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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). 
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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  
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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. 
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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- G��
�	�� F���	�
	�� D��, «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 E��
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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.  



187 : C��	
�� �� M	
���� �	 V���
	 M������
�� 

 

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, F
	�	
��� �	 L��	
�� �� C��� P����, 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, M�
�� F	
����� P��i� 	 P���� O�	
�, «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. 
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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 T	
	� P�l�

� B	�	l� 	 F
	�	
��� �	 L��	
�� �� C��� P���� 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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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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