2005 no proc 0422142 em que cita a “Directriz de Revisão – Auditoria 842 de Ju-
nho de 2002 sobre a fusão de Sociedades”, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (2ª Secção) de 30-11-2010, proc nº 0512/10, 
que cita a Directriz de Revisão/Auditoria nº 700, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas no âmbito de uma perícia fiscal de revisão 
tributária. Neste último tema também o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (2ª Secção) proc nº 0511/10. No Acórdão do Tribu-
nal Central Administrativo Sul (CT - 2.º JUÍZO) proc nº 05617/12, a propósito do contencioso tributário em sede de entradas em espécie, é 
citada a directriz de revisão/auditoria n.º 841, de Dezembro de 2001. 
 
80- Conclui-se pois que por «normas de auditoria» não se podem entender «normas profissionais». As normas de auditoria abrangem a 
tricotomia clássica de «normas profissionais, requisitos legais e regulamentares», que surgem, por exemplo, nos pontos 2/a, 6/a, 14/a, 15/a, 
A3/b/i da ISA 220. No 7/m da ISA 220 aliás as normas profissionais abrangem apenas as normas internacionais de auditoria, que são stan-
dards, e os requisitos éticos relevantes, que constam do Código da IFAC e que são eles mesmos standards também (ver o parágrafo A1 
referido ao parágrafo 9 da ISA 220). As próprias ISAs usam o conceito de normas de auditoria com um significado mais abrangente que o 
de normas profissionais (veja-se por exemplo a ISA 200 parágrafo 13/k em que as norma de auditora são contrapostas a normas contabilís-
ticas e éticas ou o A56 da mesma ISA). 
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D. A natureza das normas 

 

O recurso ao Direito Europeu e ao Direito 

Comparado permite-nos reforçar a interpretação 

sobre a natureza das normas em questão. O 26º, 

nº 7 do Regulamento nº 537/2014 na versão 

inglesa refere-se aos «applicable auditing and 

quality control standards», na francesa 

«normes d'audit et de contrôle qualité applica-

bles», na espanhola «normas de auditoría y de 

control de calidad aplicables», na italiana 

«principi applicabili in materia di revisione e di 

controllo della qualità», a alemã «Prüfungs- 

und Qualitätssicherungsstandards», a polaca 

usa o genitivo «standardów». 

 

Também a Directiva nº 2006/43 no seu artigo 

26º refere os «Auditing standards», na francesa 

referem-se as «Normes de contrôle», na italiana 

«Principi di revisione», na alemã 

«Prüfungsstandards», na espanhola «Normas de 

auditoría», na polaca «Standardy rewizji finan-

sowej». 

 

A referência a «standards», e a «princípios», 

mostra que a terminologia é reveladora da natu-

reza flutuante destas «normas». A verdade é 

que o conceito de normas de auditoria abrange 

dois tipos de preceitos, com naturezas jurídicas 

diversas: 

a) Normas jurídicas propriamente 

ditas, constantes nomeadamente 

do Estatuto da OROC, do Regu-

lamento nº 357/2014, do Código 

das Sociedades Comerciais. Em 

suma, todas as normas jurídicas, 

sejam de fonte legal ou regula-

mentar, europeia ou nacional, 

que consagrem deveres de audi-

tores. 

 

b) Leges artis, mais conhecidas pe-

la designação inglesa de stan-

dards, que definam os deveres 

dos auditores.  

 

A questão é que esta última categoria se pode 

encontrar em grande diversidade de fontes. Para 

que uma norma seja efectivamente jurídica tem 

de ser consagrada numa fonte de normas jurídi-

cas. Mas há duas situações em que não estamos 

propriamente perante normas jurídicas em sen-

tido estricto: 

 

a) Ou quando a fonte da «norma» não é 

uma fonte de direito em sentido pró-

prio porque não parte de órgãos que 

tenham ius imperii (organizações 

profissionais nacionais ou internacio-

nais que não são Ordens, por exem-

plo). 
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b) Ou quando pelo seu conteúdo 

não se pode qualificar de efectiva 

norma jurídica. Com efeito, por 

vezes fontes que são jurídicas 

consagram ou remetem para con-

teúdos que não são normativos 

pela sua substância, pelo seu 

conteúdo. Assim acontece quan-

do as normas estatuem uma con-

duta preferível, ou que deve pas-

sar pelo crivo do juízo profissio-

nal81, ou são meramente indicati-

vas. Pela sua redacção não esta-

tuem deveres, apenas os deixam 

implícitos nos seus limites, em 

termos que veremos mais abai-

xo82. 

 

Indícios de que, pelo seu enunciado, se trata de 

meras leges artis e não normas jurídicas em 

sentido estrito são a existência de: 

a) Mera indicação de preferências 

ou conselhos; 

b) Remissão para conceitos indeter-

minados de natureza técnica83; 

c) Remissões para juízos profissio-

nais; 

d) Meras exemplificações; 

e) Meras declarações de facto, ou 

de juízos técnicos84. 

81- «The judgment involves both the selection of accounting principles and the evaluation of any parameters necessary to apply those 
principles. As a consequence, for many transactions, various possible accounting treatments could be considered to conform to GAAP, it 
being solely a matter of professional judgement as to the appropriateness of the accounting adopted.» (Mahonia Ltd. v JP Morgan Chase 
Bank [2004] EWHC 1938 (Comm) (03 August 2004) ([2004] EWHC 1938 (Comm); From England and Wales High Court (Commercial 
Court) Decisions;). O âmbito deste juízo profissional tem sempre limites, como se verifica no Society of Lloyd's v. Jaffray [2000] EWHC 
51 (Comm) (03 November 2000) ([2000] EWHC 51 (Comm); From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions: 
«Some of the Panel Auditors at Lloyd's were still living in the days of "inventory at director's valuation" which used to be the way in which 
profit was calculated in manufacturing companies in the UK 30 years ago: they did not consider it part of their duty to audit the reinsur-
ance to close. Under these circumstances is it any surprise that some of the auditors missed the scandals and failed to point the plunder 
that was going on. They were not charged with performing an audit to normal auditing standards and although they clearly had knowledge 
of some of the matters that were going on, they may well not have fully appreciated their implications and they did not see it as their duty 
to draw the Name's attention to what was afoot. Had they been larger firms, or wiser in the affairs of the world, or perhaps more willing to 
ask fundamental questions, then they might have exposed it quickly but the fact is, in most cases, they did not.». Kennedy v. Law Society of 
Ireland [1999] IEHC 255; [2000] 2 IR 104 (5th October, 1999) ([1999] IEHC 255, [2000] 2 IR 104; From High Court of Ireland Decisions: 
«The introduction to the SAS acknowledges the responsibility of an auditor to consider fraud and error in an audit of financial statements. 
Having identified a matter which could cause a misstatement in the financial statements, auditors are concerned to establish the circum-
stances giving rise to that matter and whether such misstatement was an error or occasioned by fraudulent conduct. ». Da mesma forma, 
apresenta variações culturais (TEIXEIRA, Cláudia, «O Impacto da Cultura na Interpretação dos termos e Expressões que exprimem Proba-
bilidade utilizados no Normativo do IASB: O Caso dos Auditores registados na CMVM», in Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas, 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, nº 16, 2010, pp. 196-197). 
 
82- Independentemente do estatuto jurídico das directrizes de revisão /auditoria percebe-se, pelo conteúdo das normas, que suscitam pro-
blemas desta natureza. Por exemplo veja-se o conteúdo de uma de entre as mais simples das DRA. A Directriz de Revisão/Auditoria 230 - 
PAPÉIS DE TRABALHO. Os números 4 a 6 parecem constituir um tipo de aptidão. Veja-se nomeadamente o nº 6 quando reza «6. A 
forma e o conteúdo dos papéis de trabalho deve ser tal que permita a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio da entidade 
e do trabalho desenvolvido, ficar com uma compreensão deste e das bases de suporte das decisões tomadas». O critério para a correcção 
da documentação produzida pelo auditor é a da susceptibilidade de compreensão por parte de um auditor experiente. No entanto a parte 
final do nº 6 reza «muito embora a compreensão completa de todos os aspectos da revisão/auditoria exija uma discussão com o revisor/
auditor que os preparou.» A única forma de não considerar que isto é uma excepção à natureza de aptidão do tipo é aceitar que este é um 
dever adicional dos auditores, que estes têm em acréscimo de discutir a documentação com o autor da documentação. O nº 7 piora esta 
situação, mostrando que estamos perante leges artis e não normas pelo seu conteúdo. «Não é praticável estipular a forma e o conteúdo 
exactos dos papéis de trabalho», o que não faz sentido numa perspectiva normativa, e apenas enquanto lex artis. A situação piora ainda 
quando se remete para o caso concreto, o que é comprimir a sua natureza normativa: «Estes devem ser concebidos e organizados de acordo 
com as circunstâncias e com as necessidades do revisor/auditor relativamente ao trabalho concreto que realiza». Segue-se uma mera 
exemplificação «A forma e o conteúdo dos papéis de trabalho são condicionados por certos aspectos tais como (…)». O nº 8 tem uma mera 
indicação de preferência «O uso de alguns papéis de trabalho normalizados, (…) pode melhorar». Outra característica é a da indetermina-
ção como se verifica no nº 12 «Os papéis de trabalho são, em regra, organizados em dois arquivos». A expressão «em regra» não permite 
por si, pela sua simples redacção, determinar se se trata de um dever de mínimos, podendo haver mais categorias de arquivos, ou também 
de máximos, podendo haver apenas um tipo de arquivo apenas. 
 
83- Há estudos empíricos que mostram que o grau de indeterminação pode influenciar a independência dos auditores BEATTIE, Vivien, 
FEARNLEY, Stella and BRANDT, Richard, Auditor Independence and Audit Risk in the UK: A Reconceptualisation, Centre for Business 
Performance of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales p. 10. 
 
84- O auditor «se compromete a realizar una “buena obra técnica” –el dictamen» (COLLACCIANI, Hugo, CARRICA, Juan Manuel, 
LOPEZ ARANGUREN, Jorge Luís, About the Contractual Responsibility of the External Auditor of financial Statements, 2008, Munich 
Personal RePEc Archive). Em alguns casos o estatuto destas declarações pode ser importante noutra perspectiva, como enunciação de 
regras de experiência que são relevantes para a enunciação de juízos probatórios. Assim, por exemplo, na ISQC 1 no seu A19 «O nível do 
conhecimento que uma firma terá quanto à integridade de um cliente aumentará geralmente no contexto de uma relação continuada com 
esse cliente.», ou, no seu A33, «Um trabalho de equipa e uma formação apropriados ajudam os membros da equipa de trabalho menos 
experientes a compreender claramente os objectivos do trabalho atribuído». 
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A questão é que a lei, ou contém, ou remete 

para estas leges artis. E é a mesma lei que esta-

tui consequências para a sua violação, seja con-

sequências de direito administrativo 

(nomeadamente dispensas – 17º, nº 3 do RJSA -

, acções de supervisão – artigo 41º, nº 1, alínea 

e), nº 3 do RJSA -, mas também implicitamente 

no cancelamento e suspensão do registo pela 

conjugação dos artigos 13º e 12º do RJSA) seja 

de direito infraccional (artigo 45º, nº 2, alínea a) 

do RJSA)85. 

 

Não se podem por isso distinguir dois campos, 

os das normas jurídicas de auditoria, que teriam 

efeitos legais, do das meras leges artis, dos me-

ros standards, sem consequências jurídicas. Em-

bora, pela sua fonte e /ou pelo seu conteúdo, 

algumas «normas de auditoria» sejam afinal 

standards e não efectivas normas jurídicas, têm 

consequências jurídicas86. 

 

Mas esta situação é paradoxal. Não tanto pelo 

facto de o Direito recolher normas de outras 

áreas. Esta situação é trivial. Na área do urba-

nismo, das construções urbanas, da segurança 

alimentar, e em muitas outras áreas o legislador 

recolhe normas técnicas e atribui-lhes eficácia 

jurídica. A questão é que frequentemente não 

apenas as acolhe numa fonte de direito (lei ou 

regulamento nacional ou europeu), mas atribui 

um conteúdo jurídico a normas que antes eram 

apenas leis da arte. 

 

A forma típica de o fazer é dupla: 

 

a)  Transformar em peremptório o 

que na perspectiva do standard 

era meramente aconselhável ou 

tendencial; 

b) Consagrar norma de perigo, seja 

abstracto, seja de aptidão, depu-

rando as normas de consideran-

dos, limites técnicos ou preferên-

cias87. 
 

Se a solução adoptada pelo legislador não é a 

corrente88, não significa isto que seja caso único 

e muito menos que não haja sustento para o 

fazer, sobretudo na área infraccional. Com efei-

to, o Código Penal tem situações de remissão 

para as leges artis como se vê pelos artigos 

142º, nº 7 do Código Penal89 e artigo 150º90 do 

mesmo diploma, isto tanto para efeitos de ex-

clusão como de preenchimento típico. 

85- «The fact that a "very thing" that an auditor undertakes is the exercise of reasonable care in relation to the possibility of financial impropriety at 
the highest level makes it impossible for the auditor to treat the company itself as personally involved in such fraud, or to invoke the maxim ex turpi 
causa in such a case. Context is once again all, as Kerr LJ recognised in Attorney General's Reference (No. 2 of 1982) at pp.640D-642H (see espe-
cially at p.642D)» (Moore Stephens (a firm) v Stone Rolls Ltd [2009] UKHL 39 (30 July 2009) ([2009] 1 AC 1391, [2009] 3 WLR 455, [2009] AC 
1391, [2009] Bus LR 1356, [2009] PNLR 36, [2009] UKHL 39; From United Kingdom House of Lords Decisions). CÂMARA, Paulo, «A Activida-
de de Auditoria e a Fiscalização de sociedades Cotadas – Definição de um Modelo de Supervisão», in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, 
nº 16, Abril de 2003, Lisboa, p. p. 96, salienta que a supervisão administrativa é um os pilares da qualidade da informação financeira, supervisão na 
altura restrticta ás situações previstas no artigo 8º do Cd.VM. Os auditores espanhóis queixaram-se de o seu regime infraccional ser o mais duro da 
Europa, o que é argumento comum (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen, «La Ordenación de la Auditoría de Cuentas», in SÁNCHEZ CALERO, 
Fernando, SÁNCHEZ-CALERO GULARTE, Juan (coord.), Comentario a la Ley 44/2002, de 22 Noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema 
Financiero, Thomsom-Aranzadi Cizur Menor, 2003, p. 753). 
 
86- Aliás são as próprias partes em litígio que por vezes invocam, quando lhes interessam essas consequências jurídicas, as normas de auditoria 
(Express Newspapers v Telegraph Group Ltd. [2002] EWCA Civ 317 (15th March, 2002) ([2002] EWCA Civ 317; From England and Wales Court 
of Appeal (Civil Division) Decisions). 
 
87- Um bom exemplo é o da protecção da independência que tem passado da mera enunciação do valor, a recomendações (cf. BALZARINI, P., 
«Racommendazione della CONSOB in tema di Independenza del Revisore», in Rivista delle Società, ano 50º, Nov-Dic. 2005, fasc. 6º, Giuffrè 
Editore, Milano, 2006), estando hoje em dia consagrada de modo mais desenvolvido em normas europeias como as do Regulamento nº 537/2014. 
 
88- No Fédération des Experts Comptables Européens, Considerations on the Implementation of the Framework Approach, October 2004, pp. 10-
11, reflecte-se esta discussão entre os proponentes de uma solução «conceptual» e os que pretendem uma solução «rule-based». A solução conceptu-
al, que foi a acolhida, sem prejuízo de regras mais determinadas entretanto consagradas, visa precisamente abranger a evolução e a natureza variável 
da realidade. Visa, em suma, fazer impedir que a letra seja uma forma de evadir do espírito da regulação. 
 
89- «7 - Para efeitos do disposto no presente artigo, o número de semanas de gravidez é comprovado ecograficamente ou por outro meio adequado 
de acordo com as leges artis.» 
 
90- «1 - As intervenções e os tratamentos que, segundo o estado dos conhecimentos e da experiência da medicina, se mostrarem indicados e forem 
levados a cabo, de acordo com as leges artis, por um médico ou por outra pessoa legalmente autorizada, com intenção de prevenir, diagnosticar, 
debelar ou minorar doença, sofrimento, lesão ou fadiga corporal, ou perturbação mental, não se consideram ofensa à integridade física. / 2 - As 
pessoas indicadas no número anterior que, em vista das finalidades nele apontadas, realizarem intervenções ou tratamentos violando as leges artis 
e criarem, desse modo, um perigo para a vida ou perigo de grave ofensa para o corpo ou para a saúde são punidas com pena de prisão até 2 anos 
ou com pena de multa até 240 dias, se pena mais grave lhes não couber por força de outra disposição legal.» 
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Não é pois o facto de haver uma remissão para 

as leges artis, ou a sua consagração do seu con-

teúdo em normas jurídicas, que constitui por si 

só uma violação de quaisquer direitos dos parti-

culares, seja em Direito Administrativo, seja em 

Direito Infraccional91. 

 

Mas, esta remissão para as leges artis, ou a con-

formação da norma de acordo com elas, implica 

evidentemente um preço sob o ponto de vista 

das garantias dos particulares. Estas encontram-

se na maior exigência em sede de fundamenta-

ção do acto administrativo e nas regras de con-

cretização de tipos abertos em sede infraccio-

nal. O traço comum que induz num e noutro 

ramo do Direito é o mesmo: fundamentação. 

 

Esta fundamentação tem por isso características 

especiais que importa analisar. 

 

Desde logo, não se pode dizer que as leges artis 

sustentam por si só actuações administrativas 

ou sanção infraccional. Não existe, por isso, 

qualquer violação ao princípio da legalidade.  

 

Com efeito, o dever de cumprir as normas de 

auditoria está consagrado em norma legal, em 

relação à auditoria às contas do artigo 42º do 

EOROC «A atividade de auditoria às contas 

integra os exames e outros serviços relaciona-

dos com as contas de empresas ou de outras 

entidades efetuados de acordo com as normas 

de auditoria em vigor». Toda a actividade de 

auditoria às contas e não apenas uma parte dela. 

Igualmente, e em geral, a elaboração de quais-

quer relatórios previstos na lei deve obedecer às 

normas de auditoria em vigor nos termos do 

artigo 47º do EOROC. Ou seja, em todas as 

funções de interesse público92 os auditores de-

vem cumprir as normas de auditoria. 

 

Esta fundamentação na lei é reforçada pelas 

normas que impõem a intervenção do auditor 

nas funções de interesse público. Com efeito, é 

a própria lei que define os resultados que têm 

de ser atingidos e os âmbitos das auditorias93.  

91- Há aliás uma tendência de densificação destas mesmas leges artis e para a sua consolidação. No Baker Tilly UK Audit LLP & Ors, R 
(On the Application Of) v Financial Reporting Council & Ors [2015] EWHC 1398 (Admin) (19 May 2015) ([2015] EWHC 1398 (Admin); 
From England and Wales High Court (Administrative Court) Decisions, ainda se referem os «standards reasonably to be expected». No 
Airtours Holidays Transport Ltd v Revenue And Customs [2014] EWCA Civ 1033 (24 July 2014) ([2014] BVC 32, [2014] EWCA Civ 
1033, [2014] STI 2521, [2015] STC 61; From England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions, referem-se o «generally 
accepted auditing standards». Num outro sentido afirma-se que «5. Auditing standards have undergone considerable change in the inter-
vening years, particularly owing to the exponential leaps made in computer power and technology generally. It would thus be "very diffi-
cult" to assess the quality of S.K.C.'s work by reference to standards applicable at the time.» (Campbell-Sharp Associates Ltd & Ors -v- 
MVMBNI JV Ltd & Ors [2013] IEHC 470 (31 July 2013) ([2013] IEHC 470; From High Court of Ireland Decisions). No entanto existem 
constantes: «Auditing standards and procedures have changed significantly over the years. But the potential responsibility of auditors for 
negligent failure to detect accounting deficiencies or managerial fraud - leading the company to sustain further loss connected with such 
deficiencies or the continuation of such fraud - dates back to the early days of auditing» (Moore Stephens (a firm) v Stone Rolls Ltd [2009] 
UKHL 39 (30 July 2009) ([2009] 1 AC 1391, [2009] 3 WLR 455, [2009] AC 1391, [2009] Bus LR 1356, [2009] PNLR 36, [2009] UKHL 
39; From United Kingdom House of Lords Decisions). «172.GAAS (Generally Accepted Auditing Standards) is the body of requirements 
for audits of financial statements and associated notes. GAAS was, until recently, set by the Auditing Standards Board and its primary 
auditing rules were issued in the form of Statements of Auditing Standards (SAS's). Following the Sarbanes-Oxley Act 2002, the responsi-
bility for developing GAAS moved to the Public Companies Accounting Oversight Board but in April 2002 that board ruled that the previ-
ously established GAAS could be relied upon on an interim basis. Whilst GAAS applies to auditing, I find that its principles must also be 
applicable to the preparation of financial statements.» (Mahonia Ltd. v JP Morgan Chase Bank [2004] EWHC 1938 (Comm) (03 August 
2004) ([2004] EWHC 1938 (Comm); From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions). 
 
92- Artigo 2º, al. i), do RJSA. Os auditores têm o cuidado de, nas restantes auditorias, sublinhar que o trabalho efectuado «does not consti-
tute an examination made in accordance with generally accepted auditing standards» (Perfect Pies Ltd. & anor -v- Chupn Ltd. [2015] 
IEHC 692 (06 November 2015) ([2015] IEHC 692; From High Court of Ireland Decisions). Da mesam forma no Roj: SAP M 18332/2015 - 
ECLI:ES:APM:2015:18332, Id Cendoj: 28079370142015100420, Órgano: Audiencia Provincial, Sede: Madrid, Sección: 14, Nº de Recur-
so: 360/2010, Nº de Resolución: 404/2015, Procedimiento: Recurso de Apelación: « nuestro trabajo ha sido realizado aplicando normas 
técnicas de auditoria, pero los procedimiento aplicados no han constituido una auditoria completa...». 
 
93- A conexão entre a «true and fair view» e o cumprimento das normas de auditoria é tópico comum na auditoria (Barings Plc & Anor v 
Coopers & Lybrand (a firm) & Ors [2003] EWHC 1319 (Ch) (11 June 2003) ([2003] EWHC 1319 (Ch); From England and Wales High 
Court (Chancery Division) Decisions).  



109 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

Também por esta via os deveres de cumprimen-

to das normas de auditoria têm assento legal 

não apenas na sua conformação, mas igualmen-

te no seu fundamento. As mesmas normas que 

impõem a intervenção dos auditores e definem 

o seu âmbito de actuação desvelam igualmente 

os interesses que são tutelados94. No seu con-

junto definem a natureza e conteúdo último do 

trabalho de auditoria95. Estas são várias vias 

pelas quais a referência a leges artis estão sujei-

tas a controlo pela lei. 

 

Por outro lado, remetendo a lei ou integrando 

no seu conteúdo meras leges artis, torna-se ne-

cessário formular expressamente as normas 

enunciativas a que no caso concreto conduzem 

as mesmas leges artis. O passo essencial é pois 

o de enunciar uma norma, que é assim enuncia-

tiva do significado, do conteúdo normativo, que 

as leges artis impõem no caso. Em termos lógi-

cos, esta norma enunciativa é uma premissa 

intermédia que permite a ligação entre a norma 

jurídica e o caso concreto, através da mediação 

de leges artis. 

 

Esta enunciação obedece às técnicas habituais 

da concretização de conceitos indeterminados. 

Tem de passar pela análise periférica (de doutri-

na, jurisprudência, standards paralelos, Direito 

Comparado, leis conexas96), pela criação de 

tipologias (que permitem delimitar os cortes na 

realidade operados pelos standards) e pela redu-

ção dogmática (que conduz à formulação da 

norma enunciativa). Como estas operações jurí-

dicas são triviais no Direito, e seria impossível 

realizar a mesma para todas as normas de audi-

toria em presença, não faz sentido sequer dar 

exemplos da mesma no presente estudo. 

94- «The scope of the duty of care owed by auditors is a matter to which I shall return later in this opinion. For present purposes it suffices 
to note that the duty is unquestionably imposed in the interests of, at least, the shareholders of the company» (Moore Stephens (a firm) v 
Stone Rolls Ltd [2009] UKHL 39 (30 July 2009) ([2009] 1 AC 1391, [2009] 3 WLR 455, [2009] AC 1391, [2009] Bus LR 1356, [2009] 
PNLR 36, [2009] UKHL 39; From United Kingdom House of Lords Decisions). «From the outset the defenders (…)They knew that the 
shareholders of APC, including the pursuers, relied on the audited accounts in order to obtain assurances that the company's financial 
statements were free of material mis-statements caused by fraud or other irregularity or error. (…)They knew or ought to have known that 
in these circumstances the critical consideration for those such as the pursuers who funded APC, by loan or by injection of equity, was its 
profitability.» (Royal Bank Of Scotland Plc v. Bannerman Johnstone Maclay [2005] ScotCS CSIH_39 (26 May 2005) ([2005] CSIH 39, 
[2005] ScotCS CSIH_39; From Scottish Court of Session Decisions). Institute of Chartered Accountants in Ireland/ Rules of Professional 
Conduct/ Ethical Guide for Members [2000] IECA 584 (18th September, 2000) ([2000] IECA 584; From Irish Competition Authority 
Decisions: «Assurance engagements are special in nature, because of the public and professional interest in the objectivity of practitioners’ 
work (…)Such firms should ensure that their work complies with Auditing Standards and Guidelines and Audit Regulations ». no Roj: SAP 
IB 2230/2015 - ECLI:ES:APIB:2015:2230, Id Cendoj: 07040370052015100281, Órgano: Audiencia Provincial, Sede: Palma de Mallorca, 
Sección: 5, Nº de Recurso: 295/2015, Nº de Resolución: 303/2015, Procedimiento: CIVIL ao reconhecer que a obrigatoriedade de auditoria 
não é a regra, mas uma excepção, embora muito lata, mostra aqui pelo elenco das intervenções obrigatórias de auditor se podem aferir os 
interesses, os bens jurídicos em jogo. A má informação lesa o funcionamento da economia e dos indivíduos, pelo que deve ser considerada 
de interesse público a auditoria (Fédération des Experts Comptables Européens, Considerations on the Implementation of the Framework 
Approach, October 2004, p. 9). CUZACQ, Nicolas, «Plaidoyer em Faveur d’un Audit Sociétal Légal», in Revue International de Droit 
Économique, 2008, 1, pp. 30 ss., mostra que é também do interesse da própria entidade auditada, na medida em que a auditoria aumenta a 
sua credibilidade. O interesse público em conhecer a imagem fiel da contabilidade das epresas em FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen, 
«La Ordenación de la Auditoría de Cuentas», in SÁNCHEZ CALERO, Fernando, SÁNCHEZ-CALERO GULARTE, Juan (coord.), 
Comentario a la Ley 44/2002, de 22 Noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, Thomsom-Aranzadi Cizur Menor, 2003, 
p. 741. 
 
95- O trabalho do auditor é oposto às regras gerais de prova que remetem para a experiência comum no K (A) v. K (P) [2005] IEHC 272 
(27 July 2005) ([2005] IEHC 272; From High Court of Ireland Decisions «Standard discovery rules apply. No relevance, no reason, no 
necessity, no discovery! And no fishing, no way! A party may choose to employ an expert, but the purposes for which the expert has been 
retained, and the expert evidence (for the preparation of which he says he needs discovery) must be spelt out to enable the Court adjudi-
cate the application. Experts will not be allowed to set their own agenda in litigation. (See Aherne v. Southern Health Board, 29th April, 
2005) (…)It is not a sufficient basis for an application for there to be an assertion that the discoverer's figures cannot be audited. There is 
no auditing standard for matrimonial cases: the Court uses a broad brush in assessing and apportioning the available incomes and assets. 
I's do not have to be dotted and t's do not have to be crossed. If the Court is satisfied that (to employ accountancy's own much favoured 
phrase) "a true and fair picture" of the parties' means has been proven, it will proceed to judgment. It will audit neither party's books 
before doing so.». Para o papel dos auditores na transparência e na transmissão de uma «imagem fiel» ver MARTÍNEZ-CALCERRADA, 
Luís, La responsabilidade Civil Profesional …, Colex, Marid, 1996, pp. 120, 124, 126. 
 
96- Pode envolver igualmente entendimentos de colegas, nomeadamente em auditorias, não por serem vinculantes, mas por revelarem uma 
cultura consensual lícita. Isto no caso da auditoria é reforçado pelo facto de ser necessária a comparabilidade da informação financeira 
(TEIXEIRA, Cláudia, «O Impacto da Cultura na Interpretação dos termos e Expressões que exprimem Probabilidade utilizados no Norma-
tivo do IASB: O Caso dos Auditores registados na CMVM», in Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas, Instituto Superior de Contabi-
lidade e Administração do Porto, nº 16, 2010, p. 180). Mas também por a consulta dos pares ser um procedimento previsto no A20 do 
ISQC 1. Da mesma forma, em sede de normas contabilísticas a ISA 200 reconhece no A5 as «práticas gerais e sectoriais amplamente reco-
nhecidas e predominantes». Do mesmo modo, a ISA 402 no A1 reconhece o papel dos «Relatórios de organizações de serviços, de audito-
res internos ou de autoridades reguladoras sobre os controlos na organização de serviços». 
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O que têm de específico, no entanto, as normas 

de auditoria é o facto de terem uma estrutura 

peculiar. É que a actividade dos auditores, mes-

mo a que se integra em actividades de interesse 

público, tem, em traços gerais, e sem entrar no 

pormenor de cada regime, dois tipos de nature-

zas diversas97: 

 

a) Nuns casos, o dever dos auditores é o de 

fazerem juízos de conformidade, sobre 

demonstrações financeiras (262º, nº 6, 

263º, nºs 5, 6, 419º, nºs 4, 5, 420º, nº 4, 

451º, 453º, 508º-D do CSC98, 8º, 115º, nº 

1, al. g), 245º, nº 1, al. b), nº 2, al. b), 

250º-B, nº 4, Cd.VM99, artigo 80º do 

RJASR100)101, ou no relatório sobre inter-

mediários financeiros (artigos 304º-C, nº 

4, 318º, nº 1, al. j), Cd.VM)102, no relató-

rio do auditor sobre liquidação de orga-

nismo de investimento colectivo (artigo 

47º, nº 2 do RGOIC103) e sobre a sua re-

versão (artigo 48º, nº 3 do RGOIC), no 

parecer sobre a informação financeira 

contida em documentos de prestação de 

contas relativa a organismo de investi-

mento colectivo (artigos 131º nº 1, 160º, 

nº 1, 161º, nº 8, cf. 186º do RGOIC), na 

certificação legal sobre os relatórios de 

gestão e as contas anuais das sociedades 

de capital de risco (artigo 11º, nº 6 da 

LCR104), no relatório sobre contas dos 

fundos de capital de risco (artigo 34º, nº 

1, da LCR), no relatório sobre liquidação 

dos fundos de capital de risco (artigo 42º, 

nº 1, da LCR)105. 

97- Como não são essenciais para efeitos do escopo do presente estudo, não se analisam as auditorias por determinação de autoridade ad-
ministrativa sem âmbito legal definido como as determinadas pelo Banco de Portugal nos termos dos artigos 116º, nº 2, 151º, nº 1, al. m), 
145º, nº 1, al. k), do RGICSF, ou pela ASF nos termos dos artigos 27º, nº 4, 293º, nº 3, al. b), 309º, nº 2, al. h), 311º, nº 3, al. m), do Regime 
Jurídico de Acesso e Exercício da Atividade Seguradora e Resseguradora, Aprovado pela Lei no 147/2015, de 9 de setembro. 
 
98- Código das Sociedades Comerciais. 
 
99- Código dos Valores Mobiliários. 
 
100- Regime Jurídico de Acesso e Exercício da Atividade Seguradora e Resseguradora 
 
101- Cf. ISA 200, A12 «A opinião expressa pelo auditor é sobre se as demonstrações financeiras estão preparadas, em todos os aspectos 
materiais, de acordo com o referencial de relato financeiro aplicável». 
 
102- «It appears that auditors in Mauritius are also expected to confirm that accounts comply with the auditing standards adopted by the 
International Auditing and Assurance Standards Board – see the Financial Reporting Act 2004: section 73» (Total Mauritius Ltd v Mauri-
tius Revenue Authority (Mauritius) [2011] UKPC 40 (25 October 2011) ([2011] UKPC 40; From The Judicial Committee of the Privy 
Council Decisions) (sublinhados nossos). 
 
103- Regime geral dos organismos de investimento colectivo, aprovado Lei n.º16/2015, de 24 de Fevereiro (alterada pelo Decreto-Lei 
124/2015, de 7 de julho) 
 
104- Regime jurídico do capital de risco, do empreendedorismo social e do investimento especializado, (Aprovado pela Lei n.º 18/2015, de 
4 de março) 
 
105- Uma dos afloramentos deste juízo de ovnfirmidade é o da ISA 402, A21: «podendo o auditor do utente obter informação acerca das 
normas usadas pelo auditor do serviço a partir da organização emissora de normas». 
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b) Noutros, a sua actividade tem outras na-

turezas. Tipicamente é de avaliação, co-

mo nas entradas em espécie (artigos 25º, 

28º do CSC), como no relatório da fusão 

de sociedades (artigos 99º, 117º-D do 

CSC), cisão (artigo 123º do CSC), na 

aquisição tendente ao domínio total 

(artigo 490º do CSC), ou na contrapartida 

nas ofertas públicas de aquisição obriga-

tórias (artigo 188º do Cd.VM), no pare-

cer sobre o valor liquidativo do organis-

mo de investimento colectivo (artigo 47º, 

nº 1, do RGOIC), do valor do organismo 

de investimento colectivo alternativo 

(artigo 60º, nº 1, al. b), ínciso iii) e nº 2 

do RGOIC), no parecer sobre o valor de 

resgate de unidade de participação em 

organismo de investimento colectivo fe-

chado (artigo 62º, nº 4 do RGOIC), no 

parecer sobre a avaliação de activos 

(artigo 94º, nº 3 do RGOIC), no relatório 

sobre entradas no capital das sociedades 

de capital de risco (artigo 11º, nº 8, da 

LCR), ou em fundo de capital de risco 

(artigo 26º, nº 2, da LCR), no relatório 

sobre valor do património do fundo de 

capital de risco no caso de resgate por 

participantes que se oponham à prorroga-

ção da vigência do fundo (artigo 38º, nº 

4, da LCR), ou com natureza mista no 

caso da fusão de organismos de investi-

mento colectivo (33º RGOIC106)107 ou na 

apreciação da conta de liquidação do fun-

do de titularização de crédito e a aplica-

ção dos montantes apurados (artigo 38º, 

nº 4, do DLTC108). Mas pode incidir 

igualmente sobre planos, como no relató-

rio de auditoria sobre os pressupostos e a 

consistência do plano previsional do fun-

do de titularização de crédito (artigo 34º, 

nº 3, al. d), do DLTC), ou sobre previ-

sões, como nas contas dos emitentes co-

tados (artigo 245º, nº 2, al. a), do 

Cd.VM). 

 

Não interessa aqui discutir a questão de saber 

se, mesmo quando são acometidas ao auditor 

funções como as de avaliação, ou outras, são 

igualmente exigidos juízos de conformidade. A 

tese tem assento, na medida em que, por exem-

plo, a própria avaliação depende de juízos de 

conformidade. A avaliação de um bem depende 

do juízo realizado sobre a licitude da sua deten-

ção e os riscos, nomeadamente jurídicos, a esta 

associados, por exemplo. No entanto, essencial 

para os efeitos que ora interessam é apenas o de 

definir as implicações que tem na estrutura da 

norma o facto de a actividade dos auditores ser 

de conformidade em muitos casos, e inequívoca 

e centralmente de conformidade em muitos ca-

sos109. 

106- «1 - Fica sujeito a validação por relatório de auditor independente o seguinte: / a) Os critérios adotados para a avaliação do ativo e, 
se for caso disso, do passivo, na data de cálculo dos termos de troca; / b) Se aplicável, o pagamento em dinheiro por unidade de participa-
ção; / c) O método de cálculo da relação de troca, bem como a relação de troca efetiva determinada na data de cálculo dos termos de 
troca.». A natureza mista resulta da letra da própria lei porque não é apenas o valor da unidade de particapção, que é validado ma s 
igualmente os critérios. 
 
107- O 241º do RGOIC não é aqui nalisado por razões de espaço. 
 
108- Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de Novembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 303/2003, de 5 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 82/2002, 5 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 303/2003, de 5 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de Março e pelo Decreto-
Lei n.º 211-A/2008, de 3 de Novembro. 
 
109- Mesmo no âmbito da revisão legal de contas o juízo não é apenas de conformidade como se verifica pelo artigo 45º, nº 2, alínea f) do 
EOROC «f) Incluir uma declaração sobre qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar 
dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade para dar continuidade às suas atividades», ou o 245º, nº 2, al. a do Cd.VM 
«Opinião relativa às previsões sobre a evolução dos negócios e da situação económica e financeira» 
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E. A estrutura de construção de normas 

deverais 

 

Se, em geral, as normas de auditoria são com-

plexas pela diversidade dos seus conteúdos 

(normas jurídicas, standards), e pela diversidade 

das suas fontes, verificamos que existe um caso 

em que é a sua estrutura que revela elementos 

de grande complexidade: quando cabem aos 

auditores deveres de verificar conformidade 

com normas. 

 

Ou seja, a norma de auditoria neste caso exige 

que o auditor verifique a conformidade com 

outras normas. 

 

Esta estrutura tem de ser desvelada no que tem 

de trivial e de específico. É trivial o facto de 

existirem deveres de conformidade de segundo 

grau ou de grau mais elevado. Nas impugna-

ções, como no recurso de decisões judiciais ou 

nas acções administrativas relativas a actos, por 

exemplo, também o órgão decisor tem de se 

pronunciar sobre o cumprimento de regras pelo 

órgão cujo acto se aprecia, regras essas que tipi-

camente obrigam este último a verificar a con-

formidade com regras. De igual modo, em sede 

infraccional, em muitos casos de posição de 

garante se impõe que se aprecie a efectiva apre-

ciação de conformidade às regras pelo garante. 

Nestes casos, uma das funções do garante é a de 

verificar a conformidade das condutas próprias 

ou de terceiros. 

 

O nosso sistema jurídico não é estranho pois a 

juízos de verificação de conformidade de se-

gundo grau ou mesmo superior. A especificida-

de das normas de auditoria quando implicam a 

verificação de conformidade é outra, mas resul-

ta da própria especificidade do estatuto dos au-

ditores. Sendo pessoas de Direito Privado com 

funções de interesse público, em muitos casos o 

interesse público das suas funções está no facto 

de terem de verificar o cumprimento de normas. 

Sendo pessoas de direito privado é mais expec-

tável que estejam sujeitos a um regime infracci-

onal especial e não tanto a um regime impugna-

tório especial desenvolvido110. 

 

Questão é a de saber qual o conteúdo destas 

normas em relação à quais os auditores têm de 

verificar a conformidade. Tendo em conta a 

importância das verificações contabilísticas te-

mos de dividi-las por enquanto111 em duas cate-

gorias: 

a) Normas contabilísticas112; 

b) Normas não contabilísticas. 

110- Mais expectável, mas não específico. Também órgãos públicos quanto à sua natureza estão sujeitos a infracções, nomeadamente cri-
minais, como é consabido. 
 
111- Por enquanto, porque, como veremos, em boa verdade as segundas poderão ser qualificadas de normas de base pelas razões que se 
explicarão. 
 
112- Cf., em geral, os artigos 44º- 46º do EOROC. «9. Considérant que la société requérante fait valoir que ces travaux ont consisté princi-
palement en l'accomplissement (…) d'audits financiers permettant de s'assurer que les comptes étaient établis en conformité avec les 
normes en vigueur» (CAA de NANTES, 1ère Chambre, 10/03/2016, 14NT02316). Também no Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio, (Sezione Prima), N. 00614/2012 REG.PROV.COLL., N. 06804/2010 REG.RIC se refere a violação de normas de auditoria por má 
interpretação de princípios contabilísticos. Juzgado Mercantil 1 Barcelona, Procedimiento Concurso 378/2011 Sección C, NIG: 08019 - 47 
- 1 - 2011 – 8002207, SENTENCIA Nº 1/2016, En Barcelona, a 4 de enero de 2016: «la Resolución del Instituto de, Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas de 15 de junio de 2000, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre Errores e Irregularidades,  define 
éstas como " los actos u omisiones intencionadas cometido por uno o más individuos sean de los administradores o no que alteren la infor-
mación contenida en las cuentas anuales por suponer: manipulación, falsificación o alteración de registro o documentos, apropiación 
indebida y utilización irregular de activos, supresión u omisión de los efectos de transacciones en los registros o documentos, registro de 
operaciones ficticias o aplicación indebida e intencionada de princípios o normas contables"». (sublinhados nossos). Também o Roj: SJM 
MU 2790/2015 - ECLI:ES:JMMU:2015:2790, Id Cendoj: 30030470012015100304, Órgano: Juzgado de lo Mercantil, Sede: Murcia, 
Sección: 1, Nº de Recurso: 663/2008, Nº de Resolución: 313/2015, Procedimiento: Apelación, Concurso de acreedores, e o Roj: SJM BU 
3783/2015 - ECLI:ES:JMBU:2015:3783, Id Cendoj: 09059470012015100065, Órgano: Juzgado de lo Mercantil, Sede: Burgos, Sección: 1, 
Nº de Recurso: 1000246/2012, Nº de Resolución: 328/2015, Procedimiento: Apelación, Concurso de acreedores. O Acórdão do Tribunal da 
Relação do Porto (Secção Cível) de 25-10-2005 no proc 0422142 cita a cita a “Directriz de Revisão – Auditoria 842 de Junho de 2002 
sobre a fusão de Sociedades” que por sua vez remete para normas contabilísticas. Também MARTÍNEZ-CALCERRADA, Luís, La respon-
sabilidade Civil Profesional …, Colex, Marid, 1996, pp. 130 ss. A regulação contabilística e de auditoria, mesmo que não seja atribuída a 
uma só entidade é coordenada, como por exemplo entre a SEC e o FASB americanos. (TANLU, Lloyd, Don A., BAZERMAN, MOORE, 
Max H., The Failure of Auditor Independence: Cognitive, Structural, Legislative, and Political Causes, 2003, p. 6) 
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Boa parte do trabalho dos auditores incide sobre 

normas contabilísticas. Também aqui existem 

vários tipos de normas a considerar: 

 

a) Normas jurídicas propriamente 

ditas quanto à sua fonte, nacio-

nais e europeias; 

b) Standards, como os previstos no 

artigo 2º, ínciso 12 da Directiva 

2006/43: ««Normas internacio-

nais de contabilidade», as nor-

mas internacionais de contabili-

dade (IAS — International Ac-

counting Standards), as normas 

internacionais de informação 

financeira (IFRS — International 

Financial Reporting Standards) 

e as interpretações conexas 

(Interpretações SIC-IFRIC), alte-

rações subsequentes a essas nor-

mas e interpretações conexas, e 

normas futuras e interpretações 

conexas emitidas ou adoptadas 

pelo International Accounting 

Standards Board (IASB)»113. 

 

A natureza destas normas não faz parte do pre-

sente estudo, apenas sendo essencial referi-las 

pela sua conexão com as normas de auditoria, 

pelo que cabe neste momento apenas salientar a 

sua homologia de fontes, conteúdos e estrutura 

com as normas de auditoria. 

 

Mas também incide o trabalho dos auditores 

sobre normas que não são contabilísticas. É es-

se o caso, nomeadamente114: 

 

a) Da verificação dos sistemas dos 

sistemas de gestão de riscos, de 

controlo interno e auditoria inter-

na das entidades auditadas (v.g., 

420º, nº 1, al. i, 423º-F, nº 1, al. 

i), 441º, nº 1, al. i) do CSC, cf. 

44º, nº 2, do EOROC); 

b) Do parecer sobre o conteúdo do 

relatório de gestão (45º, nº 2, al. 

e) do EOROC cf. 451º, nº 3, al. 

e) do CSC); 

c)  Do parecer sobre o conteúdo do 

relatório de governo societário 

(artigo 45º, nº 2, al. h) do 

EOROC, 451º, nº 4, 5, do CSC, 

245º-A do Cd.VM); 

d) Da avaliação do trabalho realiza-

do por outros auditores no âmbi-

to de contas consolidadas (artigo 

46º, nº 1, al. b), c) do EOROC), 

bem como da sua independência 

(artigo 46º, nº 1, al. d) do 

EOROC); 

113- Era o caso dos GAAP por exemplo. «The expression "Generally Accepted Accounting Principles" ("GAAP") refers to a series of 
conventions rules and procedures which define accepted accounting practices.» (Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG v The Royal Bank 
of Scotland Plc [2010] EWHC 1392 (Comm) (11 June 2010) ([2010] EWHC 1392 (Comm), [2011] 1 Lloyd's Rep 123, [2011] Bus LR 
D65; From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions). 
 
114- Stone & Rolls Ltd v Moore Stephens (a firm) [2007] EWHC 1826 (Comm) (27 July 2007) ([2007] EWHC 1826 (Comm), [2008] 1 
BCLC 697, [2008] Bus LR 304, [2008] Lloyd's Rep FC 47, [2008] PNLR 4; From England and Wales High Court (Commercial Court) 
Decisions;: «49. The letter of engagement provided, in part, as follows: / …(2) We have a statutory responsibility to report to members 
whether in our opinion the financial statements give a true and fair view and whether they have been properly prepared in accordance with 
the Companies Act 1985». Na mesma forma no Galoo Ltd & Ors v Bright Grahame Murray (a firm) [1993] EWCA Civ 3 (21 December 
1993) ([1993] EWCA Civ 3, [1994] 1 WLR 1360, [1994] WLR 1360, [1995] 1 All ER 16; From England and Wales Court of Appeal 
(Civil Division) Decisions. 
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e) Das actividades de controlo in-

terno do próprio auditor 

(nomeadamente auto-avaliação 

de independência, organização 

interna, organização do trabalho 

– artigos 73º-75º, 78º, 80º do 

EOROC, 24º, nº 6, do RJSA); 

f) Do relatório adicional nas entida-

des de interesse público (artigos 

24º do RJSA, 11º do Regulamen-

to nº 537/2014); 

g) Do relatório sobre salvaguarda 

de bens de clientes (artigo 318º, 

nº 1, al. j) do Cd.VM); 

h) Do relatório sobre prospectos na 

parte em que não respeitam à 

situação patrimonial e financeira 

da entidade (artigo 8º do 

Cd.VM115, artigos 135º, 135º-B 

do Cd.VM, artigo 3º do Regula-

mento (CE) nº 809/2004 da Co-

missão de 29 de Abril de 

2004116). 

 

Não é este o local para definir os vários âmbitos 

das auditorias possíveis117. Esta descrição ape-

nas importa para demonstrar que o trabalho dos 

auditores, no âmbito de funções de interesse 

público nomeadamente, não incide apenas so-

bre normas contabilísticas. 

Na perspectiva da estrutura das condutas dos 

auditores, o que interessa salientar é que estes 

verificam a conformidade de condutas à luz, 

tanto de normas contabilísticas, como de nor-

mas não contabilísticas. 

 

Mas este quadro é ainda tornado mais complexo 

por outro factor. É que as normas contabilísti-

cas elas mesmas são na sua imensa maioria re-

missivas. Para se poder contabilizar um facto 

patrimonial ou financeiro torna-se necessário 

haver mediação por normas de outra natureza. 

Para saber como contabilizar os efeitos de um 

contrato, este tem de ser qualificado à luz do 

seu regime privatístico ou público (no caso de 

contratos públicos), têm de ser apreciados a sua 

natureza, os seus efeitos, ser feita a sua qualifi-

cação à luz do seu regime substantivo. Contra 

isso não milita a prevalência da substância so-

bre a forma118. Para se saber da forma e conteú-

do é preciso conhecer estes regimes jurídicos de 

base. Da mesma forma, normas fiscais, infracci-

onais, de Direito Administrativo, processual, 

podem influenciar a contabilização de certos 

factos, criando responsabilidades, expectativas, 

e riscos que têm de ser considerados. 

