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A. Â����	 
 
O conceito de normas de auditoria já de há mui-
to tem no nosso Direito implicações privatísti-
cas, administrativas e infraccionais, estas duas 
últimas por força dos poderes de Direito Públi-
co conferidos à Ordem dos Revisores Oficiais 
de Contas (OROC), em sede de procedimento 
administrativo (de registo, nomeadamente) e 
disciplinar e, mais tarde, igualmente os poderes 
públicos conferidos ao Conselho Nacional de 
Supervisão de Auditoria. A necessidade do seu 
estudo não é recente, portanto. No entanto, com 
a aprovação do Regime Jurídico de Supervisão 
de Auditoria (RJSA1), em que se consagra um 
novo regime de supervisão pública da auditoria, 
assume maior acuidade a questão. 

O RJSA por várias vezes refere «normas de 
auditoria». Assim: 

a) No registo de auditores de países 
terceiros, no artigo 16º, nº 2, alí-
nea c)2; 

b) No mesmo tema, o artigo 17º, nº 
333,  

c) Quanto aos princípios orientado-
res do sistema de controlo de 
qualidade de auditores de entida-
des de interesse público no 41º, 
nº 1, alínea e)4; 

d) No mesmo tema, nos termos do 
41º, nº 355; 

e) Em sede de contra-ordenações, 

nos termos do artigo 45º, nº 2, 
alínea a)6. 

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

a) Em sede de atribuições da 
OROC, no artigo 6º, alínea b)8; 

b) No artigo 42º, quando se define o 
âmbito da actividade de auditori-
a9; 

c) Na certificação legal de contas, 
no artigo 45º, nº 210; 

d) Na elaboração de relatórios em 
geral, no artigo 47º11; 

e) Na actuação em quaisquer fun-
ções de interesse público, no arti-
go 52º, nº 212; 

f) Em sede de honorários, no artigo 
59º13; 

g) Nos deveres gerais dos auditores, 
no artigo 61º, nº 214; 

h) No controlo de qualidade, no 
artigo 69º, nº 4, alínea b)15; 

i) Nas regras do arquivo, no artigo 

75º16. 

7- Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de Setembro. 
 
8- «b) Supervisionar a atividade de auditoria às contas e serviços relacionados, de empresas ou de outras entidades, de acordo com as nor-
mas de auditoria em vigor e nos termos previstos no artigo 4.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, incluindo em matéria de 
controlo de qualidade e de inspeções de auditores que não realizem revisão legal das contas de entidades de interesse público, desde que 
estas últimas não decorram de denúncia de outra autoridade nacional ou estrangeira». 
 
9- «A atividade de auditoria às contas integra os exames e outros serviços relacionados com as contas de empresas ou de outras entidades 
efetuados de acordo com as normas de auditoria em vigor». 
 
10- «A certificação legal das contas é elaborada por escrito e deve (…) b) Incluir uma descrição do âmbito da revisão legal das contas 
que deve identificar, no mínimo, as normas de auditoria segundo as quais foi realizada;» 
 
11- «Na sequência da realização de auditoria às contas, bem como de outras funções que por lei exijam a intervenção própria e autónoma 
do revisor oficial de contas sobre determinados atos ou factos patrimoniais das empresas ou de outras entidades, deve ser emitido relató-
rio descrevendo a natureza e a extensão do trabalho conduzido e a respetiva conclusão, redigido numa linguagem clara e inequívoca e de 
acordo com as normas de auditoria em vigor.» 
 
12- «2 — No exercício de quaisquer outras funções de interesse público que por lei exijam a intervenção própria e autónoma de revisores 
oficiais de contas, em que haja obrigação de emitir certificações ou relatórios, devem os mesmos observar as normas de auditoria em 
vigor que se mostrem aplicáveis ao caso.» 
 
13- «1 — A determinação do tempo do trabalho necessário à execução de um serviço de auditoria de acordo com as normas de auditoria 
em vigor é objeto de regulamentação do conselho diretivo da Ordem. / 2 — No exercício de quaisquer outras funções previstas no presente 
Estatuto ou noutros diplomas legais, os honorários são fixados entre as partes, tendo nomeadamente em conta critérios de razoabilidade 
que atendam, em especial, à natureza, extensão, profundidade e tempo do trabalho necessário à execução de um serviço de acordo com as 
normas de auditoria em vigor.» 
 
14- «2 — Os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de contas devem exercer a sua atividade profissional com 
independência, responsabilidade, competência e urbanidade, em conformidade com a lei e os regulamentos aplicáveis, as normas de audi-
toria em vigor e as regras sobre informação, publicidade e segredo profissional, respeitando, entre outros, os seus clientes, os colegas e a 
Ordem, adotando uma conduta que não ponha em causa a qualidade do trabalho desenvolvido nem o prestígio e o bom nome da profis-
são.» 
 
15- «4 — Para além dos controlos de qualidade previstos no plano anual, são, ainda, submetidos a controlo, por deliberação do conselho 
diretivo, os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de contas que, no exercício da sua atividade profissional (…) 
b) Apresentem fortes indícios de incumprimento de normas legais ou de regulamentos ou normas de auditoria em vigor» e nº 5 «5 — Para 
efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, presume -se que existem fortes indícios de incumprimento das normas de auditoria 
sempre que o tempo despendido na realização do serviço ou os honorários praticados pelos revisores oficiais de contas sejam significati-
vamente inferiores aos que resultariam da aplicação dos critérios estabelecidos pelo artigo 59.º» 
 
16- «9 — Os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de contas organizam um arquivo de auditoria para cada 
revisão legal ou voluntária de contas, instruído de acordo com as normas de auditoria em vigor» 
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No Regulamento (EU) nº 357/2014 são igual-
mente referidas no artigo 26º, nº 7, alínea a)17 . 
Também são previstas normas de auditoria na 
Directiva 2006/43 a propósito18 : 
 

a) Das regras de revisão de contas, 
no artigo 26º19; 

b) Dos relatórios de auditoria, no 
artigo 28º, nº 120; 

c) Do sistema de controlo de quali-
dade, no artigo 29º, nº 121; 

d) Das demonstrações financeiras 
consolidadas, no artigo 34º, nº 
222. 

Este simples conspecto permite retirar duas 
conclusões preliminares sobre as normas de 
auditoria: 

a) As normas de auditoria têm co-
mo destinatários os auditores, 
não as entidades auditadas. As 
entidades auditadas estão sujeitas 
a normas das sociedades comer-
ciais, dos sectores regulados a 
que eventualmente pertençam, ou 
outras, mas não directamente a 
normas de auditoria23. 

 

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

 
B. Os temas 
 
Para se avançar na análise do que sejam estas 
normas de auditoria temos de recorrer à organi-
zação que o próprio legislador operou sobre as 
matérias que estão abrangidas por este conceito. 
Nesta sede, o artigo 45º, nº 2, alínea b) do 
RJSA, embora de modo algo confuso tenha 
misturado as normas de auditoria com as nor-

mas de acesso à actividade, dá-nos um guião de 
análise. 
 
Há quatro temas sobre os quais versam as nor-
mas de auditoria: 
 

a) A organização dos auditores; 
b) O planeamento; 
c) A execução; 
d) E os resultados finais do traba-

lho. 
 
A organização dos auditores abrange aspectos 
como o dos seus recursos humanos, técnicos, 
informáticos, o seu know-how, a formação dos 
seus agentes, o seu modo de funcionamento e 
da mesma forma os seus sistemas de controlo 
interno. Mas da organização fazem parte igual-
mente as regras respeitantes à contratação24. 
Esta matéria abrange, não apenas o conceito de 
controlo horizontal, mas também partes do ver-
tical25.  

24- Este aspecto mostra que a tipificação do artigo 45º do RJSA não coincide totalmente com a tradicional divisão dos controlos entre 
horizontais e verticais. Os controlos verticais, como respeitam a cada cliente, auditado, abrangem o controlo da contratação. Mas em boa 
verdade, nesta sede, o controlo vertical respeita à organização. 
 
25- Nos sistemas de controlo de qualidade o controlo de qualidade vertical é o que corresponde às relações entre auditor e auditado. O 
ISQC 1, que é instrumento por excelência de controlo horizontal, ou seja, de organização do auditor, alinha-se com esta perspectiva, por-
que tem regras para as relações com clientes, não apenas em geral, mas igualmente para cada cliente, por exemplo, no seu A21. 
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Em geral, fazem parte da organização o sistema 
de controlo interno26, as políticas e os procedi-
mentos de independência27 e objectividade, ad-
ministrativos, contabilísticos, de controlo e ava-
liação do risco28; subcontratação29; as incompa-
tibilidades e os impedimentos30; a formação 
contínua31; o registo de clientes32 e os registos 
de queixas33; o registo de infracções34 e o rela-

tório anual sobre as medidas em relação a elas 
tomadas35; o arquivo de auditoria36; os usos de 
nome e menção de qualidade37, a informação e 
a publicidade38; as regras de protecção de segre-
do profissional39; o seguro de responsabilidade 
civil profissional40; e, em acréscimo, nos audi-
tores que auditam entidades de interesse públi-
co, o tema do relatório de transparência41. 

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

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

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

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

30- Artigos 88º- 91º do EOROC. 
 

31- Artigo 61º, nº 3, do EOROC. 
 

32- Artigo 75º, nº 8, do EOROC. 
 

33- Artigo 75º, nº11, do EOROC. 
 

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

35- Artigo 75º, nº 6 do EOROC. 
 

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

37- Artigo 82º do EOROC. 
 

38- Artigo 83º do EOROC. 
 

39- Artigo 84º do EOROC. 
 

40- Artigo 87º do EOROC. 
 

