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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 P���� CR��
�, Manual 
de Direito dos Valores Mobiliários, 2.ª edição, Coimbra: Almedina, 2011, p. 290 e ss, e G��
�	�� F�V�	�
	�� D��, «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 primeir a 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 decorr e 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 H	�	�� M�V��b!	 B�����, «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, M���	� �� C��� A��
��	 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, 
P���� P���� �	 A���f�	
f�	, 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, M���	� 
�� C��� A��
��	, 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, M���	� ��  
C��� A��
��	, Comentário Conimbricense (cit. nota 7), artigo 195.º, § 67 e ss, p. 1152 e ss; P���� P���� �	 A���f�	
f�	,  
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, F
	�	
��� �	 L��	
�� �� C��� P����, O novo regime dos crimes e contraor-
denações no Código dos Valores Mobiliários, Coimbra: Almedina, 2000, p. 72 e ss, e J�i �	 F�
�� C���/M�
�� E����	�	 R���, O 
crime de abuso de informação privilegiada, Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 95.  

   A R	�����������	 C
������ �� A�����
	... : 195 



196 : C��	
�� �� M	
���� �	 V���
	 M������
�� 

 

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, H	�	�� M���j, 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 F
	�	
��� �	 L��	
�� �� C��� P����, «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, J�
V	 �	 F�V�	�
	�� D��/
S���� A�
	 �	 S���, «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 P���� CR��
�, 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 (I��	� P�� M�
���), 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 M�V�	� B�k�/S��l��� B���V�����, 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 J�
V	 �	 F�V�	�
	�� 
D��, Direito Penal, Parte Geral, vol. I, 2.ª edição, 2007, p. 349 e ss, M�
�� F	
����� P����, Direito Penal, Parte Geral, Lisboa: 
AAFDL, 2013, p. 139 e ss, J�i �	 F�
�� C���, 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, F
	�	
��� �	 L��	
�� �� C��� P����, A categoria da 
punibilidade na teoria do crime, vol. II, Coimbra: Almedina, 2013, p. 977 a 983. 
 
14- Como sublinha U
 K���bn�	
, «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, M�
�� F	
����� P����, Direito Penal, Parte Geral (cit. 
nota 13), p. 146 e ss. 
 
16- Sobre o papel do risco na construção do dolo, W���V��V F
��b, Vorsatz und Risiko, Köln: Carl Heymanns Verlag, 1983, designada-
mente p. 345 e ss. 
 
17- Para uma leitura destes elementos na densificação do dolo, R�� P	
	�
�, 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, L�� G
	��, «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, P����  
CR��
�, Manual (cit. nota 2), p. 293. 
 
19- Para a concretização deste elemento, P���� P���� �	 A���f�	
f�	, 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. F
	�	
��� �	 L��	
�� �� C��� P����, 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; J�!� G��	 �� S��l�, «O crime de 
manipulação do mercado», Direito e Justiça XIV (2000), tomo I, p. 210 e ss; A�	t���
	 B
���!� �� V	�V�, Crime de manipulação, 
defesa e criação de mercado, Coimbra: Almedina, 2001, p. 41 e ss.  
 
21- Cfr. A��u��� A��	��� C���, 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, P	�
� C�	�
�, «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, P���� P���� �	 A���f�	
f�	, Comentário do Código Penal (cit. nota 7), artigo 368.º-A, anotação n.º 14 e ss, p. 1154 e ss. 
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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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