 

Daí que as normas não contabilísticas possam 

ser unificadas sob o conceito de normas de ba-

se. De um lado, algumas são directamente sin-

dicadas pelos auditores. De outro, embora o 

trabalho dos auditores possa ser o da verifica-

ção do cumprimento de normas contabilísticas, 

esta verificação não é possível sem a mediação 

de normas de base119. 

115- Por exemplo verificação de que existe o consentimento do 110º-B/2 Cd.VM, tratamento igual dos destinatários 112º Cd.VM. Cf. 11º, 
nº 3 Cd.VM. 
 
116- Que estabelece normas de aplicação da Directiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à informação 
contida nos prospectos, bem como os respectivos modelos, à inserção por remissão, à publicação dos referidos prospectos e divulgação de 
anúncios publicitários. 
 
117- Por ordem judicial pode ser exigida auditoria para determinar por exemplo a titularidade de participações sociais como aconteceu no 
MURTIC AND CERIMOVIC v. BOSNIA AND HERZEGOVINA - 6495/09 [2012] ECHR 1053 (19 June 2012) ([2012] ECHR 1053; 
From European Court of Human Rights). 
 
118- Mahonia Ltd. v JP Morgan Chase Bank [2004] EWHC 1938 (Comm) (03 August 2004) ([2004] EWHC 1938 (Comm); From England 
and Wales High Court (Commercial Court) Decisions: «"Generally accepted accounting principles recognise the importance of reporting 
transactions and events in accordance with their substance. The auditor should consider whether the substance of transactions or events 
differs materially from their form."». 
 
119- A questão, é bom de se ver, é bem mais complexa, e ultrapassa o quadro de um estudo desta dimensão. Com efeito, as próprias nor-
mas fiscais podem ter como normas de base princípios contabilísticos como é consabido. No mesmo sentido o Roj: SAN 4497/2015 - 
ECLI:ES:AN:2015:4497, Id Cendoj: 28079230022015100479, Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso, Sede: Madrid, Sec-
ción: 2, Nº de Recurso: 307/2013, Nº de Resolución: 248/2015, Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO: «La recepción de las 
normas contables en el ámbito fiscal, excepto que se dispusiera outra cosa, conlleva además de la aplicación en el ámbito fiscal de los 
principios contables, las normas de valoración generales y las contenidas en el Plan General de Contabilidad, y específicamente los prin-
cipios y normas contables que establezca el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas». 
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F. Conclusões  

 

Não foi preocupação do presente estudo exaurir 

a matéria, mas apenas mostrar quais os seus 

traços gerais de enquadramento. Existem mui-

tas questões que carecerão de estudo mais apro-

fundado, nomeadamente o do papel das normas 

de auditoria fora das funções de interesse públi-

co, as situações em que o auditor usa as normas 

de auditoria fora destas funções, as relações 

complexas entre as normas de auditoria e as 

normas societárias (nomeadamente de protec-

ção de capital) e fiscais. Não foi esse o escopo 

do presente trabalho, mas apenas mostrar os 

aspectos essenciais das normas de auditoria. 

 

Para esse efeito verificámos que estas têm como 

destinatários os auditores e, quando referem 

outras entidades, como as auditadas, os com-

portamentos destas são apenas pressuposto de 

comportamentos dos auditores120. Do mesmo 

modo concluímos que não respeitam apenas a 

demonstrações financeiras, mas têm igualmente 

outros objectos. 

 

As violações de normas de auditoria podem 

desdobrar-se em várias tipologias. Quanto aos 

seus efeitos, podem ser administrativos121, in-

fraccionais122 ou privatísticos, nomeadamente 

contratuais123, de responsabilidade civil ou so-

cietária ou laboral124. Quanto à sua fonte podem 

ser violações de leis europeias, nacionais, regu-

lamentos nacionais ou violações directas de 

leges artis. 

 

Mas, mais importantes são as tipologias de vio-

lações quanto ao seu conteúdo. A jurisprudên-

cia na matéria é ainda relativamente pobre, 

mesmo em termos internacionais, do que se 

consegue apurar. Por isso, o melhor critério 

rector é o de separar as situações por cada uma 

das dimensões da auditoria, organização, plane-

amento, execução e resultados finais. 

120- Cf. 4 da ISA 200 «As ISA não impõem responsabilidades à gerência ou aos encarregados da governação e não se sobrepõem às leis e 
regulamentos que regem essas responsabilidades. Porém, uma auditoria de acordo com as ISA é conduzida na premissa de que a gerência 
e, quando apropriado, os encarregados da governação reconheceram certas responsabilidades fundamentais para a condução da audito-
ria. A auditoria de demonstrações financeiras não liberta a gerência ou os encarregados da governação das suas responsabilidades». O 
13/j da ISA chama-lhe «Premissa, relacionada com as responsabilidades da gerência e, quando apropriado, dos encarregados da governa-
ção». Isto não prejudica obviamente a conexão operada pelo artigo 45º RJSA com o Regulamento nº 537/2014. Nesse sentido, os deveres 
das entidades de interesse público são normas relativas à auditoria e como tal tuteladas pela lei, mas não normas de auditoria. 
 
121- Intimação da CONSOB para uma entidade de auditoria não usar os serviços de um auditor por este ter violado normas de auditoria 
(Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), 13/03/2013 N. 01515/2013REG.PROV.COLL., N. 01704/2012 REG.RIC, 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima), N. 00614/2012 REG.PROV.COLL., N. 06804/2010 REG.RIC). Ver 
igualmente o Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima), 20/09/2011, N. 07443/2011 REG.PROV.COLL., N. 
04460/2011 REG.RIC. 
 
122- Os efeitos disciplinares são triviais como se vê no Grupo Torras SA & Ors v Sheikh Fahad & Ors [1999] EWHC 300 (Comm) (24 
June 1999) ([1999] CLC 1469, [1999] EWHC 300 (Comm); From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions, que 
refere sanções disciplinares incorridas em Espanha por uma das partes do processo.  Da mesma forma nos 51/d, A28 ISQC 1. Sanção admi-
nistrativa por violação de normas de auditoria no Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda) 12/07/2012 N. 
06341/2012 REG.PROV.COLL., N. 04968/2012 REG.RIC, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima), N. 
00614/2012 REG.PROV.COLL., N. 06804/2010 REG.RIC, Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, (Sezione Seconda), 
29/11/2011, N. 01471/2011 REG.PROV.COLL., N. 00620/2006 REG.RIC, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione 
Prima) , 02/08/2010, N. 29498/2010 REG.SEN., N. 01254/2006 REG.RIC, Roj: SAN 4182/2015 - ECLI:ES:AN:2015:4182, Id Cendoj: 
28079230032015100841, Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso, Sede: Madrid, Sección: 3, Nº de Recurso: 13/2015, Nº de 
Resolución: 908/2015, Procedimiento: APELACIÓN. Também MARTÍNEZ-CALCERRADA, Luís, La responsabilidade Civil Profesional 
…, Colex, Marid, 1996, pp. 134 ss. 
 
123- As normas de auditoria como elemento de interpretação e limite de contratos no Roj: SAP PO 2635/2015 - 
ECLI:ES:APPO:2015:2635, Id Cendoj: 36038370032015100327, Órgano: Audiencia Provincial, Sede: Pontevedra, Sección: 3, Nº de Re-
curso: 392/2015, Nº de Resolución: 338/2015, Procedimiento: CIVIL. 
 
124- Causa de despedimento de trabalhador no Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du jeudi 26 juin 1997, N° de pour-
voi: 94-43406. 
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As normas de auditoria podem ser verdadeiras 

normas jurídicas desde que pela fonte e pelo 

conteúdo como tal possam ser consideradas, ou 

standards, na situação contrária. No entanto, 

quando há intervenção, com fundamento em 

violação actual ou potencial de normas de audi-

toria, de poderes públicos, sejam administrati-

vos, sejam infraccionais, por exemplo, isto não 

implica qualquer violação do princípio da lega-

lidade, na medida em que esta remissão para as 

normas de auditoria se encontra consagrada na 

lei, em geral nos artigos 42º e 47º do EOROC, 

e as normas que consagram a intervenção obri-

gatória de auditor consagram os âmbitos, as 

finalidades e os bens jurídicos que são tutela-

dos, que dão substância e atribuem limites aos 

deveres dos auditores. 

 

No quadro geral da figura há dois aspectos que 

ressaltam. Por um lado, a natureza de dupla (ou 

superior) conformação das normas de auditoria, 

por outro lado a sua indeterminação. De um 

lado, o que de mais relevante há que sublinhar 

no que respeita as normas de auditoria é o facto 

de imporem tipicamente conformações de se-

gundo grau ou superior. O auditor obedece a 

regras que o obrigam a verificar, controlar, o 

cumprimento de outras regras, umas de nature-

za contabilística, outras de base. De outro, o 

facto de as normas de auditoria acolherem, não 

apenas conceitos indeterminados, mas remete-

rem para standards. Num contexto de regulação 

de realidades complexas, de difícil ou impossí-

vel estabilização, pelo menos em termos gerais, 

em que a remissão para a substância de gestão, 

económica, financeira e patrimonial é o centro 

do regime, este quadro é inevitável. Em última 

análise, quando a lei prevê a intervenção de um 

auditor quer que este faça ressaltar a substância 

de uma situação, que dê «assurance», garantias, 

nos limites legais, dessa substância. Por isso 

estes dois aspectos são apenas duas faces da 

mesma moeda. Se o legislador o faz intervir, e o 

obriga nessa intervenção a ser conduzido por 

normas de auditoria, é porque quer que estas 

sejam um instrumento racional, controlado, de 

garantia dessa substância. 
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Corporate Governance, Auditoria e Regulação:  
Há Conflito de Interesses? 

 
 
Carlos Alves * 

 

1. O Problema 

 

A circunstância de uns tomarem decisões ou 

praticarem atos em nome e no interesse de ou-

tros é uma realidade frequente e permanente da 

vida quotidiana. Aos primeiros, aqueles que 

tomam as decisões ou praticam os atos, dá-se a 

designação de agentes, e aos segundos, os que 

beneficiam ou sofrem as consequências desses 

atos ou decisões, atribui-se a designação de 

principais. A relação que se estabelece entre 

eles é dita de relação de agência, e materializa-

se num contrato (expresso ou implícito) sob o 

qual uma (ou mais) pessoa(s) - o(s) principal(is) 

- emprega(m) uma outra pessoa (agente) para 

executar em seu nome um serviço que implique 

a delegação de algum poder de decisão ao agen-

te (Jensen & Meckling, 1976). 

 

As relações de agência são, como referido, uma 

constante da vida. Assim, por exemplo, todos 

os funcionários são agentes das suas entidades 

empregadoras. Da mesma forma, quando os 

gestores não são os titulares da totalidade do 

capital das empresas, há uma relação de agência 

entre eles (agentes) e os (demais) acionistas 

(principais). Essa relação de agência é particu-

larmente evidente quando o capital se encontra 

disperso e os gestores ou não são detentores de 

quaisquer ações ou são titulares de uma fatia 

pouco expressiva do capital da empresa. A este 

tipo de relação de agência dá-se a designação 

de relação de agência do tipo I. Todavia se, 

como é mais frequente em Portugal, a parte do 

capital disperso é reduzida, e existem acionistas 

(maioritários ou não) com uma influência signi-

ficativa na vida da empresa, esses acionistas 

têm a possibilidade de tomar decisões ou de 

praticar atos (diretamente ou através de gestores 

da sua confiança) que afetam os demais acionis-

tas. Neste caso, estamos na presença de uma 

relação de agência do tipo II, sendo os acionis-

tas de controlo aqueles que exercem o papel de 

agentes, e os acionistas sem capacidade de in-

fluência os principais.  

* - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
Faculdade de Economia da Universidade do Porto 
As opiniões expressas neste texto são as do autor e não vinculam a CMVM.  

“Contudo, não se pode esperar que os membros do conselho  
dessas empresas (de sociedade anónima por ações), por serem os  
administradores do dinheiro alheio e não do próprio dinheiro, o  
protejam com a mesma vigilância atenta que os sócios de uma  
empresa privada costumam dedicar ao próprio dinheiro. Como os capata-
zes de um homem rico, eles tendem a se envolver em  
detalhes não necessariamente visando a honra de seus senhores, e muito 
facilmente concedem a si mesmos permissão para tanto.  
A negligência e a profusão, portanto, devem sempre prevalecer, em maior 
ou menor grau, na administração dos negócios de uma  
empresa como essa”. 

 
Adam Smith, A Riqueza das Nações, 1776. 
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O problema das relações de agência é que exis-

te assimetria de informação entre os agentes e 

os principais, dispondo sempre os primeiros de 

(muito) mais informação que os segundos. Esta 

vantagem informativa confere aos primeiros a 

possibilidade de esconder ações, as suas conse-

quências, bem como as intenções com que essas 

ações são tomadas. É, assim, por exemplo, pos-

sível lutar contra uma oferta pública hostil invo-

cando o interesse dos acionistas, quando na rea-

lidade a verdadeira preocupação dos gestores 

pode ser manter o emprego e as corresponden-

tes regalias. Da mesma forma, ainda como 

exemplo, é possível anunciar a aquisição de 

uma outra empresa invocando as sinergias que 

daí resultam, quando o verdadeiro interesse é 

tornar o oferente menos “opável” ou aumentar 

no imediato um qualquer indicador a que esteja 

ligada a remuneração variável do decisor. Quer 

isto dizer que é possível aos agentes atuar (por 

ação ou por omissão) de modo consentâneo 

com outros interesses que não o dos principais. 

Sempre que tal acontece estamos na presença 

de custos de agência. 

 

Acresce que, se ambas as partes da relação fo-

rem maximizadoras da respetiva função utilida-

de, há boas razões para acreditar que o agente 

nem sempre agirá de acordo com os interesses 

do principal (Jensen & Meckling, 1976). Quer 

isto dizer que os custos de agência não só são 

possíveis, como são prováveis. Assim acontece 

porque, por natureza, os interesses de uns e de 

outros são divergentes: o interesse dos agentes, 

assumidos como pessoas normais, é maximizar 

a sua própria função utilidade, ao passo que o 

interesse dos acionistas é a maximização  

do valor de mercado do capital próprio da  

empresa.1  

 

Não há na atualidade muitas ilusões de que o 

problema não é meramente teórico. São múlti-

plas as páginas escritas, seja no espaço acadé-

mico, seja na comunicação social, que evidenci-

am comportamentos não maximizadores e que 

se materializam em custos de agência. Essas 

decisões podem revestir diversas formas, tais 

como: (i) Os gestores atribuírem a si mesmos 

compensações injustificadas ou gastarem ver-

bas em conforto e luxo; (ii) Os gestores negoci-

arem em proveito próprio, designadamente: 

obtendo vantagens financeiras pessoais; concre-

tizando negócios que visem a sua perpetuação 

no poder (investimentos excessivos); assumin-

do riscos excessivos para os acionistas (que 

suportarão na totalidade as perdas, enquanto os 

gestores beneficiarão com os ganhos); maximi-

zando os resultados de curto prazo (e os corres-

pondentes bónus e honrarias) em prejuízo dos 

de longo prazo; evitando decisões que tenham 

custos pessoais (p.e., despedir colegas); (iii) Os 

gestores atuarem incompetentemente (mesmo 

que honestamente); (iv) Os gestores fazerem 

menos esforço que o contratado. 

 

De igual modo, ao contrário do que se acredita-

va por volta dos anos 50 do século passado, não 

há hoje a ilusão de que a concorrência que a 

empresa enfrente nos mercados de bens e servi-

ços é suficiente para obrigar os gestores a ado-

tarem comportamentos maximizadores. Pelo 

contrário, tem-se consciência de que a concor-

rência não elimina todas as possibilidades de 

extração de benefícios privados por parte dos 

agentes decisores (Nickell, 1996; Shleifer & 

Vishny, 1997).  

 

Por fim, também desde há muito se tem a cons-

ciência de que a conduta dos acionistas, no 

exercício dos poderes que lhe estão reservados, 

não é suficiente para disciplinar o comporta-

mento dos gestores. A este propósito já Fernan-

do Pessoa e Francisco Caetano Dias, em 1926, 

escreviam: «Os accionistas aprovam tudo – 

1- É muito discutida na literatura a função objetivo que deve ser objeto de maximização (vide, entre outros, Jensen, 2001, e Alves, 2007). A 
teoria económica tradicional assume que essa função objetivo é o lucro económico da empresa ou, numa formulação equivalente, o seu 
valor. A teoria dos stakeholders, porém, coloca em causa essa ideia, defendendo que há outros interesses legítimos além dos interesses dos 
acionistas que devem ser prosseguidos pelos gestores. Não obstante o interesse deste debate, este artigo, por mera simplicidade de exposi-
ção e por ser em grande medida irrelevante para as questões que aqui hoje se discutem, assumirá a perspetiva tradicional de que a função a 
maximizar corresponde, no interesse dos acionistas, ao valor da empresa. Isso não prejudica que, no momento próprio, e sempre que rele-
vante, igualmente se venham a chamar à discussão os interesses de outros stakeholders da empresa.  
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umas vezes porque o dividendo é magnífico, 

outras porque simplesmente confiam na apre-

sentação que lhes é dada. E a Direcção e o 

Conselho Fiscal recebem os respectivos louvo-

res. (…) Tudo está, pois, necessariamente cer-

to.  

 

Acontece, porém, que muitas vezes está erra-

do.» (Pessoa & Dias, 1926, p. 264). 

 

A recente crise financeira igualmente veio mos-

trar que, apesar de passados 90 anos, muito 

pouco de relevante se terá alterado na conduta 

dos acionistas. Atente-se, por exemplo, nas pa-

lavras de um acionista com participação qualifi-

cada no BPP, proferidas imediatamente após 

este banco ter sido intervencionado: “Não sei se 

estou de acordo com a estratégia que tem sido 

seguida no BPP, porque ela só é do conheci-

mento do presidente do banco.” (Diário Econó-

mico, 25 de novembro de 2008).  

 

Há, pois, um problema sério que tem de ser re-

solvido, sob pena de não se estabelecer a confi-

ança dos agentes económicos necessária ao fun-

cionamento do mercado de capitais e à separa-

ção da propriedade e do controlo das empresas. 

Esse problema é dar resposta cabal à questão 

colocada por Shleifer & Vishny (1997, p. 748): 

“Why do investors part with their money, and 

give it to managers, when both the theory and 

the evidence suggest that managers have enor-

mous discretion about what is done with that 

money, often to the point of being able to expro-

priate much of it?”.  

 

2. As Potenciais Soluções 

 

Em face do referido, afiguram-se evidentes a 

necessidade e a importância da existência de 

mecanismos que assegurem que os gestores 

prosseguem os objectivos para que as empresas 

foram criadas e são mantidas. Os chamados 

Mecanismos de Corporate Governance. 

 

Igualmente em face do explanado no ponto 

anterior, também se afigura evidente que há três 

elementos cruciais na origem do problema: o 

alheamento ou incapacidade de disciplinar dos 

acionistas, a assimetria de informação e o 

conflito de interesses. Terá de ser, por isso, em 

torno desses três elementos que os mecanismos 

de corporate governance terão de ser 

configurados e desenhados. 

 

Começando pelo último destes elementos, tudo 

quanto contribua para minimizar o espaço de 

divergência de interesses contribui para 

eliminar, ou pelo menos para atenuar, os custos 

de agência.  

 

Esse espaço de divergência de interesses depen-

de, crucialmente (mas não exclusivamente), de 

dois fatores: das caraterísticas pessoais dos 

agentes e dos mecanismos de incentivos que 

sejam estabelecidos. A importância das carate-

rísticas das pessoas manifesta-se ao nível dos 

padrões morais e éticos que determinam o bem-

estar do agente.2 Ceteris paribus, o espaço de 

divergência tende a ser tanto menor quanto 

mais o agente valorize sentimentos como a hon-

radez, a consciência tranquila ou o sentido de 

missão e de dever cumprido. Pelo contrário, 

quanto maior forem as ambições de enriqueci-

mento e a celeridade com que esse enriqueci-

mento pretende ser atingido, mais provável é 

que as empresas sejam subordinadas aos inte-

resses dos agentes em detrimento dos interesses 

dos principais.  

 

Acontece que, moldar as qualidades pessoais 

dos agentes requer intervenções a diversos ní-

veis (que extravasam em muito a problemática 

do governo das empresas), e apenas produz re-

sultados a longo prazo. Acresce que a recente 

crise financeira veio mostrar que, porventura, 

2- Note-se que há outros aspetos das caraterísticas dos agentes que são relevantes na determinação do potencial de custos de agência.  
Desde logo, por exemplo, a sua competência. Agentes incompetentes, mesmo que bem intencionados, dificilmente deixarão de originar 
custos de agência não despiciendos.  

   Corporate Governance, Auditoria e regulação: Há Conflito de Interesses? : 119 
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desse ponto de vista estamos hoje pior do que 

no passado, tudo indicando que valores éticos e 

morais tradicionais têm hoje menos preponde-

rância na função utilidade de muitos agentes do 

que já tiveram (na de outros agentes) no passa-

do. 

 

Ainda neste âmbito importa ter presente que a 

escolha dos agentes que mais garantias dão de 

comportamentos consentâneos com os interes-

ses dos principais também não é tarefa fácil, 

nem para a qual existam hoje em dia mecanis-

mos que garantam acerto na escolha. Pelo con-

trário, o mercado de gestores de topo das em-

presas evidencia problemas de seleção adversa 

e de risco moral, ou pelo menos assim aconte-

ceu de forma muito evidente no passado recente 

com muitas empresas do nosso país. 

 

No que respeita aos contratos de incentivos, a 

sua importância é óbvia, na medida em que o 

principal pode limitar as divergências referentes 

aos seus interesses por meio da aplicação de 

incentivos adequados para o agente. Todavia, 

quanto mais a sua importância se torna patente 

(dado que talvez sejam a única via para encon-

trar «cura» definitiva para o problema), mais 

temos consciência de que não se conhecem ain-

da formas ótimas ou perfeitas de estabelecer o 

desejado alinhamento. Nos anos 90, os esque-

mas de remuneração variável, e em particular as 

stock options, foram vistos por muitos como a 

solução milagrosa para proceder ao alinhamen-

to de interesses de acionistas e gestores. Não 

restam hoje dúvidas de tal assim não aconteceu, 

e a forma como foram desenhados esses incen-

tivos acabou por dar origem a custos de agência 

significativos, designadamente por força do 

estímulo que criou à assunção excessiva de ris-

cos (Jensen, 2004, Kirkpatrick, 2009).    

 

Há, por fim, múltiplos outros fatores que podem 

contribuir para a minimização do espaço de 

conflitos de interesse. É o caso, por exemplo, 

do funcionamento da justiça. Quanto mais fácil 

for a responsabilização dos agentes pelos seus 

atos e omissões, mais estes sentirão os riscos 

inerentes a condutas desviantes, e mais incenti-

vados se sentirão a ter comportamentos maxi-

mizadores dos interesses dos principais.  

 

No que diz respeito ao alheamento dos acionis-

tas, a par dos apelos e dos estímulos ao seu ati-

vismo, particularmente dirigidos aos investido-

res institucionais (Alves, 2005), a separação 

entre o governo e a gestão que é vista como boa 

prática, visa minimizar o efeito da distância que 

separa os acionistas (ou, pelo menos dos peque-

nos) da realidade da empresa. Assim, o papel 

que hoje em dia é requerido ou recomendado 

aos administradores não executivos, como seja 

o de que “assumam um papel de fiscalizadores, 

desafiadores e avaliadores dos administradores 

executivos” (Silva et al., 2006, p. 147), pretende 

fazer com que esses administradores não execu-

tivos possam ser o “rosto” do principal perante 

os gestores, em detrimento da figura do princi-

pal como acionista anónimo, e sem face visível.  

Evidentemente que a simples existência de ad-

ministradores não executivos e, entre estes, de 

administradores independentes que assumam o 

papel de defensores de todos os acionistas, de-

signadamente procurando evitar que os interes-

ses dos pequenos acionistas sejam prejudicados 

em benefício dos interesses dos demais acionis-

tas, não é por si só garantia de minimização dos 

custos de agência. Múltipla literatura evidencia 

sérias limitações ao desempenho do seu papel, 

as quais têm diversas origens, tais como a for-

ma como são escolhidos (que coloca em causa a 

sua independência), a falta de tempo para 

acompanhar verdadeiramente a vida da empre-

sa, a falta de preparação e de conhecimento de 

muitos desses administradores, o facto de mui-

tas vezes se cruzarem os papéis de executivos e 

não executivos em muitas empresas e, para no-

mear apenas alguns, a circunstância de perten-

cerem aos mesmos círculos sociais, de que de-

corre igualmente limitação de independência 

(para uma síntese desta literatura ver, entre  
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outros, Shleifer & Vishny, 1997, e Alves, 

2005).  

 

O terceiro elemento essencial gerador de poten-

ciais conflitos de interesses é, como referido, a 

assimetria de informação. É elemento essencial 

neste contexto o reporte financeiro. De modo a 

minimizar a assimetria de informação, os gesto-

res das empresas são, desde tempos imemoriais, 

chamados a prestar contas aos acionistas. A 

presença em bolsa obriga à divulgação de abun-

dante informação financeira.3 Além disso, exige 

que essa informação cumpra exigentes requisi-

tos de qualidade. O artigo 7º do Código dos 

Valores Mobiliários estipula, com efeito, que a 

informação relativa a emitentes seja “completa, 

verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita”.  

 

A lei impõe o ónus de assegurar estes requisitos 

de qualidade a quem divulga essa informação. 

Donde, compete aos produtores da informação 

financeira (isto é, aos órgãos societários do 

emitente) assegurar o cumprimento de tais re-

quisitos. Acontece, porém, que, dada a assime-

tria de informação existente entre os produtores 

dessa informação e os seus destinatários (desde 

logo os acionistas, mas igualmente os credores, 

os fornecedores, os clientes e muitos outros sta-

keholders da empresa), a confiança nessa infor-

mação exige que, não só os órgãos próprios da 

empresa procedam à sua fiscalização, mas 

igualmente requer que terceiros independentes e 

competentes procedam ao exame dessa infor-

mação e assegurem que a mesma é fiável. Esse 

é o papel dos auditores. Fernando Pessoa e 

Francisco Caetano Dias, na obra já aqui citada, 

manifestavam aliás especial expectativa e confi-

ança no papel destes últimos, quando afirma-

vam: «Há mister, pois, que deleguem em al-

guém a fiscalização que nem podem, nem em 

geral sabem, exercer. Delegá-la em Conselhos 

Fiscais equivale a delegá-la em ninguém, ou 

delegá-la na própria gerência a fiscalizar. Não, 

não há outra solução senão os auditors, os pe-

ritos contabilistas – competentes porque são 

técnicos, independentes porque não pertencem 

à Sociedade, e responsáveis criminalmente por 

abuso, ou mesmo desleixo, no exercício do seu 

cargo.» (Pessoa & Dias, 1926, p. 267). 

 

Os auditores são, pois, também eles, agentes 

dos principais, e são uma peça de um mosaico 

mais amplo que é o governo da empresa4. A sua 

função é auditar a informação reportada por 

outros agentes, os produtores da informação 

financeira, de modo a que esta possa merecer 

credibilidade. Os principais dos auditores são 

todos os destinatários da informação financeira, 

em particular os acionistas e os demais potenci-

ais investidores na empresa.  

 

3. Papel dos Reguladores 

 

Os reguladores e supervisores como a CMVM 

não são detentores de um interesse direto pró-

prio na informação financeira reportada. Estes 

não investem em ações da sociedade a que a 

informação se reporta, não lhe concedem crédi-

to, não são seus fornecedores ou clientes - para 

mencionar apenas alguns dos múltiplos stake-

holders que detêm, de facto, um interesse real e 

próprio na vida da empresa.  

 

Os reguladores são stakekeepers e não stakehol-

ders. De facto, além dos stakeholders (estes 

detentores de interesses próprios nas empresas), 

há stakewatchers e stakekeepers cuja atividade 

visa proteger os interesses últimos e legítimos 

dos stakeholders ou, pelo menos, de alguns de-

les, e consequentemente contribuir para a mini-

mização dos custos de agência de que podem 

ser vítimas. 

 

Na realidade, visando defender os interesses 

dos stakeholders podemos encontrar muitas 

organizações que atuam como vigilantes dos 

3- Múltipla literatura evidencia a relevância da divulgação de informação periódica nos mercados de ações, bem como para o diferente 
impacto que essa informação tem consoante é ou não sujeita a auditoria completa (vide, entre outros, Alves & Santos, 2008).  
 
4-  Para um aprofundamento da interação entre o processo de auditoria e o governo da empresa ver Cohen et al. (2002).  

   Corporate Governance, Auditoria e regulação: Há Conflito de Interesses? : 121 
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interesses dos seus associados ou de grupos de 

pessoas em geral. São os chamados stakewat-

chers, de que as associações de defesa dos con-

sumidores e os sindicatos são exemplos tradici-

onais. A par destes, porém, «there is another 

group containing those who are even further 

removed from the active, real stakeholders: the 

independent regulators, who have no stake in 

the firm but have influence and control. They 

impose regulations and constraints, while the 

firm has little reciprocal direct impact on them. 

I call these the stakekeepers […]. A stakekeeper 

controls and signals […]. He keeps a stake for 

the stakeholders. Governments tend to be the 

major generic stakekeeper. Specific stakekeep-

ers include courts, regulatory agencies, certifi-

cation organisations, independent evaluation 

bodies and laboratories» (Fassin 2009, p.121). 

 

O papel dos reguladores e supervisores do mer-

cado de capitais é, pois, o de (dentro dos limites 

dos poderes que lhes são conferidos) criar re-

gras e proceder à vigilância dessas regras, de 

modo a procurar criar condições para que os 

interesses dos investidores nas sociedades cota-

das sejam protegidos. Assim, não lhes compete 

produzir nem auditar a informação financeira, 

mas compete-lhes criar regras (e supervisionar 

o seu cumprimento) que, na medida do possí-

vel, induzam a que essa informação preencha os 

requisitos de qualidade indispensáveis para que 

mereça credibilidade. Entre estas, encontram-se 

regras que visam induzir que as empresas repor-

tem atempadamente toda a informação de que 

os investidores necessitam para tomar as suas 

decisões, mas também regras que induzam a 

que a auditoria seja produzida atempadamente, 

com independência e com competência.    

 

4. Síntese Conclusiva 

 

As empresas são em geral administradas por 

pessoas distintas dos seus acionistas, ou pelo 

menos de alguns dos seus acionistas. Estes, a 

par de outros investidores, e de outros stakehol-

ders, correm o risco de essas pessoas se com-

portarem de forma contrária aos seus interesses. 

Tal é possível pelo facto de a separação entre 

quem toma a decisão (agente) e quem dela sofre 

as consequências (principal) originar assimetria 

de informação, da qual resulta a possibilidade 

de o decisor esconder ações ou a verdadeira 

intenção com que as ações são tomadas, bem 

como as suas consequências. Se os interesses 

entre os agentes e os principais fossem perfeita-

mente alinhados, os custos de agência seriam 

eliminados. O problema, porém, é que não fo-

ram ainda encontradas formas que permitam 

alinhar de modo ótimo os interesses dos princi-

pais e os dos seus agentes. 

 

Por essa razão, o reporte de informação finan-

ceira periódica por órgãos societários das em-

presas é indispensável, enquanto elemento de 

minimização da assimetria de informação. Os 

mecanismos de governo das empresas têm de 

assegurar que a informação produzida merece 

credibilidade. Daí que esta seja sujeita a fiscali-

zação por órgãos ou pessoas distintas das que 

procederam à sua produção. Porém, isso não é 

por si só suficiente para que a informação fi-

nanceira mereça credibilidade. Por isso, desde 

há muito que essa informação é sujeita a exame 

por um outro grupo de agentes: os auditores 

externos da empresa. Ora, temos agentes a audi-

tar agentes, sendo necessário que estes últimos 

atuem com independência face aos primeiros. 

Para isso é necessário que sejam impostas re-

gras e vigiado o seu cumprimento. 

 

Isso implica uma intervenção dos poderes pú-

blicos. Tal acontece, não só por questões de 

legitimidade na imposição dessas regras, mas 

também pela circunstância de que tais poderes 

não são agentes de nenhum interesse particular, 

mas prossecutores do interesse público geral. 

 

Estes poderes públicos impõem regras (e proce-

dem à supervisão do seu comportamento), quer 

aos produtores da informação, quer aos seus 

fiscalizadores (órgãos societários da empresa 

em ambos os casos), quer aos seus auditores. 
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Todas estas regras visam um último fim: asse-

gurar a qualidade da informação financeira re-

portada aos investidores, e minimizar a assime-

tria de informação existente entre os produtores 

da informação financeira (insiders) e os seus 

utilizadores (outsiders). 

 

Não se antevê, pois, como possam existir con-

flitos de interesses entre as funções de supervi-

são das empresas cotadas, e as funções de su-

pervisão dos seus auditores. Se, porventura, 

existir uma falha das empresas na produção e 

fiscalização da informação reportada, isso não é 

uma falha do supervisor, mas é antes uma falha 

dos órgãos sociais da empresa que têm a res-

ponsabilidade de produzir e reportar informação 

em conformidade com o exigido pelo artigo 7º 

do Código dos Valores Mobiliários. Essa falha 

na produção e fiscalização da informação pode 

ou não ser acompanhada de uma falha dos audi-

tores. Todavia, se esta (também) existir, uma 

vez mais não será responsabilidade do supervi-

sor. Não compete a este auditar a informação 

financeira. O que compete ao supervisor  

público – enquanto guardião dos interesses 

(stakekeeper) dos utilizadores da informação 

financeira - é velar pelo cumprimento das re-

gras a que emitentes e auditores estão sujeitos, 

as quais, reitere-se, visam um mesmo fim.  
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O Papel dos Auditores nos Organismos  
de Investimento Coletivo 

 
Celina Carrigy e marta Silva* 

 

A. Introdução 

 

Os organismos de investimento coletivo são 

regularmente objeto de alterações regulatórias, 

quer a nível europeu, quer a nível nacional, que 

visam, antes de mais, assegurar a proteção dos 

interesses dos investidores. Por mais sofistica-

das que sejam as exigências impostas, desde os 

limites de investimento às políticas de gestão de 

risco ou de remuneração, elas procuram em pri-

meiro lugar criar as condições para que uma 

gestão profissional empregue os meios e técni-

cas necessários para gerar o retorno que os in-

vestidores desejam.  

 

Percebe-se bem esta preocupação na medida em 

que estes veículos captam uma enorme fatia do 

investimento, correspondendo esta, no final de 

2015, a cerca de 15% do Produto Interno Bruto 

a preços correntes1. 

 

Pela grandeza dos montantes sob gestão e pelo 

modo como a atividade se cruza com a das de-

mais entidades do setor financeiro, os organis-

mos de investimento coletivo são ainda objeto 

de regras que visam assegurar a prevenção do 

risco sistémico e assim proteger o próprio setor 

e evitar impactos que possam afetar outros utili-

zadores do sistema financeiro.  

 

Dada esta sua relevância, a constituição, a orga-

nização e o funcionamento dos organismos de 

investimento coletivo implicam a adoção de 

políticas, procedimentos e mecanismos, bem 

como a intervenção de um conjunto de entida-

des cuja função é assegurar o cumprimento de 

diversas regras e, consequentemente, contribuir 

para que os investidores obtenham a contrapar-

tida esperada e mantenham a confiança no siste-

ma, assim concorrendo para o regular funciona-

mento do mercado de capitais. 

 

Talvez a entidade de controlo que mais natural-

mente se evoca seja a autoridade de supervisão. 

Em Portugal, a regulação e supervisão dos or-

ganismos de investimento coletivo são atribui-

ções da CMVM. Pelas suas atribuições e pode-

res, a CMVM tem naturalmente uma responsa-

bilidade central no acompanhamento da ativida-

de dos organismos de investimento coletivo, 

velando pelo cumprimento da lei, promovendo 

uma cultura de competência, responsabilidade e 

transparência, prevenindo e reprimindo as atua-

ções contrárias à lei. Pela responsabilidade de 

supervisão prudencial da maioria das entidades 

gestoras e de várias das categorias de entidades 

relacionadas com os organismos de investimen-

to coletivo e enquanto autoridade nacional res-

ponsável pela política macroprudencial, o Ban-

co de Portugal surge igualmente como entidade 

* Jurista da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, atualmente no Departamento de Supervisão da Gestão do Investimento Coleti-
vo. As opiniões expressas neste texto são as da autora e não vinculam a CMVM. 
** Economista da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, atualmente no Departamento de Supervisão da Gestão do Investimento 
Coletivo. ROC com inscrição pendente. As opiniões expressas neste texto são as da autora e não vinculam a CMVM. 
 
1- Informação relativa ao valor sob gestão agregado dos organismos de investimento mobiliário, imobiliário e de capital de risco reportado 
à CMVM pelas respetivas sociedades gestoras, num total de 27.184 milhões de euros. Informação sobre o PIB disponível em http://
www.bportugal.pt/Mobile/BPStat/Serie.aspx?IndID=723449&SerID=1768024&View=data&SW=1349 
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Porém, foram estabelecidas outras linhas de 

defesa do interesse dos investidores fora da es-

fera pública, que, pela sua proximidade com o 

veículo de investimento e pela natureza das su-

as funções, contribuem de modo decisivo para o 

regular funcionamento dos organismos de in-

vestimento coletivo. 
 

Dentre estas, merece destaque o auditor, sobre o 

qual se desenvolverá este texto. Naturalmente, 

este destaque não afasta a importância de outras 

entidades, nomeadamente do depositário, que 

assume igualmente funções de controlo. Aliás, 

estas funções, bem como as relativas à guarda 

de ativos, foram recentemente objeto de reforço 

e aperfeiçoamento a nível europeu2, asseguran-

do a sua maior independência face à entidade 

gestora e um regime de responsabilidade mais 

exigente. 
 

Mais conhecidos pela sua intervenção junto de 

entidades emitentes de valores mobiliários ad-

mitidos à negociação em mercado regulamenta-

do, os auditores têm assumido não apenas a 

revisão da informação financeira regular destes 

veículos, como a intervenção noutros momen-

tos relevantes do seu funcionamento. 
 

No primeiro regime nacional dos Fundos de 

Investimento Mobiliário3, estabelecido pelo 

Decreto n.º 46 342, de 20 de maio de 1965, não 

se previa a intervenção de auditores4.  
 

Porém, em 1965 existia a Inspecção-Geral de 

Crédito e Seguros, entidade pública competente 

para os atos de fiscalização da atividade finan-

ceira de entidades públicas ou particulares que, 

pela sua importância para o mercado de capi-

tais, o Conselho de Ministros lhe atribuísse, sob 

proposta do Ministro das Finanças5. Pelo que 

bem se compreende que o primeiro regime jurí-

dico dos Fundos de Investimento Mobiliário 

tenha determinado6 que as contas dos fundos 

fossem encerradas anualmente e submetidas à 

apreciação da Inspecção-Geral de Crédito e Se-

guros.  
 

A importância destes veículos de investimento 

no mercado de capitais, declarada de início no 

preâmbulo do diploma de 1965, foi, pois, devi-

damente refletida num regime de controlo das 

contas dos fundos por uma entidade pública. 

Importa ainda reter desse primeiro momento 

que a intervenção da Inspecção-Geral não se 

limitava à fiscalização das contas. Era igual-

mente chamada a intervir em situações de sus-

pensão da emissão de certificados ou das opera-

ções de resgate, devendo a sociedade gestora 

comunicar-lhe as razões de tal suspensão e po-

dendo a Direcção-Geral fixar o prazo máximo 

da suspensão7.  

2- No que respeita a organismos de investimento alternativos, com a aprovação da Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 8 de junho de 2011, relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos, e do Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013 
da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que complementa a Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 
respeito às isenções, condições gerais de funcionamento, depositários, efeito de alavanca, transparência e supervisão. No que respeita a 
organismos de investimento coletivo em valores mobiliários, os chamados organismos harmonizados – (UCITS), com a Diretiva 2014/91/
UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, que altera a Diretiva 2009/65/CE que coordena as disposições legislati-
vas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM), no que 
diz respeito às funções dos depositários, às políticas de remuneração e às sanções. 
 
3- A expressão ‘organismos de investimento coletivo’, que usaremos ao longo do texto, engloba não só os fundos de investimento como 
também os veículos de investimento coletivo sob forma societária (cf. artigo 5.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coleti-
vo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro).  
 
4- O termo, com o sentido a que nos referimos, não fazia ainda parte da legislação nacional. Só em 15 de novembro de 1969, o Decreto-Lei 
n.º 49 381, estabelecendo medidas inovadoras em sede de fiscalização de sociedades anónimas, previu a exigência de um dos membros do 
conselho fiscal ou o fiscal único e um suplente serem pessoas inscritas na lista de revisores oficiais de contas e ainda a possibilidade de a 
assembleia geral confiar a uma sociedade de revisão de contas o exercício das funções do conselho fiscal. Tal lista de revisores oficiais de 
contas não estava ainda criada e o mesmo Decreto-Lei de 1969 determinava que viessem a ser objeto de “regulamentação as atividades de 
revisor oficial de contas e de sociedades de revisão, devendo o respetivo regulamento definir especialmente a organização e a atualização 
da lista de revisores, os requisitos de inscrição na lista e as causas de cancelamento e suspensão da inscrição” (cf. artigo 43.º, n.º 1, do DL 
49 381). Apenas em 1972 surge o primeiro diploma regulador da profissão, em moldes assumidamente exploratórios, dada a falta de qual-
quer tradição na matéria, como refere o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 1/72, de 3 de janeiro. São estes profissionais que, em 1991, o Código 
do Mercado dos Valores Mobiliários prevê que, quando organizados em sociedades de revisores oficiais de contas, possam integrar o regis-
to de auditores da CMVM para efeitos de emissão de relatório ou parecer de auditor externo dos emitentes de valores mobiliários (cf. artigo 
104.º do Código do Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142-A/91, de 10 de abril). 
 
5- Cf. artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 37 470, de 6 de julho de 1949. 
 
6- Cf. artigo 17.º do Decreto n.º 46 342, de 20 de maio de 1965. 
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Foram, pois, razões de interesse público que 

ditaram a intervenção desta entidade na fiscali-

zação da informação financeira dos fundos e de 

situações de particular impacto na esfera dos 

participantes, do mesmo modo que hoje os mes-

mos interesses ditam a intervenção dos audito-

res.  

 

Não sendo objetivo deste artigo desenvolver a 

evolução histórica do regime dos fundos e a 

intervenção dos auditores ao longo do tempo, 

vamos centrar-nos nas diversas intervenções 

dos auditores previstas no Regime Geral dos 

Organismos de Investimento Coletivo, aprova-

do pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro 

(RGOIC)8 e no Regime Jurídico do Capital de 

Risco, do Empreendedorismo Social e do Inves-

timento Especializado, aprovado pela Lei n.º 

18/2015, de 4 de março (RJCRESIE)9 .  

 

Antes, porém, procuraremos demonstrar a im-

portância das demostrações financeiras, expli-

car a relação entre os investidores e a entidade 

responsável pela gestão e explorar os riscos 

associados ao investimento em organismos de 

investimento coletivo, na medida em que todos 

estes elementos justificam a intervenção do au-

ditor e determinam, de algum modo, o âmbito 

do seu trabalho. Por fim, daremos breve nota 

das preocupações em torno da independência 

do auditor, analisaremos as diretrizes profissio-

nais, proporemos alguns procedimentos especí-

ficos a propósito de riscos particulares e fare-

mos uma breve análise do mercado de auditoria 

dos organismos de investimento coletivo. 

 

B. As demonstrações financeiras e o pa-

pel do auditor 

 

Embora as demonstrações financeiras de uma 

entidade não constituam o único objeto de aná-

lise do auditor, elas são, sem dúvida, o acervo 

de informação mais relevante no âmbito da sua 

intervenção. 

 

As demonstrações financeiras constituem uma 

representação estruturada da posição financeira 

e das transações empreendidas por uma entida-

de10, tendo por objetivo proporcionar informa-

ção fiável acerca da posição financeira, do de-

sempenho e das alterações na posição financei-

ra que seja útil a uma vasta gama de utentes na 

tomada de decisões económicas, conforme de-

terminado pelo parágrafo 2.1.3. do Sistema de 

Normalização Contabilística (SNC), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, e 

pelos parágrafos 1 e 12 da Estrutura Conceptual 

do SNC, aprovada pelo Aviso n.º 8254/2015, de 

29 de julho, do Ministério das Finanças.  

8- A nível do RGOIC são regulados os seguintes organismos de investimento coletivo: organismos de investimento coletivo em valores 
mobiliários, organismos de investimento alternativo em valores mobiliários, organismos de investimento em ativos não financeiros e orga-
nismos de investimento imobiliário.  
O RGOIC remete para legislação específica a regulação dos organismos de investimento em capital de risco, dos fundos de empreendedo-
rismo social e dos organismos de investimento alternativo especializado, que considera igualmente organismos de investimento coletivo. O 
RJCRESIE é o diploma específico que regula estes outros organismos de investimento alternativo. 
A nível nacional preveem-se ainda, enquanto fundos de investimento mobiliários alternativos, os fundos de poupança reforma, previstos no 
Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de julho, que aprova o Regime Jurídico dos Planos de Poupança-Reforma, dos Planos de Poupança-
Educação e dos Planos de Poupança-Reforma/Educação e os fundos de poupança de ações, previstos Decreto-Lei nº 204/95, de 5 de agosto 
que estabelece o regime dos Planos de Poupança em Ações.   
Investindo no setor imobiliário, existem adicionalmente os fundos de investimento imobiliário para arrendamento habitacional e as socie-
dades de investimento imobiliário para arrendamento habitacional, cujo regime foi aprovado pelo artigo 102.º da Lei n.º 64-A/2008, de 30 
de dezembro, e os fundos de gestão de património imobiliário previstos no Decreto-lei 316/93, de 21 de setembro. A todos estes organis-
mos, tanto os mobiliários como os imobiliários, aplica-se subsidiariamente o RGOIC. 
A nível europeu foram ainda criados novos tipos de organismos de investimento alternativo com regulamentação própria: os EUVECA 
(previstos no Regulamento (UE) n.º 345/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2013, relativo aos fundos europeus 
de capital de risco), os EUSEF (disciplinados no Regulamento (UE) n.º 346/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 
2013, relativo aos fundos europeus de empreendedorismo social) e os ELTIF (regulados pelo Regulamento (UE) 2015/760 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2015, relativo aos fundos europeus de investimento a longo prazo).  
 
9- No que respeita ao RJCRESIE vamos centrar a nossa análise e referências no regime dos organismos de capital de risco, não só porque o 
regime dos demais organismos previstos neste diploma se inspira largamente naquele, mas também porque ainda não foram constituídos 
organismos de empreendedorismo social ou de investimento especializado. 
 
10- Conforme definido no parágrafo 5 da International Accounting Standard (IAS) 1 – Presentation of financial statements, emitida em 
2007 pelo International Accounting Standards Board (IASB). 
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Dito de outro modo, o sistema contabilístico de 

uma entidade visa traduzir de forma sistemática 

e padronizada as operações e decisões com im-

pacto monetário e financeiro11.  

 

Para ser útil aos mais variados interessados, a 

informação financeira deve possuir característi-

cas de compreensibilidade, relevância, fiabili-

dade e comparabilidade. De facto, conforme 

referido no prefácio da Estrutura Conceptual do 

SNC, os utentes das demostrações financeiras 

de uma entidade recorrem às mesmas para vari-

ados fins, nomeadamente para decidir quando 

comprar, deter ou vender um investimento em 

capital próprio, avaliar o zelo ou a responsabili-

dade do órgão de gestão, estimar a capacidade 

de a entidade pagar e proporcionar outros bene-

fícios aos seus empregados, avaliar a segurança 

das quantias emprestadas à entidade, determinar 

as políticas fiscais, determinar os lucros e divi-

dendos distribuíveis, preparar e usar as estatísti-

cas sobre o rendimento nacional ou regular as 

atividades das entidades.  