41- Artigo 62º do EOROC. 13º, nº 2, do Regulamento (UE): «2.O relatório anual de transparência inclui, no mínimo, os seguintes elemen-
tos: (…) d) e) Uma indicação da data em que foi realizada a última verificação de controlo de qualidade a que se refere o artigo 26.º; 
Uma descrição do sistema de controlo de qualidade interno do revisor oficial de contas ou da sociedade de revisores oficiais de contas e 
uma declaração passada pelo órgão de administração ou de direção relativamente à eficácia do seu funcionamento». Artigo 62º, nº 1 do 
EOROC «1 — Os revisores oficiais de contas e as sociedades de revisores oficiais de contas que realizam a auditoria às contas de entida-
des de interesse público, nos termos definidos no artigo 3.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, devem publicar no seu sítio na 
Internet, no prazo de três meses a contar do fim de cada exercício financeiro, um relatório anual de transparência, que deve incluir, pelo 
menos: (…) d) Uma descrição do sistema interno do controlo de qualidade da sociedade de revisores oficiais de contas e uma declaração 
emitida pelo órgão de administração ou de direção relativamente à eficácia do seu funcionamento; e) Uma indicação de quando foi reali-
zada a última verificação de controlo de qualidade a que se refere o artigo 69.º;» 
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No âmbito dos clássicos controlos verticais 
abrange igualmente em geral as contratações do 
auditor controlado pela entidade auditada42 e o 
modelo de contrato de prestação de serviços43, a 
inamovibilidade dos auditores44, a independên-
cia45, os recursos e pessoal usados46, a avaliação 
das condições para a revisão legal de contas47, 
os conhecimentos e experiência dos auditores48, 
os pareceres de peritos externos49. Em especial, 
no que respeita aos auditores que auditam enti-
dades de interesse público, a regularidade da 

nomeação dos auditores50, a rotação do sócio 
responsável51, a rotação do auditor52; os honorá-
rios53; a prestação de serviços distintos de audi-
toria54; as regras especiais de independência55 , 
e nomeadamente a preparação para a revisão 
legal de contas e avaliação das ameaças à inde-
pendência 56. 
 
As regras respeitantes ao planeamento regem 
não apenas o planeamento propriamente dito, 
mas todos os deveres instrumentais relativos a 
ele, nomeadamente, o conhecimento do negó-
cio57, e a definição de materialidade58. 

42- Artigo 72º do EOROC. Pode-se dizer que não afecta o controlo do auditor controlado, mas a verdade é que pode. Pode haver situações 
em que auditada contrata ainda na vigência da auditoria e no limite e isso tem de ser controlado. 
 
43- Artigo 53º, nº 2, do EOROC. 
 
44- Artigo 54º, nº 1, do EOROC. 
 
45- Artigos 61º, nº 2, 71º do EOROC. Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du jeudi 26 juin 1997, N° de pourvoi: 94-
43406: «le salarié avait indirectement acquis des intérêts dans une société auprès de laquelle il avait effectué une mission et qu'il avait ainsi 
manqué aux règles d'indépendance en vigueur dans l’entreprise». Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, (Sezione Seconda), 
29/11/2011, N. 01471/2011 REG.PROV.COLL., N. 00620/2006 REG.RIC: «secondo i principi di revisione internazionale, l’indipendenza 
del revisore contabile viene meno qualora tra questi e l’ente sussistano relazioni d’affari e di lavoro “dalle quali un terzo informato, obiet-
tivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore risulti compromessa». Para as incompatibilidades do auditores 
ver FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen, «La Ordenación de la Auditoría de Cuentas», in SÁNCHEZ CALERO, Fernando, SÁNCHEZ-
CALERO GULARTE, Juan (coord.), Comentario a la Ley 44/2002, de 22 Noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, 
Thomsom-Aranzadi Cizur Menor, 2003, pp. 746 ss.. 
 
46- Artigo 75º, nºs 1, 4, do EOROC. 
 
47- Artigo 73º do EOROC. 
 
48- Artigo 74º, nº 3, do EOROC. 
 
49- Artigo 75º, nº 7, do EOROC. 
 
50- Artigo 16º do Regulamento (UE). 
 
51- Artigo 54º, nº 2 do EOROC. 
 
52- Artigo 54º, nºs 2-10, do EOROC, artigo 3º, nº 5, da Lei nº 140/2015, artigo 17º do Regulamento (UE). 
 
53- Artigos 59º, nº 3, 77º do EOROC, artigo 4º do Regulamento (UE). 
 
54- Artigo 5º do Regulamento (UE). 
 
55- Artigo 78º do EOROC. 
 
56- Artigo 6º do Regulamento (UE). 
 
57- «(x) the auditor would need to consider such matters as the nature of the syndicate's business, the overall size of the syndicate, the 
impact of the reinsurance protection programme, and the accuracy of previous estimates as a part of his assessment of the appropriate 
range within which he would expect the premium for the reinsurance to close to fall» (Society of Lloyd's v. Jaffray [2000] EWHC 51 
(Comm) (03 November 2000) ([2000] EWHC 51 (Comm); From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions). A ISA 
315 vai no mesmo sentido. 
 
58- 6 da ISA 200, A2 da ISA 300. Society of Lloyd's v. Jaffray [2000] EWHC 51 (Comm) (03 November 2000) ([2000] EWHC 51 
(Comm); From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions: «(vi) in selecting materiality levels, the auditor should have 
regard to the impact of syndicate transactions on the personal account of each syndicate member; he should look behind the syndicate to 
its constitution, as well as to the syndicate as a whole, in making judgments relating to materiality». Roj: SAP C 3214/2015 - 
ECLI:ES:APC:2015:3214, Id Cendoj: 15030370042015100380, Órgano: Audiencia Provincial, Sede: Coruña (A), Sección: 4, Nº de Recur-
so: 272/2015, Nº de Resolución: 385/2015, Procedimiento: CIVIL: «las Normas Técnicas de Auditoría definen la importancia relativa 
como «la magnitud o naturaleza de un error (incluyendo una omisión) en la información financiera que, bien individualmente o en su 
conjunto, y a la luz de las circunstancias que le rodean hace probable que el juicio de una persona razonable, que confía en la infor-
mación, se hubiera visto influenciado o su decisión afectada como consecuencia del error u omisión». Ver igualmente a ISA 320. 
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A matéria da execução abrange todos os deve-
res relativos à execução do trabalho. Na execu-
ção o auditor procura factos e evidências que 
sustentem as suas conclusões59. Estão portanto 
abrangidas matérias como procedimentos subs-
tantivos e de revisão60, nomeadamente os espe-
ciais, como confirmações externas, inventários, 

testes61, entre outros. No que respeita às audito-
rias sobre entidades de interesse público em 
especial, estes deveres respeitam igualmente a 
comunicações ao órgão de fiscalização62 e às 
autoridades competentes63, nomeadamente de 
irregularidades64, e o controlo de qualidade pré-
vio à emissão de certificação legal de contas65. 

59- «(i) the auditors should obtain relevant and reliable audit evidence sufficient to enable them to draw reasonable conclusions there-
from; / (ii) as to the nature of audit evidence, the sources and amount of evidence needed to achieve the required level of assurance were 
questions for the auditors to determine by exercising their judgment in the light of the opinion called for under the terms of their engage-
ment. They would be influenced by the materiality of the matter being examined, the relevance and reliability of evidence available from 
each source and the cost and time involved in obtaining it; / (iii) as to representations by management, in certain cases, such as where 
knowledge of the facts was confined to management or where the matter was principally one of judgment and opinion, the auditors might 
not be able to obtain independent corroborative evidence and could not reasonably expect it to be available. In such cases, the auditors 
should ensure that there was no other evidence which conflicted with the representations by management and should obtain written confir-
mation of the representations; / (iv) from the year ended 31 December 1985, the audit report on the syndicate accounts should state wheth-
er a true and fair view was given on the results of the closed year (although some auditors also reported in true and fair terms on the 31 
December 1984 accounts)» (Society of Lloyd's v. Jaffray [2000] EWHC 51 (Comm) (03 November 2000) ([2000] EWHC 51 (Comm); 
From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions). 
 
60- Man Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft & Ors v Freightliner Ltd & Ors [2003] EWHC 2245 (Comm) (07 October 2003) ([2003] 
EWHC 2245 (Comm), [2004] PNLR 19; From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions: «"W hen conducting an 
audit where the risk assessment or the audit evidence obtained suggests that there may be fraudulent or dishonest conduct by directors or 
senior management, the level of professional scepticism and the degree to which evidence independent of the entity is sought is increased. 
In such circumstances auditors place less emphasis on management representations and documents generated or provided by the entity". / 
In such circumstances SAS 110.29-31 requires auditors to perform appropriate modified additional procedures if the fraud or error could 
have a material effect on the financial statements, the extent of such modification or additional procedures depending upon auditors' Judg-
ment as to the circumstances of the fraud as set out in SAS 110.30. It is accepted that such "tip-offs" as occurred here should give rise to a 
heightened degree of scepticism about management information, but there are issues as to what EYUK was required to do.». O conceito de 
procedimentos substantivos ainda surge na ISA 402, A9/b e A11 e na ISA  500, A10/b/ii. 
 
