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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, J�	'� M�
��� C����
j� �� A�	�� 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, Gk��l A��
���, C�	���, “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., A��o�
�	� F�	
�
��l �� 
A	��l Gk��l-A����, “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. A���"�� �� D���
 	� I�	����	����� 

	� 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. J��& F�		��	�-G����, “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. J��& F�		��	�  
G����, ob. cit., p. 684 e L�t	�
�� A. C�

�
'j��, “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. 
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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 G��	���� F�'���	��� D���, “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. J��& F�		��	� G����, 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. E���	�� B��
� C����� (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. W������ T. A���
, A	�j�	 S��'�� 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. G��	���� F�'���	��� D���, “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. G��	���� F�'���	��� D���, “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. A
�k
�� A	
���, 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 F�	
�
�� 
S���� M�'��j��� 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 A
��
�� A	
��� 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 G��	���� F�'���	��� D��� 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. D� D����"�� L���� ��
� A���"�  

� R���� 
 
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 G��	���� F�'���	��� D���, 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, G��	���� F�'���	��� 
D���, “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, G�
���� 
C�����j� ��� S�
���, “Recomendações de investimento em valores mobiliários e conflito de interesses”, Direito dos Valores Mobiliários 
VIII, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, M�	'�	��� Al����� �� A������, “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 FLMNOPQOR SMLMPSM, 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. T��'� J��� E������ M�	)���, 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. 
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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. 