 

A informação contida nas demonstrações finan-

ceiras permite que os vários agentes económi-

cos interessados formem uma opinião acerca da 

capacidade da entidade para gerar fluxos finan-

ceiros e da tempestividade e do grau de certeza 

com que irão ser gerados, bem como aferir a 

capacidade da entidade para cumprir as suas 

obrigações. Assim, por exemplo, os acionistas e 

investidores necessitam de tomar decisões para 

evitar futuras perdas ou para reforçar o seu in-

vestimento, os credores precisam de avaliar a 

possibilidade de incumprimento das obrigações 

pela entidade, os trabalhadores pretendem ava-

liar a viabilidade do seu empregador e as enti-

dades de supervisão e regulação avaliam a ne-

cessidade de intervenções que assegurem o re-

gular funcionamento do mercado e a prevenção 

do risco sistémico.  

 

Naturalmente que este propósito apenas será 

conseguido se as demonstrações financeiras 

representarem uma imagem verdadeira e apro-

priada da situação financeira da entidade. Por 

esta razão, o papel do auditor assume uma im-

portância primordial na garantia da qualidade 

da informação contida nas demonstrações fi-

nanceiras disponibilizadas. “A pluralidade de 

interessados nas contas de uma dada empresa 

implica que todos aqueles que possam ser influ-

enciados pelos dados económicos e financeiros 

possam ter uma confiança redobrada em quem 

fica responsável por emitir um juízo sobre o 

rigor e a veracidade da informação que é presta-

da”12. 

 

O trabalho de auditoria, enquanto atividade que 

procura analisar e validar a fiabilidade da infor-

mação financeira, assume, assim, um relevo 

central na verificação da (in)existência de erros 

materiais contidos nas demonstrações financei-

ras. De facto, uma das funções dos auditores é 

precisamente a de informar os utilizadores das 

demonstrações financeiras quanto a incertezas 

ou inconsistências materiais nelas contidas, evi-

tando que as entidades divulguem informação 

contabilística que “não espelhe fielmente a ima-

gem financeira da empresa – principalmente ao 

exagerar os números relativos aos ganhos,  

ao escamotear as perdas societárias ou a permi-

tir a divulgação de previsões demasiado  

optimistas” 13. 

11- Eduardo Sá Silva, As novas demonstrações financeiras, Grupo Editorial Vida Económica, dezembro de 2011, p. 15. 
 
12- Francisco Saraiva, Independência e Responsabilidade Civil do Auditor Externo das Sociedades Comerciais Cotadas, Almedina, 
2015, p. 31.  
 
13- Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Almedina, 2009, p. 301. 
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Este facto encontra-se relacionado com a teoria 

da sinalização14, enquanto forma de reação dos 

investidores aos sinais de alerta emitidos pelos 

auditores, na medida em que a emissão de um 

relatório de auditoria qualificado fornece ao 

mercado indicações sobre as fragilidades eco-

nómico-financeiras das entidades, transmitindo 

desconfiança e descrédito relativamente à sua 

solidez e capacidade financeira. Por esta razão, 

todas as partes interessadas prestam uma aten-

ção redobrada às opiniões dos auditores conti-

das nos relatórios de auditoria considerando-as 

como sinais preliminares de alerta sobre possí-

veis problemas financeiros15.  

 

O Regulamento (UE) n.º 537/2014, do Parla-

mento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 

2014, que determina os requisitos aplicáveis à 

revisão oficial de contas das entidades de inte-

resse público menciona no Considerando 1 que 

“a função de interesse público da revisão legal 

de contas significa que um vasto conjunto de 

pessoas e instituições confia na qualidade do 

trabalho dos revisores oficiais de contas ou das 

sociedades de revisores oficiais de contas.” 

 

A melhoria da transparência e da credibilidade 

da informação financeira prestada pelas entida-

des, possibilitando aos vários agentes económi-

cos a tomada de decisões conscientes e susten-

tadas, minimizando o risco incorrido, depende, 

portanto, em larga medida da intervenção do 

auditor.  

 

Conforme referido no Ponto 10 do preâmbulo 

do Decreto-Lei n.º 142-A/91, de 10 de abril, 

que aprovou o Código do Mercado de Valores 

Mobiliários, “é evidente que a lei não pode nem 

deve pretender que o mercado funcione como 

'tutor' do investidor, seja qual for o seu nível de 

cultura e de conhecimento em matéria de valo-

res mobiliários, a fim de evitar que ele tome 

erradas decisões de investimento; mas pode e 

deve assegurar-lhe a informação necessária para 

habilitar um investidor de conhecimentos e dili-

gência médios a tomar por si próprio uma deci-

são correcta.” 

 

C. Os organismos de investimento coleti-

vo e as entidades responsáveis pela  

gestão  

 

Os organismos de investimento coletivo são 

instituições, dotadas ou não de personalidade 

jurídica, que têm como fim o investimento cole-

tivo de capitais obtidos junto de investidores, 

cujo funcionamento se encontra sujeito a um 

princípio de repartição de riscos e à prossecu-

ção do exclusivo interesse dos participantes16.  

14- A teoria da sinalização foi inicialmente explorada por Spence, aplicando-a ao mercado de trabalho, considerando o papel da educação 
como instrumento de sinalização importante utilizado pelos candidatos como fundamento para a sua contratação.  
Cf. Michael Spence, “Job Market Signaling”, in The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 3, 1973, pp. 355-374.  
 
15- A teoria da sinalização relacionada com a opinião dos auditores foi explorada por diversos autores, concluindo-se aquela opinião sinali-
za efetivamente ao mercado possíveis fragilidades das empresas auditadas. 
Cf., v.g., Jeffrey R. Casterella, Barry L. Lewis, Paul L. Walker, “Modeling the Audit Opinions Issued to Bankrupt Companies: A 
Two-Stage Empirical Analysis”, in Decision Sciences, Vol. 31, No. 2, 2000, pp. 507-530; Daniel Bryan, Samuel L. Tiras, Clark 
Wheatley, The relation of audit opinion and auditor change with bankruptcy emergence, Paper apresentado na AAA audit section mid-
year meeting, pp. 1-36, 2001; Carlo Caserio, Delio Panaro, Sara Trucco, A statistical analysis of reliability of audit opinions as bank-
ruptcy predictors, Discussion Paper n.º 174 del Dipartamiento di Economia e Management – Università di Pisa, 2014, pp. 1-24; Chi-Chen 
Wang, Yueh-Ju Lin, Yunsheng Hsu, “The initial going-concern of delisting firms: an application of proportional hazard model”, in Asian 
Journal of Finance & Accounting, Vol. 5, No. 2, 2013, pp. 139-158. 
 
16- Cf. artigo 2.º, n.º 1, aa), do RGOIC. 
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Estes organismos tanto podem assumir a forma 

de sociedade anónima como podem constituir-

se sob a modalidade de fundo de investimento, 

um património autónomo destituído de persona-

lidade jurídica, sendo, de qualquer modo, geri-

do por entidade especificamente autorizada para 

o efeito. No caso dos organismos de substrato 

societário a gestão pode competir à própria ad-

ministração ou a entidade gestora externa por 

aquela nomeada. No caso dos fundos de investi-

mento, a gestão é necessariamente atribuída a 

uma entidade gestora, dada a ausência da estru-

tura orgânica associada à personalidade coleti-

va17. 

 

Esta dissociação entre a administração dos bens 

e o beneficiário dos mesmos18 implica o estabe-

lecimento de uma relação entre investidores e 

gestores assente na confiança, que se assume 

como um elemento crucial. Com efeito, os in-

vestidores apenas entregam as suas poupanças a 

uma entidade quando confiam que esta atuará 

nos seus melhores interesses. Para esse fim, o 

regime jurídico não só regula o acesso à ativi-

dade, limitando-o aos que tenham meios e com-

petência, e o seu exercício, como também im-

põe uma supervisão pública da mesma, elegen-

do como princípio geral da atividade a atuação 

no interesse exclusivo dos participantes e im-

pondo que o funcionamento do organismo de 

investimento coletivo esteja sujeito à prossecu-

ção do exclusivo interesse dos participantes19 . 

Porém, “isto não significa ficcionar que a enti-

dade gestora não tem interesses enquanto pes-

soa jurídica autónoma. O que significa é que os 

seus interesses se devem reduzir à sua remune-

ração licitamente estabelecida no regulamento 

de gestão e em geral aos interesses comerciais 

comuns (expansão da atividade, nomeadamen-

te) mas sempre nos limites de uma boa gestão 

dos fundos”20. 

 

Contudo, neste tipo de organização, há, sem 

dúvida, fatores que não favorecem a atuação 

devida. 

 

Com base na teoria económica da agência, res-

peitante à relação contratual estabelecida entre 

uma entidade singular ou coletiva (designada 

principal) e outras que lhe prestam serviços atu-

ando por sua conta enquanto agentes 21,  que 

explora as relações entre os direitos de proprie-

dade e as estruturas financeiras, os intervenien-

tes nestas relações são racionais, egoístas e 

avessos ao risco e atuam numa lógica de maxi-

mização da utilidade, pelo que se os interesses 

de ambos não se encontrarem alinhados o agen-

te terá incentivos para agir inapropriadamente 

do ponto de vista do principal.  

17- O termo ‘entidade responsável pela gestão’, mais amplo do que ‘entidade gestora’ abrange não só esta como o organismo de investi-
mento coletivo autogerido, de modo a abarcar tanto a gestão interna como a gestão externa (artigo 2.º, n.º 1, k,) do RGOIC). A expressão 
‘entidade gestora’ abrange unicamente as entidades que gerem realidades exteriores, quer os fundos de investimento, quer os organismos 
sob forma societária que optem por nomear uma entidade gestora externa. A referência a ‘sociedades gestoras’ inclui apenas as sociedades 
cujo objeto principal é a gestão de organismos de investimento coletivo. Assim, a instituição de crédito que gere um organismo de investi-
mento coletivo não será designada sociedade gestora mas antes entidade gestora. O RGOIC manteve algumas instituições de crédito no 
leque das entidades gestoras, mas apenas quando o montante sob gestão seja inferior aos limiares relevantes da AIFMD (artigo 65.º, n.º 2, 
do RGOIC).  
 
18- A este propósito, Maria João Vaz Tomé, “Sobre o contrato de mandato sem representação e o trust”, in Revista da Ordem dos Advo-
gados, n.º 3, Separata (2007), escreve: “O nosso ordenamento jurídico conhece formas de propriedade instrumentais, instáveis e de certo 
modo separadas. É cada vez mais frequente, aliás, a adopção de esquemas negociais em que tipicamente tem lugar a dissociação entre a 
titularidade e o interesse, a separação entre a fruição da utilidade económica do bem e a posição jurídica de proprietário, do sujeito legiti-
mado erga omnes para o exercício das faculdades conexas. Refira-se, a título de exemplo, a titularidade do mandatário sem contemplatio 
domini, da sociedade gestora de fundos comuns de investimento mobiliário e imobiliário, da sociedade gestora de fundos de pensões, da 
sociedade gestora de patrimónios e, por último, do trustee nas ordens jurídicas que acolheram o instituto do trust”. 
 
19- Cf. artigos 2.º, n.º 1, aa) e 15.º do RGOIC. 
 
20- Alexandre Brandão da Veiga, Fundos de Investimento Mobiliário e Imobiliário. Regime Jurídico, Almedina, 1999, p. 88. 
 
21- Jensen e Meckling definem a relação de agência como o contrato através do qual uma pessoa – principal – contrata outra – agente – 
para a realização de um serviço por sua conta, envolvendo a delegação de autoridade de decisão no agente. Cf. Michael C. Jensen, Wil-
liam H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure”, in Journal of Financial Eco-
nomics, Vol. 3, No. 4, 1976, p. 5. 
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Deste modo, assumindo o agente o poder de 

decisão, as suas ações poderão afetar negativa-

mente o rendimento e o bem-estar do principal, 

uma vez que os objetivos e as atitudes perante o 

risco das duas partes poderão ser distintos e 

conflituantes22, originando decisões divergen-

tes. 

 

As entidades responsáveis pela gestão de orga-

nismos de investimento coletivo atuam como 

agentes para os investidores, que optam por 

realizar os seus investimentos através de um 

intermediário, ao invés de fazê-lo de forma di-

reta, por questões de economias de escala, cus-

tos de transação e especialização. Dessa forma, 

se o incentivo a atuar fora dos interesses dos 

investidores for superior ao incentivo a atuar no 

exclusivo interesse destes, será difícil cumprir o 

comando legal.  

 

Acresce que esta teoria evidencia ainda um as-

peto essencial nesta relação – o agente possuirá 

sempre um maior nível de informação do que o 

principal. A assimetria de informação coloca o 

agente numa posição que lhe permite atuar sem 

que o investidor tenha capacidade para avaliar 

inteiramente essa atuação. Mesmo o investidor 

qualificado que tenha conhecimento para acom-

panhar e perceber as decisões de gestão ficará 

limitado nos seus juízos se não aceder a toda a 

informação disponível. 

 

Salienta-se que desta relação poderão ainda 

emergir problemas de risco moral. Este concei-

to designa uma falha de mercado, segundo a 

qual um agente, porque possui determinados 

incentivos, opta por agir de uma forma que não 

é ótima, assumindo maiores níveis de risco ou 

aplicando um menor nível de esforço no desen-

volvimento das suas funções sabendo que as 

consequências serão sofridas por terceiro23. 

Uma vez que a atividade de investimento em 

organismos de investimento coletivo implica 

precisamente uma transferência dos poderes de 

gestão por parte do investidor para a sociedade 

gestora, mantendo o investidor o risco do inves-

timento e das decisões tomadas, tal situação 

poderá originar potenciais problemas de risco 

moral, se não forem delineados os incentivos 

adequados24. 

 

Perante a natureza e as características intrínse-

cas à gestão de organismos de investimento 

coletivo, e os riscos envolvidos nesta atividade, 

a atuação do auditor assume uma relevância 

acrescida na proteção dos interesses dos investi-

dores e do mercado em geral. Como refere Ga-

briela Figueiredo Dias, “a auditoria tem, pois, 

a função de eliminar estes desvios e assegurar 

ao público uma informação depurada de omis-

sões e cosméticas” 25.  

22- Cf. Kathleen M Eisenhardt, “Agency theory: an assessment and review”, in Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1, 
1989, pp. 57-74. 
 
23- Paul Krugman descreve o conceito de risco moral como qualquer situação na qual uma pessoa toma a decisão do risco a incorrer, 
enquanto que outra assume os custos se algo correr mal. Cf. Paul Krugman, “The return of depression economics and the crisis of 2008”, 
W.W. Norton Company Limited, 2009. 
Mishkin explora o risco moral no mercado de crédito, considerando que o mesmo existe porque os devedores têm incentivos para assumir 
projetos mais arriscados do que o que seria desejável para o credor, uma vez que estes proporcionam maiores retornos. Cf Frederic S. 
Mishkin, The economics of Money, banking and financial markets, Addison Wesley, Fifth Edition, 1997, pp. 36, 201.  
 
24- Bettignies e Brander exploram esta situação no mercado de capital de risco considerando que a transferência na detenção da empresa do 
empresário para o investidor, poderá diluir o incentivo ao esforço do empresário, criando conflitos potenciais advenientes da perda de controlo. 
Cf. Jean-Etienne Bettignies, James Brander, “Financing entrepreneurship: bank finance versus venture capital”, in Journal of Business Ventur-
ing, Vol. 22, No. 6, 2007, pp. 808-832. 
 
25- Gabriela Figueiredo Dias, “Conflitos de Interesses em Auditoria” in Conflito de Interesses no Direito Societário e Financeiro – Um 
Balanço a partir da Crise Financeira, Almedina, 2010, p. 569. 
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A lei prevê outros mecanismos de controlo, co-

mo a exigência de um número suficiente de ad-

ministradores independentes ou a sujeição a 

autorização da CMVM das operações realizadas 

com entidades próximas da entidade responsá-

vel pela gestão26, mas conta que o auditor, no 

que respeita a todas as operações, controle, ain-

da que por amostra, os documentos da contabi-

lidade, que consulte as partes envolvidas, que 

verifique os procedimentos adotados, que se 

desloque às instalações da entidade responsável 

pela gestão, enfim, que se faça próximo, pre-

sente e inquisitivo e assegure que todas as par-

tes interessadas tenham toda a informação rele-

vante, com qualidade e fiabilidade. Para isso a 

lei lhe atribui poderes específicos no exercício 

de funções de interesse público, podendo solici-

tar a terceiros informações sobre contratos e 

movimentos de contas entre estes e o organismo 

de investimento coletivo, originados por com-

pras, vendas, depósitos, responsabilidades por 

aceites e avales ou quaisquer outras operações, 

bastando, para o efeito, invocar a sua qualidade, 

conforme estabelecido no novo Estatuto da Or-

dem dos Revisores Oficiais de Contas 

(EOROC)27. 

 

A este propósito convém ter presente que a lei 

estabelece um princípio de ceticismo profissio-

nal28, exigindo que o auditor reconheça a possi-

bilidade de distorções materiais devidas a factos 

ou comportamentos que indiciem irregularida-

des, incluindo fraude ou erros, independente-

mente da experiência que possa ter tido no pas-

sado quanto à honestidade e integridade da ad-

ministração da entidade auditada e das pessoas 

responsáveis pelo seu governo. Tal atitude, ca-

racterizada pela dúvida e por um espírito críti-

co, atento às condições que possam indiciar 

eventuais distorções devidas a erros ou fraude, 

e por uma apreciação crítica dos elementos e da 

prova de auditoria, deve em particular ser man-

tida na análise de estimativas da administração 

relativas ao justo valor, à imparidade de ativos, 

a provisões e a fluxos de caixa futuros relevan-

tes para a continuidade das operações da entida-

de. 

26- Cf. artigos 75.º e 147.º do RGOIC. 
 
27- Cf. artigo 52.º, n.º 3 do EOROC, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro. 
 
28- Cf. artigo 70.º do EOROC. 



133 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

D. O risco na gestão dos organismos de 

investimento coletivo  
 

O risco é um fenómeno presente em todos os 

domínios financeiros e da sociedade em geral e 

encontra-se associado à vulnerabilidade ineren-

te à potencialidade de perda resultante do im-

pacto de determinado evento.  
 

A gestão de organismos de investimento coleti-

vo, pela sua natureza específica, implica a ex-

posição a um conjunto variado de riscos. Os 

riscos operacionais, de liquidez, de mercado, de 

compliance ou de reputação são apenas alguns 

exemplos dos riscos que afetam a atividade de 

gestão. A gestão do risco no âmbito da gestão 

de organismos de investimento coletivo é o pro-

cesso que consiste na identificação, análise e 

mitigação da incerteza constante nas decisões 

de investimento. A entidade responsável pela 

gestão deve adotar mecanismos, processos e 

técnicas adequados e eficazes para, entre outros 

fins, avaliar e gerir em qualquer momento os 

riscos a que os organismos de investimento co-

letivo que gere estão ou podem estar expos-

tos29 . 
 

Uma adequada divulgação dos riscos pode re-

duzir o problema da informação assimétrica 

entre gestores e investidores, promovendo a 

tomada de decisões informadas e resultando na 

redução de conflitos de interesses. Acresce ain-

da que tal facto provoca uma redução dos pro-

blemas de agência, uma vez que a divulgação 

de informação disponível e verificável pode 

auxiliar os investidores a exercer o papel de 

monitorização da gestão de forma efetiva30. É 

neste contexto que se insere a exigência de o 

prospeto incluir, independentemente dos ativos 

em que o organismo de investimento coletivo 

invista, as informações necessárias para que os 

investidores possam formular um juízo infor-

mado sobre o investimento que lhes é proposto 

e, entre outras matérias, sobre os riscos a ele 

inerentes, bem como uma explicação clara e 

facilmente compreensível do perfil de risco do 

organismo de investimento coletivo31 . 
 

Neste sentido, o trabalho dos auditores deverá 

considerar não só a análise da informação agre-

gada sobre as informações financeiras como 

também a compreensão da entidade e do seu 

ambiente externo e interno, incluindo o seu sis-

tema de controlo interno, permitindo a defini-

ção de procedimentos analíticos e substantivos 

que permitam a deteção atempada de possíveis 

riscos que podem afetar os fundos e a sociedade 

gestora. 
 

E. Atuação dos auditores no RGOIC e no 

RJCRESIE  
 

i. Auditor do Organismo de Investimento 

Coletivo  
 

O RGOIC e o RJCRESIE requerem expressa-

mente a intervenção de auditores em diversas 

situações e com âmbitos diversos.  
 

Importa desde já notar que na larga maioria das 

situações a lei requer expressamente32 ou pres-

supõe o trabalho do auditor do organismo de 

investimento coletivo, o qual deve ser identifi-

cado no respetivo regulamento de gestão33. 

29- Cf. artigo 79.º do RGOIC e artigo 55.º, n.º 3, do RJCRESIE. 
 
30- Cf. M. H. Uddin, M. K. Hassan, “Corporate Risk Information in Annual Reports and Stock Price Behavior in the United Arab Emir-
ates”, in Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 15, No. 1, 2011, pp. 59-84; Sigrid Vandemaele, Philip Ver-
gauwen, Anneleen Michiels, Management Risk Reporting Practice and their Determinants, Working Paper, Hasselt University, 2009. 
 
31- Cf. artigo 158.º, n.º 1, do RGOIC. 
 
32- São exemplo desta referência expressa o artigo 47.º, n.º 2, do RGOIC e o artigo 42.º, n.º 11, do RJCRESIE, a propósito do relatório do 
auditor às contas de liquidação dos organismos de investimento coletivo. 
 
33- Cf. artigos 159.º, n.º 4, a), do RGOIC e 19.º, n.º 3, c), do RJCRESIE. Repare-se que o texto do RJCRESIE tem a particularidade de não 
referir “auditor do fundo”, mas antes “identificação do auditor responsável pela certificação legal das contas do fundo de capital de risco”. 
No entanto, é este mesmo auditor que é chamado a dar parecer sobre a avaliação dos ativos a propósito do valor do resgate em caso de 
prorrogação de duração do fundo (artigo 38.º, n.º 4, do RJCRESIE) ou a elaborar relatório sobre as contas de liquidação do fundo (artigo 
42.º, n.º 11, do mesmo diploma). Assume assim igualmente a função de auditor do fundo, tendo a lei optado por se referir, na exigência da 
sua identificação, à sua função mais relevante – a certificação legal de contas, colando-se à expressão societária. Infra será analisada a 
diferença entre ‘certificação legal de contas’ e ‘relatório de auditoria’. 
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Noutras, porém, requer um auditor especifica-

mente designado para o efeito, como sucede 

relativamente às entradas no fundo de capital de 

risco com instrumentos de capital próprio ou 

alheio, exigindo que sejam objeto de relatório 

de auditor, o qual deve ser designado pela enti-

dade gestora do fundo de capital de risco espe-

cificamente para o efeito, não devendo ter 

quaisquer interesses relacionados com os subs-

critores em causa34. O artigo aplicável à fusão 

nos organismos de investimento em capital de 

risco refere quer os auditores dos organismos, 

quer um auditor independente externo, impondo 

a existência de pareceres dos revisores oficiais  

de contas dos organismos envolvidos na fusão e 

a existência de relatório de auditor independen-

te no controlo da fusão35.  

ii. Auditoria às contas 

 

Assente na importância das demonstrações fi-

nanceiras, a intervenção mais relevante do audi-

tor do organismo de investimento coletivo é, 

sem dúvida, a que decorre da exigência de a 

informação financeira contida em documentos 

de prestação de contas do organismo ser objeto 

de relatório de auditoria.  

 

Tal exigência consta do Código dos Valores 

Mobiliários (Cód.VM)36, embora com referên-

cia limitada aos documentos de prestação de 

contas anuais. Consta ainda do artigo 131.º, n.º 

1, do RGOIC e dos artigos 34.º e 62.º do 

RJCRESIE, embora nestes se use, respetiva-

mente, a expressão ‘relatório de/do auditor’.  

 

Esta variação terminológica parece traduzir 

apenas uma diferença de perspetiva, num caso 

acentuando a atividade desenvolvida – 

‘relatório de auditoria’, no outro, a intervenção 

concreta do auditor – ‘relatório de auditor’37.  

34- Cf. artigo 26.º, n.º 2, do RJCRESIE, inspirado, igualmente, no direito das sociedades comerciais, em particular no artigo 28.º do Código 
das Sociedades Comerciais.  
 
35- Cf. artigo 18.º, n.º 3, a), xi) e xii) do Regulamento da CMVM n.º 3/2015. O artigo não esclarece, porém, qual o critério de independên-
cia do auditor. Segue, assim, uma lógica diferente da seguida no RGOIC, cujo artigo 33.º apenas requer a intervenção de auditor indepen-
dente no controlo da fusão, podendo este ser auditor diverso do auditor dos organismos envolvidos na fusão ou, entende-se, coincidir. 
 
36- Cf. artigo 8.º, n.º 1, c). O Cód.VM usa neste e noutros artigos a expressão ‘instituição de investimento coletivo’ e não ‘organismo de 
investimento coletivo’, designação que o legislador adotou no RGOIC.  Os organismos de investimento coletivo regulados no RGOIC 
enquanto instituições, dotadas ou não de personalidade jurídica, que têm como fim o investimento coletivo de capitais obtidos junto de 
investidores, cujo funcionamento se encontra sujeito a um princípio de repartição de riscos e à prossecução do exclusivo interesse dos 
participantes (artigo 2.º, n.º 1,aa), do RGOIC).  
Refere-se ainda a revisor oficial de contas (ROC) ou sociedade de revisor oficial de contas (SROC), em vez de auditor. A explicação para 
essa diferente designação consta da resposta à questão 2 das Respostas às perguntas mais frequentes sobre a entrada em vigor do novo 
EOROC e do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria, divulgadas no sítio da Internet da CMVM. De acordo com a nova redação do 
artigo 8.º, n.º 1, do Cód.VM, as funções do "auditor registado na CMVM" passam agora a ser desempenhadas por ROC ou SROC que, nos 
termos gerais, deve estar registado na CMVM para o exercício de funções de interesse público. O n.º 2 do artigo 8.º refere, porém, que o 
ROC ou SROC e a atividade por eles desenvolvida são, para efeitos do mesmo Código, designados, respetivamente, por "auditor" e por 
"auditoria". Também no RGOIC se usa a designação auditor e auditoria com o mesmo sentido, embora sem norma paralela ao artigo 8.º, n.º 
2, do Cód.VM. Perdura ainda a referência a “registado na CMVM” que, como se referiu, deixou de fazer sentido à luz da atual exigência de 
todos os ROC e SROC que exerçam funções de interesse público estarem registados na CMVM.  
 
37- Esta conclusão resulta da leitura conjugada dos artigos 131.º e 160.º do RGOIC. No primeiro, está em causa a sujeição dos documentos 
de prestação de contas a relatório de auditoria, enquanto atividade de revisão. No segundo, está particularmente referido o resultado desse 
trabalho, quando se inclui o relatório do auditor no conjunto da informação financeira a divulgar semestral e anualmente pela entidade 
responsável pela gestão do organismo de investimento coletivo. É ainda confirmada no artigo 182.º, n.º 5, do mesmo Regime. Aí se exige 
que, caso o organismo de tipo alimentação e o organismo de tipo principal não tenham o mesmo ano contabilístico, no contrato entre am-
bos e em relação às regras aplicáveis ao ‘relatório de auditoria’, se incluam os mecanismos aplicáveis para que o organismo de tipo alimen-
tação possa obter do organismo de tipo principal as informações necessárias para a elaboração pontual dos seus relatórios e contas, de 
modo a assegurar que o auditor do organismo de tipo principal esteja em condições de apresentar um relatório até à data de fecho do exer-
cício contabilístico do organismo de tipo alimentação. Neste caso está precisamente a pensar-se nos elementos que permitam ao auditor 
desempenhar a sua função adequadamente. 
Reconhece-se, porém, que nas outras referências a ‘relatório de auditoria’ não é fácil defender que está presente uma perspetiva especial-
mente focada na atividade desenvolvida. É o que se verifica no artigo 131.º, n.º 2, c), do RGOIC, que impõe a comunicação prévia à 
CMVM de factos e situações relativos ao organismo de investimento coletivo de que tome conhecimento no exercício das suas funções e 
que sejam suscetíveis de determinar a emissão de um ‘relatório de auditoria’ qualificado. De igual modo, também no artigo 186.º do 
RGOIC o legislador parece ter usado as expressões em total sinonímia. Prevê-se neste artigo que os auditores do organismo de investimen-
to coletivo em valores mobiliários de tipo principal e do organismo de tipo alimentação, caso sejam diferentes, celebrem um contrato de 
troca de informações destinado a assegurar o cumprimento dos deveres de ambos. Ao longo do mesmo artigo são várias as normas que 
referem o relatório do auditor e apenas o n.º 8 usa ‘relatório de auditoria’ sem que se pretenda dar enfoque à atividade desenvolvida. 
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Questão diversa é se as expressões ‘relatório de 

auditoria’ e ‘relatório de auditor’ não deveriam 

considerar-se substituídas por ‘certificação le-

gal de contas’, por força do artigo 45.º, n.ºs 1 e 

9, do EOROC. Aí se refere que na sequência do 

exercício da revisão voluntária é emitido 

‘relatório de auditoria’, em contraste com a 

‘certificação legal de contas’ que é emitida em 

resultado do exercício da revisão legal das con-

tas. Apesar destes preceitos, recorde-se que 

Cód.VM manteve a expressão ‘relatório de au-

ditoria’38. O legislador quis, assim, manter a 

expressão com respeito aos relatórios de reviso-

res oficiais de contas que realizem a revisão 

legal das contas de instituições de investimento 

coletivo. Note-se, todavia, que o RJCRESIE 

usou a expressão ‘certificação legal de contas’, 

tanto para as sociedades de capital de risco co-

mo para os organismos de investimento coleti-

vo, embora os artigos 34.º e 62.º façam igual-

mente referência a -“relatório de auditor”-. O 

Regulamento da CMVM n.º 3/2015 apenas re-

fere ‘relatório do auditor’ e ‘relatório de audito-

ria’ 39, abandonando a referência a ‘certificação 

legal de contas’ e usando, assim, a expressão 

que tem sido reservada às entidades sujeitas à 

supervisão da CMVM.  

 

Refere-se, no entanto, que o Guia de Aplicação 

Técnica (GAT) n.º 5, emitido pela OROC em 

março de 2017, relativo ao Modelo de Relatório 

de Auditoria para Organismos de Investimento 

Coletivo, incluindo Organismos de Investimen-

to em Capital de Risco, vem clarificar esta 

questão determinando que o título do documen-

to a adotar será “Relatório de Auditoria” para 

os OIC constituídos ou não sob a forma societá-

ria, incluindo para OIC sob forma societária 

emitente de valores mobiliários admitidos à 

negociação em mercado regulamentado.  

 

Os relatórios de auditoria até aqui referidos in-

cidem sobre documentos de prestação de contas 

sujeitos a divulgação periódica, revelando o 

propósito de assegurar que o registo contabilís-

tico corrente do organismo de investimento co-

letivo, com informação tão importante para os 

investidores, conforme sustentado supra, é 

objeto de controlo por uma entidade indepen-

dente, diferente, pois, da entidade responsável 

pela gestão, especificamente habilitada para a 

revisão das contas e que oferece um nível adici-

onal de confiança quanto à veracidade das mes-

mas.  

 

O cuidado do legislador com respeito aos orga-

nismos de investimento coletivo vai ao ponto 

de definir no RGOIC o conteúdo do relatório do 

auditor sobre o relatório e contas anual40, embo-

ra tal não suceda quanto ao relatório semestral, 

nem o RJCRESIE apresente norma paralela41. 

Dada a importância dos relatórios anual e se-

mestral, o Manual do Revisor Oficial de Contas 

definido pela Ordem dos Revisores Oficiais de 

Contas e aplicável aos auditores, previu uma 

Diretriz de Revisão/Auditoria (DRA) específica 

para os mesmos, entretanto revogada pelo GAT 

n.º5, que analisarão com mais detalhe infra. 

Importa desde já notar, porém, que a DRA, a 

705, apenas contemplava relatórios relativos a 

organismos de investimento coletivo mobiliá-

rios e imobiliários, tendo o GAT alargado o seu 

âmbito também aos organismos de investimen-

to em capital de risco. Acresce ainda mencionar 

que tanto a DRA como o GAT abrangem os 

relatórios anuais e semestrais. 

38- Note-se que a redação do artigo 8.º do Cód.VM foi alterada pela Lei no 148/2015, de 9 de setembro, posterior ao novo EOROC, embo-
ra com entrada em vigor no dia 1 de janeiro de 2016, a mesma data de entrada em vigor do EOROC.  
A opção pela terminologia específica segue a tradição introduzida pelo Código do Mercado de Valores Mobiliários e que obrigou a que as 
normas técnicas fossem igualmente adaptadas para acolher os diferentes termos. O prefácio das Normas Técnicas de Revisão /Auditoria, 
publicadas no Diário da República n.º 295/97 – III – Série de 23 de dezembro de 1997, refere o seguinte: “o referido estatuto estabelece 
que é da competência exclusiva dos ROC a revisão legal de empresas ou de outras entidades, a qual consiste no exame das contas em or-
dem à sua certificação legal, bem como o exercício de quaisquer outras funções de interesse público que a lei lhes atribua. Por sua vez, a 
regulamentação do mercado de valores mobiliários instituiu a figura do auditor externo para a realização de trabalhos de auditoria e outros 
relacionados com o mercado de capitais, à qual têm acesso exclusivo as sociedades de revisores oficiais de contas (SROC) inscritas junto 
da entidade reguladora daquele mercado. 
Consequentemente, nas Normas Técnicas de Revisão/Auditoria utiliza-se o termo revisor/auditor para designar tanto os ROC como as 
SROC como ainda os auditores externos, e o termo revisão/auditoria para designar tanto a revisão legal como a auditoria.” 
 
39- Cf. artigo 16.º, c) e artigo 2.º, n.º 5, do RJCRESIE, respetivamente. 
 
40- Cf. artigo 161.º, n.º 8) do RGOIC.  
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A relevância, na perspetiva da própria entidade 

supervisora, deste reporte financeiro e da divul-

gação atempada foi ainda recentemente confir-

mada por uma Circular da CMVM, de 31 de 

março de 2016, relativa à elaboração, comuni-

cação e publicação dos relatórios e contas dos 

organismos de investimento coletivo, onde se 

expõe o quadro regulatório aplicável e se defi-

nem com clareza as responsabilidades das enti-

dades responsáveis pela gestão e dos auditores 

neste âmbito.  
 

Todavia, o RGOIC e o RJCRESIE preveem 

relatórios de auditor a propósito de outros docu-

mentos de prestação de contas. A lei requer re-

latório relativo às contas de liquidação e às con-

tas de reversão da situação de liquidação do 

organismo 41. 
 

Nestes casos, trata-se de acautelar que vicissitu-

des significativas do funcionamento do organis-

mo de investimento coletivo sejam igualmente 

objeto de controlo por auditor. Não se compre-

enderia, por exemplo, que a revisão imposta ao 

longo do corrente funcionamento do organismo 

de investimento coletivo fosse afastada no mo-

mento em que se fixam valores finais de liqui-

dação e, consequentemente, se determina o 

montante do reembolso aos participantes. Ape-

sar da importância destes momentos e da inter-

venção do auditor, a lei não estabelece normas 

de conteúdo nem a Ordem fixou DRA específi-

ca. 
 

iii. Relatórios específicos 
 

O RGOIC refere-se ainda a relatório do auditor 

a propósito da fusão de organismos de investi-

mento coletivo, estabelecendo que os critérios 

adotados para a avaliação do ativo e, se for caso 

disso, do passivo, na data de cálculo dos termos 

de troca, o pagamento em dinheiro por unidade 

de participação, se aplicável, e o método de cál-

culo da relação de troca, bem como a relação de 

troca efetiva determinada na data de cálculo dos 

termos de troca, ficam sujeitos a validação por 

relatório de auditor. Nesta situação o legislador 

optou por eleger os termos concretos da opera-

ção que dependem do acordo do auditor. 
 

Esta mesma lógica foi seguida a propósito de 

aumentos e redução de capital e da prorrogação 

da duração dos organismos de investimento 

coletivo, embora a lei aí não se refira já a rela-

tórios.  

No artigo 60.º do RGOIC o aumento e redução 

de capital do organismo dependem da confir-

mação do valor da unidade de participação do 

dia da liquidação financeira pelo auditor, medi-

ante a emissão de parecer, devendo este pro-

nunciar-se ainda expressamente sobre a avalia-

ção do património do organismo de investimen-

to coletivo fechado. Se as unidades de partici-

pação do organismo forem negociadas em mer-

cado regulamentado ou sistema multilateral de 

negociação o auditor deve pronunciar-se sobre 

o preço fixado pela entidade responsável pela 

gestão dentro do intervalo dado pela lei. 
 

No que respeita à prorrogação da duração do 

organismo, a lei requer que o auditor confirme, 

mediante parecer, o valor do resgate dos partici-

pantes que tenham votado contra a prorroga-

ção42. No RJCRESIE exige-se adicionalmente 

que, no seu parecer, o auditor se pronuncie ex-

pressamente sobre a avaliação dos ativos do 

fundo de capital de risco. Certo é que o auditor 

não poderá confirmar o valor da unidade de 

participação se não tiver validado a valorização 

atribuída aos ativos em carteira.  
 

A intervenção dos auditores nestas situações 

específicas encontra-se contemplada na ativida-

de dos ROC e SROC, conforme prevista no 

novo EOROC. Desde logo, quando identifica os 

atos específicos e exclusivos dos mesmos, refe-

rindo, ao lado da auditoria às contas, o exercí-

cio de quaisquer outras funções que por lei exi-

jam a intervenção própria e autónoma de revi-

sores  oficiais  de  contas   sobre   determinados  

41-  Note-se, porém, a remissão apurada pelo artigo 62º, n.º2, do RJCRESIE que manda aplicar o artigo 161º do RGOIC, incluindo o seu 
n.º8, aos documentos de prestação de contas dos organismos de investimento em capital de risco previstos no título III do RJCRESIE. 
 
42- Cf. artigo 62.º, n.º 4, do RGOIC e artigo 38.º, n.º 4, do RJCRESIE. 
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factos patrimoniais de empresas ou de outras 

entidades43.  

 

De acordo com o mesmo EOROC, os relatórios 

(e pareceres) emitidos pelo auditor devem des-

crever a natureza e a extensão do trabalho con-

duzido e a respetiva conclusão e devem ser re-

digidos numa linguagem clara e inequívoca e de 

acordo com as normas de auditoria em vigor44. 
 

iv. Comunicação de irregularidades 
 

O auditor responsável pela emissão do relatório 

de auditoria relativo a documentos de prestação 

de contas de organismo de investimento coleti-

vo está ainda sujeito ao dever de comunicar 

imediatamente à CMVM os factos e as situa-

ções relativos ao organismo de investimento 

coletivo de que tome conhecimento no exercí-

cio das suas funções e que sejam suscetíveis de 

constituir infração às normas legais ou regula-

mentares relativas à atividade do mesmo orga-

nismo, de afetar a continuidade do exercício da 

respetiva atividade ou de determinar a emissão 

de um relatório qualificado, designadamente 

nas modalidades de opinião com reservas, escu-

sa de opinião ou opinião adversa 45.  

Este dever permite alertar a CMVM para situa-

ções que possam por em risco o interesse dos 

participantes46, permitindo-lhe atuar corretiva-

mente ou mesmo, quanto possível, preventiva-

mente. Visa salvaguardar a correta gestão dos 

interesses dos participantes do organismo de 

investimento coletivo e, ao mesmo tempo, o 

interesse público associado à regularidade de 

funcionamento do mercado e à manutenção da 

confiança dos investidores47.  
 

Mas o auditor do organismo de investimento 

coletivo não se limita a detetar irregularidades 

na atuação da entidade responsável pela gestão 

do organismo cujas contas são por si revistas. O 

RGOIC prevê uma outra situação de reporte de 

irregularidades reveladas por outro auditor.  

Trata-se de uma situação específica ao nível das 

estruturas master-feeder. Neste âmbito o 

RGOIC exige que, caso os auditores do orga-

nismo de investimento coletivo em valores mo-

biliários de tipo principal (master) e do organis-

mo de tipo alimentação (feeder) sejam diferen-

tes, o auditor do feeder tenha em conta, no seu 

relatório, o relatório do auditor do master. Suce-

de que o relatório do auditor do master poderá 

revelar irregularidades que o auditor do feeder 

deve referir no seu relatório, acrescentando as 

respetivas repercussões neste organismo48.  

43- Cf. artigo 41.º, n.º 1, do EOROC. 
 
44- Cf. artigo 47.º do EOROC.  
 
45- Cf. artigo 131.º, n.º 2, do RGOIC. Relativamente aos organismos de investimento coletivo previstos no RJCRESIE, apesar de não 
existir obrigação expressa neste diploma, a mesma resulta do artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo aos requisitos específicos para a revisão legal de contas das entidades de interesse público e 
que revoga a Decisão 2005/909/CE da Comissão, em conjugação com o artigo 3.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aprova-
do pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. Este dever deve ser cumprido nos termos do artigo 8.º, n.º 2, a), do Regulamento da CMVM n.º 
4/2016. 
 
46- No EOROC este dever surge no Título dedicado ao estatuto profissional e não no âmbito da atuação do auditor. Colocamo-lo aqui na 
perspetiva que igualmente assume de função de alerta ao supervisor. 
 
47- A propósito deste dever, convém notar que o auditor é escolhido pela entidade responsável pela gestão e que é esta que assegura o 
pagamento dos serviços prestados, ainda que imputando o custo ao organismo de investimento coletivo – cf. artigo 139.º, n.º 1, e), do 
RGOIC e artigo 32.º, c), do RJCRESIE. Este contexto contratual não favorece o estrito cumprimento desta obrigação, uma vez que a comu-
nicação, particularmente de irregularidades, ao supervisor poderá afetar, provavelmente de forma mais negativa do que qualquer outra, a 
entidade responsável pela gestão e, consequentemente, por em risco a sua relação contratual.  
O Livro Verde da Comissão Europeia relativo a “Políticas de auditoria: as lições da crise”, publicado em 13 de outubro de 2010, aborda 
este problema considerando que o facto de os auditores serem pagos pela empresa objeto da auditoria cria uma distorção no sistema, situa-
ção que deve ser acautelada através da introdução das necessárias salvaguardas por forma a não comprometer a independência que serve de 
base ao edifício da auditoria. Refere inclusivamente que “A Comissão está a analisar a viabilidade de um cenário em que a missão de audi-
toria corresponderia a uma fiscalização legal das contas, na qual a nomeação, remuneração e duração do mandato passaria a ser responsabi-
lidade de terceiros, possivelmente de uma entidade reguladora, e não da própria empresa” (p. 12). Verifica-se, no entanto, que o sistema 
não avançou para um modelo inovador e reconhece-se, com Francisco Saraiva, que “o desenho de um ponto de equilíbrio afigura-se 
complexo e de difícil inserção numa economia aberta característica do mercado de capitais.” (ob. cit, p. 37). Acresce que a lei introduz 
vários contraincentivos ao alinhamento do interesse do auditor pelo interesse da entidade auditada, particularmente ao estabelecer vários 
tipos de responsabilidade do auditor, como refere José Ferreira Gomes, “Responsabilidade Civil dos Auditores” in Código das Sociedades 
Comerciais e Governo das Sociedades, Almedina, 2008, p. 344.  
Refletiremos infra brevemente sobre a independência do auditor no contexto particular dos organismos de investimento coletivo, a propósi-
to de normas específicas do RGOIC. 
 
48- Cf. artigo 186.º, n.ºs 1, 3 e 5, do RGOIC.  
 

 O Papel dos Auditores nos Organismos de Investimento Colectivo : 137 



138 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

Neste caso, o auditor do feeder revela irregula-

ridades detetadas ao nível do master, criando 

condições para assegurar a proteção dos interes-

ses dos participantes do feeder face a impactos 

negativos resultantes da relação com o master. 
 

v. Avaliador externo 
 

A relevância dos avaliadores externos dos orga-

nismos de investimento coletivo foi recente-

mente reforçada, não só pela transposição do 

regime previsto na Diretiva 2011/61/UE do Par-

lamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho 

de 2011, relativa aos gestores de fundos de in-

vestimento alternativos (AIFMD), como ainda 

pelas opções tomadas a nível nacional, particu-

larmente a exigência de intervenção de dois 

avaliadores externos na avaliação de imóveis 

que integrem o património de organismos de 

investimento coletivo, designados “peritos ava-

liadores de imóveis”49, e a adoção da Lei n.º 

153/2015, de 14 de setembro, que regula o 

acesso e o exercício da atividade dos peritos 

avaliadores de imóveis que prestem serviços a 

entidades do sistema financeiro nacional. 
 

Curiosamente, o auditor pode assumir um duplo 

papel quanto a esta matéria. Tanto pode ser ele 

próprio contratado como avaliador externo, co-

mo poderá ser chamado pela CMVM a verificar 

os procedimentos de avaliação da entidade res-

ponsável pela gestão que opte por realizar a 

avaliação internamente50.  
 

Todavia, a lei apenas permite que o auditor as-

suma o papel de avaliador externo se tiver sepa-

rado, funcional e hierarquicamente, o exercício 

das funções de auditor do exercício das funções 

de avaliador externo e os potenciais conflitos de 

interesses forem devidamente identificados, 

geridos, acompanhados e divulgados aos respe-

tivos investidores. Verifica-se, assim, que o 

mesmo auditor pode ser concomitantemente 

avaliador externo dos ativos do organismo de 

investimento coletivo e auditor das suas contas, 

ainda que as funções devam estar segregadas. 

Embora se compreenda a apetência e competên-

cia do auditor para a realização dessa função de 

avaliação, a cumulação irá exigir um acompa-

nhamento atento por parte da direção do audi-

tor, da entidade responsável pela gestão e da 

CMVM, de forma a garantir uma real segrega-

ção de funções, ainda que operacionalmente, 

como se verifica ser a prática, se afetem equipas 

diferentes. Com efeito, colocar-se-á grande 

constrangimento à equipa de auditoria que iden-

tifique erros de avaliação por parte da equipa de 

avaliação do mesmo auditor. 
 

vi. Verificações e investigações 
 

É bem conhecida a possibilidade de a CMVM 

pedir a intervenção de auditor independente 

para fixação da contrapartida nas ofertas públi-

cas de aquisição obrigatórias, de acordo com os 

pressupostos definidos no artigo 188.º, n.º 2 do 

Cód.VM, situação que tem ocorrido por diver-

sas vezes. 
 

Na área dos organismos de investimento coleti-

vo, existe igualmente a possibilidade de a 

CMVM solicitar a intervenção dos auditores 

para, conforme já referido, realizar a verifica-

ção dos procedimentos de avaliação da entidade 

responsável pela gestão que opte por realizar a 

avaliação internamente 
 

Adicionalmente, o RGOIC prevê ainda que a 

CMVM possa exigir a auditores a realização de 

verificações e investigações em organismos de 

investimento mobiliários e imobiliários51, sem 

as limitar quanto ao seu âmbito ou objeto. Bem 

se compreende esta possibilidade, dada a tecni-

cidade de algumas matérias e a vantagem de um 

serviço prestado por entidades experientes que 

assistam a CMVM em situações que aconse-

lhem essa intervenção. 

49- Cf. 94.º, n.º 2, do RGOIC. 
 
50- Cf. artigos 133.º, n.º 2, e 94.º, n.º 3, respetivamente, do RGOIC. 
 