61- «Un audit consiste à examiner par sondage les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste égale-
ment à apprécier les principes comptabilisés suivis et les estimations significatives retenues par l'arrêté des comptes et apprécier leur 
présentation d'ensemble.» (Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 18 mai 2010, N° de pourvoi: 09-14281). 
«In seeking to obtain reasonable assurance that the accounts have not been materially misstated, auditing standards allow for auditors to 
employ sampling techniques to test the details of transactions in the accounts and the effectiveness of the operation of financial controls» 
como diz uma das partes no Veolia ES Nottinghamshire Ltd v Nottinghamshire County Council & Ors [2010] EWCA Civ 1214 (29 Octo-
ber 2010) ([2010] EWCA Civ 1214, [2010] UKHRR 1317, [2011] Eu LR 172, [2012] PTSR 185; From England and Wales Court of Ap-
peal (Civil Division) Decisions. Man Nutzfahrzeuge Ag & Ors v Freightliner Ltd. [2005] EWHC 2347 (Comm) (28 October 2005) ([2005] 
EWHC 2347 (Comm); From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions: «The relevant auditing standard (paragraph 
420.3 of the Statements of Auditing Standards ("SAS") issued by the Auditing Practices Board) provides that auditors should satisfy them-
selves that adequate provisions have been made in one or more of the following ways: by reviewing and testing the procedures used by 
management to develop the estimate used; by comparing the estimate prepared by management with an independent estimate; or by re-
viewing previous estimates in the light of subsequent events.». Society of Lloyd's v. Jaffray [2000] EWHC 51 (Comm) (03 November 2000) 
([2000] EWHC 51 (Comm); From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions: «(xi) the results derived from statistical 
techniques should be treated with a degree of caution, since historically derived data might not be an accurate guide as to uncertain future 
events. The auditor should, therefore, ascertain from the underwriter the underlying basis for his estimate of claims incurred but not re-
ported, so that appropriate additional evidence could be collected to support the computation». Roj: STS 5427/2015 - 
ECLI:ES:TS:2015:5427, Id Cendoj: 28079130032015100384, Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso, Sede: Madrid, Sección: 
3, Nº de Recurso: 1556/2013, Nº de Resolución:, Procedimiento: CONTENCIOSO: «todo procedimiento de auditoría opera sobre mues-
treo, siendo, en este caso, el muestreo lo suficientemente amplio y expresivo». 
 
62- Artigo 81º do EOROC. 
 
63- Artigo 63º do EOROC. Artigos 12º, 14º do Regulamento (UE). 
 
64- Artigo 79º do EOROC. Artigo 7º do Regulamento (UE). 
 
65- Artigo 80º EOROC. Artigo 8º do Regulamento (UE). Cf. (12) Preâmbulo do Regulamento nº 537/2014 «Uma revisão do controlo da 
qualidade idónea do trabalho realizada em cada revisão legal de contas deverá conduzir a uma auditoria de elevada qualidade. Por con-
seguinte, o revisor oficial de contas ou a sociedade de revisores oficiais de contas não deverão emitir o seu relatório de auditoria ou certi-
ficação legal das contas até essa revisão do controlo da qualidade ter sido concluída.» 
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Os resultados finais são as conclusões, o modo 
de as formalizar, em relatórios, certificações 
legais de contas, ou outros. Abrangem em geral 
as regras relativas a relatórios66, ou a certifica-
ção legal de contas67. No que respeita às audito-
rias sobre entidades de interesse público, refe-
rem-se em especial ao relatório adicional dirigi-
do ao comité de auditoria68; às regras especiais 
do relatório de auditoria ou certificação legal de 
contas69, bem como à elaboração do dossier de 
transferência70 . 
 
Comuns a todas as quatro dimensões do traba-
lho de auditoria é a distinção entre deveres pri-
mários (o de se organizar, planear, executar e 
concluir) e deveres secundários, instrumentais: 
documentar71 e fazer controlos do seu próprio 
trabalho72. 
 
Por outro lado, há que ter em conta que o âmbi-
to do conceito de normas de auditoria varia 
consoante a norma. No caso do artigo 45º, nº 2, 
alínea b) do RJSA, há que ter em conta que fun-

ciona como norma subsidiária, dado que há nor-
mas que a consomem, como as relativas aos 
deveres de independência ou os de emissão de 
certas opiniões constantes do nº 1 do artigo 45º 
do RJSA. 
 
Para percebermos a riqueza e o sentido das nor-
mas de auditoria temos, no entanto, de dar mais 
um passo e tentar elencar as fontes destas nor-
mas. 
 
C. As fontes 
 
Ao analisarmos as fontes começamos a perce-
ber melhor a que se refere o legislador quando 
fala em normas de auditoria. 
 
Desde logo, existem leis europeias prevendo 
deveres dos auditores que são também neste 
sentido verdadeiras normas de auditoria. É o 
caso da Directiva 2006/43 e do Regulamento nº 
537/2014, este último respeitante à auditoria de 
entidades de interesse público. 

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



103 : C���	
�� �� M�	���� �� V���	�� M������	��� 

 

Em segundo lugar, existem leis nacionais sobre 
a matéria. Estas normas são, ou transposição de 
normas europeias, ou subsidiárias, enquanto 
não forem adaptadas pela Comissão normas 
internacionais de auditoria como resulta do 26º, 
nº 1, da Directiva nº 2006/43. O Estatuto da 
OROC, como já vimos, contém várias normas 
de auditoria estabelecendo deveres dos audito-
res em geral, mas também contendo normas de 
auditoria sobre entidades de interesse público. 
O RJSA é mais pobre de normas de auditoria 
neste sentido, porquanto rege sobretudo o aces-
so à profissão e a supervisão dos auditores, in-
cluindo o seu controlo de qualidade. Relevante 
o artigo 44º, nº 1, al. c) que prevê que a CMVM 
regulamente o «cumprimento de deveres relati-
vos ao exercício da atividade de auditoria». Se 
e nos termos em que a CMVM regulamente 
estes deveres, poderão constar de regulamento 
da CMVM verdadeiras normas de auditoria73. 
No entanto, as normas de auditoria não se esgo-
tam nestas fontes, que seriam as previsíveis. A 
elas acrescem outras. 
 
Desde logo, as normas internacionais de audito-
ria adoptadas pela Comissão Europeia. Enquan-
to não são adoptadas pela Comissão Europeia, 
regem as normas nacionais como vimos. É o 
que resulta do artigo 26º, nº 1 e 3 da Directiva 
nº 2006/43. Nos termos do nº 2 do artigo 26º do 
mesmo diploma «entende-se por «normas inter-
nacionais de auditoria» as Normas Internacio-

nais de Auditoria (ISA), a Norma Internacional 
sobre Controlo de Qualidade 1 (ISQC 1) e ou-
tras normas conexas emitidas pela Federação 
Internacional dos Contabilistas (IFAC) através 
do International Auditing and Assurance Stan-
dards Board (IAASB), na medida em que sejam 
relevantes para a revisão legal de contas»74. 
Quer isto dizer que as normas internacionais de 
auditoria têm o seu campo duplamente restrin-
gido: 

a) Em primeiro lugar, apenas se 
aplicam quando forem adoptadas 
pela Comissão. No entanto, o 
artigo 45º, nº 8 do EOROC criou 
uma norma de salvaguarda na 
matéria e estatui que «Enquanto 
não forem adotadas pela Comis-
são Europeia, as normas inter-
nacionais de auditoria são dire-
tamente aplicáveis», pelo que na 
ordem jurídica portuguesa se 
aplicam directamente. 

 

b) Em segundo lugar, não se apli-
cam a actividades de auditoria 
diversas da revisão legal de con-
tas, mesmo quando forem activi-
dades de interesse público, salvo 
no que respeita às regras sobre 
organização, que são transver-
sais. 

 

73- Lembra-se que nos termos do 52º da Directiva nº 2006/43 se trata de uma harmonização mínima. 
 
74- Corresponde a uma «long expected measure to harmonize auditing standards within the European Union, following a principles-based 
system.» (FERREIRA-GOMES, José, «Auditors ss Gatekeepers: The European Reform of Auditors’Legal Regime and the American Influ-
ence», in, The Columbia Journal of European Law, Vol. 11, nº. 3, 2005, p. 677). 
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Mas além destas é preciso ter em conta outras 
normas. O artigo 45º, nº 2, al. b), do RJSA refe-
re-se a normas de auditoria emitidas por autori-
dade competente. Ora, nos termos da Directiva 
nº 2006/43, no seu artigo 2º, nº 1075, esta é defi-
nida como a competente para a regulação e a 
supervisão dos auditores. A CMVM está ine-
quivocamente incluída nesta categoria nos ter-
mos dos artigos 4º, nº 1, 9º da Lei nº 148/2015, 
dos artigos 4º, 24º, nº 4, 25º, 26º, 27º, 32º e 44º 
do RJSA e dos artigos 46º, nº 5, 69º, nº 2, do 
EOROC. De igual modo, a OROC, no âmbito 

das suas competências, está incluída nesta cate-
goria nos termos do artigo 4º, nº 2, da Lei nº 
148/2015, dos artigos 4º, nº 3, 44º, nº 2, do 
RJSA, e dos artigos 6º, 46º, nº 5, do EOROC. 
Por outro lado, também a OROC tem poderes 
regulamentares, através de normas técnicas76 e 
directrizes de revisão e auditoria (artigo 31º, nº 
1, al. b), l), do EOROC77). 
 
Estamos pois a referir-nos, para além dos regu-
lamentos da CMVM, às normas técnicas78 e às 
directrizes de revisão e auditoria79, ambas emi-
tidas pela OROC80. 

75- ««Autoridades competentes», as autoridades designadas por lei que estão incumbidas da regulação e/ou supervisão dos revisores ofici-
ais de contas e das sociedades de revisores oficiais de contas ou de aspetos específicos destas atividades; a referência à «autoridade com-
petente» num artigo específico constitui uma referência à autoridade responsável pelas funções a que esse artigo se refere». 
 
76- Roj: SAP M 17664/2015 - ECLI:ES:APM:2015:17664, Id Cendoj: 28079370282015100301, Órgano: Audiencia Provincial, Sede: 
Madrid, Sección: 28, Nº de Recurso: 582/2013, Nº de Resolución: 286/2015, Procedimiento: Recurso de Apelación: «La calificación de un 
trabajo como auditoría de cuentas es relevante porque su realización exige someterse a determinadas normas de elaboración, procedimi-
ento, supervisión y control, de conformidad con lo dispuesto en la Ley (o Texto Refundido) su Reglamento y las Normas Técnicas de Audi-
toría». 
 
77- Cf. Artigo 16º al. k) do EOROC. A verdade é que o EOROC tecnicamente tem grandes lacunas. Referem-se normas técnicas a serem 
desenvolvidas, mas em parte nenhuma se diz expressamente quem as pode aprovar. As directrizes de revisão e auditoria são aprovadas pelo 
Conselho Directivo como resulta do artigo 31º, nº 1, al j) do EOROC. Mas o artigo 16º, quando refere regulamentos, em parte nenhuma 
refere as normas técnicas expressamente. No entanto, para os efeitos que ora interessam, que não respeitam à organização interna dos pode-
res na OROC, o que releva é determinar que a mesma tem poderes regulamentares. 
 