51- Cf. artigo 241.º, n.º 3, do RGOIC. 
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F. Independência do auditor 

 

“A Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Euro-

peu e do Conselho estabelece as condições para 

a aprovação e o registo de pessoas que efetuam 

a revisão legal de contas, as regras relativas à 

independência, objetividade e deontologia 

profissional que lhes são aplicáveis, bem co-

mo o enquadramento para a sua supervisão pú-

blica. No entanto, é necessária uma maior har-

monização destas regras a nível da União, para 

assegurar uma maior transparência e previsibili-

dade dos requisitos aplicáveis a tais pessoas e 

consolidar a sua independência e objetivida-

de no desempenho das suas fun-

ções” (sublinhado nosso). Assim começa o pri-

meiro considerando da Diretiva 2014/56/EU, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

abril de 2014, que altera a Diretiva 2006/43/CE, 

relativa à revisão legal das contas anuais e con-

solidadas. 

 

O tema da independência não é, pois, de hoje, 

exclusivo de Portugal ou da área da gestão do 

investimento coletivo e tem sido explorado pela 

doutrina, dada a sua centralidade nesta matéria. 

Em 2003, João Duque referia, na apresentação 

das Recomendações da União Europeia para o 

setor, que “o princípio fundamental em que as-

senta é o de que a independência é a chave ou a 

base para a criação ou manutenção da confiança 

do público”, sublinhando que “a nossa preocu-

pação vai mais no sentido das empresas cotadas 

e eventualmente, dos organismos de investi-

mento colectivo e das empresas de investimen-

to”52.  

 

Não se pretende aqui desenvolver o tema da 

independência do auditor, mas apenas apontar 

as particularidades previstas no RGOIC neste 

domínio, sobre as quais importa refletir. Estas 

normas não afastam naturalmente o regime de 

independência previsto no artigo 71.º do 

EOROC, a que se encontram associados deve-

res instrumentais, nomeadamente o dever de 

adoção de medidas adequadas a evitar que a 

independência seja afetada, o dever de absten-

ção de atuação em situações que afetem a inde-

pendência e ainda a proibição de detenção ou 

transação de instrumentos financeiros emitidos 

ou garantidos por entidades auditadas. 

 

Em 2013, o legislador introduziu no Regime 

Jurídico dos Organismos de Investimento Cole-

tivo (RJOIC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63

-A/2013, de 10 de maio, regras inovadoras, que 

se mantiveram no RGOIC, que visavam a pre-

venção do conflito de interesses entre o auditor 

e a entidade responsável pela gestão53 e, conse-

quentemente, maior independência do auditor. 

Por um lado, exigiu-se que a entidade responsá-

vel pela gestão garantisse a rotatividade dos 

auditores, e, por outro lado, que o auditor do 

organismo de investimento coletivo não fosse 

auditor, nem pertencesse à rede do auditor, da 

empresa mãe em que a entidade responsável 

pela gestão consolidasse as suas contas54. 

52- João Duque, “As Recomendações da União Europeia para o Sector de Auditoria” in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 
16, 2003, p. 86. 
 
53- Conforme resulta do Relatório de Consulta divulgado pela CMVM e disponível no respetivo sítio da Internet à data de conclusão deste 
artigo, através de: 
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/Reatório%20da%20consulta%20Pública.pdf 
 
54- Cf. artigo 103.º do RJOIC. 
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Com efeito, a independência da prestação de 

serviços de auditoria de organismos de investi-

mento coletivo fica comprometida com a manu-

tenção do mesmo auditor ao longo de muitos 

anos sucessivos, incluindo a entidades que se 

inserem no mesmo grupo económico da entida-

de responsável pela gestão, na medida em que 

tais situações conduzem a que haja grande pro-

ximidade entre as partes. Essa proximidade 

agrava o risco de não ser devidamente atendido 

um dos mais importantes princípios orientado-

res da atividade – o ceticismo profissional –, 

levando o auditor a aceitar explicações da enti-

dade responsável pela gestão sem as verificar, a 

tender à realização dos mesmos testes de audi-

toria, ano após ano, a diminuir o seu espírito 

crítico e a evitar o confronto com as pessoas da 

entidade contratante com as quais mantém rela-

cionamento próximo.  

 

Cumulando o auditor do grupo da entidade res-

ponsável pela gestão a auditoria dos organismos 

de investimento coletivo por esta geridos, existe 

o risco acrescido de ser atribuída uma menor 

relevância à auditoria dos organismos de inves-

timento coletivos dado o reduzido peso que es-

tes frequentemente apresentam face às contas 

individuais das restantes entidades do grupo e 

às contas consolidadas. 

 

Assim, embora estivesse em curso a revisão da 

Diretiva 2006/43/CE, o legislador optou por 

impor regras exigentes aos auditores dos orga-

nismos de investimento coletivo, antecipando 

algumas das orientações cujos termos estavam 

ainda em discussão. A rotatividade do auditor 

do organismo de investimento coletivo foi fixa-

da nos 6 anos, pelo artigo 46.º do Regulamento 

da CMVM n.º 5/2013. O Regulamento da 

CMVM n.º 2/2015 veio posteriormente55 esta-

belecer que a empresa mãe relevante é aquela 

que se situa do topo da cadeia de instituições do 

setor financeiro em relação de domínio56. 

 

Com a transposição da Diretiva 2014/56/EU, 

em particular com o artigo 54.º do EOROC, 

sobreveio a revogação tácita da norma específi-

ca relativa à rotatividade do auditor. Isso mes-

mo foi confirmado pelas “Respostas às pergun-

tas mais frequentes sobre a entrada em vigor do 

novo EOROC e do Regime Jurídico de Super-

visão de Auditoria”57, divulgadas no sítio da 

internet da CMVM58.  

 

O EOROC prevê, nas entidades de interesse 

público, onde se incluem os organismos de in-

vestimento coletivo59, um período mínimo para 

o exercício de funções de dois anos, e um perío-

do máximo de dois ou três mandatos, consoante 

sejam, respetivamente, de quatro ou três anos, 

prorrogável excecionalmente até 10 anos. 

 

Mantém-se, no entanto, a norma do RGOIC que 

proíbe que o auditor do organismo de investi-

mento coletivo seja também o auditor da em-

presa mãe da entidade responsável pela gestão. 

A legislação e regulamentação relativa ao capi-

tal de risco não inclui, no entanto, disposições 

relativas à pluralidade e rotatividade dos audito-

res. Neste sentido, não existe qualquer proibi-

ção que o auditor do organismo de investimento 

em capital de risco seja, simultaneamente, o 

auditor da empresa mãe da entidade responsá-

vel pela gestão. 

55- Para efeitos de aplicação do n.º 2 do artigo 132.º do RGOIC, o artigo que mantém as soluções nascidas no artigo 103.º do RJOIC. 
 
56- Cf. artigo 50.º, n.º 2, do Regulamento da CMVM n.º 2/2015.  
 
57- Regime aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. 
 
58- Disponíveis à data de conclusão deste artigo, através de: http://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/FAQs-Auditoria.aspx 
 
59- Cf. artigo 3.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria. A opção de incluir os organismos de investimento coletivo no elenco das 
entidades de interesse público é um interessante tema de discussão, mas que não cabe neste trabalho. 

 

http://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/FAQs-Auditoria.aspx
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G. Regulamentação profissional e proce-

dimentos de auditoria 

 

Com a aprovação do novo EOROC, a revisão 

legal ou voluntária das contas passa a ser reali-

zada de acordo com as normas internacionais de 

auditoria60 adotadas pela Comissão Europeia, 

aplicando-se diretamente as International Stan-

dards on Auditing (ISA)61 enquanto as mesmas 

não forem adotadas62. Deste modo, foram revo-

gadas tacitamente as Diretrizes de Revisão/

Auditoria, mantendo-se apenas aquelas que re-

gulam matérias não previstas nas normas inter-

nacionais ou que, pela especificidade das maté-

rias, contêm requisitos adicionais. 

 

i. Diretriz de Revisão/Auditoria (DRA)705 e 

Guia de Aplicação Técnica (GAT) n.º5 

 

Relativamente aos organismos de investimento 

em valores mobiliários e organismos de investi-

mento imobiliários, Diretriz de Revisão/

Auditoria específica – a DRA 705 –  emitida 

em agosto de 2006, tinha como objetivo propor-

cionar ao auditor orientação quanto aos proce-

dimentos a adotar e à forma e conteúdo dos re-

latórios a emitir, com vista a dar cumprimento 

aos seus deveres nos aspetos específicos relati-

vos aos fundos exigidos pela legislação em vi-

gor. 

 

No que respeita ao elenco de procedimentos a 

desenvolver pelos auditores previstos no 

RGOIC e na DRA 705, verificava-se que a mai-

oria das matérias coincidiam, embora o regime 

jurídico tenha procurado desenvolver e especifi-

car alguns aspetos relativamente aos quais a 

intervenção do auditor de organismos de inves-

timento mobiliário e imobiliário se afigurava 

relevante. Efetivamente, a DRA 705, tendo sur-

gido no âmbito dos regimes jurídicos anteriores 

(RJOIC e RJFII), carecia de algumas atualiza-

ções entretanto introduzidas pelo RGOIC. 

 

60- O Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria define no artigo 2.º como «Normas internacionais de auditoria» as Normas Internacio-
nais de Auditoria (ISA), a Norma Internacional sobre Controlo de Qualidade 1 (ISQC 1) e outras normas conexas emitidas pela Federação 
Internacional dos Contabilistas (IFAC) através do International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), na medida em que 
sejam relevantes para a revisão legal das contas. 
 
61- As International Standards on Auditing (ISA) são normas professionais emitidas pela International Federation of Accountants (IFAC) 
através do International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). As mesmas podem ser consultadas em https://www.iaasb.org/
clarity-center/clarified-standards 
 
62- Cf. artigo 45.º, n.ºs 6 a 8, do EOROC. 
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Neste sentido, e por forma a colmatar as discre-

pâncias existentes, foi emitido, em 1 de março 

de 2017 o Guia de Aplicação Técnica (GAT) 

n.º 5, revogando a DRA 705, que apresenta na 

secção de “Relato sobre outros requisitos legais 

e regulamentares” o elenco de procedimentos a 

desenvolver pelo auditor nos organismos de 

investimento mobiliário e imobiliário elencando 

como matérias relevantes as previstas no n.º 8 

do artigo 161.º do RGOIC, designadamente: 

- O adequado cumprimento das políticas de in-

vestimentos e de distribuição dos resultados 

definidas no regulamento de gestão do organis-

mo de investimento coletivo; 

- A adequada avaliação efetuada pela entidade 

responsável pela gestão dos ativos e passivos do 

organismo de investimento coletivo, em especi-

al no que respeita aos instrumentos financeiros 

transacionados fora de mercado regulamentado 

e de sistema de negociação multilateral e aos 

ativos imobiliários; 

- O controlo das operações com as entidades 

referidas no n.º 1 do artigo 147.º do Regime 

Geral dos Organismos de Investimento Coleti-

vo; 

- O cumprimento dos critérios de valorização 

definidos nos documentos constitutivos e o 

cumprimento do dever previsto no n.º 7 do art.º 

161.º do Regime Geral dos Organismos de In-

vestimento Coletivo; 

- O controlo das operações realizadas fora do 

mercado regulamentado e de sistema de negoci-

ação multilateral; 

- O controlo dos movimentos de subscrição e de 

resgate das unidades de participação; 

- O cumprimento dos deveres de registo relati-

vos aos ativos não financeiros, quando aplicá-

vel. 

 

Relativamente aos organismos de investimento 

em capital de risco, não existia anteriormente 

uma Diretriz de Revisão/Auditoria própria, uma 

vez que a DRA 705 era aplicável apenas a fun-

dos de investimento mobiliário e imobiliário, 

nem havia sido emitida uma orientação por par-

te da CMVM relativamente aos procedimentos 

a desenvolver, correndo-se o risco de serem 

adotadas soluções diferentes por cada auditor. 

 

O GAT 563 veio também colmatar a lacuna 

existente, incluindo na secção de “Relato sobre 

outros requisitos legais e regulamentares” o 

elenco de procedimentos a desenvolver pelo 

auditor nos organismos de capital de risco. Co-

mo matérias relevantes relativamente às quais 

os auditores devem pronunciar-se e atendendo 

às especificidades destes organismos foram des-

tacadas as seguintes: 

- O adequado cumprimento do regulamento de 

gestão do organismo de investimento em capital 

de risco; 

- A adequada avaliação efetuada pela entidade 

responsável pela gestão dos ativos e passivos 

do 

organismo de investimento em capital de risco; 

- O controlo das operações com as entidades 

referidas no n.º 8 do artigo 10.º do RJCRESIE; 

- O cumprimento dos critérios e pressupostos 

de avaliação e dos critérios de valorização defi-

nidos nos documentos constitutivos e no Regu-

lamento da CMVM n.º 3/2015; e 

-  O controlo dos movimentos de subscrição e 

de resgate das unidades de participação. 

63- O GAT 5 respeita ao Modelo de Relatório de Auditoria a aplicar aos Organismos de Investimento Coletivo, incluindo Organismos de 
Investimento em Capital de Risco  
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cos deve ser prevenida, pelo que se destacam os 

seguintes procedimentos de auditoria que pode-

rão mitigar os riscos, a propósito de cada tipo 

de fundo. 

 

ii. Procedimentos de mitigação de risco 

 

Podendo ter consequências gravosas, a emer-

gência de perdas por deficiente gestão dos ris-

Áreas de  

risco 

Distorções materiais  

possíveis 

Procedimentos de auditoria para  

mitigação dos riscos 

Área mobiliária 
Conflitos  

de interesse 

Tendo em vista o interesse das partes 
relacionadas, 

- Seleção de ativos emitidos ou garan-
tidos por entidades relacionadas 

- Escolha de partes relacionadas para 
contrapartes das transações 

- Identificação das contrapartes relacionadas com os fun-
dos e com a sociedade gestora; 

 Análise, por amostragem, das operações realiza-
das, por forma a concluir que as mesmas não 
geram conflitos de interesse e não são proibidas 
ou foram solicitadas as necessárias autorizações 

Valorização  

de ativos 

- Utilização de métodos de avaliação 
que não cumprem com o disposto no 
Regulamento da CMVM n.º 2/2015 
- Valorização incorreta dos ativos em 
carteira, com impactos no Valor Lí-
quido Global do Fundo (VLGF) e 
Valor da Unidade de Participação 
(VUP) 
- Erros de valorização não divulgados 
e sem que tenha existido o ressarci-
mento aos participantes ou ao fundo 
pelos prejuízos causados 

- Validação do procedimento de avaliação de ativos utili-
zado, em termos de automatismo, periodicidade e confor-
midade com disposições legais e regulamentares 
- Verificação e validação das fontes de pricing e métodos 
de avaliação utilizados e conformidade dos mesmos com 
as normas aplicáveis 

 Caso tenham ocorrido erros, verificação do even-
tual ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos 
participantes ou pelo Fundo e se a entidade gesto-
ra procedeu a esse ressarcimento por sua iniciati-
va e nos prazos legalmente estabelecidos 

Subscrições  

e resgates das 

unidades de parti-

cipação (UP) 

- Subscrições e resgates registados em 
datas e/ou montantes incorretos com 
impactos no VLGF e VUP e sem que 
tenha existido o ressarcimento aos 
participantes ou ao Fundo pelos preju-
ízos causados 

- Validação dos mecanismos de controlo e registo das 
operações de subscrição e resgate das UP; 

- Análise dos movimentos de subscrição e resgate de 
unidades de participação; 

- Verificação da contabilização daquelas operações 
(datas, valores) e impacto no Valor da Unidade de Parti-
cipação 
- Avaliação da existência de eventual necessidade de 
ressarcimento aos participantes ou ao fundo e do cumpri-
mento dos prazos legalmente estabelecidos 

Área imobiliária 

Valorização dos 

ativos imobiliá-

rios 

- Incumprimento das normas relativas à 
periodicidade das avaliações e à plurali-
dade e rotatividade dos Peritos Avalia-
dores de Imóveis (PAI) 

- Registo de valores de imóveis ou de 
operações de aquisição ou alienação 
realizadas sem suporte pelo facto de não 
terem sido promovidas as necessárias 
avaliações no prazo legalmente previsto 

- Relatórios de Peritos Avaliadores de 
Imóveis (RPAI) que não sustentam ade-
quadamente os valores registados ou 
apresentam valores com pouca aderência 
às normais condições de mercado 

- Validação do procedimento de avaliações instituído, 
incluindo a sua periodicidade, a seleção dos peritos avali-
adores, e conformidade com as normas aplicáveis 
- Consulta das certidões do registo predial 

- Verificação da conformidade dos valores em carteira 
com os respetivos RPAI e com as regras que resultam das 
normas aplicáveis 
- Análise de uma amostra de operações de aquisição e 
alienação e verificação do cumprimento das regras de 
avaliação definidas, em termos de periodicidade e valor 
- Análise crítica dos fundamentos e pressupostos dos 
RPAI e validação dos métodos utilizados atendendo às 
condições de mercado 

Reconhecimen-

to dos proveitos 

- Reconhecimento indevido das rendas 
inerentes aos imóveis arrendados ou 
registo das mesmas no período incorreto 
- Incumprimento do princípio da especi-
alização do exercício 

- Verificação dos contratos de arrendamento ativos; 
- Conferência das faturas/notas de débito emitidas, inclu-
indo o período a que respeitam as mesmas e conformida-
de com os contratos de arrendamento 

 Testes de cut-off ao reconhecimento dos provei-

Dívidas a  

receber 

Existência de valores a receber regista-
dos, não recuperáveis, sobreavaliando o 
ativo 

- Circularização de arrendatários e de advogados 
- Análise crítica da recuperabilidade de saldos devedores 
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Área de capital de risco 
Valorização das 

participações 

- Valorização dos ativos em carteira não 
conforme com os métodos e periodicida-
de previstos no regulamento da CMVM 
n.º 3/2015 

- Avaliações dos ativos sem o suporte 
documental adequado; 

- Sub ou sobreavaliação do ativo e refle-
xo incorreto de rendimentos e gastos, 
com impactos no VLGF e VUP 

- Validação do procedimento de avaliações instituído, 
dos métodos de avaliação utilizados e da periodicidade 
das avaliações em conformidade com as normas aplicá-
veis 

- Análise crítica e validação dos pressupostos utilizados 
nas avaliações, incluindo projeções e estimativas de 
cash flows, taxas de desconto, múltiplos comparáveis, 
fontes de informação utilizadas e verificação dos respe-
tivos cálculos 
- Análise das contas das empresas objeto de avaliação 
- Análise de contratos a prazo celebrados entre as partes 
(quando aplicável) e validação do reflexo contabilístico 
dos mesmos 

Gastos imputados - Imputação na esfera do fundo de gastos 
não elegíveis ou não relacionados com a 
sua atividade 
- Registo de gastos em períodos incorre-
tos 
- Incumprimento do princípio da especia-
lização do exercício 

- Análise da tipologia dos gastos imputados e verifica-
ção da sua elegibilidade tendo em conta as normas le-
gais aplicáveis 
- Análise de uma amostra de documentos de suporte dos 
gastos imputados com vista a aferir a sua validade, 
elegibilidade e relação com o fundo 

- Testes de cut-off ao registo de gastos 
Continuidade - Problemas de liquidez que podem ori-

ginar a liquidação antecipada do fundo e 
colocar em causa a recuperabilidade dos 
ativos 

- Impossibilidade de realização dos ati-
vos pelo valor registado 

- Leitura das atas do Conselho de Administração, Con-
selho Consultivo e Assembleia de Participantes 

- Circularização de advogados 
- Avaliação do risco de liquidez 

- Análise de rácios económico-financeiros 
- Identificação de eventos subsequentes relevantes 

Riscos transversais aos fundos 
Incumprimentos 

legais, regula-

mentares ou con-

tratuais 

- Seleção de ativos não elegíveis para 
a carteira do fundo 

- Incumprimento de limites legais, 
regulamentares ou contratuais 

- Operações realizadas com partes 
relacionadas 

- Existência de passivos potenciais não 
registados 

- Avaliação do cumprimento das normas legais e regula-
mentares, em concreto, política de investimento e limites 
de composição da carteira 
- Análise de uma amostra de operações realizadas por 
forma a concluir se as mesmas foram realizadas isentas de 
conflitos de interesse 

- Circularização de advogados 
- Avaliação da adequação e montante das provisões cons-
tituídas, tendo em conta os procedimentos desenvolvidos 
nas várias rubricas do Balanço e da Demonstração de 
Resultados 

Branqueamento 

de capitais e 

financiamento 

terrorismo 

- Branqueamento de capitais 
- Financiamento do terrorismo 

- Análise dos procedimentos de branqueamento aplicados 
pela sociedade e verificação da sua conformidade e ade-
quação com as normas legais aplicáveis 
- Verificação dos elementos de identificação dos partici-
pantes e das contrapartes nas operações realizadas 
- Verificação dos fluxos financeiros associados às opera-
ções realizadas 
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iii. Valorização de ativos 

 

A valorização de ativos assume um papel deter-

minante na gestão de organismos de investi-

mento coletivo, merecendo uma atenção especi-

al do auditor. Conforme consta do quadro ante-

rior, é uma área de risco que, embora transver-

sal a todos os organismos, apresenta particulari-

dades em função do tipo de fundo.   

 

Como princípio geral, é imperativo o estabele-

cimento de procedimentos apropriados e coe-

rentes para se poder efetuar uma valorização 

correta dos ativos sob gestão. Acresce ainda 

que a valorização deve ser efetuada de forma 

independente e com a competência, o zelo e a 

diligência devidos64.  

 

Em termos de procedimentos de avaliação, as 

regras estabelecidas para os organismos de in-

vestimento coletivo regulados no RGOIC65 de-

terminam que a valorização dos ativos seja rea-

lizada com base em avaliação efetuada: 

a ) Pela respetiva entidade responsável pela 

gestão, desde que a função de avaliação 

seja funcionalmente independente da 

gestão de carteiras e a política de remu-

neração e outras medidas assegurem 

que os conflitos de interesses sejam 

atenuados e que seja evitada uma influ-

ência indevida nos colaboradores; ou 

 b) Por avaliador externo, que deverá ser 

 uma pessoa singular ou coletiva indepen

 dente do organismo de investimento cole

 tivo, da respetiva entidade gestora e de 

 qualquer outra pessoa com relações es

 treitas com o organismo de investimento 

 coletivo ou a respetiva entidade gestora.  

 

Tipicamente, a avaliação da maioria dos ativos 

mobiliários é efetuada através de fontes de pri-

cing externas, quer seja o valor de cotação, o 

valor de ofertas de compra firmes ou o valor 

médio das ofertas de compra difundidas através 

de entidades especializadas, de acordo com o 

definido nos artigos 31.º e seguintes do Regula-

mento da CMVM n.º 2/2015, sendo realizada, 

em grande medida, de forma automática, sujeita 

a validação pelas equipas de investimento. 

 

De modo diverso, a avaliação de imóveis com-

pete a dois avaliadores externos, registados na 

CMVM, ocorrendo com intervalos fixados na 

lei. A função de avaliação é, assim, indepen-

dente, ainda que a entidade responsável pela 

gestão seja responsável pela verificação do con-

teúdo e estrutura dos relatórios de avaliação66. 

Por forma a afastar eventuais situações de con-

flitos de interesse e numa tentativa de robuste-

cer a independência nas relações estabelecidas 

entre a entidade gestora e os peritos avaliadores 

de imóveis, preveem-se ainda regras de rotativi-

dade e pluralidade dos peritos avaliadores de 

imóveis introduzidas pelo RGOIC67 . 

64- Cf. artigo 93.º, n.ºs 1 e 2, do RGOIC. 
 
65- Cf. artigo 94.º, n.º 1, do RGOIC. 
 
66- Cf. artigo 39.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2015. 
 
67- Cf. artigo 145.º do RGOIC. 
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Nos organismos de investimento em capital de 

risco, a avaliação dos ativos é geralmente reali-

zada pela equipa de gestão68. Além de existir 

flexibilidade na seleção do método de avaliação 

a utilizar ao fim de 12 meses após a aquisição 

da participação – podendo optar-se pela utiliza-

ção dos cash flows descontados, múltiplos de 

sociedades comparáveis, transações material-

mente relevantes ou outros internacionalmente 

reconhecidos69– não existe, na maioria das ve-

zes, uma intervenção ou validação formal por 

uma fonte externa e independente. Deste modo, 

os valores que resultam da avaliação dependem 

da melhor estimativa efetuada pela entidade 

responsável pela gestão, com base no conheci-

mento e perspetivas futuras da participada e da 

perceção sobre as condições gerais do mercado, 

existindo grande margem de discricionariedade 

neste processo, ainda que dentro dos limites da 

lei. 

 

Por esta razão, a intervenção e o envolvimento 

dos auditores enquanto fonte de validação ex-

terna, torna-se um fator crucial, devendo estes 

proceder à verificação da coerência e consistên-

cia dos métodos utilizados, à validação da razo-

abilidade das projeções efetuadas, dos valores 

considerados, dos pressupostos assumidos e das 

fontes utilizadas para recolha de informação. 

iv. Controlo interno 

 

O controlo interno designa o processo concebi-

do, implementado e mantido pelos responsáveis 

pela governação para proporcionar uma segu-

rança razoável acerca da prossecução dos obje-

tivos de uma entidade com respeito à fiabilida-

de do relato financeiro, eficácia e eficiência das 

operações e cumprimento das leis e regulamen-

tos aplicáveis, conforme definido na ISA 31570. 

Integra-se no conceito de sistema de controlo de 

cumprimento que os intermediários devem con-

ceber e aplicar, nos termos do artigo 305.º-A do 

Cód.VM, e que se traduz na adoção de políticas 

e procedimentos adequados a detetar qualquer 

risco de incumprimento dos deveres a que se 

encontra sujeito, aplicando medidas para os 

minimizar ou corrigir, evitando ocorrências fu-

turas. 

 

Este sistema deve ser tanto mais sofisticado 

quanto o são as operações e procedimentos dos 

organismos de investimento coletivo. O funcio-

namento destes organismos, sobretudo em valo-

res mobiliários, caracteriza-se por um elevado 

nível de desmaterialização de procedimentos, 

assumindo os sistemas informáticos uma im-

portância primordial no tratamento da informa-

ção. Uma vez que muitos dos registos efetuados 

ocorrem de forma automática, através de para-

metrizações efetuadas nos programas de gestão 

de fundos e nos programas contabilísticos, a 

fiabilidade e credibilidade da informação finan-

ceira depende do controlo desses registos e da 

forma como os mesmos são efetuados. 

68- A este respeito salienta-se que o RJCRESIE estabeleceu no artigo 60.º que, para as entidades acima dos limiares da AIFMD definidos 
no artigo 6.º (i.e. quando os ativos sob gestão excedam €500.000 ou €100.000 se os mesmos tiverem sido adquiridos com recurso a alavan-
cagem) se aplicam as regras definidas no RGOIC, impondo-se, assim, a obrigatoriedade da função de avaliação, quando realizada pela 
sociedade gestora, ser funcionalmente independente da gestão dos fundos. 
 
69- Cf. artigo 4.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2015. 
 
70- International Standard on Auditing 315 – Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity 
and its environment.  
De acordo com o parágrafo 4 da Diretriz de Revisão Auditoria 410 – Controlo Interno, entretanto revogada, o sistema de controlo interno 
significa todas as políticas e procedimentos adotados pela gestão de uma entidade que contribuam para a obtenção dos objetivos da gestão 
de assegurar a condução ordenada e eficiente do seu negócio, incluindo a aderência às políticas de gestão, a salvaguarda dos ativos, a pre-
venção e deteção de fraudes e erros, o rigor e a plenitude dos registos contabilísticos, o cumprimento das leis e regulamentos e a preparação 
tempestiva de informação financeira credível.  
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Neste contexto, o conhecimento, pelo auditor, 

da atividade da entidade responsável pela ges-

tão e do seu ambiente assumem uma relevância 

acrescida, devendo ser desenvolvidos testes aos 

procedimentos e rotinas implementados na soci-

edade que permitam concluir pela eficácia, tem-

pestividade e acuidade dos mecanismos de con-

trolo interno existentes e dos procedimentos 

instituídos. 

 

Deste modo, a auditoria às contas dos organis-

mos de investimento coletivo deverá ser acom-

panhada de uma análise prévia do sistema de 

controlo interno das entidades responsáveis pela 

gestão, por forma a validar se os procedimentos 

implementados são adequados à gestão dos or-

ganismos e se permitem o correto registo das 

operações realizadas e o cumprimento tempesti-

vo das obrigações.  

 

A compreensão do sistema de controlo interno 

da entidade deverá incluir indagações à gestão e 

aos colaboradores, a observação do desempe-

nho de determinadas atividades e operações e a 

verificação de documentos e registos produzi-

dos. A execução destes procedimentos permiti-

rá determinar a possibilidade de existência ou 

não de erros materiais que possam distorcer as 

demonstrações financeiras e sinalizar áreas que 

mereçam uma análise mais atenta do auditor ou 

a realização de procedimentos substantivos 

mais aprofundados. 

 

v. Continuidade 

 

A questão da continuidade assume uma rele-

vância primordial nos organismos de investi-

mento coletivo, em particular nos organismos 

de investimento em capital e risco que investem 

em ativos transacionados num mercado caracte-

rizado pela existência de falhas de mercado, 

opacidade nas transações realizadas e baixo 

nível de liquidez. 

 

Acresce ainda que o facto do património e, con-

sequentemente, da rendibilidade dos ativos, se 

encontrarem dependentes de avaliação interna, 

de acordo com a melhor estimativa efetuada 

pela entidade responsável pela gestão, existindo 

o risco de os mesmos apresentarem valores so-

breavaliados e não realizáveis em normais con-

dições de mercado. Por esta razão, a continuida-

de dos fundos pode ser colocada em causa. 

 

De acordo com a Estrutura Conceptual do SNC 

e com o próprio SNC, as demonstrações finan-

ceiras de qualquer entidade são preparadas no 

pressuposto de que a mesma é uma entidade 

que continuará a operar no futuro previsível. 

 

Deste modo, na preparação de demonstrações 

financeiras, a entidade responsável pela gestão 

deve avaliar a capacidade do organismo de in-

vestimento prosseguir com a sua atividade, con-

siderando toda a informação disponível, avali-

ando as suas perspetivas de evolução num perí-

odo mínimo de 12 meses a contar da data do 

balanço e divulgando as incertezas materiais 

relacionadas com eventos que possam conduzir 

ao incumprimento deste pressuposto.  

 

Constatando-se a existência de incertezas mate-

riais relacionadas com acontecimentos ou con-

dições que levantem dúvidas significativas 

acerca da capacidade da entidade em prosseguir 

com a sua atividade, as demonstrações financei-

ras não deverão ser preparadas com base no 

pressuposto da continuidade e esse facto deve 

ser objeto de divulgação por parte do órgão de 

gestão, bem como os respetivos fundamentos e 

a razão pela qual a entidade não é considerada 

como estando em continuidade71. 

71- Conforme definido no parágrafo 2.2.1. do Anexo ao SNC e no parágrafo 23 da International Accounting Standard 1 – Presentation of 
Financial Statements.  
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Os auditores devem divulgar no relatório de 

auditoria qualquer incerteza relacionada com a 

continuidade dos organismos de investimento 

coletivo quando têm dúvidas substanciais acer-

ca da capacidade dos mesmos continuarem em 

atividade por um período considerável de tem-

po. O racional subjacente a este dever encontra-

se na necessidade de dotar os utilizadores das 

demonstrações financeiras de informação com-

pleta sobre a entidade auditada, alertando para a 

existência de potenciais problemas económicos 

ou financeiros.  

 

Neste âmbito, a análise da continuidade repre-

senta uma das mais importantes tarefas do audi-

tor, que pode afetar a sociedade gestora, os or-

ganismos de investimento coletivo, os merca-

dos, os investidores e a sociedade em geral. 

 

O auditor deve, assim, no desenvolvimento dos 

seus trabalhos sobre a avaliação do princípio da 

continuidade, de acordo com os procedimentos 

previstos nos parágrafos 6 e 9 da ISA 57072, i) 

obter prova de auditoria suficiente e apropriada 

acerca da adequação do uso pelo órgão de ges-

tão do pressuposto da continuidade na prepara-

ção das demonstrações financeiras, ii) concluir, 

com base nos procedimentos desenvolvidos, se 

existe uma incerteza material acerca da capaci-

dade da entidade prosseguir em continuidade e 

iii) avaliar as implicações na emissão do seu 

relatório. 

 

H. Os auditores dos organismos de inves-

timento colectivo 

 

Como nota final, crê-se relevante conhecer os 

auditores que atuam no mercado dos organis-

mos de investimento coletivo. 

 

Com referência a 31 de dezembro de 2015 e 

com base em informação pública disponibiliza-

da no sítio da internet da CMVM, na área dos 

fundos mobiliários, verifica-se uma elevada 

concentração das empresas de auditoria, na me-

dida em que apenas 9 auditores realizaram audi-

toria a 191 fundos geridos por 17 entidades ges-

toras, cada uma tendo contratado apenas um 

auditor, do seguinte modo: 

72- International Standard on Auditing 570 – Going Concern. 
 

AUDITOR (SROC) 
N.º de  

Sociedades  
Gestoras 

N.º de  
Organismos 
Auditados 

Quota de  
Mercado 

BDO & Associados 6 56 29% 

Mazars & Associados 3 52 27% 

Ernst & Young Audit & Associados 1 29 15% 

Deloitte & Associados 2 24 13% 

KPMG & Associados 1 18 9% 

Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados 1 5 3% 

 PwC & Associados 1 3 2% 

Lampreia, Viçoso & Associados 1 2 1% 

Oliveira, Reis & Associados 1 2 1% 
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A quota de mercado neste e nos quadros se-

guintes tem por base o número de relatórios de 

auditoria realizados e não é ponderada pelo 

VLG do fundo em apreço. 

 

No que respeita aos organismos de investimen-

to imobiliários, tendo por referência a mesma 

data e a mesma fonte de informação, verifica-

mos que existem 16 auditores a auditar 244 fun-

dos e 1 sociedade de investimento imobiliário, 

geridos por 32 diferentes entidades gestoras. 

Verifica-se, contudo, que várias entidades ges-

toras optaram pela contratação de mais do que 

um auditor. 

AUDITOR (SROC) 
N.º de  

Entidades 
Gestoras 

N.º de  
Organismos  
Auditados 

Quota de 
Mercado 

BDO & Associados 8 53 22% 

Deloitte & Associados 6 53 22% 

Ernst & Young Audit & Associados 5 45 18% 

P. Matos Silva, Garcia JR., P. Caiado & Asso-
ciados 2 19 8% 

Mazars & Associados 7 15 6% 

KPMG & Associados 8 12 5% 

Barbas, Martins, Mendonça & Associados 3 11 4% 

PwC & Associados 6 10 4% 

Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados 2 6 2% 

Lampreia, Viçoso & Associado 2 6 2% 

RCA - Rosa, Correia & Associados 1 6 2% 

Alves da Cunha, A. Dias & Associados 2 4 2% 

J. Camilo & Associados 2 2 1% 

Mariquito, Correia & Associados 1 1 0% 

Oliveira, Reis & Associados 1 1 0% 

PKF & Associados 1 1 0% 
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No total verifica-se a existência de 16 socieda-

des de revisores oficiais de contas a atuar no 

mercado dos organismos de investimento cole-

tivo sujeitos à regulação do RGOIC, com a se-

guinte quota de mercado: 

AUDITOR (SROC) 
N.º de  
Entidades 
Gestoras 

N.º de  
Organismos 
Auditados 

Quota de 
Mercado 

BDO & Associados 12 109 25% 

Deloitte & Associados 8 77 18% 

Ernst & Young Audit & Associados 6 74 17% 

Mazars & Associados 9 67 15% 

KPMG & Associados 9 30 7% 

P. Matos Silva, Garcia JR., P. Caiado & 
Associados 2 19 4% 

PwC & Associados 7 13 3% 

Barbas, Martins, Mendonça & Associado 3 11 3% 

Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados 3 11 3% 

Lampreia, Viçoso & Associados 2 8 2% 

RCA - Rosa, Correia & Associados 1 6 1% 

Alves da Cunha, A. Dias & Associados 2 4 1% 

Oliveira, Reis & Associados 1 3 1% 

J. Camilo & Associados 2 2 0% 

Mariquito, Correia & Associados 1 1 0% 

PKF & Associados 1 1 0% 

No que respeita aos auditores dos organismos 

previstos no RJCRESIE a informação não é 

pública, não sendo, por este motivo, apresenta-

da no âmbito do presente artigo. 
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Riscos de Auto-Revisão e Interesse Pessoal  
- Contributos para a Compreensão das Ameaças  
ao Dever de Independência dos Auditores *| ** 

 
 
Joana Correia de Miranda e Sérgio Coimbra Henriques 

 

1. Enquadramento do dever  

de independência à luz do Estatuto  

da OROC e do Regime Jurídico  

da Supervisão de Auditoria 

 

Encontra-se consignado no artigo 71.º do 

EOROC o dever de independência. De acordo 

com a letra do n.º 1 do artigo 71.º daquele  

diploma, os sujeitos passivos do dever de inde-

pendência são os revisores oficiais de contas e 

as sociedades de revisores oficiais de contas, 

bem como “quaisquer pessoas singulares em 

posição de influenciar direta ou indiretamente 

o resultado da revisão legal ou voluntária de 

contas”.1 

Quando o legislador consagra o dever de inde-

pendência refere, genericamente, “no exercício 

das suas funções”; no entanto, no n.º 1 do mes-

mo artigo, finaliza-se com a menção “entidade 

auditada”, o que levaria à conclusão que apenas 

se aplica à função de revisão de contas pois que 

só apenas aquela função implicaria a existência 

de uma entidade auditada. Cremos, no entanto, 

que o legislador terá imposto o dever de inde-

pendência aos ROC no exercício de outras  

funções que não as de revisão de contas.  

* - O presente texto expressa opiniões estritamente pessoais dos autores, que não podem ser legitimamente entendidas como manifestação 
da posição da CMVM sobre as matérias versadas. 
 
** - Lista de abreviaturas: CdVM: Código dos Valores Mobiliários; Cfr.: Confronte; CSC: Código das Sociedades Comerciais; EIP –  
Entidades de Interesse Público; EOROC – Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas; OROC – Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas; RJSA – Regime Jurídico da Supervisão da auditoria; ROC – Revisor Oficial de Contas; SROC: Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas; UE - União Europeia; Vd.: vide. 
 
1- A incidência do dever de independência sobre pessoas singulares que não sejam ROC, mas que tenham posição de influenciar o  
resultado da revisão legal ou voluntária das contas, constitui uma imposição do direito da UE, à luz do consagrado no n.º 1 do artigo 22.º da 
Diretiva 2006/43 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio. Atenta a localização sistemática do dever - no âmbito do Estatuto 
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas - cremos que o legislador terá pretendido abranger os sujeitos que possam ser sócios não-ROC 
de uma SROC e, ainda, os trabalhadores ou colaboradores da SROC ou ROC que, não sendo revisores oficiais de contas, participam na 
execução dos serviços conducentes à opinião sobre contas ou podem influenciar o resultado dessa opinião.  
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Na verdade, a revisão de contas de uma entida-

de sujeita à revisão legal de contas2 constitui 

uma das principais funções acometidas aos 

ROCs. Com efeito, atento o disposto no n.º 1 do 

artigo 41.º do EOROC “constituem atos pró-

prios e exclusivos dos revisores oficiais de con-

tas e das sociedades de revisores oficiais de 

contas os praticados no exercício das seguintes 

funções de interesse público: a) A auditoria às 

contas, nos termos definidos no artigo seguinte; 

b) O exercício de quaisquer outras funções que 

por lei exijam a intervenção própria e autóno-

ma de revisores oficiais de contas sobre deter-

minados factos patrimoniais de empresas ou de 

outras entidades”. 

 

Ora o legislador qualifica aquelas funções, de-

sempenhadas, exclusivamente, por revisores 

oficiais de contas e por sociedades de revisores 

oficiais de contas, como de interesse público. 

 

Encontra-se assim subjacente à previsão legal 

de intervenção própria e autónoma de revisores 

oficiais de contas quanto a factos patrimoniais 

de empresas ou entidades [artigo 41.º n.º 1 b)] a 

pretensão de uma intervenção dos ROC que 

seja independente, porquanto só essa indepen-

dência é capaz de assegurar a fidedignidade do 

juízo dos ROC quanto a tais factos patrimoni-

ais. 

 

Atentemos, por exemplo, no n.º 1 do artigo 28.º 

do CSC - que estabelece que as entradas em 

bens diferentes de dinheiro devem ser objeto de 

um relatório elaborado por um revisor oficial de 

contas sem interesses na sociedade – ou no n.º 2 

do artigo 188.º do CdVM – que consagra a pos-

sibilidade de a contrapartida mínima, numa 

oferta pública de aquisição, ser fixada a expen-

sas do oferente por auditor independente. 

 

Assim, atento o direito constituído, e, em espe-

cial, as normas que consagram situações fácti-

cas que impõem um juízo de avaliação por par-

te de um ROC sem interesses no objeto da ava-

liação, entendemos que o dever de independên-

cia impende sobre os revisores oficiais de con-

tas (e sociedades de revisores oficiais de contas) 

quando no exercício das funções de interesse 

público, tal como definidas no n.º 1 do artigo 

41.º do EOROC.3 Delimitado o âmbito de inci-

dência subjetiva do dever de independência dos 

ROC, faremos uma breve análise dos funda-

mentos para a consagração daquele dever. 

 

Considerando que, como supra se referiu, o de-

ver de independência, segundo cremos, impen-

de sobre os ROC no exercício de funções de 

interesse público, os próprios interesses públi-

cos constituem um dos fundamentos para a sua 

consagração. Concretizando. 

 

Os interesses públicos convocados prendem-se 

com a relevância do juízo dos ROC quanto às 

contas de uma entidade obrigada àquela certifi-

cação e quanto a determinados factos em que os 

conhecimentos e formação específicos de um 

ROC justificam o reconhecimento de confiança 

quanto ao conteúdo e conclusão do seu juízo. 

 

O Estado tem interesse na conformidade das 

contas apresentadas pelas entidades sujeitas a 

revisão, maxime entidades empresariais, en-

quanto corolário de uma das incumbências do 

2- É amplo o conjunto de entidades legalmente sujeitas à revisão de contas por um auditor. Assim, aquele dever impende, designadamente, 
sobre sociedades anónimas (cfr. artigo 413.º do CSC), sociedades por quotas cujo contrato determine a existência de um Conselho Fiscal 
(artigo 262.º do CSC); sociedades por quotas que não tiverem Conselho Fiscal desde que, durante dois anos consecutivos, sejam ultrapassa-
dos dois dos três seguintes limites: (i) total do balanço: 1.500.000 euros; (ii) total das vendas líquidas e outros proveitos: 3.000.000 euros; 
(iii) Número de trabalhadores empregados em média durante o exercício: 50 (cfr. artigo 262.º n.º 2 do CSC) e organismos de investimento 
coletivo (cfr. artigo 131.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de Fevereiro). 
 
3- Na Diretiva 2014/56, que introduziu alterações à Diretiva 2006/43, e que esteve na base do EOROC em vigor, refere-se exclusivamente 
ao dever de independência dos auditores aquando da realização de uma revisão legal de contas. Compreende-se a opção do legislador da 
União Europeia, que reconhecidamente pretendeu uniformizar as regras aplicáveis aos revisores oficiais de contas no específico âmbito de 
atuação (o principal, é certo) que constitui a revisão legal de contas. 
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Estado de “assegurar o funcionamento eficiente 

dos mercados, de modo a garantir a equilibra-

da concorrência entre as empresas, a contrari-

ar as formas de organização monopolistas e a 

reprimir os abusos de posição dominante e ou-

tras práticas lesivas do interesse geral” (cfr. 

artigo 81.º alínea f) da Constituição da Repúbli-

ca Portuguesa). 

 

Por outro lado, existe todo um conjunto de inte-

resses a salvaguardar com a previsão do dever 

de independência dos ROC, como sejam os in-

teresses dos sócios ou participantes da entidade, 

dos seus trabalhadores e de terceiros com quem 

a entidade contrate, designadamente fornecedo-

res, clientes e instituições de crédito. 

 

A preocupação quanto à independência dos  

revisores oficiais de contas, no plano do direito 

da UE, remonta, pelo menos, ao ano de 1996, 

com a publicação do Livro Verde da  

Comissão,4 de 24 de julho de 1996, intitulado 

“Papel, Estatuto e Responsabilidade do Revi-

sor Oficial de Contas na União Euro-

peia” (abreviadamente, “Livro Verde 1996”). 

 

Posto que, à data, inexistia consenso quanto ao 

conteúdo e definição do dever de independência 

dos ROC, o Livro Verde aponta que a indepen-

dência não poderia deixar de envolver duas ver-

tentes5: (i) independência de espírito, que aten-

de ao facto de todas as considerações quanto ao 

desempenho da função sejam tomadas em con-

ta; e (ii) independência aparente, que se prende-

ria com a necessidade de evitar factos e circuns-

tâncias relativamente às quais um terceiro infor-

mado pudesse pôr em causa a objetividade do 

ROC.6   

 

Cremos que estas preocupações, constantes do 

Livro Verde 1996, aqui sumariamente coligi-

das, tiveram eco nas diretivas que vieram a ser 

aprovadas7 e que se encontram em vigor na UE 

e, por força da sua transposição para os estados 

membros, em cada um dos estados que inte-

gram a UE.8 

 

Uma breve análise quanto ao conteúdo da inde-

pendência aparente, que se relaciona, como aci-

ma se disse, com o modo como um terceiro - 

informado - pode suspeitar, perante factos con-

cretos, que o juízo do auditor não é independen-

te, permite concluir que, também no EOROC 

(pela mão, é certo, do legislador europeu) o mo-

do como um terceiro analisa a independência 

dos ROC é tida em atenção pelo legislador. 

 

Assim, o artigo 22.º n.º 1 da Diretiva 2006/43, 

em virtude da alteração que veio a ser introdu-

zida pela Diretiva 2014/56, consagra, como um 

dos elementos a considerar na extensão do de-

ver de independência dos ROC, o juízo de 

“uma parte terceira objetiva, razoável e infor-

mada possa, tendo em conta as medidas de sal-

vaguarda aplicadas, concluir que a indepen-

dência do revisor oficial de contas ou da socie-

dade de revisores oficiais de contas está com-

prometida”. 

4- Cfr. COM (96) 338 - Jornal Oficial C 321 de 28.10.1996. 
 
5- Semelhantemente, ainda que não de modo inteiramente coincidente, Jorge Manuel Coutinho de Abreu alude a independência de 
facto (“como estado mental de objectividade e imparcialidade”) e em aparência (“aos olhos de terceiros razoáveis e informados das  
circunstâncias em que opera o revisor”). Cfr. Governação das Sociedades Comerciais, Almedina, 2006, págs. 187-188. 
 
6- Cfr. Livro Verde 1996, pág. 22. 
 
7- Não sendo o escopo da nossa análise uma avaliação dos antecedentes das diretivas em matéria de auditoria sobre contas, deixaremos 
uma pequena referência, também, à Recomendação da Comissão de 16 de maio de 2002, intitulada “Independência dos auditores de contas 
na UE: princípios fundamentais”, onde se estabelecem princípios quanto ao conteúdo do dever de independência. Sobre a Recomendação, 
e, também, sobre o Livro Verde 1996 e a Diretiva 2006/43, vd., designadamente, Gómez Asensio, Carlos, “El concepto de red en la refor-
ma de la Ley de Auditoria”, in Nuevas Perspectivas del Derecho de Redes Empresariales, Tirant lo blanch, Valência 2012, págs. 324 e ss.  
 