78- As normas técnicas do Comité que apoia (antiga redacção do artigo 48º, nº 4) a Comissão Europeia deixaram de estar consagradas na 
nova redacção da Directiva nº 2006/43. 
 
79- A jurisprudência que cita as conhecidas como DRAs é muito escassa em Portugal. Num recenseamento possível temos o Acórdão do 
Tribunal da Relação do Porto (Secção Cível) de 25-10-2005 no proc 0422142 em que cita a “Directriz de Revisão – Auditoria 842 de Ju-
nho de 2002 sobre a fusão de Sociedades”, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (2ª Secção) de 30-11-2010, proc nº 0512/10, 
que cita a Directriz de Revisão/Auditoria nº 700, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas no âmbito de uma perícia fiscal de revisão 
tributária. Neste último tema também o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (2ª Secção) proc nº 0511/10. No Acórdão do Tribu-
nal Central Administrativo Sul (CT - 2.º JUÍZO) proc nº 05617/12, a propósito do contencioso tributário em sede de entradas em espécie, é 
citada a directriz de revisão/auditoria n.º 841, de Dezembro de 2001. 
 
80- Conclui-se pois que por «normas de auditoria» não se podem entender «normas profissionais». As normas de auditoria abrangem a 
tricotomia clássica de «normas profissionais, requisitos legais e regulamentares», que surgem, por exemplo, nos pontos 2/a, 6/a, 14/a, 15/a, 
A3/b/i da ISA 220. No 7/m da ISA 220 aliás as normas profissionais abrangem apenas as normas internacionais de auditoria, que são stan-
dards, e os requisitos éticos relevantes, que constam do Código da IFAC e que são eles mesmos standards também (ver o parágrafo A1 
referido ao parágrafo 9 da ISA 220). As próprias ISAs usam o conceito de normas de auditoria com um significado mais abrangente que o 
de normas profissionais (veja-se por exemplo a ISA 200 parágrafo 13/k em que as norma de auditora são contrapostas a normas contabilís-
ticas e éticas ou o A56 da mesma ISA). 
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D. A natureza das normas 
 
O recurso ao Direito Europeu e ao Direito 
Comparado permite-nos reforçar a interpretação 
sobre a natureza das normas em questão. O 26º, 
nº 7 do Regulamento nº 537/2014 na versão 
inglesa refere-se aos «applicable auditing and 
quality control standards», na francesa 
«normes d'audit et de contrôle qualité applica-
bles», na espanhola «normas de auditoría y de 
control de calidad aplicables», na italiana 
«principi applicabili in materia di revisione e di 
controllo della qualità», a alemã «Prüfungs- 
und Qualitätssicherungsstandards», a polaca 
usa o genitivo «standardów». 
 
Também a Directiva nº 2006/43 no seu artigo 
26º refere os «Auditing standards», na francesa 
referem-se as «Normes de contrôle», na italiana 
«Principi di revisione», na alemã 
«Prüfungsstandards», na espanhola «Normas de 
auditoría», na polaca «Standardy rewizji finan-
sowej». 
 
A referência a «standards», e a «princípios», 
mostra que a terminologia é reveladora da natu-
reza flutuante destas «normas». A verdade é 
que o conceito de normas de auditoria abrange 
dois tipos de preceitos, com naturezas jurídicas 
diversas: 

a) Normas jurídicas propriamente 
ditas, constantes nomeadamente 
do Estatuto da OROC, do Regu-
lamento nº 357/2014, do Código 
das Sociedades Comerciais. Em 
suma, todas as normas jurídicas, 
sejam de fonte legal ou regula-
mentar, europeia ou nacional, 
que consagrem deveres de audi-
tores. 

 
b) Leges artis, mais conhecidas pe-

la designação inglesa de stan-
dards, que definam os deveres 
dos auditores.  

 
A questão é que esta última categoria se pode 
encontrar em grande diversidade de fontes. Para 
que uma norma seja efectivamente jurídica tem 
de ser consagrada numa fonte de normas jurídi-
cas. Mas há duas situações em que não estamos 
propriamente perante normas jurídicas em sen-
tido estricto: 
 

a) Ou quando a fonte da «norma» não é 
uma fonte de direito em sentido pró-
prio porque não parte de órgãos que 
tenham ius imperii (organizações 
profissionais nacionais ou internacio-
nais que não são Ordens, por exem-
plo). 
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b) Ou quando pelo seu conteúdo 
não se pode qualificar de efectiva 
norma jurídica. Com efeito, por 
vezes fontes que são jurídicas 
consagram ou remetem para con-
teúdos que não são normativos 
pela sua substância, pelo seu 
conteúdo. Assim acontece quan-
do as normas estatuem uma con-
duta preferível, ou que deve pas-
sar pelo crivo do juízo profissio-
nal81, ou são meramente indicati-
vas. Pela sua redacção não esta-
tuem deveres, apenas os deixam 

implícitos nos seus limites, em 
termos que veremos mais abai-
xo82. 

 
Indícios de que, pelo seu enunciado, se trata de 
meras leges artis e não normas jurídicas em 
sentido estrito são a existência de: 

a) Mera indicação de preferências 
ou conselhos; 

b) Remissão para conceitos indeter-
minados de natureza técnica83; 

c) Remissões para juízos profissio-
nais; 

d) Meras exemplificações; 
e) Meras declarações de facto, ou 

de juízos técnicos84. 

81- «The judgment involves both the selection of accounting principles and the evaluation of any parameters necessary to apply those 
principles. As a consequence, for many transactions, various possible accounting treatments could be considered to conform to GAAP, it 
being solely a matter of professional judgement as to the appropriateness of the accounting adopted.» (Mahonia Ltd. v JP Morgan Chase 
Bank [2004] EWHC 1938 (Comm) (03 August 2004) ([2004] EWHC 1938 (Comm); From England and Wales High Court (Commercial 
Court) Decisions;). O âmbito deste juízo profissional tem sempre limites, como se verifica no Society of Lloyd's v. Jaffray [2000] EWHC 
51 (Comm) (03 November 2000) ([2000] EWHC 51 (Comm); From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions: 
«Some of the Panel Auditors at Lloyd's were still living in the days of "inventory at director's valuation" which used to be the way in which 
profit was calculated in manufacturing companies in the UK 30 years ago: they did not consider it part of their duty to audit the reinsur-
ance to close. Under these circumstances is it any surprise that some of the auditors missed the scandals and failed to point the plunder 
that was going on. They were not charged with performing an audit to normal auditing standards and although they clearly had knowledge 
of some of the matters that were going on, they may well not have fully appreciated their implications and they did not see it as their duty 
to draw the Name's attention to what was afoot. Had they been larger firms, or wiser in the affairs of the world, or perhaps more willing to 
ask fundamental questions, then they might have exposed it quickly but the fact is, in most cases, they did not.». Kennedy v. Law Society of 
Ireland [1999] IEHC 255; [2000] 2 IR 104 (5th October, 1999) ([1999] IEHC 255, [2000] 2 IR 104; From High Court of Ireland Decisions: 
«The introduction to the SAS acknowledges the responsibility of an auditor to consider fraud and error in an audit of financial statements. 
Having identified a matter which could cause a misstatement in the financial statements, auditors are concerned to establish the circum-
stances giving rise to that matter and whether such misstatement was an error or occasioned by fraudulent conduct. ». Da mesma forma, 
apresenta variações culturais (TEIXEIRA, Cláudia, «O Impacto da Cultura na Interpretação dos termos e Expressões que exprimem Proba-
bilidade utilizados no Normativo do IASB: O Caso dos Auditores registados na CMVM», in Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas, 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, nº 16, 2010, pp. 196-197). 
 
82- Independentemente do estatuto jurídico das directrizes de revisão /auditoria percebe-se, pelo conteúdo das normas, que suscitam pro-
blemas desta natureza. Por exemplo veja-se o conteúdo de uma de entre as mais simples das DRA. A Directriz de Revisão/Auditoria 230 - 
PAPÉIS DE TRABALHO. Os números 4 a 6 parecem constituir um tipo de aptidão. Veja-se nomeadamente o nº 6 quando reza «6. A  
forma e o conteúdo dos papéis de trabalho deve ser tal que permita a um revisor/auditor experiente, sem conhecimento prévio da entidade 
e do trabalho desenvolvido, ficar com uma compreensão deste e das bases de suporte das decisões tomadas». O critério para a correcção 
da documentação produzida pelo auditor é a da susceptibilidade de compreensão por parte de um auditor experiente. No entanto a parte 
final do nº 6 reza «muito embora a compreensão completa de todos os aspectos da revisão/auditoria exija uma discussão com o revisor/
auditor que os preparou.» A única forma de não considerar que isto é uma excepção à natureza de aptidão do tipo é aceitar que este é um 
dever adicional dos auditores, que estes têm em acréscimo de discutir a documentação com o autor da documentação. O nº 7 piora esta 
situação, mostrando que estamos perante leges artis e não normas pelo seu conteúdo. «Não é praticável estipular a forma e o conteúdo 
exactos dos papéis de trabalho», o que não faz sentido numa perspectiva normativa, e apenas enquanto lex artis. A situação piora ainda 
quando se remete para o caso concreto, o que é comprimir a sua natureza normativa: «Estes devem ser concebidos e organizados de acordo 
com as circunstâncias e com as necessidades do revisor/auditor relativamente ao trabalho concreto que realiza». Segue-se uma mera 
exemplificação «A forma e o conteúdo dos papéis de trabalho são condicionados por certos aspectos tais como (…)». O nº 8 tem uma mera 
indicação de preferência «O uso de alguns papéis de trabalho normalizados, (…) pode melhorar». Outra característica é a da indetermina-
ção como se verifica no nº 12 «Os papéis de trabalho são, em regra, organizados em dois arquivos». A expressão «em regra» não permite 
por si, pela sua simples redacção, determinar se se trata de um dever de mínimos, podendo haver mais categorias de arquivos, ou também 
de máximos, podendo haver apenas um tipo de arquivo apenas. 
 