8- Em particular, o reconhecimento da importância da independência do auditor externo enquanto um dos elementos de controlo do gover-
no das sociedades anónimas, que se refletiu claramente nas iniciativas legislativas da União Europeia entre 2002 e 2004 (na sequência de 
alguns escândalos financeiros), precedeu e influenciou, de forma decisiva, os diplomas hoje vigentes (Vd., i.e., Alejandro Fernández de 
Araoz Gómez-Acebo, “Reflexiones acerca del papel de los controles externos sobre el gobierno corporativo de la sociedade cotizada y el 
derecho preventivo de las crisis empresariales”, Gobierno Corporativo y Crisis Empresariales, Madrid, Civitas, 2006, pp. 96-99). 
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A auditoria envolve uma avaliação da fidedig-

nidade das demonstrações financeiras da entida-

de auditada.9 Tal juízo pressupõe (exige) a inde-

pendência do auditor, ROC ou SROC, nos ter-

mos já analisados.  

 

Feita esta análise genérica, propomos descrever, 

de forma sucinta e prenunciando o tema deste 

texto, o enquadramento desse dever de indepen-

dência à luz dos normativos em vigor à data 

deste texto. 

 

Na vigência do EOROC (Lei n.º 140/2015, de 7 

de setembro), o qual assegura a transposição 

para o ordenamento jurídico português de vá-

rios normativos de direito da UE10 e a necessá-

ria conformidade com a Lei das Associações 

Públicas (Lei n.º 2/2013, de 10 de outubro)11 e 

do Regime Jurídico da Supervisão da Auditoria 

(Lei n.º 148/2015, de 9 de Setembro, doravante 

RJSA), é aparente a constatação de alterações à 

forma e pressupostos da fiscalização por parte 

dos ROC e auditores, especialmente no que diz 

respeito às designadas “entidades de interesse 

público” (doravante EIP). Simultaneamente, 

incumbe à CMVM a atribuição de supervisão 

pública de todos os revisores oficiais de contas 

e sociedades de revisores oficiais de contas e 

demais entidades abrangidas pelo RJSA (artigo 

4.º, n.º 1 desse regime), sendo certo que, dado 

que o controlo de qualidade da atuação destas 

entidades tem em conta a dimensão e complexi-

dade das atividades da entidade auditada, o de-

sempenho dessa atribuição, por parte da 

CMVM, será especialmente pormenorizado 

para as EIP (artigo 41.º, n.º 3 do RJSA).  

 

Em especial, ao amplo elenco de EIPs, previsto 

no artigo 3.º do RJSA12, correspondem diversas 

particularidades que não podem ser desconside-

radas na análise do regime como um todo.  

 

A revisão legal das contas das EIP é sujeita a 

um conjunto de normas a elas especialmente 

dirigidas, prevendo-se a necessidade de uma 

constante interação entre o órgão de fiscaliza-

ção e o auditor, dado que o primeiro tem de 

analisar e aprovar, em momento prévio à sua 

execução, todos os serviços a prestar pelo audi-

tor (ou, até, pela sua rede13) junto da EIP.14  

 

Correspetivamente, do ROC são esperados de-

veres acrescidos de comunicação ao órgão de 

fiscalização (artigos 62.º e 63.º do EOROC), 

conexos com a certificação legal de contas, os 

quais são qualificáveis, relativamente às exi-

gências em momento anterior à vigência do 

atual enquadramento normativo, como mais 

completos.15 Acresce ainda que, de acordo com 

o n.º 1 do artigo 72.º, os auditores não podem 

9- E, no contexto do direito societário e dos valores mobiliários, desempenhar uma importante função de informação, que influencia as 
decisões dos investidores na entidade auditada.  
 

10- Nomeadamente, a Diretiva 2006/43/CE (alterada pela Diretiva 2014/56/UE), relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas e 
o Regulamento (UE) N.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, o qual diz respeito aos requisitos especí-
ficos para a revisão legal de contas consolidadas das chamadas “entidades de interesse público”. 
 

11- Lei que corresponde, em si mesmo, à transposição de uma diretiva comunitária. 
 

12- I.e., emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação num mercado regulamentado, instituições de crédito, empresas de seguros 
e resseguros, Sociedades de capital de risco e os fundos de capital de risco, sociedades de investimento mobiliário e os fundos de investi-
mento mobiliário, sociedades de investimento imobiliário e os fundos de investimento imobiliário, sociedades de titularização de créditos e 
fundos de titularização de créditos, fundos de pensões, empresas públicas de maior dimensão (vendas acima de €50 milhões ou ativos 
superiores a €300 milhões durante 2 anos consecutivos), sociedades gestoras de participações sociais com maioria dos direitos de voto em 
instituições de crédito ou participações sociais no sector dos seguros. 
 

13- O conceito legal de rede resulta da alínea p) do artigo 2.º do RJSA, pelo que, no presente texto, rede deverá ser entendido pela estrutura 
mais vasta (i) que tem por objeto a cooperação, a que pertence um ROC ou uma SROC; e (ii) que tem por objetivo a partilha dos lucros e 
dos custos, ou a partilha da propriedade, controlo ou gestão comuns, políticas e procedimentos de controlo interno de qualidade comuns, 
uma estratégia empresarial comum, a utilização de uma marca comum ou uma parte significativa dos recursos profissionais. 
 

14- Entre outras particularidades, as EIPs estão impossibilitadas de recorrer ao modelo de fiscalização em que o Revisor Oficial de Contas 
(ROC) integra o conselho fiscal da sociedade ou o recurso ao modelo de fiscal único, estando a intervenção do ROC nessas entidades limi-
tado aos modelos de (i) ROC e Conselho Fiscal (sem integração do ROC), (ii) ROC e Conselho de Administração compreendendo uma 
Comissão de Auditoria, (iii) ROC, Conselho de Administração Executivo e Conselho Geral e de Supervisão. 
 

15- Veja-se o artigo 24.º do RJSA que remete ainda para o já referido Regulamento (UE) N.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do  
Conselho, de 16 de abril de 2014. A observância deste elenco mais completo de deveres permite delimitar os riscos a que o revisor está 
exposto e, nessa medida, baliza o revisor quanto às respostas que dele são esperadas em reação à verificação desses mesmos riscos. Permi-
tindo antever qual a conduta que dele é expectável.  
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integrar o órgão de administração ou fiscaliza-

ção, nem ocupar qualquer outra posição de ges-

tão relevante, nas EIP que auditem, pelo prazo 

de dois anos após a cessação das respetivas fun-

ções (enquanto nas demais entidades o prazo 

aplicável é de um ano). 

 

Ainda que o artigo 71.º do EOROC seja intitu-

lado “Dever de independência” e abranja onze 

(extensos) números, não se pode considerar que 

o conteúdo do artigo esgote as manifestações 

desse dever.16 Em particular, no que diz respei-

to à independência dos revisores e auditores, 

interessa-nos apontar, de forma sumária, o se-

guinte elenco de normas tendentes ao seu refor-

ço:  

De acordo com o artigo 73.º do EOROC, a acei-

tação ou continuação de trabalhos de revisão e 

auditoria deve ser acompanhada da avaliação da 

independência de facto, de eventuais ameaças a 

essa independência e ainda da capacidade efeti-

va à execução desse trabalho de forma adequa-

da17, pressupostos cujo cumprimento é, nos ter-

mos do proémio desse artigo, expressamente 

documentado pelo auditor ou revisor. Trata-se 

da transposição de requisitos exigidos pelos 

artigos 22.º e 22.º-B da Diretiva 2006/43/CE, os 

quais, em conjunto com o artigo 6.º do Regula-

mento (UE) N.º 537/2014, exigem a concreta 

consideração da preparação para a revisão legal 

de contas e a avaliação das ameaças à indepen-

dência. Em suma, das concretas condições do 

auditor para a realização de revisão legal de 

contas.18/19 

 

Nestes meandros, surge ainda uma clara novi-

dade. O artigo 54.º vem regular a inamovibili-

dade e rotatividade dos ROC. Não sendo tema 

objeto deste estudo, refira-se, em termos gerais, 

que um mesmo ROC pode exercer funções du-

rante um período máximo de sete anos desde a 

sua primeira designação, apenas podendo voltar 

a ser designado após um interregno de, no míni-

mo, três anos. Este cômputo decorre de limites 

mínimos e máximos, pelo que as funções deve-

rão ser exercidas inicialmente por um período 

inicial de dois anos e, posteriormente, por um 

período máximo correspondente a dois ou três 

mandatos, consoante os mesmos durem quatro 

ou três anos respetivamente.  

 

Trata-se de um mecanismo ilustrativo da inten-

ção, que perpassa todo o regime legal, de incen-

tivar a impermanência das relações entre os 

auditores e as entidades a quem estes prestam 

serviços de auditoria, dificultando o surgimento 

entre estes de relações de clientela com contor-

nos perniciosos.20  

 

Quanto às EIPs, encontramos no regime legal, 

mais uma vez, vários apontamentos, a elas es-

pecíficos, que realçam a importância aportada 

ao respeito pela independência dos auditores, 

sendo, nomeadamente, de referir a limitação 

expressa dos honorários a cobrar por serviços 

distintos da auditoria que sejam prestados.  

A norma, resultante da conjugação dos números 

1 a 7 do artigo 77.º do EOROC, densifica  

as limitações já avançadas pelo artigo 4.º do 

Regulamento (UE) n.º 537/2014. A essa limita-

ção dos honorários a cobrar por serviços presta-

dos, acresce ainda a proibição da prestação de 

uma longa lista de serviços distintos da audito-

ria por parte do revisor legal de contas ou a so-

ciedade de revisores oficiais de contas que rea-

lize a revisão legal das contas de uma EIP, ou a 

qualquer membro da rede a que esse revisor 

oficial de contas ou essa sociedade de revisores 

oficiais de contas pertença. Esta proibição 

abrange a prestação de serviços, seja esta direta 

16- Não podemos deixar de referir o Código de Ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas que dedica todo o seu capítulo 4, dividido 
em 11 secções, à matéria da independência dos auditores. 
 
17- A lei refere meios humanos, tempo e recursos. 
 
18- Nas EIPs, o artigo 78.º do EOROC apresenta ainda requisitos adicionais quanto à preparação para a realização de trabalhos.  
 
19- Tudo isto em acréscimo às incompatibilidades expressamente previstas pela lei, veja-se, por exemplo, os artigos 88.º e 89.º do EOROC. 
 
20- A implementação deste mecanismo era também ele já proposto pelo artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014. 
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ou indireta, à entidade auditada, à sua empresa-

mãe ou às entidades sob o seu controlo na UE 

(artigo 77.º, n.º 8 e 9 do EOROC, que procura 

transpor o artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 

537/2014).  

 

Mais, é implementado uma espécie de procedi-

mento de tipo concursal para a escolha dos revi-

sores das EIPs, procedimento esse regulado 

pelo artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º 

537/2014, por remissão expressa do n.º do arti-

go 50.º EOROC. 

 

Verificam-se, portanto, todo um conjunto de 

limitações à atuação das EIPs que procura mi-

norar a capacidade do órgão de administração 

destas para exercer qualquer tipo de influência 

indevida sobre os respetivos auditores. 

 

É, portanto, sob um paradigma de desenvoltos 

deveres legais impositivos, indexados à situa-

ção concreta21, de condutas ativas ou omissivas 

várias, que deve ser considerado a apetência 

dos riscos de “auto-revisão” e de interesse pes-

soal para constituírem, pela sua verificação, 

ameaças à independência dos ROC e auditores - 

credíveis na ofensa desse princípio basilar que 

deve (tem de) nortear a sua atuação.22  

 

Ainda que assim seja, e tomando a decisão 

consciente de colocar o problema de forma sim-

plista, o bom senso deve imperar no que diz 

respeito à premissa base que funda este princí-

pio, a de que os auditores, devem, no exercício 

das suas funções, ser independentes relativa-

mente à entidade auditada e não devem partici-

par na tomada de decisões dessa entidade 

(artigo 71.º, n.º 1 EOROC). 

 

Como já referido anteriormente, o atual movi-

mento de imposição de estritos e acrescidos 

deveres aos auditores, em parte fruto das lições 

retiradas da mais recente crise financeira, mate-

rializa a conceção de que os auditores prestam 

serviços que servem os interesses próprios da 

empresa auditada, mas também um interesse 

público, densificado nos interesses dos sócios 

ou acionistas dessa empresa, dos seus credores, 

fornecedores, clientes, trabalhadores, por se 

entender que a postura do auditor deve ser, na 

medida do necessário, distanciada e crítica da 

entidade auditada.23 Se o auditor realizar o seu 

trabalho da forma devida (e excluindo a ocor-

rência de atuações ilícitas por parte da entidade 

auditada), não existirá espaço para a verificação 

de transações ou eventos relevantes não docu-

mentados ou refletidos nas contas ou, rectius, 

na sua opinião sobre as contas.  

 

2. Ameaças ao Dever de Independência 

do ROC  

 

A informação contabilística permite avaliar a 

situação financeira e desempenho da entidade 

que a divulga, assim como a natureza e dimen-

são dos riscos a que essa entidade está sujeita e 

21- Ponderam-se as características próprias do auditor e entidades com ele relacionadas, assim como características próprias do cliente, em 
si mesmo considerado e também as entidades com ele relacionadas e ainda a posição – importância – que representa ou detém na carteira 
de clientes do revisor. 
 
22- Será de contrapor que a aplicação prática deste princípio resultará da implementação dos adequados incentivos à formulação de um 
sistema em que a reputação do auditor seja da maior importância no momento da sua escolha, valor que coloca em potencial comprometi-
mento no momento em que presta os seus serviços de auditoria. O auditor tem de colocar a sua independência acima das necessidades do 
seu cliente (Vd. José Ferreira-Gomes, “Auditors as gatekeepers: The European Reform of Auditors’ Legal Regime and the American 
Influence”, The Columbia Journal of European Law, Vol. 11, N. 3, 2005, pp. 678-682). A título de exemplo, um auditor que preste serviços 
de auditoria a uma sociedade em situação de proximidade da insolvência terá um incentivo menor a ceder a qualquer tipo de influência ou 
pressão sobre a sua independência, dado que, com alguma probabilidade e a curto prazo – no caso de insolvência dessa sociedade, o seu 
trabalho de auditoria será cuidadosamente escrutinado pelo administrador de insolvência e pelos credores dessa sociedade. 
 
23- Muito se tem escrito sobre a posição do auditor enquanto exemplo paradigmático de gatekeeper, um terceiro independente que certifica 
as demonstrações financeiras da empresa, assumindo a responsabilidade a isso associada. A auditoria independente aumenta o grau de 
confiança associado às demonstrações financeiras divulgadas pela entidade auditada, potenciando o investimento nessa empresa, por o 
investidor se poder basear em contas certificadas, mais dificilmente adulteradas ou manipuladas pela entidade que tem incentivos em rece-
ber investimento. As fraudes perpetradas nos Estados Unidos estavam largamente associadas com a quantidade de serviços de consultoria 
(não-auditoria) prestados pelos auditores de grandes empresas, o que os pressionava os defender os interesses dos clientes em sede de audi-
toria sob pena de virem a perder esse cliente (e a quantidade relevante de honorários) em sede de outros serviços. Vd. José Ferreira  
Gomes, ob. cit., p. 684 e Lawrence A. Cunningham, “Carrots for Vetogates: Incentive Systems to Promote Capital Market Gatekeeper 
Effectiveness”, Minnesota Law Review, Vol. 92, 2007, disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=980949. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=980949
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ainda antever a forma como esses riscos são 

geridos. O auditor, no âmbito das suas funções 

de interesse público, intervém na revisão, certi-

ficação legal e auditoria das contas de uma em-

presa.24 A importância de que é revestida a in-

dependência do auditor está associada à neces-

sidade de transparência, fiabilidade e fidelidade 

da informação prestada pelo revisor. Na formu-

lação de Gabriela Figueiredo Dias, “a ima-

gem fiel da empresa funciona, assim, como 

pressupostos de exigência da actuação do ROC 

e, simultaneamente, como sua finalidade”.25  

 

No exercício das suas funções, os membros dos 

órgãos sociais baseiam-se frequentemente em 

informações, conselhos e opiniões de um leque 

de terceiros (internos e externos) à própria enti-

dade, que lhe prestam serviços. De entre eles, 

sobre o auditor recaem, também por esta razão, 

deveres de cumprimento dos procedimentos 

adequados a assegurar a veracidade da informa-

ção recebida.26 É portanto de compreender e 

exigir que a aceitação de trabalhos de revisão e 

auditoria seja sempre acompanhada da avalia-

ção da manutenção da efetiva independência do 

auditor, tendo como referência os riscos que se 

verificam e as eventuais medidas de salvaguar-

da que tenham sido implementadas. 

 

Como já referido, estipula o n.º 1 do artigo 71.º 

EOROC que, “[n]o exercício das suas funções, 

os revisores oficiais de contas e as sociedades 

de revisores oficiais de contas, bem como 

quaisquer pessoas singulares em posição de 

influenciar direta ou indiretamente o resultado 

da revisão legal ou voluntária de contas, devem 

ser independentes relativamente à entidade au-

ditada e não devem participar na tomada de 

decisões dessa entidade”. Assim, nos termos do 

n.º 3 do mesmo artigo, os revisores oficiais de 

contas e as sociedades de revisores oficiais de 

contas não podem realizar uma revisão de con-

tas, legal ou voluntária, caso um “terceiro pu-

desse concluir, de modo objetivo, razoável e 

informado, e tendo em conta as medidas de sal-

vaguarda aplicadas, que a independência do 

revisor oficial de contas ou da sociedade de 

revisores oficiais de contas está comprometida” 

pela existência de “uma ameaça de” (i) “auto–

revisão”, (ii) “interesse próprio” ou (iii) 

“representação, familiaridade ou intimidação 

criada por relações financeiras, pessoais, co-

merciais, de trabalho ou outras entre o revisor 

oficial de contas ou a sociedade de revisores 

oficiais de contas, a sua rede ou qualquer pes-

soa singular em posição de influenciar o resul-

tado da revisão legal das contas, e a entidade 

auditada”. 

 

É neste enquadramento que nos propomos ana-

lisar os conceitos de risco de “auto-revisão” e 

de risco de interesse próprio, expondo a forma 

como se relacionam com a salvaguarda do prin-

cípio da independência e com a verificação de 

uma ameaça a esse mesmo princípio.  

 

2.1. Risco de “auto-revisão” 

  

Na demanda pela independência dos auditores 

relativamente à entidade auditada, é autonomi-

zada a ameaça de “auto-revisão”. Por efeito do 

n.º 3 do artigo 71.º do EOROC, ao auditor é 

vedada a realização de revisão legal ou voluntá-

ria de contas sempre que, no caso concreto, 

exista, pelo menos, uma das ameaças aí elenca-

das. No que em concreto diz respeito à ameaça 

de “auto-revisão”, esclarece a alínea a) do nú-

mero 11, estarmos perante esse risco “quando 

um revisor oficial de contas, uma sociedade de 

revisores oficiais de contas, uma entidade da 

sua rede ou um seu sócio, gestor ou trabalha-

dor participa na elaboração dos registos conta-

bilísticos ou das contas do cliente da revisão 

legal das contas”.  

24- Vd. artigos 41.º a 47.º do EOROC. 
 
25- In “Controlo de contas e responsabilidade dos ROC”, Temas Societários (IDET – Colóquios – N.º 2), Coimbra, Almedina, 2006,  
p. 176. 
 
26- Cfr. José Ferreira Gomes, Da Administração à Fiscalização de Sociedades, Coimbra, Almedina, 2015, p. 935. 
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À primeira vista, a aplicação do critério legal do 

já referido n.º 3 do artigo 71.º surge como apa-

rente. A verificação de modo objetivo, por parte 

de um terceiro - razoável, informado e tendo em 

conta as medidas de salvaguarda aplicadas -, da 

identificação de “quando um revisor oficial de 

contas, uma sociedade de revisores oficiais de 

contas, uma entidade da sua rede ou um seu 

sócio, gestor ou trabalhador participa na ela-

boração dos registos contabilísticos ou das 

contas do cliente da revisão legal das contas” - 

não coloca especiais dificuldades. No entanto, 

essa constatação objetiva, que parece de sim-

ples concretização, apenas materializa a verifi-

cação do risco de “auto-revisão”.  

 

Ora, não é indiscutível se esse risco constitui, à 

luz do EOROC, numa ameaça à independência 

do revisor ou se, simplesmente, se traduz num 

mero elemento, a considerar pelo revisor no 

momento da realização da revisão legal ou vo-

luntária de contas mas que, por si só, não o im-

pede de ser, nos termos legalmente exigíveis, 

independente relativamente à entidade auditada.  

Veja-se que a construção legal distingue entre a 

ameaça de “auto-revisão” (n.º 3 do artigo 71.º) 

e o risco de “auto-revisão” (n.º 11, alínea a) do 

artigo 71.º). Tal separação, a nosso ver, preten-

de dar margem de aplicação à parte final do  

n.º 3. Assim, o risco de “auto-revisão” verifica-

se sempre que os respetivos pressupostos se 

encontrem preenchidos. Verificado esse risco, 

caberá averiguar se esse risco “compromete” a 

independência do revisor, utilizando como cri-

tério a possibilidade de um terceiro concluir, de 

modo objetivo, razoável e informado, e tendo 

em conta as medidas de salvaguarda aplicadas, 

no sentido desse “comprometimento”.  

 

Em suma, a verificação de uma ameaça à inde-

pendência do revisor (e a sua destrinça relativa-

mente ao mero risco que atenta contra essa in-

dependência) implicará a consideração do caso 

concreto. A enumeração legal de eventuais 

ameaças à independência dos revisores mais 

não adianta do que uma construção indiciária, 

sustentada em situações de facto passíveis de 

constituir um impedimento a essa independên-

cia. 

 

Por muito esclarecedor que possa ser constatar 

se, relativamente ao revisor que irá realizar a 

cerificação de contas, uma entidade da sua rede 

ou um seu sócio, gestor ou trabalhador participa 

na elaboração dos registos contabilísticos ou 

das contas do cliente da revisão legal das con-

tas, essa constatação nada nos diz, num caso em 

particular e por si só, sobre eventuais ameaças 

ao seu dever de independência.  

 

Verificada esta relação, potenciadora da “auto-

revisão”, é necessário afirmar se essa ocorrên-

cia efetivamente compromete a posição do revi-

sor no que à sua independência diz respeito. 

Para o fazer, a lei providencia o critério da parte 

final do n.º 3 do artigo 71.º do EOROC, a pre-

encher de forma iterativa (o qual, na verdade, 

pouco acrescenta). Como se compreende, a ve-

rificação de uma ameaça ao dever de indepen-

dência do revisor não seria de aferir do ponto de 

vista de um terceiro, de forma subjetiva, irrazo-

ável e desprovida de informação, desconside-

rando as medidas de salvaguarda que tenham 

sido aplicadas. O texto legal baliza este concei-

to de forma genérica sem lhe apor verdadeiros 

contornos.  

 

A questão que se coloca é a de saber se o risco 

se verifica em níveis que se devem considerar 

aceitáveis e, como tal, não colocam em causa a 

independência do revisor. De determinado pon-

to de vista, estamos perante uma ideia de inde-

pendência que abarca a própria integridade pro-

fissional do revisor, a capacidade deste de se 

manter íntegro na presença de riscos que aten-

tam contra a sua independência, não sucumbin-

do a essa ameaça. Tratam-se de matérias clara-

mente relacionadas e que, ao serem consumidas 

pelo conceito de independência do revisor (em 

particular, pelo dever de independência deste), 

não o esgotam de forma alguma. A construção 

legal indica-nos que a independência destes 
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profissionais pressupõe, entre outros elementos, 

a sua integridade profissional. 

 

Em geral, este problema coloca-se sempre que 

o revisor, ou outra entidade com ele relaciona-

do, presta serviços que não são de auditoria. Em 

especial, o risco de “auto-revisão” surge sempre 

que o auditor (ou pessoa com aquele relaciona-

da) presta ao seu cliente serviços que não de 

auditoria27, em especial, de contabilidade. Não 

é difícil reconhecer a importância de assegurar 

a capacidade do auditor de certificar demonstra-

ções financeiras preparadas por entidades com 

ele relacionadas, assim como o risco de este não 

querer apontar erros ou imprecisões às mesmas, 

por motivo desse mesmo relacionamento.  

 

De acordo com a lei, na auditoria a entidades 

que não sejam EIPs, o número de proibições e 

limitações é mais reduzido. A inexistência des-

sas proibições e limitações obrigam, ainda as-

sim, os auditores a um cuidado acrescido, por-

quanto, ainda que esses riscos sejam admissí-

veis nas entidades não EIPs (enquanto que nas 

EIPs a mera verificação do facto espoleta a pro-

ibição legal), os mesmos continuam a poder 

originar ameaças de “auto-revisão” e, como 

será abordado, de interesse próprio.28 

 

Verificado o risco, poderá não se verificar a 

ameaça se, na situação concreta, estiverem im-

plementadas medidas aptas a minimizá-lo.29 

Como seja: numa estrutura com diversos cola-

boradores, assegurar que os serviços de contabi-

lidade não são prestados por membros do de-

partamento ou equipa que realiza auditoria; a 

implementação de políticas e procedimentos 

dirigidos à regulação da forma como a auditoria 

é prestada, incitando os membros desta a levar à 

discussão, junto dos órgãos de administração ou 

dos órgãos de fiscalização do revisor (em espe-

cial nas SROC), de quaisquer situações que le-

vantem riscos de “auto-revisão”30, requerer ao 

cliente a informação que serviu de base a todos 

as demonstrações e registos contabilísticos, não 

assumindo a sua veracidade sem qualquer tipo 

de suporte; ou recorrer a um elemento externo 

ao próprio auditor para verificar os elementos 

contabilísticos preparados pelo próprio auditor 

ou entidades suas relacionadas (os quais geram 

um risco de “auto-revisão”), cabendo a esse 

elemento externo atestar da sua correção em 

momento prévio à realização da auditoria. 

 

Nesta conceção da relação entre a verificação 

de riscos e a materialização de uma ameaça, 

surgem ainda como relevantes as medidas de 

salvaguarda. A sua presença influencia a perce-

ção das potenciais consequências desses riscos 

e podem, pela sua implementação, afastar a ve-

rificação de uma ameaça ao dever de indepen-

dência. Referimo-nos, claro está, às medidas de 

salvaguarda que decorrem da iniciativa do audi-

tor. Este está, à partida, limitado pela lei aplicá-

vel, que determina proibições várias que, impli-

citamente, o obrigam à adoção de diversas me-

didas de salvaguarda. Para além destas, do pon-

to de vista do auditor, vários procedimentos e 

27- Pense-se, por exemplo, em serviços associados a: consultoria (i.e., nas áreas de gestão de riscos, recuperação de sociedades, transações 
societárias ou tecnologias da informação); fiscalidade (planeamento e consultoria fiscal, controlo do cumprimento das obrigações fiscais); 
formação; processamento de vencimentos; recrutamento ou recursos humanos. Contrapõem-se as tarefas paradigmáticas da revisão inclu-
em apreciar o relatório de gestão elaborado pela administração, examinar as contas do exercício, elaborar o relatório anual sobre a fiscaliza-
ção efetuada (artigo 47.º EOROC) e emitir o documento de certificação legal de contas (artigo 45.º EOROC). 
 
28- Analisar esses riscos pode obedecer a vários critérios objetivos. Por exemplo, tomar em conta a materialidade, do ponto de vista conta-
bilístico, de qualquer demonstração, balanço, transação ou divulgação que seja afetada ou abrangida pelo serviço a prestar pelo revisor, o 
valor cobrado pela prestação desse mesmo serviço e a experiência do revisor ou do colaborador deste encarregado de, em concreto, prestar 
o serviço. 
 
29- A este propósito confrontar o Code of Ethics da International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), que, na secção 290, 
lista várias medidas de salvaguarda possíveis. 
 
30- Neste campo, a comissão de auditoria, caso exista, pode desempenhar uma função extremamente importante na mediação da relação 
entre os auditores e os demais órgãos da sociedade (Vd. Eduardo Bueno Campos (coord.), El Gobierno de la Empresa En busca de la 
transparência y la confianza, Madrid, Pirámide, 2004, pp. 265-266). 
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regras de conduta podem ser adotados para as-

segurar a identificação de eventuais situações 

problemáticas, nomeadamente relativas ao risco 

de “auto-revisão”.31/32 

 

No entanto, não se entende existirem medidas 

de salvaguardas aptas a afastar a verificação de 

uma ameaça de “auto-revisão” caso se conclua 

que o revisor, pelo seu posicionamento na for-

ma de atuação do cliente, está, na verdade, a 

influenciar ou mesmo a forçar a tomada de de-

cisões de gestão desse cliente. Caso o cliente, 

pela importância que a auditoria desempenha 

ou desempenhou na conformação da sua ativi-

dade (por exemplo, porque recorreu a este para 

a realização de serviços de outsourcing de audi-

toria interna relativos aos seus processos deci-

sórios ou porque o revisor emitido recomenda-

ções sobre a atividade comercial do cliente ou 

ainda sobre os trabalhadores desse cliente), to-

me decisões de gestão que estejam relacionadas 

com outros trabalhos. A emissão de opiniões ou 

certificação de contas que estejam relacionadas 

com decisões de gestão do cliente que tenham 

este tipo de influência vê-lhe associado um cla-

ro risco de “auto-revisão”, tendente à materiali-

zação de uma ameaça de “auto-revisão” e à im-

possibilidade do revisor aceitar a prestação de 

serviços.  

Como tal, e em geral, antes de aceitar a emissão 

de opiniões ou a certificação legal de contas, o 

revisor deve ponderar o âmbito e objetivos da 

prestação de serviços que lhe é proposta, nome-

adamente ponderando a verificação de riscos de 

“auto-revisão” e, com base nestes, a eventuali-

dade de se verificar a ameaça de “auto-

revisão” (em particular, se o serviço a prestar 

implicará a emissão de uma opinião ou certifi-

cação que afete as demonstrações financeiras 

do cliente). Na medida da insignificância (ou 

falta dela) desses riscos, terão de ser implemen-

tadas medidas de salvaguarda aptas a minimizar 

os ditos riscos, sempre procurando combater a 

possibilidade da verificação de uma ameaça de 

“auto-revisão”. Tal não sendo possível, resta ao 

revisor a recusa da prestação dos serviços em 

causa, por motivo de ameaça de auto-revisão, 

recaindo sobre ele, e não sobre o seu cliente, a 

necessidade da realização da verificação de ris-

cos e eventual identificação da ameaça.  

 

2.2. Risco de interesse pessoal do auditor 

 

O legislador previu, na alínea b) do n.º 11 do 

artigo 71.º do EOROC, a noção de risco de  

interesse pessoal, ainda que a norma em causa 

não se refira, nos demais números do artigo em 

que a noção se insere, a interesse pessoal mas a 

31- Questões sensíveis de identificação imediata, como sejam a implementação de regulamentos e ou procedimentos que permitam a iden-
tificação dos interesses ou relações entre o auditor e os seus clientes; controlar a dependência do auditor de honorários dos diferentes clien-
tes; autonomizar, tanto quanto possível, os colaboradores que prestam serviços de auditoria e os colaboradores que prestam outros serviços; 
no que diz respeito ao funcionamento e aos pontos de contato internos ao auditor, restringir o contato, na qualidade de colaborador, entre 
essas equipas; ou prestar formação aos colaboradores em geral, dando nota de quais os clientes e entidades relacionadas com estes relativa-
mente aos quais esses colaboradores devem assegurar, de forma proactiva, a sua independência, assim como sobre a existência de diversos 
regulamentos e das sanções pelo seu incumprimento. Caso o auditor opte por prestar serviços de auditoria a um cliente relativamente ao 
qual se verifiquem riscos não despiciendos, deve recorrer às já referidas medidas de salvaguarda, i.e., em momento prévio à auditoria, a um 
terceiro para rever o trabalho, que não de auditoria, realizado pelo próprio auditor. O próprio cliente pode também ter implementado medi-
das de salvaguarda aptas a responder (ou auxiliar na resposta) aos riscos identificados pelo próprio auditor. Ainda que esta matéria esteja 
fora do controlo do auditor, pode ser relevante, na análise dos riscos verificados, que o cliente tenha uma estrutura de governação societária 
e regulamentos internos que assegurem a adequação técnica e capacidade da entidade escolhida para a realização da auditoria, removendo 
essa decisão da mera esfera de influência da administração do cliente.  
 
32- A este propósito, Vd. William T. Allen, Arthur Siegel no sentido de que os problemas de independência que surgem no seio dos 
auditores não se devem apenas a uma intenção das empresas de auditoria de alcançar honorários mais elevados. Esse é um incentivo que, 
do ponto de vista da estrutura como um todo, pressupõe um risco demasiado grande face ao eventual retorno (colocar em causa a indepen-
dência do auditor, princípio estruturante da sua atuação, em troca de um aumento reduzido de honorários). Ainda que assim seja, a configu-
ração de um auditor é, por vezes, a de uma empresa de grandes dimensões, dividida em departamentos e com inúmeros colaboradores 
(muitos deles ROCs). Para esses colaboradores, a nível individual, podem surgir situações em que a contraposição entre o risco para a 
independência do auditor para o qual trabalham e o benefício de honorários (por exemplo, com repercussões diretas ou indiretas na remu-
neração desse colaborador em concreto) os inclinem a atuar em sentido contrário ao devido e legalmente exigido. Para estes autores, as 
ameaças ao dever de independência, no contexto de grandes empresas de auditoria, surgirão essencialmente da falta de adequação dos 
sistemas de controlo e compensação dos colaboradores das empresas (in“Threats and Safeguards in the determination of Auditor indepen-
dence”, Washington University Law Review, Vol. 80, 2002, pp. 523-525, 539). 
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interesse próprio.33 

 

Pese embora a divergência de redação, atente-

mos, assim, a cada um dos elementos que inte-

gram a noção por forma a que, analisando os 

mesmos, se possa descortinar que situações de 

facto podem comprometer a independência dos 

auditores, na modalidade de risco de interesse 

pessoal. 

 

De acordo com a construção normativa, tere-

mos dois grandes conjuntos de riscos de interes-

se pessoal, um relacionado com um interesse 

financeiro próprio e outro com conflito de inte-

resses pessoais de outra natureza. 

 

No entanto, não obstante a aparente distinção 

em conjuntos, os exemplos que o legislador 

elegeu para concretizar ambas as vertentes têm 

notas caraterizadoras a que não é indiferente o 

interesse financeiro, assim, designadamente, 

com a referência a honorários a pagar pelo cli-

ente ou a participação financeira. Por outro la-

do, em regra, o conflito de interesses ocorre 

entre um interesse próprio/pessoal e um interes-

se alheio, podendo, no entanto, existir um con-

flito de interesses entre dois interesses próprios 

e entre dois interesses alheios. Na norma ora em 

análise, o legislador alude a conflito de interes-

ses pessoais de outra natureza, o que indiciaria 

a conclusão de estar em causa um conflito, ape-

nas, entre interesses próprios. 

 

Cremos, no entanto, que o legislador pretendeu 

abranger as situações de conflito de interesses, 

podendo este conflito ocorrer entre um interesse 

próprio do auditor e um interesse de terceiro, 

designadamente do beneficiário da auditoria, 

sendo ainda configurável uma situação de con-

flito entre um interesse pessoal do auditor e o 

interesse público que subjaz à sua atuação, con-

siderando o consagrado no artigo 41.º do 

EOROC. Quanto aos interesses da entidade au-

ditada convocam-se, por exemplo, interesses 

económicos, patentes, por exemplo, na intenção 

de atribuir honorários mais reduzidos aos audi-

tores ou interesses reputacionais, que conduzem 

à pretensão da entidade auditada em obter do 

auditor uma certificação sem reservas e sem 

ênfases.34 

 

Atentemos, em primeiro lugar, quanto ao seg-

mento “interesse financeiro próprio”. Para de-

finir o que são interesses dos auditores, apon-

tam alguns autores os interesses económicos, 

relacionados com o retorno financeiro decorren-

te da prestação de serviços, interesses sociais e 

de reputação.35 

 

Quando se alude a interesse financeiro próprio 

estará o legislador a considerar apenas um inte-

resse financeiro do próprio ROC que tenha sido 

nomeado para exercer a revisão legal de contas 

de uma entidade? 

 

Aquela expressão permitiria a interpretação de 

abrangência, apenas, do interesse do próprio 

sujeito que é o signatário da revisão de contas, 

o seu autor. 

 

No entanto, atento o elemento sistemático de 

interpretação legal, não pode ignorar-se o dis-

posto no n.º 4 do artigo 71.º do EOROC, que 

estabelece que são pessoas estreitamente relaci-

onadas: a) o cônjuge ou pessoa que viva em 

união de facto, descendentes a seu cargo e ou-

tros familiares que consigo coabitem há mais de 

um ano; ou b) qualquer entidade por si direta ou 

indiretamente dominada ou constituída em seu 

benefício ou de que este. Donde, por coerência 

33- Ainda que aparentemente a distinção pareça de mera semântica, afigura-se que um interesse pessoal pode não dizer respeito ao próprio 
revisor oficial de contas, podendo tratar-se, à luz do disposto no n.º 5 do artigo 71.º, de um interesse de uma pessoa estreitamente relaciona-
da, como veremos, infra, em texto.  
 
34- Quanto aos interesses do cliente, vd. Gabriela Figueiredo Dias, “Conflito de interesses em auditoria”, in Conflito de interesses no 
direito societário e financeiro – um balanço a partir da crise financeira, Almedina, 2010, pág. 582. 
 
35- Por todos, vd. Gabriela Figueiredo Dias, “Conflito de interesses...” (cit.), pág. 582. 
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de regime, é considerado interesse próprio não 

só aquele que seja diretamente assacado ao 

ROC como às pessoas previstas no n.º 4.  

 

Ainda que tenhamos reservas quanto à utiliza-

ção da expressão “interesse financeiro” em 

detrimento da expressão “interesse económi-

co”, de todo o modo, entendemos que existe 

um interesse financeiro do ROC sempre que o 

mesmo (ou pessoa com este estreitamente rela-

cionada) tenha uma posição contratual, com 

relevo económico, que pode afetar a sua inde-

pendência. Relevam aqui, em especial, as rela-

ções emergentes de contratos de execução con-

tinuada, contratos duradouros, cuja vigência e 

continuação de produção de efeitos pode afetar 

um juízo independente do ROC. Consideramos 

ser, ainda, relevante a titularidade de um bem 

móvel ou imóvel ou de um direito pessoal de 

gozo em relação a um bem móvel ou imóvel 

que assume uma relevância económica e que 

possa comprometer a independência do ROC.36 

 

Atentemos, agora, na referência a 

“participação financeira direta ou indireta no 

cliente”. O legislador português estabeleceu 

que existe risco de perda de independência de 

auditor quanto exista uma participação financei-

ra direta ou indireta no cliente. No entanto, não 

se pode ignorar o disposto no n.º 2 do artigo 

71.º respeitante a “conflitos de interesses exis-

tentes ou potenciais” e a “relações comerciais 

ou outras relações diretas ou indiretas que os 

envolvam”. 

 

O legislador nacional ao mencionar, quanto a 

este ponto, participação financeira direta ou 

indireta no cliente pretendeu incluir aquelas 

situações em que o revisor oficial de contas é 

titular de uma participação na entidade audita-

da, seja de uma ação ou quota numa sociedade 

seja de unidades de participação de um fundo. 

 

No entanto, a diversidade de valores mobiliá-

rios emitidos por entidades auditadas não se 

esgota naqueles valores mobiliários, pelo que 

entendemos relevante apurar se constitui uma 

ameaça à independência dos revisores oficiais 

de contas a titularidade de outros valores mobi-

liários emitidos pela entidade auditada. Para 

este efeito, haverá que conjugar a noção contida 

na b) do n.º 11 do artigo 71.º com o disposto no 

n.º 7 respeitante à proibição de participação ou 

influência no resultado da revisão de contas 

quando exista a titularidade dos instrumentos 

financeiros previstos nas alíneas a) e b) daquele 

n.º 7. 

 

Atentemos, por fim, na previsão da 

“dependência excessiva de honorários”.37 A 

dependência económica de um sujeito em rela-

ção a outro pode comprometer a independência, 

enquanto corolário do ceticismo profissional 

que é imposto aos ROC. Assim, por exemplo, 

nos contratos de trabalho, conclui-se que, preci-

samente pelo facto de o trabalhador auferir a 

remuneração do seu trabalho, do qual depende 

o seu sustento, do seu empregador encontra-se 

numa posição de subordinação jurídica em rela-

ção a este. 

 

A atividade de auditoria às contas é uma ativi-

dade remunerada, como resulta do disposto no 

artigo 58.º do EOROC. Uma das principais pre-

ocupações sentidas pela Comissão Europeia, e 

vertidas no Livro Verde da Comissão de 

13.10.2010, COM (2010) 561, intitulado “Livro 

Verde - Política de auditoria: as lições da  

crise” (abreviadamente Livro Verde 2010),  

relaciona-se precisamente com o facto de o  

36- No âmbito do ordenamento jurídico espanhol, refere-se, expressamente, como circunstância derivada de situação pessoal, um contrato, 
a propriedade de um bem ou titularidade de um direito - artigo 16.º n.º 1 2.º da Ley 22/2015, de 20 de julho (Lei de Auditoría de Cuentas). 
 
37- A expressão, enquanto elemento identificador do risco de interesse pessoal do revisor, não é utilizada no normativo europeu nem na 
generalidade dos ordenamentos jurídicos dos estados membros que transpuseram.  
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beneficiário da atividade de auditora (a entidade 

auditada) ser aquela que está vinculada ao paga-

mento dos honorários, o que pode impor uma 

distorção no sistema. 

 

Não obstante as considerações tecidas no Livro 

Verde 2010 quanto à eventual alteração do sis-

tema de remuneração dos auditores, nomeada-

mente pela previsão de um “cenário em que a 

missão de auditoria corresponderia a uma fis-

calização legal das contas, na qual a nomea-

ção, remuneração e duração do mandato pas-

saria a ser responsabilidade de terceiros”, não 

tenham ainda tido acolhimento da Diretiva 

2014/56 (nem, em consequência, no direito na-

cional), o EOROC consagra algumas diretrizes 

quanto à fixação dos honorários dos auditores. 

 

Ainda que o legislador não estabeleça critérios 

quanto à razoabilidade dos honorários devidos 

ao revisor oficial de contas, no n.º 3 do artigo 

59.º do EOROC determina-se que, no exercício 

das funções de interesse público (como é a fun-

ção de revisão de contas, atento o previsto no já 

referido artigo 41.º do EOROC), os honorários 

não podem pôr em causa a independência pro-

fissional e a qualidade do trabalho, acrescentan-

do-se que os honorários não podem ser influen-

ciados ou determinados pela prestação de servi-

ços adicionais à entidade auditada, nem ser em 

espécie, contingentes ou variáveis em função 

dos resultados do trabalho efetuado. 

 

Em face da expressão “dependência excessiva 

de honorários”, impõe-se avaliar se quando o 

legislador se refere a dependência excessiva de 

honorários está a referir-se a honorários exces-

sivos, atentos os critérios de razoabilidade, 

“que atendam, em especial, à natureza, exten-

são, profundidade e tempo do trabalho necessá-

rio à execução de um serviço de acordo com as 

normas de auditoria em vigor” (cfr. artigo 59.º 

n.º 2 EOROC).    

Cremos que o legislador podendo embora ter 

tido em mente o valor excessivo dos honorários 

– em face dos critérios de razoabilidade previs-

tos na lei – não qualificará como ocorrendo 

sempre uma dependência excessiva de honorá-

rios aquando existam honorários excessivos. 

Vejamos. 

 

Conceba-se um determinado revisor oficial de 

contas que, para a emissão de uma opinião  

sobre contas de uma entidade, cobra um mon-

tante de honorários que, em face dos critérios 

de razoabilidade previstos na lei, é considerado 

excessivo. No entanto, atendendo a todo o con-

junto da atividade daquele concreto ROC 

(porquanto pode desenvolver a sua atividade de 

auditoria sobre contas perante um amplo con-

junto de entidades) e, ainda, a ausência de ou-

tros serviços (nomeadamente de consultadoria) 

perante a mesma entidade, o valor de honorá-

rios assume, no rendimento global do ROC, um 

valor marginal. 

 

Nessa hipótese, em concreto, honorários exces-

sivos não representariam, nos termos do 

EOROC, uma dependência excessiva de hono-

rários, para efeitos de ameaça ao dever de inde-

pendência do ROC quanto àquela concreta enti-

dade auditada. 

 

O legislador utiliza a fórmula dependência ex-

cessiva pelo que não parece ser bastante, para 

se considerar que existe a ameaça prevista na 

lei, uma dependência mediana ou normal, sendo 

relevante apurar como traçar a fronteira entre 

uma dependência normal e uma dependência 

excessiva de honorários. 

 

Afigura-se-nos poder servir de critério orienta-

dor ainda que não absolutamente determinante - 

para qualificar uma dependência não normal de 

honorários - as percentagens consagradas no 

artigo 77.º do EOROC para os honorários dos 
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auditores de EIPs; no âmbito deste artigo esta-

belece-se que os honorários auferidos por servi-

ços distintos de auditoria não podem ser superi-

ores a 30% (artigo 77.º n.º 1). Mais se estabele-

ce, no n.º 3, quando os honorários totais recebi-

dos de uma EIP em cada um dos três últimos 

exercícios financeiros consecutivos forem supe-

riores a 15% dos honorários totais, o ROC in-

forma desse facto “o órgão de fiscalização da 

entidade auditada e analisa com este as amea-

ças à sua independência e as salvaguardas 

aplicadas para mitigar essas ameaças.”  

 

Ainda que o legislador nacional não tenha colo-

cado, sistematicamente, as regras relativas à 

fixação de honorários no âmbito da concretiza-

ção do dever de independência dos ROC38, en-

tendemos que tais regras não podem deixar de 

ser aqui convocadas, quando é certo que, na 

verdade, o n.º 3 do artigo 59.º estabelece que os 

honorários não podem por em causa a indepen-

dência de ROC e SROC. 

 

O n.º 3 do artigo 59.º estabelece que os honorá-

rios dos ROC não “podem pôr em causa a sua 

independência profissional e a qualidade do 

seu trabalho, nem ser influenciados ou determi-

nados pela prestação de serviços adicionais à 

entidade auditada, nem ser em espécie, contin-

gentes ou variáveis em função dos resultados 

do trabalho efetuado”. Patente na parte final da 

norma ora transcrita está a proibição de quota 

litis, que também existe quanto aos advogados, 

atento o disposto no artigo 106.º do Estatuto da 

Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei n.º 

145/2015, de 9 de setembro.39 

 

Assim, quanto às regras que presidem à fixação 

dos honorários dos auditores, as partes contra-

tantes não podem fixar como critérios: a) a 

existência de outros serviços diversos da audi-

toria (por exemplo, a consultadoria); b) a varia-

bilidade dos honorários em função do resultado 

da auditoria.40 

 

Entendemos, assim, que, para se apurar a verifi-

cação de dependência excessiva, relevam não 

apenas os critérios para a fixação dos honorá-

rios para o específico ato de revisão legal de 

contas, como também os honorários a pagar ao 

ROC por outros serviços por aquele desempe-

nhados para a mesma entidade. 

 

Atento o disposto no n.º 3 do artigo 59.º do 

EOROC, consideramos relevante apurar o peso 

que os honorários auferidos de uma única enti-

dade representa no cômputo geral do rendimen-

to auferido pelo ROC no desempenho da sua 

atividade profissional, seja ou não relacionada 

com a revisão legal de contas, tendo como refe-

rencial o consignado do artigo 77.º do EOROC. 

 

Mais uma vez, o diapasão para a avaliação das 

circunstâncias que podem afetar a independên-

cia de um ROC pela verificação de um risco de 

interesse próprio, vem indicado na parte final 

38- Ao contrário do que sucede, por exemplo, no âmbito do ordenamento jurídico italiano, em que se estabelece, na concretização do dever 
de independência, regras respeitantes à fixação dos honorários, estabelecendo, designadamente que: (i) o correspetivo pelo exercício da 
atividade de revisão legal de contas não pode ficar dependente de qualquer condição; (ii) não pode ser definido em função do resultado da 
revisão; (iii) não pode depender da prestação de quaisquer serviços diversos da revisão de contas (artigo 10.º n.º 9 do decreto legislativo n.º 
39 de 27 de janeiro de 2010, com a alteração introduzida pelo decreto legislativo n.º 135 de 17 de julho de 2016). 
 