83- Há estudos empíricos que mostram que o grau de indeterminação pode influenciar a independência dos auditores BEATTIE, Vivien, 
FEARNLEY, Stella and BRANDT, Richard, Auditor Independence and Audit Risk in the UK: A Reconceptualisation, Centre for Business 
Performance of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales p. 10. 
 
84- O auditor «se compromete a realizar una “buena obra técnica” –el dictamen» (COLLACCIANI, Hugo, CARRICA, Juan Manuel, 
LOPEZ ARANGUREN, Jorge Luís, About the Contractual Responsibility of the External Auditor of financial Statements, 2008, Munich 
Personal RePEc Archive). Em alguns casos o estatuto destas declarações pode ser importante noutra perspectiva, como enunciação de 
regras de experiência que são relevantes para a enunciação de juízos probatórios. Assim, por exemplo, na ISQC 1 no seu A19 «O nível do 
conhecimento que uma firma terá quanto à integridade de um cliente aumentará geralmente no contexto de uma relação continuada com 
esse cliente.», ou, no seu A33, «Um trabalho de equipa e uma formação apropriados ajudam os membros da equipa de trabalho menos 
experientes a compreender claramente os objectivos do trabalho atribuído». 
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A questão é que a lei, ou contém, ou remete 
para estas leges artis. E é a mesma lei que esta-
tui consequências para a sua violação, seja con-
sequências de direito administrativo 
(nomeadamente dispensas – 17º, nº 3 do RJSA -
, acções de supervisão – artigo 41º, nº 1, alínea 
e), nº 3 do RJSA -, mas também implicitamente 
no cancelamento e suspensão do registo pela 
conjugação dos artigos 13º e 12º do RJSA) seja 
de direito infraccional (artigo 45º, nº 2, alínea a) 
do RJSA)85. 
 

Não se podem por isso distinguir dois campos, 
os das normas jurídicas de auditoria, que teriam 
efeitos legais, do das meras leges artis, dos me-
ros standards, sem consequências jurídicas. Em-
bora, pela sua fonte e /ou pelo seu conteúdo, 
algumas «normas de auditoria» sejam afinal 
standards e não efectivas normas jurídicas, têm 
consequências jurídicas86. 
 

Mas esta situação é paradoxal. Não tanto pelo 
facto de o Direito recolher normas de outras 
áreas. Esta situação é trivial. Na área do urba-
nismo, das construções urbanas, da segurança 
alimentar, e em muitas outras áreas o legislador 

recolhe normas técnicas e atribui-lhes eficácia 
jurídica. A questão é que frequentemente não 
apenas as acolhe numa fonte de direito (lei ou 
regulamento nacional ou europeu), mas atribui 
um conteúdo jurídico a normas que antes eram 
apenas leis da arte. 
 

A forma típica de o fazer é dupla: 
 

a)  Transformar em peremptório o 
que na perspectiva do standard 
era meramente aconselhável ou 
tendencial; 

b) Consagrar norma de perigo, seja 
abstracto, seja de aptidão, depu-
rando as normas de consideran-
dos, limites técnicos ou preferên-
cias87. 

 

Se a solução adoptada pelo legislador não é a 
corrente88, não significa isto que seja caso único 
e muito menos que não haja sustento para o 
fazer, sobretudo na área infraccional. Com efei-
to, o Código Penal tem situações de remissão 
para as leges artis como se vê pelos artigos 
142º, nº 7 do Código Penal89 e artigo 150º90 do 
mesmo diploma, isto tanto para efeitos de ex-
clusão como de preenchimento típico. 

85- «The fact that a "very thing" that an auditor undertakes is the exercise of reasonable care in relation to the possibility of financial impropriety at 
the highest level makes it impossible for the auditor to treat the company itself as personally involved in such fraud, or to invoke the maxim ex turpi 
causa in such a case. Context is once again all, as Kerr LJ recognised in Attorney General's Reference (No. 2 of 1982) at pp.640D-642H (see espe-
cially at p.642D)» (Moore Stephens (a firm) v Stone Rolls Ltd [2009] UKHL 39 (30 July 2009) ([2009] 1 AC 1391, [2009] 3 WLR 455, [2009] AC 
1391, [2009] Bus LR 1356, [2009] PNLR 36, [2009] UKHL 39; From United Kingdom House of Lords Decisions). CÂMARA, Paulo, «A Activida-
de de Auditoria e a Fiscalização de sociedades Cotadas – Definição de um Modelo de Supervisão», in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, 
nº 16, Abril de 2003, Lisboa, p. p. 96, salienta que a supervisão administrativa é um os pilares da qualidade da informação financeira, supervisão na 
altura restrticta ás situações previstas no artigo 8º do Cd.VM. Os auditores espanhóis queixaram-se de o seu regime infraccional ser o mais duro da 
Europa, o que é argumento comum (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen, «La Ordenación de la Auditoría de Cuentas», in SÁNCHEZ CALERO, 
Fernando, SÁNCHEZ-CALERO GULARTE, Juan (coord.), Comentario a la Ley 44/2002, de 22 Noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema 
Financiero, Thomsom-Aranzadi Cizur Menor, 2003, p. 753). 
 
86- Aliás são as próprias partes em litígio que por vezes invocam, quando lhes interessam essas consequências jurídicas, as normas de auditoria 
(Express Newspapers v Telegraph Group Ltd. [2002] EWCA Civ 317 (15th March, 2002) ([2002] EWCA Civ 317; From England and Wales Court 
of Appeal (Civil Division) Decisions). 
 
87- Um bom exemplo é o da protecção da independência que tem passado da mera enunciação do valor, a recomendações (cf. BALZARINI, P., 
«Racommendazione della CONSOB in tema di Independenza del Revisore», in Rivista delle Società, ano 50º, Nov-Dic. 2005, fasc. 6º, Giuffrè 
Editore, Milano, 2006), estando hoje em dia consagrada de modo mais desenvolvido em normas europeias como as do Regulamento nº 537/2014. 
 
88- No Fédération des Experts Comptables Européens, Considerations on the Implementation of the Framework A pproach, October 2004, pp. 10-
11, reflecte-se esta discussão entre os proponentes de uma solução «conceptual» e os que pretendem uma solução «rule-based». A solução conceptu-
al, que foi a acolhida, sem prejuízo de regras mais determinadas entretanto consagradas, visa precisamente abranger a evolução e a natureza variável 
da realidade. Visa, em suma, fazer impedir que a letra seja uma forma de evadir do espírito da regulação. 
 
89- «7 - Para efeitos do disposto no presente artigo, o número de semanas de gravidez é comprovado ecograficamente ou por outro meio adequado 
de acordo com as leges artis.» 
 
90- «1 - As intervenções e os tratamentos que, segundo o estado dos conhecimentos e da experiência da medicina, se mostrarem indicados e forem 
levados a cabo, de acordo com as leges artis, por um médico ou por outra pessoa legalmente autorizada, com intenção de prevenir, diagnosticar, 
debelar ou minorar doença, sofrimento, lesão ou fadiga corporal, ou perturbação mental, não se consideram ofensa à integridade física. / 2 - As 
pessoas indicadas no número anterior que, em vista das finalidades nele apontadas, realizarem intervenções ou tratamentos violando as leges artis 
e criarem, desse modo, um perigo para a vida ou perigo de grave ofensa para o corpo ou para a saúde são punidas com pena de prisão até 2 anos 
ou com pena de multa até 240 dias, se pena mais grave lhes não couber por força de outra disposição legal.» 
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Não é pois o facto de haver uma remissão para 
as leges artis, ou a sua consagração do seu con-
teúdo em normas jurídicas, que constitui por si 
só uma violação de quaisquer direitos dos parti-
culares, seja em Direito Administrativo, seja em 
Direito Infraccional91. 
 
Mas, esta remissão para as leges artis, ou a con-
formação da norma de acordo com elas, implica 
evidentemente um preço sob o ponto de vista 
das garantias dos particulares. Estas encontram-
se na maior exigência em sede de fundamenta-
ção do acto administrativo e nas regras de con-
cretização de tipos abertos em sede infraccio-
nal. O traço comum que induz num e noutro 
ramo do Direito é o mesmo: fundamentação. 
 
Esta fundamentação tem por isso características 
especiais que importa analisar. 
 
Desde logo, não se pode dizer que as leges artis 
sustentam por si só actuações administrativas 

ou sanção infraccional. Não existe, por isso, 
qualquer violação ao princípio da legalidade.  
 
Com efeito, o dever de cumprir as normas de 
auditoria está consagrado em norma legal, em 
relação à auditoria às contas do artigo 42º do 
EOROC «A atividade de auditoria às contas 
integra os exames e outros serviços relaciona-
dos com as contas de empresas ou de outras 
entidades efetuados de acordo com as normas 
de auditoria em vigor». Toda a actividade de 
auditoria às contas e não apenas uma parte dela. 
Igualmente, e em geral, a elaboração de quais-
quer relatórios previstos na lei deve obedecer às 
normas de auditoria em vigor nos termos do 
artigo 47º do EOROC. Ou seja, em todas as 
funções de interesse público92 os auditores de-
vem cumprir as normas de auditoria. 
 
Esta fundamentação na lei é reforçada pelas 
normas que impõem a intervenção do auditor 
nas funções de interesse público. Com efeito, é 
a própria lei que define os resultados que têm 
de ser atingidos e os âmbitos das auditorias93.  