39- O dever de independência, no contexto da advocacia, adquire uma feição que o relaciona essencialmente com a independência do advo-
gado perante o poder político, judicial e económico. Abrange ainda uma conceção de autonomia técnica e decisória do advogado no exercí-
cio dos atos próprios da profissão, que assegura a independência deste, por exemplo, na orientação de um processo judicial. A proibição da 
quota litis, ou seja, a impossibilidade de o advogado fixar previamente os honorários a cobrar, determinando-os em função de resultados 
concretos que vierem a ser alcançados por efeito da sua atuação, prende-se com a salvaguarda da independência e dignidade do advogado, 
cujos honorários não podem depender do resultado da demanda do cliente (Cfr. António Arnaut, Iniciação à Advocacia – História, 
Deontologia, Questões Práticas, Coimbra, Coimbra Editora, 11.ª Edição, 2011, pp. 155-156). Esta proibição resulta de um relevante e 
denso percurso histórico, sendo entendida não apenas como um dever do advogado na relação com os seus clientes, mas também como um 
imperativo deontológico deste para com a comunidade (Cfr. a anotação ao artigo 106.º do Estatuto da Ordem dos Advogados de Fernando 
Sousa Magalhães in Estatuto da Ordem dos Advogados - Anotado e Comentado, Coimbra, Almedina, 2016 e a anotação ao artigo 101.º 
do Estatuto da Ordem dos Advogados de Antonio Arnaut in Estatuto da Ordem dos Advogados - Anotado, 14.ª Edição, Coimbra, Coim-
bra Editora, 2012 – relativa ao mesmo artigo, na numeração da Lei n.º 12/2010, de 25 de Junho, já revogada). 
 
40- Pertinente é, quanto a esta questão, a observação de Gabriela Figueiredo Dias no sentido de dever constar da norma a proibição dos 
honorários variarem em função dos resultados da empresa. Cfr., “Conflito de interesses...” (cit.), pág. 599. 
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do n.º 3 do artigo 71º, que estabelece que as 

circunstâncias são avaliadas por “uma parte 

terceira objetiva, razoável e informada”41 que 

pode, “tendo em conta as medidas de salva-

guarda aplicadas, concluir que a independên-

cia do revisor oficial de contas ou da sociedade 

de revisores oficiais de contas está comprome-

tida.” 

 

3. Da Distinção Legal entre Ameaça  

e Risco 

 

A auditoria, especialmente na sua vertente fi-

nanceira, credibiliza as demonstrações financei-

ras às quais diz respeito, respondendo à necessi-

dade de terceiros de obter informação isenta 

sobre determinada entidade e atestar a veracida-

de ou acerto dessa informação. À luz de legisla-

ção como o novo EOROC e a Diretiva 2006/43/

CE, assim como será de depreender da ocorrên-

cia de grandes escândalos financeiros e, por 

vezes, do papel dos auditores nestes, compreen-

de-se que o princípio da independência seja 

basilar à realização de serviços de auditoria.42 

 

Importa referir, ainda, o artigo 8.º do CdVM, o 

qual exige que a informação financeira anual 

contida em documento de prestação de contas 

ou em prospetos de entidades inseridas em mer-

cados regulamentados ou que diga respeito a 

fundos de investimento seja objeto de relatório 

elaborado por auditor registado nessa entida-

de.43  

A manutenção de independência, no caso espe-

cífico do auditor, adquire, como não podia dei-

xar de ser, contornos próprios desta profissão. 

A realização de trabalho de auditoria e emissão 

de opiniões sobre demonstrações financeiras de 

clientes obriga a um esforço acrescido no senti-

do de evitar qualquer relação que possa colocar 

em causa a sua objetividade ou que possa indi-

ciar a perda desta.  

 

Dado que o auditor tem a obrigação de exami-

nar e expressar opiniões sobre as demonstra-

ções financeiras, afirmando se as mesmas refle-

tem o conteúdo das contas, a sua independência 

implica também assegurar que não se está a 

pronunciar sobre contas preparadas pelo próprio 

ou relativas a serviços por si prestados e que 

não existe um qualquer interesse próprio do 

auditor apto a influenciar a auditoria que reali-

zou. 

 

A emissão de certificação legal de contas e rela-

tório adicional dirigido ao órgão de fiscalização 

de EIPs pressupõe a realização, por um outro 

revisor oficial de contas, tendencialmente não 

relacionado com aquele que emite a certificação 

legal de contas, de um, nos termos da lei, 

“controlo de qualidade interno”, mediante o 

qual se analisa o processo de formação de opi-

nião (e conclusões associadas) do revisor, afe-

rindo se este sustenta a opinião a expressar.  

 

Ora, como resulta das alíneas a), b) e c) do n.º 5 

41- Como nota Gabriela Figueiredo Dias, muitas das reformas encetadas ao nível da independência dos auditores podem ser vislumbra-
das como “puramente cosméticas, destinando-se a promover a aparência da independência”. Cfr. “Conflito de interesses...” (cit.), pág. 
587. 
 
42- A propósito da responsabilidade civil dos auditores pela prestação de serviços de auditoria, vd., designadamente, Gabriela Figueiredo 
Dias, “Anotação ao artigo 82.º do CSC”, Código das Sociedades Comerciais em Comentário, Vol. I, IDET, Almedina, págs. 943-951 e em 
“Controlo de Contas e Responsabilidade dos ROC”, in Temas Societários, Colóquios, IDET, n.º 2, Almedina, págs. 177-207, Gonçalo 
Castilho dos Santos, “Recomendações de investimento em valores mobiliários e conflito de interesses”, Direito dos Valores Mobiliários 
VIII, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, Margarida Azevedo de Almeida, “A responsabilidade civil perante os investidores por realiza-
ção defeituosa de relatórios de auditoria, recomendações de investimento e relatórios de notação de risco”, Cadernos do Mercado de Valo-
res Mobiliários n.º 36, 2010 e Francisco Saraiva, Independência e Responsabilidade Civil do Auditor Externo das Sociedades Cotadas, 
Coimbra, Almedina, 2015. No que diz respeito à responsabilidade dos auditores enquanto membros de órgãos de fiscalização das socieda-
des, vd. Tiago João Estevão Marques, Responsabilidade Civil dos Membros de Órgãos de Fiscalização das Sociedades Anónimas, Co-
imbra, Almedina, 2009. 
 
43- No caso de essa informação se tratar de previsões sobre a evolução dos negócios ou da situação económica e financeira da entidade a 
que respeitam, o auditor deve pronunciar-se expressamente sobre os respetivos pressupostos, critérios e coerência (artigo 8.º, n.º 2 CdVM). 
Mais aparente se torna a dificuldade de compreender a prestação de serviços de auditoria relativamente a elementos constantes dessa infor-
mação que tenham sido preparados pelo próprio auditor a título de serviços de não auditoria e o risco obviamente inerente. Trata-se de um 
elemento que distingue este relatório da certificação legal de contas, que se limita a aferir se os documentos de prestação de contas da 
empresa dão uma imagem fiel da sua situação patrimonial. Assim o auditor desempenha um importante papel na manutenção da confiança 
dos investidores e no funcionamento do mercado. O registo dos auditores é regulado pelo artigo 9.º do CdVM e demais legislação aplicá-
vel. 

   Riscos de Auto-Revisão e Interesse Pessoal... : 165 



166 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

do artigo 80.º do EOROC, um dos principais 

critérios desse controlo de qualidade interno é a 

determinação da manutenção, ou não, da inde-

pendência do auditor relativamente à entidade 

auditada, exigindo a lei, expressamente, que se 

avaliem (i) os riscos significativos que sejam 

relevantes para a revisão legal de contas, como 

sejam os riscos de “auto-revisão” e interesse 

próprio; (ii) quais destes riscos foram identifi-

cados pelo ROC ou pelo sócio principal da 

SROC durante a realização da revisão legal das 

contas, assim como a fundamentação deste no 

que diz respeito ao nível de materialidade e sig-

nificado desses mesmos riscos; e (iii) as medi-

das tomadas para gerir adequadamente esses 

riscos.  

 

Ainda que o legislador utilize o termo risco e 

ameaça à independência do auditor de modo 

quase indistinto – com efeito na definição da 

noção de risco de interesse pessoal alude-se ao 

facto de a independência poder ser ameaçada 

(artigo 71.º n.º 11 alínea b)) – entendemos que 

os riscos elencados no artigo 71.º podem, em 

concreto, não constituir uma ameaça à indepen-

dência dos auditores. Com efeito, parece decor-

rer do disposto no n.º 2 do artigo 71.º do 

EOROC que os auditores devem garantir que a 

independência não é afetada por conflitos de 

interesses, tomando as medidas necessárias ade-

quadas para evitar a concretização do risco, ou 

seja, a evolução do risco para uma ameaça à 

independência. 

 

As proibições de atuação, i.e, de realização de 

revisão legal ou voluntária de contas surgem, 

no nosso entendimento, quando o auditor não 

tenha adotado as medidas adequadas de modo a 

impedir que as situações de facto que constitu-

em um risco de atuação em “auto-revisão” ou 

interesse pessoal ponham em causa o resultado 

da opinião sobre contas, assim ameaçando a sua 

independência. 
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Responsabilidade pelo Conteúdo do Prospeto 
 
O caso específico do Revisor Oficial de Contas 

 
José Melo Rodrigues e Juliano Ferreira* 

 

Introdução 

 

No presente texto procede-se à análise das com-

petências e atribuições legais do revisor oficial 

de contas, enquanto órgão social, para delimitar 

o âmbito da sua responsabilidade pelo conteúdo 

do prospeto, em conformidade com o art. 149.º 

do Código dos Valores Mobiliários1. 

 

Como de seguida se procura demonstrar, con-

clui-se que, no contexto de operações de merca-

do que impliquem a elaboração de prospeto, a 

responsabilidade do revisor oficial de contas 

não se limita à conformidade do seu conteúdo 

com o teor da certificação legal de contas, por 

si emitida tendo por base as contas anuais, antes 

abrangendo a garantia de conformidade das in-

formações e a inexistência de omissões que se-

riam detetadas, no âmbito do recorte funcional 

das suas competências, por um revisor oficial 

de contas atuando de acordo com elevados pa-

drões de diligência profissional. 

1. Enquadramento da questão: decla-

ração de responsabilidade pelo con-

teúdo do prospeto 

 

I. Nos prospetos de oferta pública2 ou de ad-

missão à negociação3 de valores mobiliários 

em mercado regulamentado é exigido que cons-

te uma referência em que se afirma que o emi-

tente, o seu conselho de administração, o seu 

órgão de fiscalização e o revisor oficial de con-

tas (“statutory auditors”) declaram que, após 

terem efetuado todas as diligências razoáveis 

para se certificarem de que tal é o caso, e tanto 

quanto seja do  seu conhecimento, as informa-

ções constantes do documento de registo4 são 

conformes com os factos e não contêm omis-

sões suscetíveis de afetar o seu alcance.  

 

Esta declaração é exigida pelo artigo 6.°/1 da 

Diretiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 4 de Novembro de 2003 

(Diretiva dos Prospetos) e pelo ponto 1.2 do 

Anexo respeitante ao documento de registo, de 

que é exemplo o anexo I do Regulamento (CE) 

n.º 809/2004 da Comissão de 29 de abril de 

2004 (Regulamento dos Prospetos). 

¨ Juristas do Departamento de Supervisão de Mercados, Emitentes e Informação da CMVM 
O presente texto expressa opiniões estritamente pessoais que não podem ser legitimamente entendidas como manifestação da posição da 
CMVM sobre as matérias versadas. 

1- Referem-se a este Código todas as normas legais sem expressa menção em contrário. 

2- Nos termos do artigo 137.º/2 Código dos Valores Mobiliários (“Cód.VM”): «[o] prospeto de oferta pública de distribuição deve incluir 
também declarações efectuadas pelas pessoas que, nos termos do artigo 149.º, são responsáveis pelo seu conteúdo que atestem que, tanto 
quanto é do seu conhecimento, a informação constante do prospecto está de acordo com os factos e de que não existem omissões suscetí-
veis de alterar o seu alcance». 

3- Artigo 137.º/2 CVM, aplicável ex vi art. 238.º/1 CVM. 

4- Constituindo esta a parte integrante do prospeto que dedicada à prestação de informação sobre o emitente. 
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II. O revisor  oficial de contas é um órgão so-

cial5 com responsabilidades ao nível da fiscali-

zação, dispondo, para o efeito, de um conjunto 

alargado de poderes-deveres, tendo em particu-

lar as atribuições legais de i) efetuar os exames 

e verificações necessários aos livros e registos 

contabilísticos da sociedade, bem como aos 

elementos que lhe servem de suporte, ii) efetuar 

a revisão e certificação legal de contas, iii) efe-

tuar a apreciação do relatório de gestão e, em 

virtude das suas funções, iv) o dever de alertar 

para os factos de que tenha conhecimento e que 

dificultem gravemente a prossecução do inte-

resse social (artigos 278.º/1/c), 420.º/1/c) a f), 

420.º-A, 446.°/3 e 453.º/2 do Código das Socie-

dades Comerciais)6. 

 

III. Para o usualmente designado auditor 

externo, a que se refere o art. 8.º/27, não está 

expressamente previsto um elenco legal de po-

deres-deveres. No entanto, atendendo à exigên-

cia de que seja revisor oficial de contas, são-lhe 

igualmente aplicáveis os poderes-deveres pre-

vistos em regulamentação setorial própria, bem 

como os decorrentes das normas internacionais 

de contabilidade8.  

 

IV. Em grande par te das sociedades com va-

lores mobiliários admitidos à negociação em 

mercado regulamentado a mesma entidade cu-

mula as funções de auditor externo9, para os 

efeitos do art. 8.°10, com as de revisor oficial de 

contas. Ou seja, o mesmo revisor oficial de con-

tas, ou sociedade de revisores oficiais de contas, 

exerce para com a sociedade emitente duas fun-

ções que, não sendo antagónicas, têm âmbitos 

diferentes11. Como é bom de ver, a esta acumu-

lação corresponde a aplicação de dois regimes 

de responsabilidade diferentes, consoante a dis-

tinta natureza das funções em causa. No entan-

to, e conforme se tem podido observar, nem 

sempre os agentes económicos têm demonstra-

do plena consciência da distinção entre as duas 

figuras, o que tem reflexos numa perceção por 

vezes errada do regime de responsabilidade ci-

vil que lhes é inerente, sobrelevando-se a res-

ponsabilidade pelas funções exercidas na quali-

dade de auditor externo e desconsiderando-se a 

que está associada à figura do revisor oficial de 

contas. 

5- Quanto à qualificação revisor oficial de contas como órgão social veja-se Tiago João Estêvão Marques, Responsabilidade Civil dos 
Membros de Órgãos de Fiscalização das Sociedades Anónimas, Almedina, 2009, pp. 45 a 48. 

6- Sobre a posição do revisor oficial de contas na estrutura de fiscalização das sociedades anónimas veja-se, entre outros, Gabriela Figuei-
redo Dias, “Estruturas de Fiscalização de Sociedades e Responsabilidade Civil”, in Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais, 
Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier, vol. I, Congresso Empresas e Sociedades, 
Coimbra Editora, 2007, pp. 803 a 836 e J. Pinto Furtado, “Competências e funcionamento dos órgãos de fiscalização das sociedades 
comerciais”, in Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais, Homenagem aos Profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carva-
lho e Vasco Lobo Xavier, vol. I, Congresso Empresas e Sociedades, Coimbra Editora, 2007, pp. 593 a 619. 

7- Nos termos deste artigo, para além da certificação legal de contas a informação financeira anual contida em documento de prestação de 
contas ou em prospetos que i) devam ser submetidos à CMVM, ii) devam ser publicados no âmbito de pedido de admissão à negociação 
em mercado regulamentado, ou iii) respeitem a instituições de investimento coletivo, deve ser objeto de um relatório de auditoria elaborado 
por um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.  

8- Destacando-se as IAS, IFRS, ISAs e Diretrizes de Revisão/Auditoria. 

9- Sobre esta sobreposição de regimes do CSC e do CVM vide José Ferreira Gomes, “A fiscalização externa das Sociedades Comerciais 
e a Independência dos Auditores – A Reforma Europeia, a Influência Norte-Americana e a Transposição para o Direito Português”, in 
Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 24, novembro 2006, pp. 180 a 216. 

10- Dispõe o n.º 2 deste artigo: «[o] revisor oficial de contas e a sociedade de revisor oficial de contas referidos no número anterior são, 
para efeitos deste Código, designados por auditor, e por auditoria a atividade por eles desenvolvida». 

11- Sobre a responsabilidade do auditor externo pela elaboração do relatório de auditoria vide Margarida Azevedo de Almeida, “A Res-
ponsabilidade Civil perante os Investidores por Realização Defeituosa de Relatórios de Auditoria, Recomendações de Investimento e Rela-
tórios de Notação de Risco”, in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 36, agosto 2010, pp. 9 a 31. 
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V. Perante o quadro descr ito, questiona-se o 

âmbito da responsabilidade pelo conteúdo de 

um prospeto (conforme alterado por via de 

adendas) que deve ser assacado ao revisor ofici-

al de contas, cumulando ele, ou não, as funções 

de auditor externo da sociedade, questão que se 

tem colocado sobretudo face à declaração legal-

mente exigida às pessoas que a lei identifica 

como responsáveis pela informação contida no 

prospeto, no que respeita à verificação e garan-

tia da sua suficiência.  

 

Para o efeito, procuraremos identificar, nos 

pontos seguintes, as competências e atribuições 

legais do revisor oficial de contas enquanto ór-

gão social (ponto 2), para depois analisar o regi-

me específico de responsabilidade pelo conteú-

do do prospeto (ponto 3). 

 

2. O revisor oficial de contas como órgão 

social 

 

I. No nosso ordenamento jur ídico o revisor  

oficial de contas é configurado como um órgão 

social, autónomo e distinto do órgão colegial de 

fiscalização (consoante o modelo de governo, 

conselho fiscal, comissão de auditoria ou conse-

lho geral e de supervisão, com uma comissão 

para as matérias financeiras), atuando ambos 

num plano de fiscalização da sociedade12, que 

se pretende que resulte reforçada com a existên-

cia de dois órgãos fiscalizadores, um de nature-

za colegial e com competências abrangentes e 

outro individual e com especiais conhecimentos 

técnicos, adicionalmente vinculado ao cumpri-

mento de deveres profissionais deontológicos. 

 

Através do estabelecimento deste regime de 

“controlo reforçado”, o legislador pretendeu 

garantir que a fiscalização contabilística da so-

ciedade era assegurada não só por um órgão 

colegial com competências alargadas de fiscali-

zação da atividade do órgão de gestão, mas ain-

da por alguém que, dotado de conhecimentos 

técnicos específicos e exercendo, profissional-

mente, uma função de interesse público13 – sob 

a alçada disciplinar da respetiva Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas (“OROC”)14 e da 

supervisão da CMVM15 –, não integre aquele 

órgão colegial e seja dotado de características 

de independência16. 

12- A existência de revisor oficial de contas autónomo é obrigatória para as sociedades que adotem os modelos anglo-saxónico ou germâni-
co (art. 278.º/1/b) e c) CSC) e para as que perfilhem o modelo latino e cumpram os requisitos do art. 413.º/2 CSC. O ROC será designado 
em Assembleia Geral, sob proposta apresentada pelo órgão de fiscalização colegial, para o desempenho de funções durante um mandato 
não superior a quatro anos (art. 446.º/1 CSC). No entanto, após esta designação, a sociedade deverá celebrar um contrato com o revisor 
oficial de contas, nos termos do artigo 53.º/1 dos Estatutos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 
7 de setembro (“EOROC”). Para mais desenvolvimentos sobre o âmbito desta relação contratual, v. Gabriela Figueiredo Dias, “Controlo 
de Contas e Responsabilidade dos ROC”, in Temas Societários, Colóquios n.º 2, Almedina, 2006, pp. 153 a 207, p. 162 e ss. 

13- Nos termos do art. 6.º/2 do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro (“RJSA”), 
só pode exercer funções de interesse público o revisor oficial de contas que se encontrar registado junto da CMVM. São consideradas 
funções de interesse público a auditoria às contas e outras funções em que a Lei exija a intervenção do revisor oficial de contas [art.2.º/i) 
RJSA e art. 41.º do EOROC]. Para o registo junto da CMVM é necessário que o revisor oficial de contas se inscreva previamente na Or-
dem dos Revisores Oficiais de Contas (art.10.º/1 RJSA e 147.º EOROC), sendo que só é admitido à inscrição na OROC quem, para além 
de realizar com aproveitamento os exames de admissão e o estágio profissional, possua grau académico adequado e apresente idoneidade e 
qualificação profissional adequada (art. 148.º EOROC). 

14- Artigo 92.º e seguintes EOROC. 

15- A partir de 1 de janeiro de 2016 os revisores oficiais de contas passaram também a estar sujeitos à supervisão da CMVM, nos termos 
do RJSA. 

16- À semelhança do que sucede com os demais órgãos sociais, o revisor oficial de contas é eleito em Assembleia Geral da sociedade. A 
proposta deve, porém, ser apresentada pelo órgão de fiscalização (art. 446.º/1 CSC), assim se procurando garantir o reforço da sua indepen-
dência face ao órgão de administração. 
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II. A figura do revisor  oficial de contas en-

quanto órgão de fiscalização é, assim, distinta 

da figura do auditor externo da sociedade. Se 

este último presta “apenas” um serviço de audi-

toria e certificação contabilística – em cumpri-

mento das exigências do art. 8.º –, aquele deve-

rá, em colaboração com os outros órgãos soci-

ais, exercer todas as funções que a lei lhe atri-

bui tendo em vista a prossecução do objeto da 

sociedade e o respetivo interesse social. E, no 

cotejo dessas funções, verificamos que as mes-

mas não se reduzem nem circunscrevem à sim-

ples certificação contabilística17. 

 

Desta forma, sendo o revisor oficial de contas e 

o auditor externo figuras jurídicas distintas e de 

diferente natureza (o primeiro é um órgão da 

sociedade, o segundo um prestador de servi-

ços), a circunstância de uma mesma pessoa 

cumular em si as duas funções não pode condu-

zir à circunscrição das suas responsabilidades 

àquelas que sejam inerentes a apenas uma de-

las, antes se devendo entender que da cumula-

ção deverá resultar a sujeição ao universo de 

deveres inerentes a cada uma das figuras. O 

revisor oficial de contas, órgão social, que cu-

mule as funções de auditor externo, não deixa 

de ser revisor oficial de contas nem de estar, 

por esse facto, sujeito aos deveres inerentes às 

duplas funções que desempenha. 

 

2.1 A função de controlo da informação 

financeira 

 

I. O revisor  oficial de contas deve emitir , 

anualmente, um documento de certificação le-

gal de contas (art. 451.º a 453.º CSC), devendo 

esta incluir uma declaração de acordo com a 

qual, na opinião do revisor, as contas do exercí-

cio dão uma imagem verdadeira e apropriada de 

acordo com a estrutura do relato financeiro, 

explicitando se as contas do exercício estão em 

conformidade com os requisitos legais aplicá-

veis (art. 451.º/3/c) CSC) e incluindo «um pare-

cer em que se indique se o relatório de gestão é 

ou não concordante com as contas do exercí-

cio, se o relatório de gestão foi elaborado de 

acordo com os requisitos legais aplicáveis e se, 

tendo em conta o conhecimento e a apreciação 

da empresa, identificou incorreções materiais 

no relatório de gestão, dando indicações quan-

to à natureza das mesmas» (451.º/3/e) CSC). 

Trata-se de uma competência técnica, com re-

flexos externos18, orientada para o controlo da 

conformidade da informação financeira prepa-

rada pelo órgão de administração. 

 

Em paralelo com a referida competência, e para 

efeitos do seu bom cumprimento, o revisor ofi-

cial de contas pode e deve (i) verificar a regula-

ridade dos livros, registos contabilísticos e do-

cumentos que lhe servem de suporte, (ii) verifi-

car a extensão da caixa e as existências de qual-

quer espécie dos bens ou valores pertencentes à 

sociedade ou por ela recebidos em garantia, 

depósito ou outro título; (iii) verificar a exati-

dão dos documentos de prestação de contas; e 

(iv) verificar se as políticas contabilísticas e os 

critérios valorimétricos adotados pela sociedade 

conduzem a uma correta avaliação do patrimó-

nio e dos resultados (art. 278.º/1/c), 420.º/1/c) a 

f) e 446.°/3 CSC). 

17- Neste sentido José Ferreira Gomes, Da administração à fiscalização das sociedades - A obrigação de vigilância dos órgãos da socie-
dade anónima, Almedina, 2015, pp. 383, 399 e 400. 

18- Porquanto tal certificação legal de contas há-de ser divulgada em conjunto com a informação financeira anual.  
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II. Por  forma a cumpr ir  as competências que 

a Lei atribui ao revisor oficial de contas, este 

encontra-se assim dotado de um conjunto de 

poderes-deveres19, através dos quais deverá 

desenvolver a sua atividade de monitorização 

do funcionamento da sociedade.  

 

Estes poderes-deveres, previstos no art 421.º 

CSC, consubstanciam-se em a) obter da admi-

nistração a documentação necessária ao seu 

exame e verificação, b) obter da administração 

informações e esclarecimentos sobre o anda-

mento dos negócios da sociedade, c) obter es-

clarecimentos de terceiros que negoceiem com 

a sociedade e d) assistir às reuniões da adminis-

tração sempre que entenda conveniente. 

 

Vemos assim que o legislador pretendeu, por 

um lado, colocar à disposição do revisor oficial 

de contas os meios necessários e adequados 

para que este desenvolva a sua atividade de mo-

nitorização do funcionamento da sociedade, 

dado que esta não seria possível sem que fosse 

garantido o correspondente acesso a toda a in-

formação e conhecimentos essenciais para a 

formação do juízo de conformidade legal e, por 

outro lado, identificar um conjunto de diligên-

cias que se espera sejam tomadas pelo revisor 

oficial de contas no âmbito da sua atividade de 

fiscalização. 

 

III. Além do exposto, é ainda de refer ir  a 

existência de normas e standards internacionais 

que concretizam o grau de diligência que os 

revisores oficiais de contas devem observar no 

âmbito da sua atividade de auditoria, destacan-

do-se:  

A. O parágrafo 7 da International Standards 

on Auditing (“ISA”) 200 – Objetivos 

Gerais do Auditor Independente e a 

Conduta de uma Auditoria de Acordo 

com as Normas Internacionais de Audi-

toria, segundo o qual “As ISAs exigem 

que o auditor exerça julgamento profis-

sional e mantenha cepticismo profissio-

nal em todo o planeamento e execução 

da auditoria e, entre outras coisas: 

Identifique e avalie os riscos de distor-

ção material, quer devido a fraude quer 

a erro, com base no conhecimento da 

entidade e do seu ambiente, incluindo o 

controlo interno da entida-

de” (sublinhado nosso); e 

 

B. O parágrafo 4 das Diretrizes de Revisão/

Auditoria 310 – Conhecimento do negó-

cio, estabelece que: «Ao efectuar uma 

revisão/auditoria das demonstrações 

financeiras, o revisor/auditor deve ter 

ou obter um conhecimento do negócio 

suficiente que o habilite a identificar e 

compreender os acontecimentos, as 

transacções e as práticas que, em seu 

julgamento, possam ter um efeito mate-

rialmente relevante sobre as demonstra-

ções financeiras, o exame às mesmas ou 

a certificação/relatório» (sublinhado 

nosso). O parágrafo 13 da mesma norma 

estabelece ainda que o conhecimento do 

negócio pode ser obtido através da con-

sulta de documentos produzidos pela 

entidade, como sejam as atas de reuni-

ões dos órgãos sociais. 

 

19- Assim Gabriela Figueiredo Dias, “Comentário ao artigo 421.º”, in Código das Sociedades Comerciais em Comentário, coord. Jorge 
Coutinho de Abreu, vol. VI, Almedina, 2013, pp. 639 a 644. 
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IV. Conclui-se assim que o legislador não tra-

tou apenas de colocar meios à disposição do 

revisor oficial de contas, antes dele exigindo, 

dado o elevado padrão de diligência profissio-

nal por que se deve pautar, o caráter de interes-

se público da sua atividade e o elevado grau de 

perícia técnica de que deverá estar dotado, que 

proceda a todos os exames e verificações razoá-

veis, devendo para tal solicitar a prestação de 

informação e o envio de documentação à admi-

nistração e/ou a terceiros, podendo até assistir 

às reuniões do conselho de administração. 

Um revisor oficial de contas que, adotando uma 

atitude passiva, se baste com as informações 

que a administração lhe faça chegar não estará a 

dar cumprimento ao dever de cuidado empre-

gando «elevados padrões de diligência profis-

sional» (64.º/2 CSC)20, nem exercerá uma fisca-

lização conscienciosa (art. 422.º/1/b) CSC), de 

acordo com os standards definidos internacio-

nalmente.  

 

2.2 O dever de vigilância 

 

I. No âmbito do cumprimento das suas fun-

ções, como órgão de fiscalização, o revisor ofi-

cial de contas está, entre nós desde 1996, legal-

mente vinculado ao cumprimento de um dever 

de vigilância. O art. 420.º-A/1 CSC prevê que o 

revisor oficial de contas deverá «comunicar, 

imediatamente, por carta registada, ao presi-

dente do conselho de administração ou do con-

selho de administração executivo os factos de 

que tenha conhecimento e que considere reve-

larem graves dificuldades na prossecução do 

objeto da sociedade». 

 

Daqui decorre que o revisor oficial de contas 

tem um dever de atuação interna – ainda no seio 

da sociedade –, comunicando ao órgão de admi-

nistração, por escrito, a existência de factos 

que, no seu juízo, revelem graves dificuldades 

na prossecução do objeto social. Face a essa 

comunicação, deve o presidente do órgão de 

administração, dentro do prazo de 30 dias, dar 

resposta ao revisor oficial de contas (art. 420.º-

A/2 CSC). 

 

Se a administração da sociedade não der uma 

resposta satisfatória nem adotar medidas que o 

revisor oficial de contas considere convenien-

tes, este deverá requerer a convocação de uma 

assembleia geral para que os acionistas apreci-

em e deliberem sobre os factos por este relata-

dos (art. 420.º-A/4 CSC). 

 

II. Este dever  foi introduzido no Código das 

Sociedades Comerciais pelo Decreto-Lei n.º 

257/96, de 31 de dezembro, sendo que no pre-

âmbulo deste diploma se pode ler que «[é] ao 

revisor oficial de contas que passa a ser atribu-

ída, em regra, a competência para a fiscaliza-

ção. Além disso, é-lhe atribuída uma nova com-

petência, que se traduz no poder de desencade-

ar procedimentos de alerta quando entenda que 

na prossecução do interesse da sociedade sur-

gem dificuldades que a ponham em causa. Es-

tes procedimentos são meramente internos e 

ocorrem dentro das estruturas sociais. Porém, 

sob outro ponto de vista, não poderão deixar de 

ser encarados como meios preliminares de avi-

so para que sejam tomadas medidas recupera-

doras da empresa» (sublinhado nosso). 

 

20- Sobre o grau de diligência exigido pelo legislador veja-se João Manuel Miranda Poças, A Responsabilidade Civil dos Membros de 
Órgãos de Fiscalização das Sociedades Anónimas – o Artigo 64º do Código das Sociedades Comerciais e a Business Judgment Rule, Uni-
versidade Católica Portuguesa, Faculdade de Direito, Escola do Porto, (policopiado), pp. 19 e 20: «Apesar das dificuldades que o preceito 
coloca, somos da opinião de que o legislador impôs um padrão de diligência mais exigente do que aquele estabelecido para os administra-
dores – o que para nós tem sentido, atendendo, desde logo, à importância da actividade de fiscalização no seio da sociedade como 
«guardiã do interesse social» (pois os fiscalizadores vão, desde logo, exercer o controlo sobre a actividade exercida pelos próprios admi-
nistradores, o que exige conhecimentos muito acima da média). Trata-se, portanto, de um padrão superior ao do «fiscalizador médio», 
sendo mais exigente no âmbito da apreciação da culpa».  
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Daqui decorre que o dever de vigilância21 foi 

configurado pelo legislador como um procedi-

mento de alerta, estabelecendo para tal as dili-

gências que o revisor oficial de contas deverá 

tomar. Caso este não cumpra esse dever, será 

solidariamente responsável com os membros do 

conselho de administração (art. 420.º-A/5 

CSC). 

 

Segundo se depreende de todos estes elementos, 

este regime é revelador da exigência de sujeição 

da atuação do revisor oficial de contas ao inte-

resse da sociedade, competindo-lhe alertar 

quando, no âmbito das suas funções, se depare 

com alguma situação que, no seu juízo, seja 

suscetível de fazer perigar a prossecução do seu 

objeto social. 

 

O art. 420.º-A assume-se assim como uma nor-

ma com «dupla funcionalidade: por um lado, 

estabelece ela mesma um dever (material, subs-

tancial) de vigilância da sociedade, para além 

do que genericamente resulta do dever de cui-

dado estabelecido no art. 64.º, 2; por outro la-

do, define um conjunto de atos ou procedimen-

tos a adotar em caso de identificação de pro-

blemas relevantes no âmbito da atividade de 

fiscalização, de modo a garantir sequência e 

consequências aos resultados dessa mesma ati-

vidade»22. 

3. O regime de responsabilidade pelo 

conteúdo do prospeto aplicável ao revi-

sor oficial de contas  

 

3.1 Âmbito da responsabilidade 

 

I. O art. 135.º/1 do Código dos Valores Mobi-

liários (“CódVM”) estabelece que «[o] prospec-

to deve conter informação completa, verdadei-

ra, actual, clara, objectiva e lícita, que permita 

aos destinatários formar juízos fundados sobre 

a oferta, os valores mobiliários que dela são 

objecto e os direitos que lhe são inerentes, so-

bre as características específicas, a situação 

patrimonial, económica e financeira e as previ-

sões relativas à evolução da actividade e dos 

resultados do emitente e de um eventual garan-

te.»23. 

 

O art. 137.º/2 CódVM estabelece que «[o] pros-

pecto de oferta pública de distribuição deve 

incluir também declarações efectuadas pelas 

pessoas que, nos termos do artigo 149.º, são 

responsáveis pelo seu conteúdo que atestem 

que, tanto quanto é do seu conhecimento, a in-

formação constante do prospecto está de acor-

do com os factos e de que não existem omissões 

susceptíveis de alterar o seu alcance». 

 

O art. 149.º CódVM estabelece que «[s]ão res-

ponsáveis pelos danos causados pela descon-

formidade do conteúdo do prospecto com o dis-

posto no artigo 135.º, salvo se provarem que 

agiram sem culpa: 

(…) 

21- Deve ter-se presente que, na vigência do anterior Código do Mercado de Valores Mobiliários – de 1991 a 2000 –, o âmbito de compe-
tências do revisor oficial de contas, tal como societariamente prevista, sofreu significativas alterações, que não foram, como não poderiam 
ter sido, incorporadas desde logo na legislação que precedeu a referida mutação. 

22- Gabriela Figueiredo Dias, “Comentário ao artigo 420.º-A”, in Código das Sociedades Comerciais em Comentário, coord. Jorge 
Coutinho de Abreu, vol. VI, Almedina, 2013, p. 631. Defendendo que o art. 420.º-A institui um novo procedimento e não um novo dever, 
na medida em que das normais competências do revisor oficial de contas já resulta o dever de vigilância, veja-se Tiago João Estêvão 
Marques, “Responsabilidade Civil dos Membros de Órgãos de Fiscalização das Sociedades Anónimas”, pp. 126 a 130. Este Autor avança 
ainda que «[o] que aqui está em causa é um dever de analisar os dados de que venha a ter conhecimento, avaliando se eles podem ou não 
pôr em causa a exploração da empresa, a prossecução do seu objeto social e, no caso de resposta afirmativa, o correspondente dever de o 
comunicar nos termos do procedimento já descrito», p. 129. 

23- Sobre a natureza do bem jurídico protegido por este regime veja-se Margarida Azevedo de Almeida, A responsabilidade civil por 
prospeto no direito dos valores mobiliários: O bem jurídico protegido, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2014, 
(policopiado). 
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f) Os titulares do órgão de fiscalização, as 

sociedades de revisores oficiais de contas, 

os revisores oficiais de contas e outras pes-

soas que tenham certificado ou, de qualquer 

outro modo, apreciado os documentos de 

prestação de contas em que o prospecto se 

baseia; 

(…) 

 

II. Significa isto, em suma, que o prospeto deve 

ser dotado de informação com elevado nível de 

qualidade – atento o propósito primário de fun-

damentar decisões de investimento – e, para o 

garantir, o legislador: 

 i) Impõe específicos deveres de diligên-

cia na sua elaboração (estabelecendo que a cul-

pa dos vários intervenientes é apreciada de 

acordo com elevados padrões de diligência pro-

fissional), e  

 ii) Associa-lhe um concreto regime de 

responsabilidade civil pelos prejuízos causados 

pela desconformidade do seu conteúdo com as 

exigências do art. 135.º CódVM, impondo-o a 

todos quantos tenham – ou devam ter –, inter-

venção na preparação do prospeto. 

 

Assim, compete às pessoas que o legislador 

identifica como responsáveis pela conformida-

de do conteúdo do prospeto com os requisitos 

de completude, veracidade, atualidade, clareza, 

objetividade e licitude, e com o propósito de 

que o mesmo permita aos destinatários formar 

juízos fundados sobre a oferta e sobre o emiten-

te (em particular, a sua «situação patrimonial, 

económica e financeira»), atestar que, tanto 

quanto é do seu conhecimento – em função do 

exercício das suas competências e atribuições, 

de acordo com elevados padrões de diligência 

profissional24 –, a informação constante do 

prospeto está de acordo com os factos por si 

conhecidos, não existindo omissões suscetíveis 

de alterar o seu alcance. 

 

As pessoas identificadas como responsáveis 

devem assim prover para que i) o conteúdo do 

prospeto não espelhe uma situação não coinci-

dente com a realidade que devem conhecer, e 

para que ii) o prospeto não deixe de incluir in-

formação que, devendo ser do seu conhecimen-

to, se repute essencial para que o juízo dos seus 

destinatários seja livre e esclarecido. 

 

Atenta a multiplicidade de pessoas identificadas 

como responsáveis pelo conteúdo do prospeto 

cumpre perceber como se reparte, entre elas, a 

exigibilidade de satisfação de eventuais danos 

que sejam causados pela desconformidade do 

prospeto com as exigências legais a que deve 

obediência o seu conteúdo. Em particular, inte-

ressa-nos por ora delimitar o âmbito da respon-

sabilidade do revisor oficial de contas que tenha 

sido eleito para o exercício de funções, enquan-

to órgão social. Para compreendermos o regime 

teremos, previamente, de conhecer o que esteve 

na origem e o que motivou o seu desenvolvi-

mento, em função das alterações que o mesmo 

conheceu ao longo do tempo. 

24- Não bastando aqui que, v.g., o órgão de fiscalização se limitea afirmar, numa posição de passividade, que nada chegou ao seu conheci-
mento que possa afetar o conteúdo da informação contida no prospeto, devendo, ao invés e no âmbito do exercício dos poderes-deveres que 
a lei lhe comete, promover, de forma ativa e diligente, a obtenção de todos os elementos de que necessite para efetuar a comprovação que a 
lei lhe exige, em conformidade com a responsabilidade que sobre si impende.  



175 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

3.2  Evolução do regime da responsabilidade 

pelo conteúdo do prospeto  

 

I. A responsabilidade pelo teor  do prospeto 

foi desenvolvida, desde os anos 1970, como 

consequência da prestação de informação defi-

ciente aos investidores no mercado de valores 

mobiliários, testando desde logo a aplicação das 

construções civilísticas relativas aos deveres pré

-contratuais de informação25. 

 

Visando assegurar uma adequada prestação de 

informação ao mercado, foram sucessivamente 

desenvolvidos deveres específicos de informa-

ção e, paralelamente, específicos regimes de 

responsabilidade pela violação de tais deveres. 

A responsabilidade pelo prospeto corresponde, 

portanto, à violação de um dever de informar, 

hoje legalmente estabelecido no Código dos 

Valores Mobiliários com vista à proteção dos 

investidores e, logo, do mercado26. 

 

Este enquadramento teleológico do dever de 

informação através do prospeto e da inerente 

responsabilidade27 permite limitar o risco de 

responsabilidade civil pelo prospeto àqueles 

que intervêm, de uma forma direta ou indireta, 

na preparação da operação de mercado (oferta 

e/ou admissão à negociação) e, logo, do prospe-

to28. Permite igualmente distinguir o círculo de 

beneficiários desta informação29 face àquelou-

tro da informação financeira que, nos termos do 

Código das Sociedades Comerciais e do Código 

do Registo Comercial, é levada ao conhecimen-

to de terceiros (relatório e contas anuais, depo-

sitados na Conservatória do Registo Comercial 

e disponíveis para consulta por qualquer inte-

ressado). 

 

II. O prospeto é um documento destinado a 

cumprir a função de informar os investidores, 

no âmbito de uma oferta pública de valores mo-

biliários ou de um pedido de admissão à nego-

ciação em mercado regulamentado. A decisão 

de investimento que venha por estes a ser toma-

da deve assentar em informação completa, ver-

dadeira, atual, clara, objetiva e lícita, que per-

mita aos destinatários formar juízos fundados 

sobre a oferta, os valores mobiliários que dela 

são objeto e os direitos que lhe são inerentes, 

sobre as características específicas, a situação 

patrimonial, económica e financeira e as previ-

sões relativas à evolução da atividade e dos re-

sultados do emitente e de um eventual garante 

(art. 135.º CódVM). 

 

Não obstante o princípio geral, consagrado no 

art. 485.º/1 do Código Civil, de que «[o]s sim-

ples conselhos, recomendações ou informações 

não responsabilizam quem os dá, ainda que 

haja negligência da sua parte», logo se prevê, 

no n.º 2 do mesmo artigo, que «[a] obrigação de 

indemnizar existe, porém, quando (…) havia o 

dever jurídico de dar (…) informação e se te-

nha procedido com negligência ou intenção de 

prejudicar, ou quando o procedimento do agen-

te constitua facto punível»30. 

25- Cfr. Rita Amaral Cabral – “A responsabilidade por prospecto e a responsabilidade pré-contratual: Anotação ao Acórdão do Tribunal 
Arbitral, de 31 de Março de 1993 (Ação proposta pelo Banco Mello contra o Banco Pinto e Sotto Mayor)”, in António Ferrer Correia et 
alia - A privatização da Sociedade Financeira Portuguesa regras sobre reprivatizações: Responsabilidade pelo prospecto, culpa in con-
trahendo, vícios ocultos das empresas reprivatizadas, Lisboa : Lex, 1995, p. 200 ss.  

26- Paulo Câmara, Manual de Direito dos valores mobiliários, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2011, pp. 717-718; Costa Pina, Dever de 
informação…, cit. pp. 191-192. 

27- Ibidem, p. 712-713. 

28- Pode afirmar-se que a delimitação do círculo de responsáveis pelo prospeto às pessoas previstas no artigo 149.º/1 Cód.VM traduz, 
numa primeira linha, uma técnica legal de limitação do risco. Cfr. Carlos Costa Pina, Dever de informação e responsabilidade pelo 
prospecto no mercado primário de valores mobiliários, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, pp. 190-191. O autor escreveu na vigência do 
Cód.MVM, mas as suas conclusões mantém-se inalteradas, para o que ora importa, perante o Cód.VM. 

29- Ibidem, p. 716-717. 

30- Cfr. Francisco Saraiva, “Independência e Responsabilidade Civil do Auditor Externo das Sociedades Cotadas”, Almedina, 2015, 
pág. 79. 
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Assim, se não existisse um regime especial de 

responsabilidade pela informação a prestar 

através do prospeto, sempre haveria que afir-

mar o dever de indemnizar por violação do re-

ferido dever, competindo ao investidor alegada-

mente lesado demonstrar ter incorrido num da-

no, decorrente da desconformidade do conteúdo 

do prospeto com as supracitadas exigências le-

gais, ficando tal circunstância a dever-se a uma 

atuação culposa de determinada pessoa, sobre 

quem incidia o dever jurídico de informar. 

Competiria assim ao lesado, nos termos gerais, 

alegar e provar os requisitos da responsabilida-

de civil extracontratual. 

 

De resto, sendo potencialmente vários os res-

ponsáveis, deveria o lesado demandá-los a to-

dos, individualmente, pois cada um apenas res-

ponderia na medida da sua responsabilidade. 

 

III. Atentas as dificuldades e r iscos inerentes 

quer ao regime da responsabilidade conjunta, 

quer à necessidade de realização de prova da 

culpa do agente sobre quem, incidindo o dever 

de informar, venha a recair uma pretensão in-

demnizatória – tanto que, sendo várias as pesso-

as com intervenção no processo de elaboração e 

revisão do prospeto, na generalidade dos casos 

o investidor não conseguirá demonstrar quem é 

responsável por que parte –, foi estabelecido 

pelo legislador um regime especial de responsa-

bilidade pela desconformidade do conteúdo do 

prospeto, assente num conjunto de elementos 

que visam, precisamente, dotar o investidor de 

mecanismos acrescidos de tutela da sua posição 

jurídica, facilitando o ressarcimento dos danos 

por si incorridos com base na prestação de in-

formação deficiente em prospeto. 

 

O regime especial a que nos referimos, constan-

te, hoje, do art. 149.º e ss. CódVM, assenta na: 

 

1. Identificação expressa das pessoas que, de-

vendo ter intervenção na preparação de oferta 

pública (ou pedido de admissão à negociação) e 

elaboração ou revisão do prospeto ou de infor-

mação que neste é replicada ou inserida por 

remissão, o legislador considera responsáveis 

pelo seu conteúdo (alíneas do art.149.º/1 Có-

dVM), 

 

2. Presunção de culpa31 dos agentes (art. 

149.º/1 CódVM), apreciada de acordo com ele-

vados padrões de diligência profissional 

(149.º/2 CódVM) e 

 

3. Regra da solidariedade passiva em caso de 

pluralidade de responsáveis (art. 151.º/1 Có-

dVM), a que acresce a responsabilidade objeti-

va do oferente ou emitente (art. 150.º CódVM). 

31- Defendendo que o art. 149.º/1 estabelece mais do que a presunção de culpa do agente veja-se Margarida Azevedo de Almeida, A 
responsabilidade civil por prospeto no direito dos valores mobiliários: O bem jurídico protegido, pp. 439 e 440: «[o] art. 149º/1 CVM 
estabelece uma presunção de culpa, mas parece-nos ter um âmbito mais alargado, aí se podendo incluir não só a presunção de culpa, mas 
também as presunções de ilicitude e de nexo de causalidade. Como referimos, sendo ratio do dever de publicar as informações que devem 
constar do prospeto e dos deveres de correção que sobre ele impendem, possibilitar uma regular formação de preços, uma vez 
demonstrada a essencialidade do facto deficientemente retratado no prospeto ou da omissão na avaliação de um investidor racional, 
deverá decorrer não só uma presunção de contrariedade à ordem jurídica, como também uma presunção de que o vício do prospeto foi 
causa da diminuição do preço após a correção do prospeto, e, consequentemente, de uma irregular formação de preços». 
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IV. Na passagem para o atual Código dos 

Valores Mobiliários, o legislador, que já antes 

conhecia um regime de responsabilidade pelo 

conteúdo do prospeto (art. 160.º e ss. do Códi-

go do Mercado de Valores Mobiliários 

[“CódMVM”]), imprimiu-lhe uma diferença 

observável em termos objetivos. Se naquele 

âmbito identificava, a priori, as partes do pros-

peto pelas quais cada um dos agentes era res-

ponsável32, em conexão com causas de exclusão 

da responsabilidade33, neste, através de uma 

diferente técnica legislativa veio estabelecer 

que o único modo de afastar a responsabilidade 

pelo conteúdo do prospeto assenta na prova de 

atuação não culposa. Como se refere no art. 

149.º/1, in fine, as pessoas identificadas nas 

várias alíneas «[s]ão responsáveis pelos danos 

causados pela desconformidade do conteúdo do 

prospecto com o disposto no artigo 135.º, salvo 

se provarem que agiram sem culpa») 

(sublinhado nosso). 

 

A diferença entre os dois regimes é relevante, 

tornando o atual teoricamente mais garantístico 

para os investidores. Ao abrigo do anterior Có-

digo, o revisor oficial de contas poderia facil-

mente afastar a sua responsabilidade invocando, 

simplesmente, que a deficiência do conteúdo do 

prospeto afeta parte que por si não foi elabora-

da, aprovada, certificada ou verificada, ou que a 

parte viciada não se baseia em documentos, 

estudos ou avaliações que por si tenham sido 

elaborados, verificados, certificados ou aprova-

dos (art. 160.º/3 CódMVM). Podia ainda eximir

-se a qualquer responsabilidade demonstrando 

que o vício do prospeto resulta de utilização 

deturpada, e por si não consentida, da informa-

ção contida nos elementos por si elaborados 

(art. 160.º/4 CódMVM). 

 

Ao abrigo do atual Código, diferentemente, a 

única circunstância que poderá afastar a respon-

sabilidade do revisor oficial de contas (ou de 

qualquer outra pessoa identificada como res-

ponsável) é a demonstração de que o vício não 

pode ser imputado a uma sua atuação, por ação 

ou omissão, culposa. 

 

É no contexto da demonstração de atuação não 

culposa que relevará o âmbito das funções e 

competências legalmente atribuídas ao revisor 

oficial de contas, por exemplo para demonstrar 

que a parte viciada extravasa o âmbito de com-

petências daquele, não lhe sendo exigível que 

detetasse o erro34. 

32- Note-se, de resto, que a mera identificação, como responsáveis, dos «membros do conselho fiscal, ou órgão equiparado, da entidade 
emitente, e bem assim os revisores oficiais de contas ao seu serviço, que tenham aprovado ou certificado as contas em que o prospeto se 
baseie» não limitava a sua responsabilidade aos elementos incluídos no prospeto que tenham aprovado ou certificado, servindo, somente, 
como critério de identificação de sujeitos a quem era associado um concreto regime de responsabilidade (à semelhança, de resto, do que 
continua a suceder hoje, nas várias alíneas do art. 149.º/1 [note-se a diferença relevante que existe entre as afirmações de que “é responsá-
vel o ROC que certificou as contas” e “é responsável o ROC porque certificou as contas e pelas contas por si certificadas”]). Tanto assim 
era que o n.º 3 desse mesmo artigo 160.º vinha esclarecer que os membros do conselho fiscal, ou órgão equiparado, da entidade emitente, e 
bem assim os revisores oficiais de contas ao seu serviço «…são apenas responsáveis pela parte do conteúdo do prospecto que elabora-
ram, aprovaram, certificaram, verificaram, ou que se baseie em documentos, estudos ou avaliações que tenham elaborado, verificado, 
certificado ou aprovado», assim introduzindo um âmbito objetivo de circunscrição da sua responsabilidade: aqueles, que tendo aprovado 
ou certificado as contas em que o prospeto se baseie, eram apenas responsáveis pela parte do conteúdo do prospeto que elaboraram, 
aprovaram, certificaram, verificaram, ou que se baseie em documentos, estudos ou avaliações que tenham elaborado, verificado, certifica-
do ou aprovado. 

Tenha-se ainda em consideração que a sua responsabilidade se limitava ao teor dos documentos por si produzidos, tanto que uma incorreta 
transcrição dos mesmos no prospeto não lhes poderia ser assacada (art. 160.º/4). Resulta daqui que os membros dos referidos órgãos não 
tinham, em rigor, responsabilidade pela conformidade do conteúdo do prospeto – não tendo o dever de confirmar que os documentos por si 
produzidos tinham sido corretamente transcritos no prospeto –, mas apenas responsabilidade pelo teor dos documentos que tivessem produ-
zido, desde que corretamente transcritos no prospeto.   

33- V. art. 160.º, números 2, 3, 4, 5, 6 e 7.  

34- Como refere Francisco Saraiva, “Independência e Responsabilidade Civil do Auditor Externo…” , cit., p. 79, «[a]ssim, se a informa-
ção incluída no prospecto não for completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, os auditores serão responsáveis pelos prejuízos 
causados aos destinatários do mesmo, se não conseguirem provar que agiram sem culpa (cfr. artigo 149.º, n.º 1, e artigo 135.º, ambos do 
CVM), devendo esta ser apreciada de acordo com elevados padrões de diligência profissional (cfr. art. 149.º, n.º 2 do CVM)». Também 
neste sentido José Ferreira Gomes, “A Responsabilidade Civil dos Auditores”, in Código das Sociedades Comerciais e Governo das Soci-
edades, Almedina, 2008, pp. 383 a 387. 
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Também no campo das omissões o revisor ofi-

cial de contas será responsável sempre que seja 

detetada alguma informação deficiente – cons-

tante do prospeto ou que, sendo omissa, dele 

devesse constar –, que teria sido corrigida se o 

revisor oficial de contas, atuando de acordo 

com elevados padrões de diligência profissional 

(critério da culpa levíssima35), tivesse exercido 

pontualmente as suas funções36. 

 

A prova de não atuação culposa constitui, as-

sim, o único meio de afastar a responsabilidade. 

O revisor oficial de contas pode até procurar 

invocar que o vício não resulta, diretamente, da 

certificação legal de contas ou dos documentos 

que lhe  serviram de suporte, mas, atento o seu 

dever de vigilância, apenas se eximirá de res-

ponsabilidade se conseguir demonstrar que o 

vício se encontrava de tal forma dissimulado 

que não era suscetível de ser detetado por um 

revisor oficial de contas atuando de acordo com 

elevados padrões de diligência profissional37. 

 

V. A esta luz, afigura-se hoje igualmente rele-

vante determinar o âmbito de atribuições e 

competências do revisor oficial de contas, não 

já para colocar tudo o que a exceda ao abrigo de 

qualquer invocação de responsabilidade, mas 

para delimitar ab initio as matérias relativamen-

te às quais o revisor oficial de contas poderá ter 

facilidade em demonstrar a sua atuação não 

culposa. 

35- Luís Menezes Leitão, “A responsabilidade civil do auditor de uma sociedade cotada”, in http://www.oa.pt/C onteudos/Artigos/
detalhe_artigo.aspx?idsc=44561&ida=44632. 

36- Já no regime do Cód.MVM se previa que não incorria em responsabilidade aquele que provasse que «tendo-se apercebido por si pró-
prio ou de qualquer outra forma, após a data da publicação do prospecto e até à data do encerramento da subscrição, da insuficiência ou 
falta de veracidade, objectividade ou actualidade da informação publicada, imediatamente providenciou, em tudo quanto de si dependia, 
nomeadamente através da comunicação do facto à CMVM e à entidade emitente, para que a informação fosse completada, corrigida ou 
actualizada e levada, nesses termos, ao conhecimento dos investidores» (art. 163.º/2/d) Cód.MVM).  

Imagine-se que chega ao conhecimento do ROC a informação de que determinados títulos de dívida, em que a sociedade de que é revisor 
tinha investido significativa parte da sua tesouraria, não virão a ser integralmente reembolsados, em virtude de uma iminente insolvência da 
entidade emitente. Admitindo que o referido incumprimento pode gerar dificuldades de liquidez e, no limite, implicar graves dificuldades 
na prossecução do objeto da sociedade que os subscreveu (e até a impossibilidade de esta honrar os seus próprios compromissos para com 
credores da sociedade), poderá o ROC deixar de o alertar, no âmbito do conteúdo de um prospeto a divulgar pela sociedade, destinado a ir 
junto do público captar fundos reembolsáveis? Atendendo ao impacto potencial que tal circunstância tem na situação patrimonial, económi-
ca e financeira e as previsões relativas à evolução da actividade e dos resultados do emitente, um prospeto só poderá considerar-se como 
contendo informação completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita (art. 135.º) se alertar para esta circunstância e para o risco que lhe 
está inerente. Não o fazendo, e verificando-se que um investidor vem a incorrer em prejuízos decorrentes da concretização daquele risco, 
poderá ser demandado o ROC que, conhecendo os elementos que estão na sua origem, tenha ainda assim declarado no prospeto que, tanto 
quanto é do seu conhecimento, a informação constante do prospeto está de acordo com os factos e de que não existem omissões suscetíveis 
de alterar o seu alcance. 

37- A responsabilidade dos Revisores Oficiais de Contas resulta diretamente da lei, não carecendo, como tal, de qualquer ato de aceitação 
de responsabilidade pelo prospeto. Daí que um ROC diligente não possa alhear-se do processo de elaboração e aprovação de prospeto, sob 
pena de lhe poder vir a ser assacada responsabilidade por alguma desconformidade que, recaindo no âmbito das suas competências, o mes-
mo devesse ter identificado previamente. Atenta a exigência de aposição de declaração no prospeto, refletindo que «tanto quanto é do seu 
conhecimento, a informação constante do prospecto está de acordo com os factos e de que não existem omissões susceptíveis de alterar o 
seu alcance», o ROC está necessariamente dentro do âmbito de pessoas responsáveis, senão pela elaboração, pelo menos pela supervisão 
do processo de elaboração de prospeto. 

Tão pouco poderá o ROC invocar desconhecimento do teor do prospeto – ainda que a sua elaboração tenha sido preparada pelo órgão de 
administração em segredo, sem que dos sucessivos projetos lhe tenha sido dado conhecimento – pois que, no limite, estará sempre ao seu 
alcance conhecer, dada a divulgação pública, a versão aprovada do prospeto. Perante tal cenário – que teríamos de considerar como patoló-
gico, por não ser crível que um qualquer órgão de administração deixe à margem da elaboração de um prospeto alguém que, integrado na 
estrutura orgânica da sociedade, é também identificado pela lei como (co)responsável pelo seu conteúdo (e a quem é exigível que emita a 
declaração supra transcrita) –, restaria ao ROC, atuando de forma diligente, analisar cuidadosamente o teor do prospeto e verificar, ainda 
que a posteriori, se «tanto quanto é do seu conhecimento, a informação constante do prospecto está de acordo com os factos e de que não 
existem omissões susceptíveis de alterar o seu alcance». Não sendo esse o caso, haveria de tal facto ser comunicado à CMVM para que se 
ponderasse a suspensão da oferta («[a] CMVM deve proceder à suspensão da oferta quando verifique alguma ilegalidade ou violação de 
regulamento sanáveis» (art. 133.º/1)) ou para exigir a divulgação de adenda ao prospeto («[s]e, entre a data de aprovação do prospeto e o 
fim do prazo da oferta ou, quando for o caso, a data da admissão à negociação dos valores mobiliários, consoante o que ocorrer em últi-
mo lugar, for detetada alguma deficiência no prospeto ou ocorrer qualquer facto novo ou se tomar conhecimento de qualquer facto ante-
rior não considerado no prospeto, que sejam relevantes para a decisão dos destinatários, deve ser imediatamente requerida à CMVM a 
aprovação de adenda ou retificação ao prospeto.» (art. 142.º/1)). Na ausência de qualquer atuação neste sentido, deverão os destinatários 
do prospeto poder legitimamente entender não haver qualquer aspeto com o qual o ROC não se sinta confortável em validar. 

http://www.oa.pt/C%20onteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idsc=44561&ida=44632
http://www.oa.pt/C%20onteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idsc=44561&ida=44632
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Cumprirá assim ter presente o conjunto dos de-

veres legais que impendem sobre o revisor ofi-

cial de contas (identificados supra), para evitar 

demandar um revisor oficial de contas por um 

lapso na divulgação de informações que extra-

vasam o âmbito das  suas competências – por 

exemplo, por um qualquer lapso na divulgação 

de uma notação de risco, na identificação dos 

administradores, na identificação de um Código 

ISIN, na descrição do regime fiscal aplicável 

(etc.) –, pois em tais circunstâncias ser-lhe-á 

relativamente fácil afastar a sua responsabilida-

de, invocando meramente que, em função do 

conjunto de deveres que para si resultam das 

fontes legais aplicáveis, e em função de uma 

sua atuação com a máxima diligência, não ti-

nha, nem lhe era exigível que tivesse, conheci-

mento da circunstância que motiva o erro ou 

deficiência do prospeto38. 

 

Há de assim concluir-se que, no que respeita 

aos titulares do órgão de fiscalização, às socie-

dades de revisores oficiais de contas e aos revi-

sores oficiais de contas, a sua responsabilidade 

pelo prospeto deve ser enquadrada como cor-

respetiva das suas específicas obrigações de 

vigilância, nos termos das quais devem assegu-

rar que a informação prestada pela administra-

ção obedece aos critérios legais mobiliários39. 

 

Ainda que não lhes possa ser assacado um de-

ver de informar, de forma direta, através do 

prospeto – não lhes competindo, desde logo, a 

tarefa da sua redação –, sempre lhes competirá, 

por via indireta e de acordo com o procedimen-

to interno de interação entre os vários órgãos 

sociais competentes, rever a informação cons-

tante do prospeto e emitir um juízo (refletido na 

declaração a incluir no prospeto, como exigido 

pelo art. 137.º CódVM) quanto o facto de o seu 

teor estar de acordo com os factos que o revisor 

oficial de contas conhece e, em conformidade 

com estes, de não existirem omissões suscetí-

veis de alterar o seu alcance40. 

38- O mesmo sucede, por exemplo, no que respeita ao âmbito da responsabilidade do intermediário financeiro, encarregado do serviço de 
assistência à oferta (arts. 149.º/1/g, 113.º e 337.º, todos do Cód.VM). Competindo-lhe, entre outras, a elaboração do prospeto (art. 337.º/2/a 
Cód.VM), poderá ser-lhe assacada responsabilidade por informações retiradas de documentos preparados por terceiros (mesmo que incluí-
dos em documentos de prestação de contas), se os mesmos não forem por si devidamente transcritos no prospeto. Pense-se, por exemplo, 
num lapso na transcrição para o prospeto de uma qualquer fórmula de cálculo contida em relatório de auditor. Mas se o vício do prospeto 
resultar já de erro intrínseco à formula de cálculo utilizada pelo auditor, sendo esta devidamente transcrita no prospeto pelo intermediário 
financeiro, deverá a responsabilidade pela mesma ser imputada já não ao intermediário mas ao auditor, tão somente porque a atuação cul-
posa estará neste segundo e já não no primeiro (contanto que tenha diligentemente transcrito a fórmula de cálculo, cujos pressupostos não 
lhe compete questionar). 

39- Como refere Carneiro da Frada, Direito Civil, responsabilidade civil: o método do caso, Almedina, 2010, reimpressão Pág. 114, «a 
pluralidade de responsáveis significa a instituição de um sistema de controlo múltiplo do conteúdo do prospecto para protecção do inves-
tidor. Claro que só é “totalmente” responsável o emitente ou oferente; os demais apenas o são no âmbito dos deveres específicos que lhe 
estão assinalados de acordo com o recorte funcional do seu desempenho. A especialização inerente à diferenciação significa também uma 
resresponsabilização por aquilo que não cabe a um sujeito fazer». 

40- Ainda na vigência do Código de Mercado de Valores Mobiliários referia Amadeu José Ferreira, Direito dos Valores Mobiliários, 
Sumários das lições dadas ao 5º ano, menções de ciências jurídicas e ciências jurídico-económicas, no ano lectivo de 1997/98, 1º e 2º 
semestre, AAFDL, Lisboa, 1997, p. 376: «Por essas razões, parece não ser relevante que não se estabeleça vínculo contratual entre estas 
pessoas e os investidores (o mesmo valendo para outras que são referidas em distintas alíneas do art. 160.º/1). Se tais pessoas contem que 
o seu nome apareça no prospecto, se dão a cara, devem ter consciência que tal facto pode ser essencial a que os investidores tomem deter-
minada decisão». 
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VI. A Diretiva 2003/71/CE do Par lamento e 

do Conselho de 3 de novembro (“Diretiva dos 

Prospetos”), no seu art. 6.º/1, dispõe que «[o]s 

Estados-Membros devem assegurar que a res-

ponsabilidade pela informação prestada num 

prospeto incumba, pelo menos, ao emitente ou 

aos seus órgãos de administração, direção ou 

fiscalização, ao oferente, à pessoa que solicita 

a admissão à negociação num mercado regula-

mentado ou ao garante, consoante o caso». 

 

Como se antevê, a Diretiva deu uma grande 

margem aos Estados-Membros para definirem 

os responsáveis pelo prospeto, exigindo apenas 

que, no mínimo, sejam responsáveis o emitente, 

o oferente, a pessoa que solicita a admissão ou 

o garante, se aplicável. Daqui resulta que a res-

ponsabilização direta dos responsáveis pelos 

órgãos sociais do emitente não é obrigatória, 

nos termos da Diretiva. Isto não quer dizer que 

estes não respondem pelo conteúdo do prospe-

to, mas apenas que quem deve responder em 

primeira linha perante os investidores é o emi-

tente. Este poderá, num segundo momento, 

exercer o direito de regresso relativamente aos 

membros dos seus órgãos sociais que foram 

responsáveis pela elaboração e revisão do pros-

peto e da documentação em que este se baseia. 

 

No entanto, existem ordenamentos jurídicos em 

que, tal como no caso português, o legislador 

nacional optou por elencar expressamente os 

membros dos órgãos de administração e fiscali-

zação do emitente como responsáveis pelo 

prospeto41, adicionando-os ao emitente/oferente 

e criando, assim, um regime tendencialmente 

mais garantístico, assente na multiplicidade de 

potenciais responsáveis, na presunção de culpa 

da sua conduta (ativa ou omissiva) (art. 149.º/1) 

– com a inversão operada no ónus da prova42, 

obrigando aqueles a demonstrar não lhes poder 

ser imputado o vício no conteúdo do prospeto – 

e na regra da solidariedade passiva em caso de 

pluralidade de responsáveis (art. 151.º/1). 

41- Foi esta a opção seguida nos seguintes Estados-membros: Áustria, Bélgica, Chipre, Estónia, França, Grécia, Islândia, Lituânia, Eslová-
quia, Eslovénia e Suécia. Para maiores desenvolvimentos veja-se ESMA Report on the Comparison of liability regimes in Member States 
in relation to the Prospectus Directive, disponível https://www.esma.europa.eu/content/Comparison-liability-regimes-Member-States-
relation-Prospectus-Directive. 

42- Cfr. Francisco Saraiva, “Independência e Responsabilidade Civil do Auditor Externo…”, ob. ant. cit., pág. 79, 

https://www.esma.europa.eu/content/Comparison-liability-regimes-Member-States-relation-Prospectus-Directive
https://www.esma.europa.eu/content/Comparison-liability-regimes-Member-States-relation-Prospectus-Directive
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VII. No ordenamento jur ídico francês, que 

alguns Autores apontam como tendo servido de 

inspiração ao nosso legislador para a imposição 

de um dever vigilância do revisor oficial de 

contas43, o tema da responsabilidade encontra-

se prevista no Règlement général de l’AMF, 

que, no seu artigo 212-15, parágrafo I, determi-

na que o ROC44 deverá pronunciar-se sobre a 

regularidade, sinceridade e imagem fiel das 

contas anuais ou intercalares, objeto de audito-

ria ou revisão limitada, e que sejam incluídos 

num prospeto, documento de registo, ou, se for 

o caso, nas respetivas adendas ou correções45. 

 

Além disso, dispõe o mesmo artigo – parágra-

fos II e III –, que, caso se trate de um prospeto 

de oferta pública ou de admissão à negociação 

de ações, o revisor oficial de  contas deverá 

examinar toda a informação que consta no pros-

peto, documento de registo e respetivas aden-

das ou correções, efetuando tal exame de acor-

do com as normas técnicas definidas pela Com-

pagnie Nationale des Commissaires aux Comp-

tes, na sequência do qual o revisor oficial de 

contas deve enviar ao emitente uma «lettre de 

fin de travaux sur le prospectus», onde informe 

sobre os resultados do seu exame e onde inclua 

eventuais observações a ser tomadas em consi-

deração pelo emitente/oferente. Este terá de 

enviar cópia dessa carta à AMF, para que a 

mesma seja tomada em consideração no âmbito 

do procedimento de aprovação do prospeto.  

 

 

 

4. Síntese conclusiva 

 

I. Face ao exposto, dadas as disposições 

quanto aos responsáveis pela informação conti-

da no prospeto e as competências de fiscaliza-

ção atribuídas pela Lei ao revisor oficial de 

contas, não pode este restringir a sua responsa-

bilidade apenas e só ao relatório de auditoria ou 

certificação legal de contas que emite anual-

mente, consoante acumule funções de revisor 

oficial de contas (órgão social) e auditor exter-

no, como se estivesse em causa apenas a sua 

atuação enquanto auditor externo. Limitar a 

responsabilidade do revisor oficial de contas ao 

teor da informação financeira que aprecia como 

auditor externo, implica desconsiderar os pode-

res-deveres que sobre esta também impendem 

enquanto órgão social do emitente dos valores 

mobiliários objeto do prospeto e aos quais o 

legislador mobiliário associa um específico re-

gime de responsabilidade, para efeitos de prote-

ção da posição jurídica dos investidores. 

 

Nessa medida, a redação da declaração de res-

ponsabilidade a inserir no prospeto, em respeito 

pelo art. 137.º CódVM, não pode limitar a res-

ponsabilidade das pessoas identificadas nas vá-

rias alíneas do art. 149.º/1 CódVM, para além 

da limitação que pode resultar da demonstração 

de atuação não culposa. Em particular, não po-

de resultar da referida declaração, ainda que de 

modo implícito, que o revisor oficial de contas 

não é responsável senão pelo relatório de audi-

toria que, enquanto auditor externo (qualidade 

que cumula com a de órgão social), emitiu ten-

do por base a informação financeira anual. 

43- Neste sentido Gabriela Figueiredo Dias, “Comentário ao artigo 420.º-A”, in Código das Sociedades Comerciais em Comentário, 
coord. Jorge Coutinho de Abreu, vol. VI, Almedina, 2013, p. 630 e 631: «Em qualquer dos casos está-se perante um dever de alerta, possi-
velmente inspirado, ao tempo desta alteração legislativa, na figura e nos deveres dos commissaires aux comptes no direito francês, onde 
tal dever foi introduzido, em 1984, como um mecanismo destinado a desencadear um procedimento de alerta dos responsáveis pela admi-
nistração e gestão da sociedade, bem como, no limite, dos próprios sócios, sempre que seja detetada uma situação preocupante, suscetível 
de pôr em risco o normal exercício e fim da sociedade». 

44- Na versão em francês aparece a expressão «contrôleurs légaux des comptes», ou seja quem efetue o controlo legal das contas, como 
vimos, face ao direito societário português esse controlo é efetuado pelo Revisor Oficial de Contas. Além disso, na versão em inglês o 
mesmo termo foi traduzido para «statutory auditor». 

45- Ver original em francês (disponível em http://www.amf-france.org/Reglementation/Reglement-general-et-instructions/Reglement-
general-en-vigueur/Reglement-general.html?category=Livre+II+  +%C3%89metteurs+et+information+financi%C3%A8re&currentLiv 
reRG=2) onde se pode ler: «Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes 
annuels, consolidés, ou intermédiaires qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un 
document de référence ou, le cas échéant, dans leurs actualisations ou leurs rectifications. Lorsque les comptes intermédiaires sont résu-
més, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable». 
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II. Parece assim claro que a responsabilidade 

pelo conteúdo do prospeto – atento o dever de 

informar – não pode deixar de se enquadrar à 

luz das informações de que, no estrito âmbito 

das competências e atribuições que lhe são le-

galmente cometidas, disponham ou devam dis-

por (de acordo com o exercício das suas compe-

tências em cumprimento de elevados padrões 

de diligência profissional) as pessoas identifi-

cadas pelo legislador no art. 149.º CódVM. 

 

Compete-lhes, assim e tão simplesmente, anali-

sar com a máxima diligência o conteúdo do 

projeto de prospeto e confirmar se, em virtude 

dos elementos e informações que, atento o âm-

bito das suas funções, sejam (ou devam ser) do 

seu conhecimento: 

 

i) O mesmo contém todas as informações 

relevantes para a decisão a tomar 

pelos investidores; 

ii) Do mesmo não se encontram omissas 

informações que seriam também 

relevantes para a referida decisão 

de investimento.  

E ainda que se entendesse que «não há base 

normativa para imputar ao revisor específicos 

deveres de exame e de verificação dirigidos à 

identificação de “factos que considere revela-

rem graves dificuldades na prossecução do ob-

jecto da sociedade”46», e que, portanto, a sua 

atuação nesse âmbito deve necessariamente ser 

motivada por informação que chegue ao seu 

conhecimento – ainda que este não tenha o de-

ver de a procurar, ativamente47 – tal não obsta a 

que seja por este emitida a declaração associada 

à responsabilidade pelo conteúdo do prospeto, 

que se limita, como antes se referiu, à confor-

midade do conteúdo do prospeto com a infor-

mação que seja do seu conhecimento. 

 

Para que um prospeto possa ser aprovado pela 

CMVM, revela-se assim exigível que o revisor 

oficial de contas, como qualquer outra pessoa 

responsável pela informação constante do pros-

peto, esteja em condições de declarar que, tanto 

quanto é do seu conhecimento – em função dos 

elementos informativos de que dispõe –, a in-

formação constante do prospeto está de acordo 

com os factos e de que não existem omissões 

suscetíveis de alterar o seu alcance. 

46- José Ferreira Gomes, “Da administração à fiscalização das sociedades - A obrigação de vigilância dos órgãos da sociedade anóni-
ma”, Almedina, 2015 pág. 410. 

47- Afirmação, no mínimo, discutível, pois a passividade no acesso a informações tão relevantes para o cumprimento do seu “dever de 
vigilância” parece não se coadunar com o dever, que sobre os titulares de órgãos sociais com funções de fiscalização impende, de observa-
rem «…deveres de cuidado, empregando para o efeito elevados padrões de diligência profissional e deveres de lealdade, no interesse da 
sociedade» (art. 64.º/2 CSC). 
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Contraordenações dos Auditores:  
O Novo Mapa Legal 

 
 
Helena Magalhães Bolina* 

 

1. Introdução 

 

O presente texto pretende organizar e apresen-

tar as consequências contraordenacionais para 

os revisores oficiais de contas (adiante ROCs) e 

auditores decorrentes da violação das normas 

que regulam a sua atividade, no exercício das 

suas funções públicas. 

 

Estas consequências podem existir ao nível da 

responsabilidade civil, contraordenacional, cri-

minal e disciplinar. Situações haverá em que os 

mesmos factos praticados pelos ROCs consubs-

tanciam a violação de normas de que decorre 

diferentes tipos de responsabilidade. Em outros 

casos, apenas um dos tipos de responsabilidade 

se aplica. 

 

O exercício da atividade dos ROCs e auditores 

pode dar origem a responsabilidade contraorde-

nacional, quer pela violação de normas gerais, 

quer pela violação de normas que lhes são espe-

cificamente dirigidas. As primeiras não se en-

contram especialmente desenhadas para estes 

profissionais mas abarcam também o exercício 

da sua atividade. Disso é exemplo o artigo 7.º 

do Código de Valores Mobiliários relativamen-

te à qualidade de informação. As normas espe-

cificamente dirigidas a auditores contemplam 

deveres de que estes são os únicos destinatários. 

O presente texto centrar-se-á essencialmente no 

desenho do mapa legal da responsabilidade 

contraordenacional decorrente da violação deste 

último conjunto de deveres: aqueles que têm os 

ROCs e auditores como destinatários específi-

cos, incidindo sobre o novo enquadramento 

jurídico da supervisão e do regime sancionató-

rio da atividade de auditoria constante da Lei 

n.º 148/2015, de 9 de setembro (adiante RJSA), 

do Regulamento (UE) n.º 537/2014 e da Lei n.º 

140/2015, de 7 de setembro (Estatuto da 

OROC, adiante EOROC). 

 

2. Regulação, interesse público  

e deveres dos auditores 

 

A atividade dos revisores oficiais de contas é, 

como outras, uma profissão regulada, cuja ra-

zão de ser assenta na necessidade de tutela da 

confiança na prestação dessa atividade. O exer-

cício da atividade obriga à inscrição numa or-

dem profissional que é regida pelo seu estatuto 

(EOROC) mas a violação das normas dele 

constantes não tem, como se verá, apenas con-

sequências de natureza disciplinar, sendo tam-

bém relevantes para a questão do enquadramen-

to contraordenacional.  

 

Os ROCs desempenham uma função de interes-

se público proclamada logo no primeiro consi-

derando do Regulamento (UE) n.º 537/2014 

onde essa função é associada à tutela da  

* - Mestre em Ciências Jurídico-criminais, investigadora do CEDIS e diretora do Departamento de Contencioso da CMVM. As opiniões 
emitidas neste texto são exclusivamente pessoais, não podendo, em caso algum, ser atribuídas à CMVM.  
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confiança na qualidade do seu trabalho1. O con-

teúdo das funções de interesse público de ROCs 

e auditores é enunciado no artigo 41.º do 

EOROC. 

 

O objetivo de garantir a confiança no trabalho 

de quem está encarregue da revisão legal de 

contas é prosseguido juridicamente através da 

imposição aos ROCs de deveres que visam es-

sencialmente dois aspetos: a qualidade da ativi-

dade de revisão e auditoria e a independência 

dos profissionais que a exercem. Estes têm, ain-

da, como decorrência do seu papel de vigilância 

do cumprimento de normas um acervo de deve-

res de informação e de comunicação a diversas 

entidades de factos que detetem no exercício da 

sua atividade. 

 

Pressuposto essencial da revisão legal de contas 

é o acesso por parte dos respetivos profissionais 

à informação da entidade auditada, o que justi-

fica, ainda, a imposição de deveres de segredo 

profissional. 

 

Em suma, os deveres impostos a ROCs podem 

ser agrupados em quatro temas essenciais: (i) 

qualidade da atividade de revisão; (ii) indepen-

dência dos ROCs, designadamente através de 

regras de prevenção de conflitos de interesses2; 

(iii) deveres de informação; (iv) deveres de se-

gredo. 

3. O Enquadramento  

Contraordenacional anterior  

ao Novo Regime Jurídico  

da Supervisão de Auditoria  

 

No regime anterior ao RJSA, as competências 

de supervisão e de processamento das contraor-

denações encontravam-se, no que respeita às 

regras reguladoras da atividade de revisão e às 

regras sobre independência, essencialmente 

repartidas entre o Conselho Nacional de Super-

visão de Auditoria (adiante CNSA) e a Comis-

são do Mercado de Valores Mobiliários 

(adiante CMVM). 

 

O CNSA foi criado pelo Decreto-lei 225/2008, 

de 20 de novembro, na sequência da exigência 

constante da Diretiva 2006/43/CE no sentido de 

os Estados membros instituírem um sistema 

público de supervisão de auditoria. O CNSA 

era uma entidade sem personalidade jurídica, 

sujeita à tutela do Ministério das Finanças e 

composta pelo Banco de Portugal, CMVM, Ins-

tituto de Seguros de Portugal3, Ordem dos Re-

visores Oficiais de Contas (OROC)4 e Inspeção 

Geral de Finanças que asseguravam a presidên-

cia em modo rotativo. 

 

Os poderes desta entidade eram os constantes 

dos artigos 4.º e 5.º dos seus estatutos e, ainda, 

por remissão do artigo 24.º, os poderes  

1- Assim, afirma-se no considerando (1) do Regulamento (UE) 537/2014: «A função de interesse público da revisão legal de contas signifi-
ca que um vasto conjunto de pessoas e instituições confia na qualidade do trabalho dos revisores oficiais de contas e das sociedades de 
revisores oficiais de contas. A boa qualidade da auditoria contribui para o funcionamento ordenado dos mercados, melhorando a integrida-
de e a eficiência das demonstrações financeiras.» 
 
2- Gabriela Figueiredo Dias, «Conflitos de Interesses em Auditoria», Conflitos de Interesses no Direito Societário e Financeiro: um 
Balanço a partir da Crise Financeira, Coimbra: Almedina, 2010, p. 576: «…os auditores enfrentam significativas pressões para emitir opi-
niões sem reservas sobre as demonstrações financeiras dos clientes, relacionadas com o seu empenho em continuar a receber honorários 
relativos à prestação de serviços (…), com o objetivo de manter em aberto a possibilidade de uma futura contratação sua pelo cliente.».  
 
3- Hoje, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). 
 
4- A presença da OROC no CNSA suscitava dúvidas quanto à conformidade da composição desta entidade com a exigência de um sistema 
de supervisão pública formulada no artigo 32.º da Diretiva 2006/43/CE. 
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previstos para a CMVM no Código dos Valores 

Mobiliários. 

 

Os Estatutos do CNSA não previam deveres 

específicos5 mas estabeleciam, no artigo 22.º, 

responsabilidade contraordenacional para a vio-

lação dos deveres constantes de outros diplo-

mas6: deveres de independência e segredo, ob-

servância das normas de auditoria, arquivo, 

prestação de informações ao CNSA e outras 

comunicações, publicação de relatórios de 

transparência e ainda para a violação do regime 

de interdição temporária. 

 

As competências do CNSA não derrogavam as 

competências de outras entidades, conforme 

dispunha o artigo 8.º do diploma que aprovou o 

Estatuto do CNSA e artigos 1.º e 3.º, n.º 2, deste 

Estatuto. Esta salvaguarda era particularmente 

operante no caso da CMVM, uma vez que o 

Código dos Valores Mobiliários e respetiva re-

gulamentação estabeleciam vários deveres es-

pecíficos para os auditores que exerciam a sua 

atividade relativamente à informação enunciada 

no artigo 8.º daquele código.  

 

Assim, as competências do CNSA eram genéri-

cas, ou seja, abrangiam a atividade dos ROCs e 

auditores independentemente do tipo de infor-

mação ou das entidades em relação às quais 

exerciam a sua atividade. As competências da 

CMVM eram específicas, uma vez que incidi-

am exclusivamente sobre a atividade exercida 

em relação à informação descrita no referido 

artigo 8.º.    

 

O facto de a competência do CNSA ser genéri-

ca, abrangendo toda a atividade dos ROCs e 

auditores, dava origem a várias áreas de sobre-

posição com as contraordenações previstas no 

Código dos Valores Mobiliários e respetiva re-

gulamentação. Quer o Estatuto do CNSA, quer 

o Código dos Valores Mobiliários previam con-

traordenações para a violação de deveres de 

independência, das normas de auditoria (na par-

te em que a violação das normas de auditoria 

respeitava à informação prevista no artigo 8.º) e 

dos deveres de comunicação (previstos no Có-

digo dos Valores Mobiliários). 

 

4. O Enquadramento  

Contraordenacional  

Decorrente do Novo Regime 
 

4.1. A concentração das consequências  

contraordenacionais no RJSA 

 

Em 2015 foi publicado o Regime Jurídico da 

Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 

148/2015, de 9 de setembro e o novo Estatuto 

da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, 

aprovado pela Lei 145/2015, de 7 de setembro,7 

ambos com entrada em vigor em 1 de janeiro de 

2016. 

 

A principal alteração ao quadro até então vigen-

te introduzida pelo RJSA foi a atribuição de 

competência à CMVM para a supervisão de 

toda a atividade de revisão legal de contas e 

auditoria. Em consequência, foi extinto o 

CNSA.  

 

À semelhança do que sucedia no Estatuto do 

CNSA, as contraordenações previstas no RJSA 

seguem o regime processual e substantivo pre-

visto no Código dos Valores Mobiliários (artigo 

46.º, n.º 1 do RJSA), sendo consequentemente 

imputáveis, quer a título de dolo, quer de negli-

gência, conforme o disposto no artigo 402.º do 

Código dos Valores Mobiliários. De acordo 

com o n.º 2 deste artigo, a tentativa é também 

punível. 

 

Em 2016 deu-se igualmente o início da aplica-

ção das normas do Regulamento (UE) n.º 

537/2014, relativo aos requisitos específicos 

5- Com a exceção do dever de adotar as recomendações resultantes das ações de controlo de qualidade (artigo 21.º do Estatuto do CNSA). 
 
6- Incluindo os deveres constantes do Estatuto da OROC então vigente aprovado pelo decreto-lei 487/99, de16 de novembro.  
 
7- Que efetuaram a transposição da Diretiva 2014/56/UE e a execução parcial do Regulamento (UE) 537/2014.  
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para a revisão legal de contas das entidades de 

interesse público.  

 

As alterações deste novo conjunto de diplomas 

não se cingiram, contudo, à alteração das enti-

dades responsáveis pela supervisão e pelo pro-

cessamento das contraordenações, importando, 

ainda, uma reformulação das fontes legislativas 

da responsabilidade contraordenacional dos 

ROCs e auditores. 

 

No regime atualmente vigente, as consequên-

cias contraordenacionais da atuação do ROCs 

encontram-se essencialmente concentradas nos 

artigos 45.º (coimas) e 48.º (sanções acessórias) 

do RJSA. Mantém-se, contudo, a aplicação das 

consequências contraordenacionais previstas no 

Código dos Valores Mobiliários para algumas 

infrações; e os deveres de prevenção do bran-

queamento de capitais mantêm igualmente a 

sua regulação no âmbito da respetiva lei, con-

forme seguidamente se descreve. 

 

4.2. As consequências da violação  

dos deveres previstos no Código dos Valores 

Mobiliários e na Lei n.º 25/2008, de 05 de 

junho - Lei do combate ao branqueamento 

de capitais e do financiamento ao terrorismo 

 

a) O âmbito de aplicação atual do Código dos 

Valores Mobiliários 

 

O artigo 45.º do RJSA estabelece expressamen-

te, no seu número 4, que a sua aplicação é ex-

cluída quanto aos factos que constituam contra-

ordenação prevista no Código dos Valores Mo-

biliários. Neste caso, as consequências contra-

ordenacionais continuam a ser as previstas no 

Código dos Valores Mobiliários, nos artigos 

389.º e seguintes. 

 

Todavia, o número de contraordenações especi-

ficamente dirigidas a auditores previsto no Có-

digo dos Valores Mobiliários foi substancial-

mente reduzido com o novo enquadramento 

legislativo, atenta a revogação do artigo 9.º-A, a 

substituição do Regulamento da CMVM n.º 

1/2014 pelo Regulamento n.º 4/2015 e a entrada 

em vigor das disposições do Regulamento n.º 

(UE) 537/2014.  

 

Deixaram de estar abrangidas pelo Código dos 

Valores Mobiliários, designadamente, as con-

traordenações relativas ao não cumprimento das 

normas técnicas de revisão e auditoria (artigo 

10.º do Regulamento 1/2014) e as normas rela-

tivas a deveres destinados a prevenir conflitos 

de interesses e a garantir a independência (9.º-A 

do Código dos Valores Mobiliários e artigo 11.º 

do Regulamento 1/2014). 

 

Os auditores permanecem sujeitos às conse-

quências contraordenacionais previstas no Có-

digo dos Valores Mobiliários (e não às do arti-

go 45.º do RJSA) quanto aos demais deveres 

previstos no código, designadamente quanto à 

qualidade de informação (7.º) e aos deveres 

gerais decorrentes da sua qualidade de supervi-

sionados (alínea f) do n.º 1 do artigo 359.º), 

como é o caso do dever de não revelar a clien-

tes e a terceiros o teor e a ocorrência de atos de 

supervisão (artigo 361.º, n.º 3, do Código dos 

Valores Mobiliários) e o dever de colaboração 

(artigo 359.º, n.º 3, do Código dos Valores Mo-

biliários).  

 

Assim, ainda que a revisão das contas seja leva-

da a efeito relativamente a contas de emitentes 

admitidos à negociação em mercado regula-

mentado, as consequências contraordenacionais 

da violação das normas relativas à atividade de 

revisão e auditoria são as previstas nos artigos 

45.º e 48.º do RJSA. Os ROCs e auditores per-

manecem contudo vinculados no âmbito do Có-

digo de Valores Mobiliários às regras de quali-

dade de informação previstas no artigo 7.º, cuja 

violação mantém a sua autonomia sancionatória 

nos termos do artigo 389.º, n.º 1, do Código dos 

Valores Mobiliários. Pode assim dar-se o caso, 

por exemplo, de uma violação do dever de 

emissão, na certificação legal de contas, de re-

servas ou recusas de opinião que constitui con-

traordenação nos termos do artigo 45.º, n.º 1, 

alínea a), do RJSA vir a dar origem a uma  
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contraordenação no âmbito dos Código dos Va-

lores Mobiliários se, para além da violação da-

quele dever, se verificarem também os pressu-

postos do artigo 7.º em relação à informação 

prevista no artigo 8.º. Neste caso, a violação do 

artigo 7.º acresce à contraordenação prevista no 

RJSA, atenta a autonomia desta disposição ao 

nível dos pressupostos da infração e do que esta 

visa tutelar: a qualidade da informação a que 

acedem os investidores.  

 

A passagem do Código dos Valores Mobiliários 

para o RJSA de parte das consequências contra-

ordenacionais da violação de deveres dos audi-

tores que exerçam a sua atividade no âmbito 

daquele código não tem impacto do ponto de 

vista processual, uma vez que a competência 

para o processamento das contraordenações 

previstas no RJSA está a cargo da CMVM 

(artigo 4.º, n.º 4, al. d), do RJSA), de acordo 

com as normas processuais previstas no Código 

dos Valores Mobiliários (artigo 46, n.º 1, do 

RJSA) e no uso dos poderes e prerrogativas 

também aí previstos (46.º, n.º 2 do RJSA). As-

sim seguindo processualmente exatamente o 

mesmo regime que seguem as contraordenações 

previstas no Código dos Valores Mobiliários. 

 

b) Os deveres da Lei do Branqueamento   

 

Nos termos do disposto nos artigos 4.º, alínea 

f), 6.º e seguintes e 31.º da Lei do Branquea-

mento, os revisores oficiais de contas estão su-

jeitos aos mesmos deveres de controlo e comu-

nicação das demais entidades não financeiras. 

As consequências da violação destes deveres 

são as previstas nos artigos 53.º e 54.º deste 

diploma e não as do artigo 45.º do RJSA, uma 

vez que as normas da Lei do Branqueamento 

são deveres específicos que não se dirigem a 

regular o exercício, em si, da atividade de revi-

são de contas e de auditoria e o diploma prevê 

um regime uniforme para todas as entidades 

não financeiras. 

 

4.3. A articulação entre o RJSA, o Estatuto 

da OROC e o regulamento europeu 

 

A técnica usada no artigo 45.º do RJSA é, como 

acontece noutros diplomas que preveem contra-

ordenações, a de referenciar as matérias relati-

vamente às quais se estabelecem as consequên-

cias contraordenacionais. 

 

É comum no direito das contraordenações que 

exista uma separação entre as normas de dever 

e as normas de sanção, técnica que o Tribunal 

Constitucional veio já a considerar em  

conformidade com a exigência de determinabi-

lidade das infrações. Assim, entendeu o  

Tribunal Constitucional, no seu acórdão n.º 

85/2012, que a técnica de tipificação dos ilíci-

tos contraordenacionais através de remissões 

materiais, não viola, por si só, qualquer  

princípio constitucional e que «o que importa 

determinar é se a norma globalmente resultante 

da integração da remissão cumpre os requisitos 

e exigências da determinabilidade».8  

8- Acórdão do TC n.º 85/2012, de 15/12. Nesse sentido, Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O novo regime dos crimes 
e contraordenações no Código dos valores mobiliários, Coimbra: Almedina, 2000, p. 26: «Ao contrário da generalidade dos tipos incrimi-
nadores que prevêem condutas proibidas e, em imediata conexão com elas, uma pena, a técnica legislativa no Direito de mera ordenação 
social não tem de obedecer a este paradigma rígido da tipicidade. Pelo contrário, nesta área as funções heurística e motivadora das normas 
não se identificam com a norma de sanção, mas sim com a norma de conduta. (…) Assim, a técnica de tipificação no Direito de mera orde-
nação social pode inclusivamente ser mais precisa para o destinatário da norma, já que descreve expressamente as normas de conduta (nos 
“pré-tipos”), ao contrário do que acontece nos tipos penais onde as normas de conduta surgem, na generalidade dos casos, apenas implíci-
tas na matéria da proibição». Também no sentido em que o princípio da legalidade no Direito de Mera Ordenação Social não tem de assu-
mir a mesma extensão e sentido do que aquele que assume no Direito Penal, Maria Fernanda Palma e Paulo Otero, «Revisão do Regi-
me Legal do Ilícito de Mera Ordenação Social», in RFDUL, vol. XXXVII, 1996, pp 557-591. Sustentando o mesmo entendimento veja-se, 
por todos, o acórdão TC nº 537/2011 e os acórdãos aí citados: O «Tribunal Constitucional vem entendendo reiteradamente (cf. Acórdãos 
n.°s 99/2009, 405/2009, 643/2009 e muito recentemente, de forma mais breve, o Acórdão 301/2011) que (…) os princípios constitucionais 
próprios do processo criminal não são aplicáveis directa e globalmente aos processos de contra-ordenação». Entendimento reiterado mais 
recentemente no acórdão nº 85/2012 já citado nesta nota. Todos os acórdãos do Tribunal Constitucional referidos no presente texto foram 
recolhidos em www.tribunalconstitucional.pt, onde se encontram disponíveis (em setembro de 2016) em regime de livre acesso. 

http://www.tribunalconstitucional.pt
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Essa é a técnica usada na definição das infra-

ções no regime contraordenacional aplicável à 

atividade de revisão e auditoria: a violação dos 

deveres estabelecidos no novo EOROC e no 

regulamento europeu dá origem às consequên-

cias contraordenacionais definidas nos artigos 

45.º e 48.º do RJSA. 

 

Uma segunda questão relativa à definição das 

contraordenações nesta área prende-se com o 

facto de a concretização dos deveres previstos 

naqueles diplomas pressupor, por vezes, a apli-

cação de normas técnicas que regulam, em con-

creto, o modo de exercício da atividade de revi-

são das contas: as normas de auditoria. 

 

Esta remissão para normas técnicas não signifi-

ca uma atenuação do nível de determinabilidade 

dos comportamentos, na medida em que estas 

se inserem no contexto da atividade exercida 

pelos destinatários do regime que são especiali-

zados no setor. Aliás, a remissão para normas 

técnicas não é específica dos ilícitos contraor-

denacionais. O mesmo acontece no direito pe-

nal quando está em causa a criminalização de 

comportamentos que ocorrem no âmbito de ati-

vidades especializadas (veja-se o caso do artigo 

150.º, nº 2 do Código Penal que pressupõe o 

recurso às leges artis). O que sucede é que, no 

direito de mera ordenação social, sobretudo no 

âmbito dos setores regulados, estas situações 

são mais frequentes, atento a carácter especiali-

zado da generalidade das atividades reguladas. 

 

Considerando que os deveres cuja determinação 

é realizada através do recurso a essas normas 

técnicas se dirigem precisamente aos profissio-

nais de auditoria, essa remissão não coloca, as-

sim, em causa a determinabilidade do compor-

tamento proibido. Na verdade, os auditores são 

porventura, até, os intérpretes mais aptos para 

compreender o alcance das normas, na medida 

em que os conceitos são específicos da sua pro-

fissão e por eles utilizados diariamente.9 

 

a) Regulamento (UE) n.º 537/2014 

 

O essencial do acervo dos deveres aplicáveis 

aos ROCs que façam a revisão das contas ou 

auditoria de entidades de interesse público 

(elencadas no artigo 3.º do RJSA) encontra-se 

no Regulamento (UE) n.º 537/2014. À violação 

das regras aí previstas são aplicáveis as coimas 

e sanções acessórias previstas nos artigos 45.º e 

48.º do RJSA. 