91- Há aliás uma tendência de densificação destas mesmas leges artis e para a sua consolidação. No Baker Tilly UK Audit LLP & Ors, R 
(On the Application Of) v Financial Reporting Council & Ors [2015] EWHC 1398 (Admin) (19 May 2015) ([2015] EWHC 1398 (Admin); 
From England and Wales High Court (Administrative Court) Decisions, ainda se referem os «standards reasonably to be expected». No 
Airtours Holidays Transport Ltd v Revenue And Customs [2014] EWCA Civ 1033 (24 July 2014) ([2014] BVC 32, [2014] EWCA Civ 
1033, [2014] STI 2521, [2015] STC 61; From England and Wales Court of Appeal (Civil Division) Decisions, referem-se o «generally  
accepted auditing standards». Num outro sentido afirma-se que «5. Auditing standards have undergone considerable change in the inter-
vening years, particularly owing to the exponential leaps made in computer power and technology generally. It would thus be "very diffi-
cult" to assess the quality of S.K.C.'s work by reference to standards applicable at the time.» (Campbell-Sharp Associates Ltd & Ors -v- 
MVMBNI JV Ltd & Ors [2013] IEHC 470 (31 July 2013) ([2013] IEHC 470; From High Court of Ireland Decisions). No entanto existem 
constantes: «Auditing standards and procedures have changed significantly over the years. But the potential responsibility of auditors for 
negligent failure to detect accounting deficiencies or managerial fraud - leading the company to sustain further loss connected with such 
deficiencies or the continuation of such fraud - dates back to the early days of auditing» (Moore Stephens (a firm) v Stone Rolls Ltd [2009] 
UKHL 39 (30 July 2009) ([2009] 1 AC 1391, [2009] 3 WLR 455, [2009] AC 1391, [2009] Bus LR 1356, [2009] PNLR 36, [2009] UKHL 
39; From United Kingdom House of Lords Decisions). «172.GAAS (Generally Accepted Auditing Standards) is the body of requirements 
for audits of financial statements and associated notes. GAAS was, until recently, set by the Auditing Standards Board and its primary 
auditing rules were issued in the form of Statements of Auditing Standards (SAS's). Following the Sarbanes-Oxley Act 2002, the responsi-
bility for developing GAAS moved to the Public Companies Accounting Oversight Board but in April 2002 that board ruled that the previ-
ously established GAAS could be relied upon on an interim basis. Whilst GAAS applies to auditing, I find that its principles must also be 
applicable to the preparation of financial statements.» (Mahonia Ltd. v JP Morgan Chase Bank [2004] EWHC 1938 (Comm) (03 August 
2004) ([2004] EWHC 1938 (Comm); From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions). 
 
92- Artigo 2º, al. i), do RJSA. Os auditores têm o cuidado de, nas restantes auditorias, sublinhar que o trabalho efectuado «does not consti-
tute an examination made in accordance with generally accepted auditing standards» (Perfect Pies Ltd. & anor -v- Chupn Ltd. [2015] 
IEHC 692 (06 November 2015) ([2015] IEHC 692; From High Court of Ireland Decisions). Da mesam forma no Roj: SAP M 18332/2015 - 
ECLI:ES:APM:2015:18332, Id Cendoj: 28079370142015100420, Órgano: Audiencia Provincial, Sede: Madrid, Sección: 14, Nº de Recur-
so: 360/2010, Nº de Resolución: 404/2015, Procedimiento: Recurso de Apelación: « nuestro trabajo ha sido realizado aplicando normas 
técnicas de auditoria, pero los procedimiento aplicados no han constituido una auditoria completa...». 
 
93- A conexão entre a «true and fair view» e o cumprimento das normas de auditoria é tópico comum na auditoria (Barings Plc & Anor v 
Coopers & Lybrand (a firm) & Ors [2003] EWHC 1319 (Ch) (11 June 2003) ([2003] EWHC 1319 (Ch); From England and Wales High 
Court (Chancery Division) Decisions).  
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Também por esta via os deveres de cumprimen-
to das normas de auditoria têm assento legal 
não apenas na sua conformação, mas igualmen-
te no seu fundamento. As mesmas normas que 
impõem a intervenção dos auditores e definem 
o seu âmbito de actuação desvelam igualmente 
os interesses que são tutelados94. No seu con-
junto definem a natureza e conteúdo último do 
trabalho de auditoria95. Estas são várias vias 
pelas quais a referência a leges artis estão sujei-
tas a controlo pela lei. 
 
Por outro lado, remetendo a lei ou integrando 
no seu conteúdo meras leges artis, torna-se ne-
cessário formular expressamente as normas 
enunciativas a que no caso concreto conduzem 
as mesmas leges artis. O passo essencial é pois 
o de enunciar uma norma, que é assim enuncia-

tiva do significado, do conteúdo normativo, que 
as leges artis impõem no caso. Em termos lógi-
cos, esta norma enunciativa é uma premissa 
intermédia que permite a ligação entre a norma 
jurídica e o caso concreto, através da mediação 
de leges artis. 
 
Esta enunciação obedece às técnicas habituais 
da concretização de conceitos indeterminados. 
Tem de passar pela análise periférica (de doutri-
na, jurisprudência, standards paralelos, Direito 
Comparado, leis conexas96), pela criação de 
tipologias (que permitem delimitar os cortes na 
realidade operados pelos standards) e pela redu-
ção dogmática (que conduz à formulação da 
norma enunciativa). Como estas operações jurí-
dicas são triviais no Direito, e seria impossível 
realizar a mesma para todas as normas de audi-
toria em presença, não faz sentido sequer dar 
exemplos da mesma no presente estudo. 

94- «The scope of the duty of care owed by auditors is a matter to which I shall return later in this opinion. For present purposes it suffices 
to note that the duty is unquestionably imposed in the interests of, at least, the shareholders of the company» (Moore Stephens (a firm) v 
Stone Rolls Ltd [2009] UKHL 39 (30 July 2009) ([2009] 1 AC 1391, [2009] 3 WLR 455, [2009] AC 1391, [2009] Bus LR 1356, [2009] 
PNLR 36, [2009] UKHL 39; From United Kingdom House of Lords Decisions). «From the outset the defenders (…)They knew that the 
shareholders of APC, including the pursuers, relied on the audited accounts in order to obtain assurances that the company's financial 
statements were free of material mis-statements caused by fraud or other irregularity or error. (…)They knew or ought to have known that 
in these circumstances the critical consideration for those such as the pursuers who funded APC, by loan or by injection of equity, was its 
profitability.» (Royal Bank Of Scotland Plc v. Bannerman Johnstone Maclay [2005] ScotCS CSIH_39 (26 May 2005) ([2005] CSIH 39, 
[2005] ScotCS CSIH_39; From Scottish Court of Session Decisions). Institute of Chartered Accountants in Ireland/ Rules of Professional 
Conduct/ Ethical Guide for Members [2000] IECA 584 (18th September, 2000) ([2000] IECA 584; From Irish Competition Authority 
Decisions: «Assurance engagements are special in nature, because of the public and professional interest in the objectivity of practitioners’ 
work (…)Such firms should ensure that their work complies with Auditing Standards and Guidelines and Audit Regulations ». no Roj: SAP 
IB 2230/2015 - ECLI:ES:APIB:2015:2230, Id Cendoj: 07040370052015100281, Órgano: Audiencia Provincial, Sede: Palma de Mallorca, 
Sección: 5, Nº de Recurso: 295/2015, Nº de Resolución: 303/2015, Procedimiento: CIVIL ao reconhecer que a obrigatoriedade de auditoria 
não é a regra, mas uma excepção, embora muito lata, mostra aqui pelo elenco das intervenções obrigatórias de auditor se podem aferir os 
interesses, os bens jurídicos em jogo. A má informação lesa o funcionamento da economia e dos indivíduos, pelo que deve ser considerada 
de interesse público a auditoria (Fédération des Experts Comptables Européens, Considerations on the Implementation of the Framework 
Approach, October 2004, p. 9). CUZACQ, Nicolas, «Plaidoyer em Faveur d’un Audit Sociétal Légal», in Revue International de Droit 
Économique, 2008, 1, pp. 30 ss., mostra que é também do interesse da própria entidade auditada, na medida em que a auditoria aumenta a 
sua credibilidade. O interesse público em conhecer a imagem fiel da contabilidade das epresas em FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen, 
«La Ordenación de la Auditoría de Cuentas», in SÁNCHEZ CALERO, Fernando, SÁNCHEZ-CALERO GULARTE, Juan (coord.), 
Comentario a la Ley 44/2002, de 22 Noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, Thomsom-Aranzadi Cizur Menor, 2003, 
p. 741. 
 
95- O trabalho do auditor é oposto às regras gerais de prova que remetem para a experiência comum no K (A) v. K (P) [2005] IEHC 272 
(27 July 2005) ([2005] IEHC 272; From High Court of Ireland Decisions «Standard discovery rules apply. No relevance, no reason, no 
necessity, no discovery! And no fishing, no way! A party may choose to employ an expert, but the purposes for which the expert has been 
retained, and the expert evidence (for the preparation of which he says he needs discovery) must be spelt out to enable the Court adjudi-
cate the application. Experts will not be allowed to set their own agenda in litigation. (See Aherne v. Southern Health Board, 29th April, 
2005) (…)It is not a sufficient basis for an application for there to be an assertion that the discoverer's figures cannot be audited. There is 
no auditing standard for matrimonial cases: the Court uses a broad brush in assessing and apportioning the available incomes and assets. 
I's do not have to be dotted and t's do not have to be crossed. If the Court is satisfied that (to employ accountancy's own much favoured 
phrase) "a true and fair picture" of the parties' means has been proven, it will proceed to judgment. It will audit neither party's books 
before doing so.». Para o papel dos auditores na transparência e na transmissão de uma «imagem fiel» ver MARTÍNEZ-CALCERRADA, 
Luís, La responsabilidade Civil Profesional …, Colex, Marid, 1996, pp. 120, 124, 126. 
 
96- Pode envolver igualmente entendimentos de colegas, nomeadamente em auditorias, não por serem vinculantes, mas por revelarem uma 
cultura consensual lícita. Isto no caso da auditoria é reforçado pelo facto de ser necessária a comparabilidade da informação financeira 
(TEIXEIRA, Cláudia, «O Impacto da Cultura na Interpretação dos termos e Expressões que exprimem Probabilidade utilizados no Norma-
tivo do IASB: O Caso dos Auditores registados na CMVM», in Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas, Instituto Superior de Contabi-
lidade e Administração do Porto, nº 16, 2010, p. 180). Mas também por a consulta dos pares ser um procedimento previsto no A20 do 
ISQC 1. Da mesma forma, em sede de normas contabilísticas a ISA 200 reconhece no A5 as «práticas gerais e sectoriais amplamente reco-
nhecidas e predominantes». Do mesmo modo, a ISA 402 no A1 reconhece o papel dos «Relatórios de organizações de serviços, de audito-
res internos ou de autoridades reguladoras sobre os controlos na organização de serviços». 
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O que têm de específico, no entanto, as normas 
de auditoria é o facto de terem uma estrutura 
peculiar. É que a actividade dos auditores, mes-
mo a que se integra em actividades de interesse 
público, tem, em traços gerais, e sem entrar no 
pormenor de cada regime, dois tipos de nature-
zas diversas97: 
 
a) Nuns casos, o dever dos auditores é o de 

fazerem juízos de conformidade, sobre 
demonstrações financeiras (262º, nº 6, 
263º, nºs 5, 6, 419º, nºs 4, 5, 420º, nº 4, 
451º, 453º, 508º-D do CSC98, 8º, 115º, nº 
1, al. g), 245º, nº 1, al. b), nº 2, al. b), 
250º-B, nº 4, Cd.VM99, artigo 80º do 
RJASR100)101, ou no relatório sobre inter-
mediários financeiros (artigos 304º-C, nº 
4, 318º, nº 1, al. j), Cd.VM)102, no relató-

rio do auditor sobre liquidação de orga-
nismo de investimento colectivo (artigo 
47º, nº 2 do RGOIC103) e sobre a sua re-
versão (artigo 48º, nº 3 do RGOIC), no 
parecer sobre a informação financeira 
contida em documentos de prestação de 
contas relativa a organismo de investi-
mento colectivo (artigos 131º nº 1, 160º, 
nº 1, 161º, nº 8, cf. 186º do RGOIC), na 
certificação legal sobre os relatórios de 
gestão e as contas anuais das sociedades 
de capital de risco (artigo 11º, nº 6 da 
LCR104), no relatório sobre contas dos 
fundos de capital de risco (artigo 34º, nº 
1, da LCR), no relatório sobre liquidação 
dos fundos de capital de risco (artigo 42º, 
nº 1, da LCR)105. 

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



111 : C���	
�� �� M�	���� �� V���	�� M������	��� 

 

b) Noutros, a sua actividade tem outras na-
turezas. Tipicamente é de avaliação, co-
mo nas entradas em espécie (artigos 25º, 
28º do CSC), como no relatório da fusão 
de sociedades (artigos 99º, 117º-D do 
CSC), cisão (artigo 123º do CSC), na 
aquisição tendente ao domínio total 
(artigo 490º do CSC), ou na contrapartida 
nas ofertas públicas de aquisição obriga-
tórias (artigo 188º do Cd.VM), no pare-
cer sobre o valor liquidativo do organis-
mo de investimento colectivo (artigo 47º, 
nº 1, do RGOIC), do valor do organismo 
de investimento colectivo alternativo 
(artigo 60º, nº 1, al. b), ínciso iii) e nº 2 
do RGOIC), no parecer sobre o valor de 
resgate de unidade de participação em 
organismo de investimento colectivo fe-
chado (artigo 62º, nº 4 do RGOIC), no 
parecer sobre a avaliação de activos 
(artigo 94º, nº 3 do RGOIC), no relatório 
sobre entradas no capital das sociedades 
de capital de risco (artigo 11º, nº 8, da 
LCR), ou em fundo de capital de risco 
(artigo 26º, nº 2, da LCR), no relatório 
sobre valor do património do fundo de 
capital de risco no caso de resgate por 
participantes que se oponham à prorroga-
ção da vigência do fundo (artigo 38º, nº 

4, da LCR), ou com natureza mista no 
caso da fusão de organismos de investi-
mento colectivo (33º RGOIC106)107 ou na 
apreciação da conta de liquidação do fun-
do de titularização de crédito e a aplica-
ção dos montantes apurados (artigo 38º, 
nº 4, do DLTC108). Mas pode incidir 
igualmente sobre planos, como no relató-
rio de auditoria sobre os pressupostos e a 
consistência do plano previsional do fun-
do de titularização de crédito (artigo 34º, 
nº 3, al. d), do DLTC), ou sobre previ-
sões, como nas contas dos emitentes co-
tados (artigo 245º, nº 2, al. a), do 
Cd.VM). 

 
Não interessa aqui discutir a questão de saber 
se, mesmo quando são acometidas ao auditor 
funções como as de avaliação, ou outras, são 
igualmente exigidos juízos de conformidade. A 
tese tem assento, na medida em que, por exem-
plo, a própria avaliação depende de juízos de 
conformidade. A avaliação de um bem depende 
do juízo realizado sobre a licitude da sua deten-
ção e os riscos, nomeadamente jurídicos, a esta 
associados, por exemplo. No entanto, essencial 
para os efeitos que ora interessam é apenas o de 
definir as implicações que tem na estrutura da 
norma o facto de a actividade dos auditores ser 
de conformidade em muitos casos, e inequívoca 
e centralmente de conformidade em muitos ca-
sos109. 

106- «1 - Fica sujeito a validação por relatório de auditor independente o seguinte: / a) Os critérios adotados para a avaliação do ativo e, 
se for caso disso, do passivo, na data de cálculo dos termos de troca; / b) Se aplicável, o pagamento em dinheiro por unidade de participa-
ção; / c) O método de cálculo da relação de troca, bem como a relação de troca efetiva determinada na data de cálculo dos termos de 
troca.». A natureza mista resulta da letra da própria lei porque não é apenas o valor da unidade de particapção, que é validado mas 
igualmente os critérios. 
 
107- O 241º do RGOIC não é aqui nalisado por razões de espaço. 
 
108- Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de Novembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 303/2003, de 5 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 82/2002, 5 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 303/2003, de 5 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de Março e pelo Decreto-
Lei n.º 211-A/2008, de 3 de Novembro. 
 
109- Mesmo no âmbito da revisão legal de contas o juízo não é apenas de conformidade como se verifica pelo artigo 45º, nº 2, alínea f) do 
EOROC «f) Incluir uma declaração sobre qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar 
dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade para dar continuidade às suas atividades», ou o 245º, nº 2, al. a do Cd.VM 
«Opinião relativa às previsões sobre a evolução dos negócios e da situação económica e financeira» 
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E. A estrutura de construção de normas 
deverais 
 
Se, em geral, as normas de auditoria são com-
plexas pela diversidade dos seus conteúdos 
(normas jurídicas, standards), e pela diversidade 
das suas fontes, verificamos que existe um caso 
em que é a sua estrutura que revela elementos 
de grande complexidade: quando cabem aos 
auditores deveres de verificar conformidade 
com normas. 
 
Ou seja, a norma de auditoria neste caso exige 
que o auditor verifique a conformidade com 
outras normas. 
 
Esta estrutura tem de ser desvelada no que tem 
de trivial e de específico. É trivial o facto de 
existirem deveres de conformidade de segundo 
grau ou de grau mais elevado. Nas impugna-
ções, como no recurso de decisões judiciais ou 
nas acções administrativas relativas a actos, por 
exemplo, também o órgão decisor tem de se 
pronunciar sobre o cumprimento de regras pelo 
órgão cujo acto se aprecia, regras essas que tipi-
camente obrigam este último a verificar a con-
formidade com regras. De igual modo, em sede 
infraccional, em muitos casos de posição de 
garante se impõe que se aprecie a efectiva apre-

ciação de conformidade às regras pelo garante. 
Nestes casos, uma das funções do garante é a de 
verificar a conformidade das condutas próprias 
ou de terceiros. 
 
O nosso sistema jurídico não é estranho pois a 
juízos de verificação de conformidade de se-
gundo grau ou mesmo superior. A especificida-
de das normas de auditoria quando implicam a 
verificação de conformidade é outra, mas resul-
ta da própria especificidade do estatuto dos au-
ditores. Sendo pessoas de Direito Privado com 
funções de interesse público, em muitos casos o 
interesse público das suas funções está no facto 
de terem de verificar o cumprimento de normas. 
Sendo pessoas de direito privado é mais expec-
tável que estejam sujeitos a um regime infracci-
onal especial e não tanto a um regime impugna-
tório especial desenvolvido110. 
 
Questão é a de saber qual o conteúdo destas 
normas em relação à quais os auditores têm de 
verificar a conformidade. Tendo em conta a 
importância das verificações contabilísticas te-
mos de dividi-las por enquanto111 em duas cate-
gorias: 

a) Normas contabilísticas112; 
b) Normas não contabilísticas. 

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

a) Normas jurídicas propriamente 
ditas quanto à sua fonte, nacio-
nais e europeias; 

b) Standards, como os previstos no 
artigo 2º, ínciso 12 da Directiva 
2006/43: ««Normas internacio-
nais de contabilidade», as nor-
mas internacionais de contabili-
dade (IAS — International Ac-
counting Standards), as normas 
internacionais de informação 
financeira (IFRS — International 
Financial Reporting Standards) 
e as interpretações conexas 
(Interpretações SIC-IFRIC), alte-
rações subsequentes a essas nor-
mas e interpretações conexas, e 
normas futuras e interpretações 
conexas emitidas ou adoptadas 
pelo International Accounting 
Standards Board (IASB)»113. 

 
A natureza destas normas não faz parte do pre-
sente estudo, apenas sendo essencial referi-las 
pela sua conexão com as normas de auditoria, 
pelo que cabe neste momento apenas salientar a 

sua homologia de fontes, conteúdos e estrutura 
com as normas de auditoria. 
 