 

O regulamento europeu define deveres para os 

ROCs e auditores que exerçam a sua atividade 

em relação àquelas entidades regras relativas a: 
 

i. Independência: artigos 4.º (honorários de 

auditoria), 5.º (proibição de serviços de audi-

toria), 6.º (avaliação de ameaças à indepen-

dência); e alíneas f) e g) do n.º 2 do artigo 

10.º (declarações obrigatórias no relatório de 

auditoria e certificação legal de contas sobre 

serviços prestados);  

ii. Qualidade: artigos 8.º (revisão de controlo 

de qualidade do trabalho) e 10.º (conteúdo 

do relatório de auditoria e da certificação 

legal de contas) 

iii. Deveres de informação: estes, por vezes, 

pressupõem a elaboração de relatórios, como 

são os casos do relatório adicional dirigido 

ao comité de auditoria (artigo 11.º) o  

9-Entendendo que a remissão para normas técnicas da profissão não coloca em causa a determinabilidade, mesmo em direito penal, afirma 
o Tribunal Constitucional, no seu acórdão n.º 115/2008, em relação ao crime previsto no artigo 277.º do Código Penal: «Quando, no entan-
to, como sucede com a disposição penal agora em apreço, a lei remete para regras técnicas que são regras de carácter profissional tidas 
como geralmente conhecidas e aplicadas nos trabalhos de construção civil, ou regras a que o agente se encontra vinculado por efeito de 
estipulações constantes do contrato ou de determinação expressa do dono da obra, não é posta em causa a cognoscibilidade subjectiva 
desse específico elemento constitutivo do tipo legal. (…) E, sendo assim, a concretização da norma penal em branco é feita através da 
remissão para regras que o agente não poderá deixar de conhecer, por respeitarem ao âmbito da sua própria actividade profissional. Nesse 
condicionalismo, a norma em si não viola os princípios da legalidade e da tipicidade já que define em termos suficientemente claros o tipo 
legal de ilícito, e, ao remeter para o plano extra-legal a identificação das regras que são passíveis de serem violadas, não põe em risco a 
determinabilidade da conduta proibida.». No mesmo sentido Teresa Pizarro Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto afirmam 
em O regime legal do erro e as normas penais em branco, Coimbra: Almedina, 1999, pág. 40: «Muitas vezes as remissões para outros ins-
trumentos jurídicos não penais (como regras profissionais ou regulamentos que orientam certas actividades) tornam os regimes vigentes 
mais acessíveis aos destinatários das normas, pois os instrumentos em causa são, pela sua proximidade empírica em relação aos sujeitos a 
quem dizem respeito, mais facilmente conhecidos por estes do que as próprias normas incriminadoras». 
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relatório anual de transparência (artigo 13.º) 

e também, atento o seu carácter regular, a 

comunicação anual à autoridade competente 

da lista de EIPs auditadas e das receitas de-

las recebidas (artigo 14.º). Em outras situa-

ções, o dever traduz-se em comunicações 

obrigatórias, perante a ocorrência de certos 

factos, como são os casos dos artigos 7.º 

(irregularidades) e 12.º (comunicação de 

factos relativos às entidades auditadas às 

respetivas autoridades de supervisão10). 

iv. Conservadoria: o Regulamento prevê, ainda, 

no seu artigo 15.º, um dever de conservação 

pelo prazo de 5 anos de documentos e infor-

mações. 

 

b) Estatuto da OROC (Lei n.º 140/2015, de 7 

de setembro)  

 

As consequências contraordenacionais previstas 

nos artigos 45.º e 48.º do RJSA são também 

aplicáveis aos deveres previstos no EOROC, 

quando estes respeitem às matérias elencadas 

nos seus números 1, 2 e 3, alíneas a) e b). Com 

efeito, o EOROC estabelece os deveres aplicá-

veis a todos os ROCs, independentemente da 

qualidade das entidades que auditem e contém 

também deveres especificamente dirigidos aos 

ROCs que exerçam a sua atividade em relação a 

EIPs, como é caso, designadamente, dos deve-

res previsto nos artigos 62.º, 77.º, 80.º e 81 no 

EOROC.  

 

A violação destes deveres, na medida em que 

estejam enunciados no artigo 45.º do RJSA, dá 

origem a responsabilidade contraordenacional, 

quer se esteja perante deveres aplicáveis a todos 

os ROCs, quer se trate de deveres específicos 

dos que exercem atividade relativamente a 

EIPs, uma vez que o âmbito de aplicação do 

RJSA não se restringe à regulação desta última 

atividade. 

Com efeito, e conforme resulta do artigo 1.º da 

Lei que aprova o RJSA, este, para além de exe-

cutar o Regulamento (UE) n.º 537/2014, tam-

bém transpõe para a ordem jurídica interna a 

Diretiva 2014/56/UE, cujo âmbito não se limita 

à atividade relativa a EIPs. Sendo que idêntico 

entendimento resulta da descrição do âmbito 

que o próprio RJSA leva a efeito no seu artigo 

1.º. Em coerência, o artigo 9.º da lei que aprova 

o RJSA determina a transição para a CMVM de 

todos os processos abertos pelo CNSA, entida-

de que detinha competência transversal a toda a 

atividade de revisão e auditoria. 

 

Para além das normas referidas acima que con-

têm deveres aplicáveis a ROCs que exerçam 

atividade em relação a EIPs, o EOROC consa-

gra deveres gerais para todos os profissionais 

destinados a garantir a independência, a quali-

dade do trabalho de revisão e vários deveres de 

comunicação à OROC, à entidade auditada, à 

CMVM e ao Ministério Público. Dos deveres 

previstos no EOROC aplicáveis a todos os 

ROCs destaca-se o dever de exercer a sua ativi-

dade em conformidade com as normas de audi-

toria, hoje estabelecido no artigo 61.º, n.º 2, 

deste diploma.11 

 

c) Regulamentação 

 

Alguns dos deveres estabelecidos no Regula-

mento (UE) n.º 537/2014 são, nos termos do 

disposto no artigo 4.º, n.º 4, alínea c) do RJSA, 

concretizados por Regulamento da CMVM. 

Presentemente12 encontra-se publicado o Regu-

lamento n.º 4/2015, onde são concretizados as-

petos relativos aos prazos e modos de entrega 

de informação, como é o caso do artigo 8.º rela-

tivamente ao dever de envio das listas de EIPs à 

CMVM. Durante o Verão de 2016 esteve em 

consulta pública o Regulamento relativo ao 

controlo de qualidade. 

10- A este dever de comunicação previsto no regulamento europeu, o EOROC acrescenta, no n.º 3 do seu artigo 81.º, o dever de comunica-
ção à CMVM de factos respeitantes às EIPs que sejam suscetíveis de afetar o regular funcionamento dos mercados de instrumentos finan-
ceiros. 
 
11- No regime anterior, o dever resultava também, quanto aos auditores que exerciam a atividade abrangida pelo Código dos Valores  
Mobiliários, do artigo 10.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2014, hoje revogado.  
 
12- Setembro de 2016. 
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5. Conclusão 

 

Um dos aspetos essenciais do novo enquadra-

mento contraordenacional da atividade de 

ROCs e auditores constante do RJSA, do novo 

Estatuto da OROC e do Regulamento (UE) n.º 

537/2014 no exercício das suas funções públi-

cas é o da concentração das competências de 

supervisão numa única entidade, a Comissão do 

mercado de Valores Mobiliários. 

 

A concentração não é, todavia, apenas ao nível 

da competência, traduzindo também uma con-

centração de matérias nos novos diplomas, 

quanto à definição dos deveres. Com efeito, 

mantendo-se a continuidade dos deveres impos-

tos aos ROCs e auditores, foram eliminadas as 

áreas de sobreposição que existiam no regime 

anterior entre as contraordenações previstas no 

Estatuto do CNSA e aquelas que o Código de 

Valores Mobiliários previa. Em consequência, 

diminuindo as situações de concurso entre umas 

e outras, uma vez que atualmente o essencial 

das consequências contraordenacionais da vio-

lação de deveres específicos impostos a ROCs e 

auditores está concentrado nos artigos 45.º e 

48.º do RJSA. E as eventuais áreas de concurso 

sobrantes são resolvidas dando-se prevalência 

às contraordenações do Código de Valores Mo-

biliários, conforme resulta do n.º 4 do artigo 

45.º do RJSA. 

 

De tudo se concluindo que o novo regime deu 

mais um importante contributo para a clareza da 

definição do enquadramento contraordenacional 

da atividade de ROCs e auditores. 
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A Responsabilidade Criminal dos Auditores,  
as Normas de Conduta Profissional  
e a Informação no Sistema Financeiro 

 
 
Frederico de Lacerda da Costa Pinto * 

 

Estabelecer uma associação entre as actividades 

de auditoria no sistema financeiro e a eventual 

responsabilidade criminal daí decorrente impli-

ca equacionar situações que só podem ser abso-

lutamente excepcionais e estranhas ao quadro 

de normal e diligente actuação dos auditores, já 

que estes - pela natureza, função e regime pro-

fissional a que estão adstritos - se orientam por 

critérios de verdade, diligência e legalidade e 

funcionam como guardiões da qualidade da in-

formação divulgada pelas entidades auditadas. 

As suas actividades são inclusivamente qualifi-

cadas por lei como «funções de interesse públi-

co». No entanto, a história dos mercados finan-

ceiros das últimas décadas evidencia que tal 

pode acontecer a um nível muito superior ao 

que seria pensável. Noutro plano, uma leitura 

do quadro normativo vigente permite verificar 

que o sistema penal português não contempla 

incriminações especificamente formuladas para 

os auditores. Não significa isto que a sua actua-

ção não possa ser valorada pelas normas penais. 

A relevância criminal das suas condutas depen-

de da possibilidade de os factos que praticam 

no âmbito da sua actividade serem ou não sub-

sumíveis a tipos incriminadores previstos para 

situações genéricas que não dependem de uma 

certa qualidade típica do agente. Para efeito 

deste estudo, interessa-nos especialmente a in-

tervenção do auditor na informação societária 

(por via da revisão de contas e da sua certifica-

ção legal) essencial ao regular funcionamento 

do mercado,1 enquanto facto jurídico sujeito aos 

crivos e critérios do sistema penal. O percurso 

que se fará por vários tipos incriminadores será 

por isso ilustrativo e não exaustivo, ficando de 

fora, por exemplo, os crimes tributários que, 

apesar da sua relevância teórica e prática, con-

templam várias particularidades cuja análise é 

incompatível com os limites deste trabalho. 

* - Doutor em Direito. Assessor do Conselho de Administração da CMVM. Professor na Faculdade de Direito da Universidade Nova  
de Lisboa. Investigador do CEDIS (FDUNL). As opiniões expressas no presente estudo são pessoais e não podem ser atribuídas à CVMM.  
 
1- Sobre a relação entre as actividades de auditoria e qualidade da informação relevante para o mercado, veja-se Paulo Câmara, Manual 
de Direito dos Valores Mobiliários, 2.ª edição, Coimbra: Almedina, 2011, p. 290 e ss, e Gabriela Figueiredo Dias, «Conflito de  
interesses na auditoria», in Paulo Câmara et al., Conflito de Interesses no Direito Societário e Financeiro, Um balanço a partir da crise 
financeira, Coimbra: Almedina, 2010, p. 566 e ss, e p. 581 e ss.  
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1. O Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais 

de Contas2, o Regime Jurídico da Supervisão de 

Auditoria3 e o Código dos Valores Mobiliários4 

não preveem crimes cometidos especificamente 

por auditores. O mesmo se pode afirmar do Có-

digo Penal e da legislação penal complementar. 

Mas o regime jurídico a que os auditores estão 

sujeitos pode determinar que alguns factos ilíci-

tos que pratiquem no exercício da sua activida-

de tenham relevância criminal. Esse regime 

comporta uma extensa malha de normas técni-

cas e de conduta profissional, de origem nacio-

nal e internacional, completada pelos deveres 

contratuais que assumem em relação a cada 

entidade, destinadas a garantir, entre outros as-

pectos, a fiabilidade da informação auditada, a 

qualidade da intervenção do auditor, os eleva-

dos níveis de idoneidade profissional, a sua pa-

dronização e o controlo público da actividade. 

Se, por exemplo, cruzarmos alguns segmentos 

do regime contido no Regulamento (EU) n.º 

537/2014 do Parlamento Europeu e do Conse-

lho, de 16 de Abril (v.g. artigos 10.º, 12.º ou 

22.º), o Estatuto da OROC (v.g. artigos 52.º e ss 

e 61.º e ss) e o Regime Jurídico da Supervisão 

de Auditoria (que contempla um elenco claro 

dos deveres no seu artigo 45.º, para efeitos san-

cionatórios) é possível identificar um acervo 

substancial de deveres legais relacionados com 

a informação divulgada (designadamente, o 

dever de emitir e fundamentar reservas e opini-

ões ou o dever de identificar e informar sobre 

situações de risco de distorção material) e com 

as condições do exercício da profissão (como o 

dever de independência ou o dever de segredo) 

que, quando violados, podem colocar o agente 

num plano de ilicitude que pode adquirir rele-

vância criminal. 

2. A relação entre as normas de conduta profis-

sional dos auditores e a relevância criminal dos 

factos existe mas não é automática. Pode, com 

alguma segurança, afirmar-se que, por um lado, 

a violação dos deveres profissionais não impli-

ca necessariamente a prática de um crime, mas 

que, por outro, factos com relevância criminal 

são em regra acompanhados da violação de de-

veres profissionais dos auditores.  

 

a) A pr imeira afirmação resulta de dois as-

pectos conjugados: a lei portuguesa não prevê 

que a violação dos deveres profissionais dos 

auditores constitua por si só um crime (embora 

possa constituir uma contraordenação)5 e a con-

clusão de que foi praticado um crime, por seu 

turno, depende sempre de uma operação autó-

noma de subsunção dos factos praticados ao 

tipo incriminador que os pode contemplar. Esta 

exigência – identificação do facto que pode ser 

subsumido ao tipo legal - tem de ser cumprida 

mesmo que a violação do dever possa ser intui-

tivamente relacionada com um tipo incrimina-

dor autónomo (como, por exemplo, o dever de 

sigilo profissional, quando visto à luz do crime 

de violação de segredo previsto no artigo 195.º 

do Código Penal).  

 

b) A segunda afirmação decor re do facto de 

as normas de conduta profissional, quando vio-

ladas por comportamentos que simultaneamente 

constituam um crime, poderem ser vistas como 

mediadores de ilicitude que densificam a reali-

zação do tipo penal. Dificilmente um auditor 

pratica factos criminalmente puníveis no âmbito 

da sua actividade profissional sem que viole 

igualmente normas fundamentais de conduta 

(nacionais ou internacionais) que disciplinam 

2- Aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de Setembro: Estatuto da OROC. 
 
3- Aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de Setembro: RJSA. 
 
4- Aprovado pelo Dec. Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro, com as alterações posteriores: CdVM.  
 
5- Para uma análise do elenco das várias contraordenações aplicáveis aos auditores, veja-se o estudo de Helena Magalhães Bolina, «As 
Contraordenações dos Auditores: o novo mapa legal» incluído neste número dos Cadernos.  
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essa actividade. Tais normas não têm natureza 

penal e vigoram autonomamente em relação ao 

ilícito penal tipificado, mas têm inegável rele-

vância teórica e prática para delimitar o âmbito 

dos tipos incriminadores, para determinar a exi-

gibilidade comportamental implícita nos mes-

mos e para aferir o cuidado devido inerente ao 

ilícito típico das normas penais que contem-

plam os factos. Assim, por exemplo, o conteúdo 

imperativo da certificação legal de contas 

(artigo 45.º do Estatuto da OROC) e as normas 

de auditoria emitidas pelas entidades competen-

tes (com tutela directa pela norma de sanção do 

artigo 45.º, n.º, 2, alínea a), do RJSA) constitu-

em instrumentos hermenêuticos para delimitar 

omissões ou falsidades relevantes em informa-

ção divulgada que, por esse motivo, pode con-

duzir à aplicação de um tipo incriminador 

(como falsificação de documentos ou manipula-

ção do mercado, por exemplo). Noutro caso, o 

dever de cepticismo profissional perante even-

tuais distorções materiais, com possível origem 

em erro, fraude ou irregularidade (artigo 70.º do 

Estatuto da OROC), constitui um crivo essenci-

al para aferir a diligência devida e a exigibilida-

de de controlo mais intenso sobre os elementos 

em análise, cujos parâmetros legais são a 

«atitude de dúvida» e o «espírito crítico». Ou 

seja, a ratio do ilícito penal pode integrar a vio-

lação da norma profissional de conduta, não 

enquanto facto típico mas como norma instru-

mental de proteção jurídica de interesses viola-

dos por comportamentos com relevância crimi-

nal. Deste ponto de vista, a realização de um 

tipo incriminador por factos praticados por um 

auditor no exercício da sua actividade profissio-

nal pode implicar um juízo de ilicitude penal 

intensificado pela violação de deveres legais 

instrumentais (de natureza não penal).  

3. A relevância de tais normas de conduta pro-

fissional pode ser negativa ou positiva: o seu 

rigoroso cumprimento indicia a inexigibilidade 

de uma conduta diferente, o que se pode reflec-

tir no funcionamento de uma causa de exclusão 

da tipicidade (designadamente, por inexigibili-

dade de conduta alternativa) ou adquirir uma 

relevância ao nível da exclusão da ilicitude 

(cumprimento de deveres ou de permissões pro-

fissionais) e da desculpa; e, em sentido oposto, 

a sua violação cria riscos proibidos que, associ-

ados a factos com relevância típica, permite 

colocar o comportamento dos agentes no âmbi-

to de vigência das normas penais incriminado-

ras. As duas afirmações podem ser documenta-

das com o regime legal de segredo e a sua arti-

culação com os deveres de informação dos au-

ditores. Vejamos em que termos: 

 

O conteúdo fáctico e jurídico do segredo profis-

sional dos auditores é delimitado pelo artigo 

84.º do Estatuto da OROC e pelos deveres le-

gais de informação e de comunicação a que 

aqueles estão obrigados. A violação do citado 

artigo 84.º (em especial nos casos dos n.º 1 e 2) 

coloca o agente no âmbito típico do crime de 

violação de segredo (artigo 195.º do Código 

Penal).6  Este tipo incriminador de violação de 

segredo é em parte um tipo legal dependente, 

que comporta um reenvio necessário implícito 

para as normas profissionais de cada sector que 

delimitam o âmbito do segredo a que o agente 

está vinculado: o âmbito material, pessoal e 

temporal do segredo é traçado nestes casos não 

pelo tipo penal, mas em primeira linha pelos 

regimes sectoriais de segredo. Torna-se, por 

isso, necessário que o intérprete recorra a  

esses regimes para delimitar o âmbito do segre-

do e verificar se a revelação feita é ou não  

6- Sobre esta incriminação veja-se, por todos, Manuel da Costa Andrade in Jorge de Figueiredo Dias (dir.), Comentário Conimbricense 
do Código Penal, Parte Especial, Tomo I, 2.ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2012, anotação ao artigo 195.º, p. 1116 e ss; e, depois, 
Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código Penal, 3.ª edição, Lisboa, UCE, 2015, anotação ao artigo 195.º, p. 767 e ss. 
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criminalmente proibida.7 Nesse mesmo plano, 

mas com um sentido oposto, deve notar-se que 

o cumprimento dos deveres legais de informa-

ção e de comunicação a que os auditores estão 

adstritos (v.g. artigos 61.º, 79.º ou 113.º, do  

Estatuto da OROC, ou artigo 304.º-C, do 

CdVM), apesar de implicar transmissão da in-

formação para terceiros, não pode ser relevante 

para a violação do regime de segredo, porque 

em tais casos não existe dever de reserva do 

auditor para com a entidade destinatária da in-

formação. Assim, o crime de violação do segre-

do profissional é negativamente limitado pelos 

deveres de informação e deveres de comunica-

ção que, tendo natureza oposta ao dever de  

reserva, são factos criminalmente atípicos para 

efeito do âmbito de vigência do crime em  

causa.8 É esse, por exemplo, o sentido e o efeito 

do n.º 3 do citado artigo 84.º ou o alcance dos 

deveres de participação previsto no artigo 113.º 

do Estatuto da OROC ou no artigo 304.º-C do 

CdVM: tais factos estão excluídos do regime de 

segredo profissional e, por isso, estão necessari-

amente fora da matéria da proibição no crime 

de violação de segredo profissional, previsto no 

citado artigo 195.º do Código Penal. O compor-

tamento do revisor oficial de contas que comu-

nique tais factos, em cumprimento do dever 

legal a que está adstrito, não está sequer incluí-

do no âmbito de vigência do crime de violação 

de segredo: a norma de conduta que impõe a 

revelação é oposta à norma de conduta implícita 

no tipo de ilícito que impõe a reserva. Por isso o 

tipo incriminador não pode comportar as duas 

normas sob pena assentar numa antinomia que 

colidiria com a sua pretensão de vigência. Já, 

diversamente, a divulgação autorizada de infor-

mação para defesa da dignidade, de direitos e 

interesses legítimos do revisor oficial de contas 

ou da sociedade de revisores oficiais de contas 

(artigo 84.º, n.º 5, do Estatuto da OROC) cons-

titui uma permissão de exercício facultativo 

(situada como tal fora do tipo) que, a verificar-

se, exclui a ilicitude do facto e não a sua tipici-

dade.  

 

4. A violação de segredo através da comunica-

ção de factos ou informações sujeitas ao dever 

legal de reserva não esgota a sua relevância cri-

minal no artigo 195.º do Código Penal. Se os 

elementos ilicitamente revelados tiverem as 

qualidades típicas da informação privilegiada 

(artigo 378.º, n.º 3, do CdVM) o acto de trans-

missão dessa informação, fora do âmbito nor-

mal das funções do auditor, pode constituir a 

prática do crime de abuso de informação privi-

legiada (artigo 378.º, n.º 1, do CdVM).9 O 

agente do crime em causa será sempre a pessoa 

individual que transmita a informação privilegi-

ada a terceiros e não a Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas, pois o crime em causa só 

admite a autoria de pessoas singulares e não de 

pessoas colectivas. Como o facto agride bens 

jurídicos diferentes, de natureza distinta e situa-

dos em esferas e circuitos autónomos, sem rela-

ção axiológica entre si, o concurso será efectivo 

e os dois tipos incriminadores aplicam-se em 

simultâneo. Mas só existirá verdadeiramente 

concurso caso se verifiquem os requisitos legais 

de cada uma das incriminações: cada um dos 

factos tem de ser doloso (pois, por força do  

artigo 13.º do Código Penal, estamos perante 

crimes dolosos, sendo a negligência relevante 

apenas para efeitos de responsabilidade contra-

tual, disciplinar e contraordenacional) e, tendo 

o crime de violação de segredo natureza  

7- A solução da lei portuguesa suscita o problema adicional de saber que segredos podem ou não ser incluídos no âmbito do tipo  
incriminador e com que critério. Reservas e críticas a esta técnica legislativa, que em alguns casos obriga a uma delimitação casuística dos 
segredos tutelados e respectivos critérios de inclusão típica, por contraposição a uma listagem legal dos segredos com tutela penal, Manuel 
da Costa Andrade, Comentário Conimbricense (cit. nota 7), artigo 195.º, § 4 e ss, p. 1117 e ss.  
 
8- Para uma articulação geral entre o âmbito do tipo e as autorizações ou imposições legais de revelação de informações, Manuel da  
Costa Andrade, Comentário Conimbricense (cit. nota 7), artigo 195.º, § 67 e ss, p. 1152 e ss; Paulo Pinto de Albuquerque,  
Comentário do Código Penal (cit. nota 7), artigo 195.º, anotação n.º 16, p. 772 e ss.  
 
9- Para uma leitura sobre este segmento da incriminação, Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O novo regime dos crimes e contraor-
denações no Código dos Valores Mobiliários, Coimbra: Almedina, 2000, p. 72 e ss, e José de Faria Costa/Maria Elisabete Ramos, O 
crime de abuso de informação privilegiada, Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 95.  
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semi-pública (artigo 198.º do Código Penal), 

será necessário que exista queixa legítima e 

tempestiva do ofendido (artigo 113.º e ss, do 

Código Penal) para se dar início ao procedi-

mento criminal por tal facto. Só em tal caso é 

que, na situação descrita e no âmbito de um 

processo em curso, se poderá falar verdadeira-

mente de concurso de crimes, pois a falta de 

queixa num crime semi-público não permite a 

promoção do processo por esse facto e, como 

tal, por razões processuais, não chegará a colo-

car-se o problema do concurso de crimes.  

 

5. A intervenção do auditor na informação so-

cietária (e, mais genericamente, nas entidades 

de interesse público) pode igualmente ser deli-

mitada através de normas não penais que permi-

tem uma densificação hermenêutica do tipo in-

criminador da falsificação de documentos 

(artigo 256.º do Código Penal) mais adequada à 

realidade material e jurídica em causa. 

 

a) Os documentos relevantes para o efeito 

(como a certificação legal de contas) não se 

limitam a conter meras opiniões ou juízos de 

valor: mesmo nas partes que contemplam for-

mulações desta natureza, eles contêm informa-

ção importante (expressa ou implícita) sobre a 

situação patrimonial, económica e financeira 

das entidades auditadas e são, em si mesmos, 

por outro lado, informação relevante para todos 

os agentes económicos e jurídicos que surgem 

nos vários circuitos em que a entidade actua. 

Ou seja, tais documentos têm simultaneamente 

uma dimensão informativa com um alcance 

retrospectivo (devem retratar fielmente uma 

realidade) e com um horizonte prospectivo 

(constituem informação presente e futura para 

todos os que se relacionem com a entidade au-

ditada). A possibilidade de tais documentos 

serem sujeitos, na tradição jurídica nacional, a 

uma impugnação ou incidente judicial de falsi-

dade, como via adequada para questionar o seu 

valor e efeito probatório, bem como os regimes 

legais da informação (artigo 7.º, n.º 2, do 

CdVM) e da responsabilidade civil (decorrente 

do artigo 10.º do CdVM), confirmam que a  

natureza do documento não é meramente opina-

tiva.  

 

b) Em regra, estaremos perante hipóteses de 

«falsificação intelectual» por a informação di-

vulgada na certificação ou nos relatórios do 

auditor não ter o conteúdo legalmente devido, 

tornando-se por isso falsa ou incompleta 

(incompletude que, em termos informativos, 

pode também ser reconduzida à falsidade do 

retrato apresentado) em relação à realidade e às 

exigências da lei para a retratar. Informação 

que, desse modo, não oferece por isso uma ima-

gem verdadeira e apropriada que corresponda à 

situação realmente existente. Facto que se tra-

duzirá na prática de um crime por acção suscep-

tível de ser reconduzido à previsão da alínea d), 

do n.º 1, do artigo 256.º, do Código Penal: 

quem «fizer constar falsamente de documento 

ou de qualquer dos seus componentes facto juri-

dicamente relevante».10 O conteúdo mínimo 

exigível à intervenção do auditor nesta matéria 

é também padronizado por lei que funciona, por 

isso, como uma delimitação objectiva do que os 

destinatários da informação podem esperar da 

intervenção de um auditor e uma delimitação 

subjectiva dos deveres de pronúncia deste sobre 

a matéria em causa.11 O que - visto na perspec-

tiva do sistema penal - se traduz na formulação 

10- Sobre a incriminação de falsificação de documentos, Helena Moniz, in Jorge de Figueiredo Dias (dir.), Comentário Conimbricense 
do Código Penal, Parte Especial, Tomo II, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, anotação ao artigo 256.º, § 26 e ss, p. 683 e ss. Desenvolvi-
mentos sobre o tema no sector financeiro encontram-se em Frederico de Lacerda da Costa Pinto, «Falsificação de informação finan-
ceira nas sociedades abertas», Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários n.º 16 (2003), p. 99-135, (texto republicado na colectânea 
Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Tomo III, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp. 617-660). Recentemente, sobre 
o tema das falsas informações societárias e as diferentes leituras jurisprudenciais que se encontram entre nós, Jorge de Figueiredo Dias/
Susana Aires de Sousa, «A relevância jurídico-penal da falsa declaração sobre o passivo societário. Reformulação de um problema», 
Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, Número especial: Ensaios de Homenagem a Amadeu Ferreira, Agosto de 2015, Volume I, 
p. 123-135. 
 
11- Também Paulo Câmara, Manual (cit. nota 2), p. 293, relaciona os deveres de análise e relato do auditor com a qualidade da infor-
mação da certificação legal de contas. Com grande interesse, veja-se ainda o Acórdão do STJ, de 10-05-2012 (Isabel Pais Martins), onde 
se sublinha e documenta a importância da comprovação da infracção às normas técnicas para a delimitação da matéria de facto e para a 
aferição da eventual violação do dever de cuidado do auditor.  
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explícita de uma posição legal de garante quan-

to à qualidade da informação objecto do relató-

rio de auditoria ou da certificação legal de con-

tas,12 cujos deveres podem contudo ser violados 

também por acção. Tendo em conta o dever 

legal de apresentar os resultados da revisão le-

gal de contas, sempre que este dever seja cum-

prido mas o conteúdo exigido por lei não seja 

respeitado (em relação à realidade da entidade 

em causa) estaremos perante um eventual caso 

do crime de falsificação intelectual de docu-

mentos por acção e não apenas por omissão: a 

informação divulgada (facto por acção) será 

omissa quanto a aspectos legalmente exigidos e 

juridicamente relevantes, mas é a acção de di-

vulgar tal informação realiza o tipo incrimina-

dor (consumindo a omissão em causa). O facto 

de tal acontecer sobre documentos e informação 

apresentada pelo inicialmente órgão de gestão 

da entidade auditada não altera a relevância 

típica do facto dos auditores, pois está em causa 

um acto próprio, sujeito a rigorosos padrões de 

qualidade, normativamente delimitado de forma 

autónoma e com valor jurídico especial 

(legalmente caracterizado como exercício de 

funções de interesse público).  

 

Várias normas não penais contribuem para deli-

mitar a exigibilidade do que deve e como deve 

ser apresentado pelo auditor, designadamente 

os artigos 10.º e 11.º do Regulamento (EU) n.º 

537/2014, os artigos 44.º e ss do Estatuto da 

OROC e o seu elenco de deveres gerais dos 

membros da Ordem (artigo 61.º), os conteúdos 

formulados como pressupostos das normas de 

sanção de natureza contraordenacional (v.g. 

artigo 45.º, nº 1, alínea b) do RJSA), o artigo 7.º 

do Código dos Valores Mobiliários ou as nor-

mas nacionais e internacionais emanadas das 

autoridades competentes (por exemplo, a ISA 

240, sobre a responsabilidade do auditor em 

relação a fraudes).  

c) O pr incípio da tipicidade (ar tigo 29.º, n.º 

1, da CRP) e o princípio da responsabilidade 

pessoal pelo facto punível (artigo 30.º, n.º 3, da 

CRP, que - por seu turno - é garantido numa 

primeira linha pelos regimes de imputação sub-

jectiva do dolo e da negligência) exigem uma 

clara separação entre o que seja informação 

falsa imputável ao órgão de gestão da entidade 

e a informação falsa imputável ao próprio audi-

tor, designadamente – e noutro plano - a clarifi-

cação do que se pode eventualmente traduzir 

numa falsidade dolosa (criminalmente relevan-

te) daquilo que pode ser informação falsa negli-

gente (sem relevância típica no crime de falsifi-

cação de documentos, tal como este se encontra 

actualmente configurado no artigo 256.º do Có-

digo Penal). O circuito pode ainda ser mais 

complexo quando o revisor oficial de contas 

integre um órgão de fiscalização da entidade em 

causa, como acontece nas sociedades anónimas, 

devendo fiscalizar, vigiar, controlar e verificar 

elementos relevantes para a apresentação do seu 

parecer. 

 

A questão é importante para a clarificação das 

relações entre os vários agentes (delimitação da 

autoria e da comparticipação). Mas, para este 

efeito, é fundamental delimitar a imputação 

subjectiva (pois esta é essencial às formas de 

comparticipação) a partir dos deveres de actua-

ção e do conhecimento obtido à luz de elevados 

padrões de exigibilidade e domínio técnico das 

matérias. Justifica-se por isso dedicar especial 

atenção ao problema da imputação dolosa do 

facto. Isto de forma a determinar se a divulga-

ção da informação falsa ou não verdadeira foi 

intencionalmente querida, se foi uma conse-

quência necessária perante o que se conhecia ou 

se o auditor se conformou com a hipótese de 

essa informação não retratar de forma verdadei-

ra e apropriada a situação da entidade em causa 

(artigo 14.º do Código Penal). A ideia  

12- Em Espanha, perante os limites e imprecisões dos tipos incriminadores aplicáveis, a doutrina e a jurisprudência têm atribuído especial 
relevância à violação deste dever legal de garantir que as contas da sociedade apresentadas aos accionistas expressam uma imagem verda-
deira e apropriada da situação da mesma, para, dessa forma, fundamentarem a responsabilidade dos auditores por omissão. Veja-se o deba-
te sobre o tema em Miguel Bajo/Silvina Bacigalupo, Derecho Penal Económico, 2.ª edição, Madrid: Editorial Univ. Ramón Areces, 
2010, p. 662-663. Entre nós, essa será uma solução possível e residual, caso não se identifique uma acção dolosa subsequente à omissão 
que opere a consumpção desta.  
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fundamental que orienta a análise subsequente 

do tema pode formular-se do seguinte modo:  

uma consciência do risco de tal acontecer 

(designadamente, pelo conhecimento da reali-

dade e/ou pela dúvida e cepticismo que enforma 

legalmente o seu estatuto de actuação profissio-

nal) pode constituir um indício de conformação 

com o resultado informativo inverídico, à luz 

dos padrões de competência técnica do auditor. 

  

A consciência e a vontade, enquanto elementos 

das formas dolosas de imputação, não devem 

ser construídas como factos neuro-psicológicos 

(em regra, não acessíveis ao julgador) mas sim 

como factos normativos,13 a partir da consciên-

cia técnico-profissional do risco de divulgação 

de informação não verdadeira no contexto em 

que o auditor actuou e do elenco de deveres de 

controlo que visam garantir a qualidade da in-

formação divulgada. A imperatividade destes 

deveres de actuação profissional – designada-

mente, os que resultam as normas técnicas e dos 

deveres legais de acção e de cuidado - constitu-

em patamares de actuação e de conhecimento 

da realidade a auditar.14 É esta a matéria que é 

imediatamente dominável pelo agente e é este 

um campo essencial da sua intervenção. O aces-

so do auditor à realidade a avaliar não é com-

pletamente livre, mas sim padronizado pelas 

normas técnicas e pelos deveres legais de actua-

ção. Estes são criados, adoptados e desenvolvi-

dos por cristalizarem um conhecimento técnico 

apurado pela experiência e por constituírem um 

saber especializado que visa controlar riscos, 

tornar os sistemas de controlo informativo com-

paráveis entre si e consolidar a qualidade da 

intervenção do auditor. As normas de actuação 

delimitam a realidade a conhecer, os procedi-

mentos a adoptar e os riscos que as mesmas 

pretendem evitar. Na linguagem da lei (artigo 

14.º do Código Penal), a «representação» do 

facto pelo agente não pode, neste caso, ser es-

tranha às normas técnicas e de conduta profis-

sional, porque o acesso à realidade a auditar e a 

divulgação do conhecimento do auditor se faz 

através delas. A possibilidade de motivação 

pela norma penal15 é neste caso mediada pela 

adstrição às normas técnicas e de conduta pro-

fissional que cumprem uma função de determi-

nação de condutas inerente ao estatuto profis-

sional do agente. Por isso o próprio incumpri-

mento das normas técnicas e dos deveres legais 

permite identificar riscos concretos e prever a 

possível desconformidade do resultado infor-

mativo em relação à realidade da entidade audi-

tada. Um aumento da consciência do risco16  de 

divulgação de informação falsa exigirá por isso 

ao agente medidas equivalentes que estejam ao 

seu alcance (de acordo com as regras técnicas e 

as normas de conduta profissional) para dimi-

nuir as probabilidades de divulgação de infor-

mação não verdadeira e desajustada da realida-

de a retratar.17 Perante a consciência de tal  

risco, a simples negação verbal de que a  

13- Desenvolvimentos sobre esta contraposição e a densificação material dos elementos do dolo, encontram-se em Jorge de Figueiredo 
Dias, Direito Penal, Parte Geral, vol. I, 2.ª edição, 2007, p. 349 e ss, Maria Fernanda Palma, Direito Penal, Parte Geral, Lisboa: 
AAFDL, 2013, p. 139 e ss, José de Faria Costa, Noções fundamentais de Direito Penal (Fragmenta iuris poenalis), 4.ª edição, Coimbra: 
Coimbra Editora, 2015, p. 374 e ss. A questão não é específica desta incriminação relativa à falsificação de documentos ou dos auditores 
enquanto eventuais autores. Trata-se de um problema genérico do regime do dolo e que consiste em saber qual será a realidade dominável 
pelo destinatário da norma (que pode ser controlada por este) e em que consiste a representação do fato e a vontade de o realizar, de forma 
a legitimar a imputação subjectiva do resultado ilícito. No enquadramento expresso no texto, essa realidade concretiza-se nas situações de 
risco proibido que são inerentes aos modelos de perigo que o legislador pretende evitar com a incriminação. No caso dos auditores, a in-
fracção consciente de cada norma de conduta profissional (deveres legais ou normas técnicas) constitui uma etapa relevante de criação do 
risco proibido que integra o modelo de perigo imanente ao tipo incriminador. E, nessa medida, contribui para formação do dolo do agente. 
Sobre tema e a sua relação com o âmbito e função dos tipos incriminadores, Frederico de Lacerda da Costa Pinto, A categoria da 
punibilidade na teoria do crime, vol. II, Coimbra: Almedina, 2013, p. 977 a 983. 
 
14- Como sublinha Urs Kindhäuser, «El tipo subjectivo en la construcción del delito», InDret 4 (2008), p. 5, «também a subsunção de um 
acontecimento ao tipo subjectivo é realizada de acordo com regras objectivas».  
 
15- Sobre este elemento na compreensão do dolo e do significado da conduta, Maria Fernanda Palma, Direito Penal, Parte Geral (cit. 
nota 13), p. 146 e ss. 
 
16- Sobre o papel do risco na construção do dolo, Wolfgang Frisch, Vorsatz und Risiko, Köln: Carl Heymanns Verlag, 1983, designada-
mente p. 345 e ss. 
 
17- Para uma leitura destes elementos na densificação do dolo, Rui Pereira, O dolo de perigo, Lisboa: Lex, 1995, designadamente p. 40 e 
ss, 83 e ss e 117 e ss. Depois, com outros desenvolvimentos e consequências, Luis Greco, «Dolo sem vontade», in Liber Amicorum de 
José de Sousa Brito, Coimbra: Almedina, 2009, p. 895 e ss. 
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divulgação de informação falsa não era querida  

constituirá uma defesa pouco mais do que  

retórica. Noutros termos: a consciência do risco 

(associada, em termos mais imediatos, ao  

desrespeito pelas normas técnicas) de que a in-

formação a divulgar poderá não ser verdadeira, 

acompanhada de uma ausência de controlo sub-

sequente desse risco (sem expressão nas opini-

ões, reservas, ênfases ou pareceres divulga-

dos),18 constitui um indício de possível aceita-

ção do resultado informativo deficiente divulga-

do ou de que o mesmo é consequência necessá-

ria da conduta do agente. Aspectos a ponderar 

com a demais prova existente (designadamente, 

condutas acessórias, anteriores ou posteriores 

ao facto, motivações ou interesses em conflito) 

e o significado dos factos no contexto em que o 

agente actua.  

 

A autonomia dos factos e a sua imputação não 

exclui, obviamente, a possibilidade de poderem 

existir casos de comparticipação (v.g. de coau-

toria) na divulgação de informação falsa conexa 

entre si ou autorias paralelas em actos informa-

tivos distintos. Se para além da imputação dolo-

sa pelo facto próprio se comprovar essa concer-

tação expressa ou tácita pode ter lugar o alarga-

mento da esfera de responsabilidade dos agen-

tes por via das regras da comparticipação crimi-

nosa. Mas o ponto de partida terá de ser a cria-

ção dolosa do risco (proibido) de divulgação de 

informação falsa.  

 

d) Apesar  da relevância que as normas técni-

cas e de conduta profissional podem ter na deli-

mitação do cuidado exigível ao auditor na sua 

intervenção, contrariamente ao que acontece 

com o crime de violação de segredo, o crime de 

falsificação de documentos (artigo 256.º do Có-

digo Penal) não é um tipo dependente de regi-

mes não penais, pois prevê factos que podem 

ser autonomamente reconduzidos ao tipo sem 

que a sua delimitação jurídica tenha necessaria-

mente de ser traçada por outras normas. Mas a 

relação entre a informação divulgada pelo audi-

tor e as normas não penais permite, por um la-

do, comprovar que os factos são juridicamente 

relevantes no circuito em causa (o que constitui 

uma exigência do tipo incriminador, já que o 

relato de factos falsos sem relevância jurídica é 

atípico neste caso) e, por outro, clarifica as 

fronteiras do tipo através da exigibilidade nor-

mativa da qualidade da intervenção do auditor e 

do relato à luz de normas não penais. Desse 

modo se garante igualmente uma relação de 

congruência entre a vigência das normas técni-

cas de conduta profissional e o alcance material 

do tipo incriminador.  

 

e) O cr ime de falsificação de documentos po-

de ser praticado por uma pessoa singular (um 

ROC) ou por um ente colectivo (uma SROC), 

por força e nas condições de imputação previs-

tas no artigo 11.º, n.º 2, do Código Penal. Para o 

efeito, a pessoa singular que integra o órgão de 

fiscalização ou que representa a SROC pode 

realizar os pressupostos das alíneas a) e b) do 

n.º 2 do artigo 11.º do Código Penal, praticando 

desse modo o facto de conexão que torna o cri-

me imputável aos entes colectivos em causa.19  

Mas o facto só é imputável a título de dolo e, 

por isso, a negligência do auditor que pode con-

duzir à divulgação de informação falsa é crimi-

nalmente atípica, podendo relevar contudo para 

outros círculos de responsabilidade (civil, disci-

plinar, contraordenacional). Significa isto que o 

agente tem de saber que a informação que está a 

divulgar é falsa (ou, noutra formulação, que não 

é verdadeira, por não retratar de forma comple-

ta, verdadeira ou adequada a realidade material) 

querendo apesar disso a sua divulgação ou con-

formando-se com esse facto nesses termos 

(artigo 14.º do Código Penal). Não enquanto 

factos psicológicos mas, como se referiu, como 

18- Em termos semelhantes, quanto à questão material relacionada com omissões do auditor na certificação legal de contas, Paulo  
Câmara, Manual (cit. nota 2), p. 293. 
 
19- Para a concretização deste elemento, Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código Penal (cit. nota 7), artigo 11.º, anotação 
8 e ss, p. 136 e ss. 
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momentos de imputação construídos a partir da 

consciência do risco de falsidade, do contexto 

em que o agente actua e do conhecimento obti-

do em função da exigibilidade de antevisão das 

consequências do facto à luz dos padrões de 

actuação profissional.  

 

6. Em casos mais graves, a informação falsa 

divulgada pode ainda ser parte da execução de 

um crime de manipulação do mercado (artigo 

379.º, n.º 1, do Código Penal) ou de um crime 

burla (artigos 217.º e 218.º do Código Penal).  

 

A esfera de vigência de cada um destes tipos 

incriminadores é distinta. No caso da manipula-

ção do mercado, as falhas na qualidade da in-

formação divulgada podem corresponder a situ-

ações de «manipulação ruidosa» quer em rela-

ção a operações de colocação de activos, quer 

na negociação diária. Basta para o efeito que a 

materialidade da falha informativa torne a in-

formação dolosamente divulgada idónea para 

alterar o regular funcionamento do mercado.20 

O que se pode comprovar designadamente pelo 

teste do efeito previsível do conhecimento pelo 

mercado da falsidade informativa: conhecendo 

a realidade (que foi ocultada) os investidores 

previsivelmente reagiriam de que forma?  

 

A burla é, em si mesma, um crime de tipicidade 

mais exigente, pois é necessário estabelecer a 

conexão da falsidade informativa com o erro ou 

engano da vítima e, ainda, a relação entre tal 

erro ou engano com o acto de disposição patri-

monial que causa o prejuízo típico. Independen-

temente da complexidade estrutural do crime de 

burla,21 do ponto de vista político criminal, a 

criação de prejuízos patrimoniais causados com 

informação económica, financeira ou contabi-

lística falsa enquadra-se perfeitamente na tipici-

dade da burla e na esfera de protecção da norma 

incriminadora. A vulnerabilidade patrimonial 

das vítimas pode ser muito superior ao que 

acontece nos casos que são habitualmente sub-

sumíveis ao tipo, pelas assimetrias informativas 

que existem entre os autores e os ofendidos e 

pela posição de garante da legalidade da infor-

mação que vincula os auditores. O merecimento 

penal dos factos é, por isso, mais elevado 

(gravidade do facto) e a necessidade de tutela 

penal mais intensa (vulnerabilidade dos utiliza-

dores da informação perante a intervenção qua-

lificada do auditor).  

 

7. Finalmente, suscita-se a questão de saber se a 

omissão de aspectos relevantes na informação 

divulgada (tornando-a incompleta, não verda-

deira ou mesmo falsa) pode simultaneamente 

constituir um acto de ocultação ou de dissimu-

lação para efeito do crime de branqueamento 

(artigo 368.º-A, n.º 3, do Código Penal), como 

uma modalidade de hétero-encobrimento.22 A 

informação societária constitui um acto de co-

municação absolutamente essencial ao funcio-

namento dos mercados, por ser uma forma de 

acesso à realidade económica das entidades em 

causa e permitir gerir os riscos (económicos e 

jurídicos) de quem se relacionada com as mes-

mas. Uma informação falsa pode por isso ocul-

tar, dissimular ou, no mínimo, dificultar o aces-

so ao conhecimento da realidade e, ainda, per-

mitir que o autor do crime precedente ou tercei-

ros se aproveitem das vantagens do crime ou 

determinem o seu destino.  

 

A resposta em relação ao problema do âmbito 

do tipo deve assim ser afirmativa sempre que a 

informação falsa ocultar ou dissimular valores 

patrimoniais originados por um crime subjacen-

te (que faça parte do catálogo legal) e o agente 

20- Cfr. Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O novo regime (cit. nota 10), p.86 e ss, e, depois, «Falsificação de informação financei-
ra nas sociedades abertas», Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários n.º 16 (2003), p.127-128; João Gomes da Silva, «O crime de 
manipulação do mercado», Direito e Justiça XIV (2000), tomo I, p. 210 e ss; Alexandre Brandão da Veiga, Crime de manipulação, 
defesa e criação de mercado, Coimbra: Almedina, 2001, p. 41 e ss.  
 
21- Cfr. António Almeida Costa, in Jorge de Figueiredo Dias (dir.), Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo 
II, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, anotação ao artigo 217.º, § 3 e ss, p. 275 e ss 
 
22- Sobre o problema do auto-encobrimento e do encobrimento por terceiros na leitura do tipo incriminador do branqueamento, à luz do 
bem jurídico protegido e das regras do concurso, Pedro Caeiro, «A consunção do branqueamento pelo facto precedente», in Estudos em 
Homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, vol. III, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 187 e ss. Para uma leitura global da 
incriminação, Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código Penal (cit. nota 7), artigo 368.º-A, anotação n.º 14 e ss, p. 1154 e ss. 



201 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

tenha conhecimento desse facto (pois o crime é 

imputável a título doloso, o que é indissociável 

da configuração legal do facto precedente que 

origina as vantagens em causa). A previsão es-

pecífica da autoria contemplada no citado n.º 3 

do artigo 368.º-A, do Código Penal, acaba por 

alargar a factualidade típica a estas condutas de 

facilitação da ocultação e, no plano material, o 

bem jurídico tutelado (efectivação da justiça 

penal, pela perda das vantagens do crime) é 

agredido através da ocultação realizada com a 

informação falsa divulgada.  
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