Mas também incide o trabalho dos auditores 
sobre normas que não são contabilísticas. É es-
se o caso, nomeadamente114: 
 

a) Da verificação dos sistemas dos 
sistemas de gestão de riscos, de 
controlo interno e auditoria inter-
na das entidades auditadas (v.g., 
420º, nº 1, al. i, 423º-F, nº 1, al. 
i), 441º, nº 1, al. i) do CSC, cf. 
44º, nº 2, do EOROC); 

b) Do parecer sobre o conteúdo do 
relatório de gestão (45º, nº 2, al. 
e) do EOROC cf. 451º, nº 3, al. 
e) do CSC); 

c)  Do parecer sobre o conteúdo do 
relatório de governo societário 
(artigo 45º, nº 2, al. h) do 
EOROC, 451º, nº 4, 5, do CSC, 
245º-A do Cd.VM); 

d) Da avaliação do trabalho realiza-
do por outros auditores no âmbi-
to de contas consolidadas (artigo 
46º, nº 1, al. b), c) do EOROC), 
bem como da sua independência 
(artigo 46º, nº 1, al. d) do 
EOROC); 

113- Era o caso dos GAAP por exemplo. «The expression "Generally Accepted Accounting Principles" ("GAAP") refers to a series of 
conventions rules and procedures which define accepted accounting practices.» (Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG v The Royal Bank 
of Scotland Plc [2010] EWHC 1392 (Comm) (11 June 2010) ([2010] EWHC 1392 (Comm), [2011] 1 Lloyd's Rep 123, [2011] Bus LR 
D65; From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions). 
 
114- Stone & Rolls Ltd v Moore Stephens (a firm) [2007] EWHC 1826 (Comm) (27 July 2007) ([2007] EWHC 1826 (Comm), [2008] 1 
BCLC 697, [2008] Bus LR 304, [2008] Lloyd's Rep FC 47, [2008] PNLR 4; From England and Wales High Court (Commercial Court) 
Decisions;: «49. The letter of engagement provided, in part, as follows: / …(2) We have a statutory responsibility to report to members 
whether in our opinion the financial statements give a true and fair view and whether they have been properly prepared in accordance with 
the Companies Act 1985». Na mesma forma no Galoo Ltd & Ors v Bright Grahame Murray (a firm) [1993] EWCA Civ 3 (21 December 
1993) ([1993] EWCA Civ 3, [1994] 1 WLR 1360, [1994] WLR 1360, [1995] 1 All ER 16; From England and Wales Court of Appeal 
(Civil Division) Decisions. 
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e) Das actividades de controlo in-
terno do próprio auditor 
(nomeadamente auto-avaliação 
de independência, organização 
interna, organização do trabalho 
– artigos 73º-75º, 78º, 80º do 
EOROC, 24º, nº 6, do RJSA); 

f) Do relatório adicional nas entida-
des de interesse público (artigos 
24º do RJSA, 11º do Regulamen-
to nº 537/2014); 

g) Do relatório sobre salvaguarda 
de bens de clientes (artigo 318º, 
nº 1, al. j) do Cd.VM); 

h) Do relatório sobre prospectos na 
parte em que não respeitam à 
situação patrimonial e financeira 
da entidade (artigo 8º do 
Cd.VM115, artigos 135º, 135º-B 
do Cd.VM, artigo 3º do Regula-
mento (CE) nº 809/2004 da Co-
missão de 29 de Abril de 
2004116). 

 
Não é este o local para definir os vários âmbitos 
das auditorias possíveis117. Esta descrição ape-
nas importa para demonstrar que o trabalho dos 
auditores, no âmbito de funções de interesse 
público nomeadamente, não incide apenas so-
bre normas contabilísticas. 
Na perspectiva da estrutura das condutas dos 
auditores, o que interessa salientar é que estes 

verificam a conformidade de condutas à luz, 
tanto de normas contabilísticas, como de nor-
mas não contabilísticas. 
 
Mas este quadro é ainda tornado mais complexo 
por outro factor. É que as normas contabilísti-
cas elas mesmas são na sua imensa maioria re-
missivas. Para se poder contabilizar um facto 
patrimonial ou financeiro torna-se necessário 
haver mediação por normas de outra natureza. 
Para saber como contabilizar os efeitos de um 
contrato, este tem de ser qualificado à luz do 
seu regime privatístico ou público (no caso de 
contratos públicos), têm de ser apreciados a sua 
natureza, os seus efeitos, ser feita a sua qualifi-
cação à luz do seu regime substantivo. Contra 
isso não milita a prevalência da substância so-
bre a forma118. Para se saber da forma e conteú-
do é preciso conhecer estes regimes jurídicos de 
base. Da mesma forma, normas fiscais, infracci-
onais, de Direito Administrativo, processual, 
podem influenciar a contabilização de certos 
factos, criando responsabilidades, expectativas, 
e riscos que têm de ser considerados. 
 
Daí que as normas não contabilísticas possam 
ser unificadas sob o conceito de normas de ba-
se. De um lado, algumas são directamente sin-
dicadas pelos auditores. De outro, embora o 
trabalho dos auditores possa ser o da verifica-
ção do cumprimento de normas contabilísticas, 
esta verificação não é possível sem a mediação 
de normas de base119. 

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

comportamentos dos auditores120. Do mesmo 
modo concluímos que não respeitam apenas a 
demonstrações financeiras, mas têm igualmente 
outros objectos. 
 
As violações de normas de auditoria podem 
desdobrar-se em várias tipologias. Quanto aos 
seus efeitos, podem ser administrativos121, in-
fraccionais122 ou privatísticos, nomeadamente 
contratuais123, de responsabilidade civil ou so-
cietária ou laboral124. Quanto à sua fonte podem 
ser violações de leis europeias, nacionais, regu-
lamentos nacionais ou violações directas de 
leges artis. 
 
Mas, mais importantes são as tipologias de vio-
lações quanto ao seu conteúdo. A jurisprudên-
cia na matéria é ainda relativamente pobre, 
mesmo em termos internacionais, do que se 
consegue apurar. Por isso, o melhor critério 
rector é o de separar as situações por cada uma 
das dimensões da auditoria, organização, plane-
amento, execução e resultados finais. 

120- Cf. 4 da ISA 200 «As ISA não impõem responsabilidades à gerência ou aos encarregados da governação e não se sobrepõem às leis e 
regulamentos que regem essas responsabilidades. Porém, uma auditoria de acordo com as ISA é conduzida na premissa de que a gerência 
e, quando apropriado, os encarregados da governação reconheceram certas responsabilidades fundamentais para a condução da audito-
ria. A auditoria de demonstrações financeiras não liberta a gerência ou os encarregados da governação das suas responsabilidades». O 
13/j da ISA chama-lhe «Premissa, relacionada com as responsabilidades da gerência e, quando apropriado, dos encarregados da governa-
ção». Isto não prejudica obviamente a conexão operada pelo artigo 45º RJSA com o Regulamento nº 537/2014. Nesse sentido, os deveres 
das entidades de interesse público são normas relativas à auditoria e como tal tuteladas pela lei, mas não normas de auditoria. 
 
121- Intimação da CONSOB para uma entidade de auditoria não usar os serviços de um auditor por este ter violado normas de auditoria 
(Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), 13/03/2013 N. 01515/2013REG.PROV.COLL., N. 01704/2012 REG.RIC, 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima), N. 00614/2012 REG.PROV.COLL., N. 06804/2010 REG.RIC). Ver 
igualmente o Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima), 20/09/2011, N. 07443/2011 REG.PROV.COLL., N. 
04460/2011 REG.RIC. 
 
122- Os efeitos disciplinares são triviais como se vê no Grupo Torras SA & Ors v Sheikh Fahad & Ors [1999] EWHC 300 (Comm) (24 
June 1999) ([1999] CLC 1469, [1999] EWHC 300 (Comm); From England and Wales High Court (Commercial Court) Decisions, que 
refere sanções disciplinares incorridas em Espanha por uma das partes do processo.  Da mesma forma nos 51/d, A28 ISQC 1. Sanção admi-
nistrativa por violação de normas de auditoria no Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda) 12/07/2012 N. 
06341/2012 REG.PROV.COLL., N. 04968/2012 REG.RIC, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima), N. 
00614/2012 REG.PROV.COLL., N. 06804/2010 REG.RIC, Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, (Sezione Seconda), 
29/11/2011, N. 01471/2011 REG.PROV.COLL., N. 00620/2006 REG.RIC, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione 
Prima) , 02/08/2010, N. 29498/2010 REG.SEN., N. 01254/2006 REG.RIC, Roj: SAN 4182/2015 - ECLI:ES:AN:2015:4182, Id Cendoj: 
28079230032015100841, Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso, Sede: Madrid, Sección: 3, Nº de Recurso: 13/2015, Nº de 
Resolución: 908/2015, Procedimiento: APELACIÓN. Também MARTÍNEZ-CALCERRADA, Luís, La responsabilidade Civil Profesional 
…, Colex, Marid, 1996, pp. 134 ss. 
 
123- As normas de auditoria como elemento de interpretação e limite de contratos no Roj: SAP PO 2635/2015 - 
ECLI:ES:APPO:2015:2635, Id Cendoj: 36038370032015100327, Órgano: Audiencia Provincial, Sede: Pontevedra, Sección: 3, Nº de Re-
curso: 392/2015, Nº de Resolución: 338/2015, Procedimiento: CIVIL. 
 
124- Causa de despedimento de trabalhador no Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du jeudi 26 juin 1997, N° de pour-
voi: 94-43406. 
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As normas de auditoria podem ser verdadeiras 
normas jurídicas desde que pela fonte e pelo 
conteúdo como tal possam ser consideradas, ou 
standards, na situação contrária. No entanto, 
quando há intervenção, com fundamento em 
violação actual ou potencial de normas de audi-
toria, de poderes públicos, sejam administrati-
vos, sejam infraccionais, por exemplo, isto não 
implica qualquer violação do princípio da lega-
lidade, na medida em que esta remissão para as 
normas de auditoria se encontra consagrada na 
lei, em geral nos artigos 42º e 47º do EOROC, 
e as normas que consagram a intervenção obri-
gatória de auditor consagram os âmbitos, as 
finalidades e os bens jurídicos que são tutela-
dos, que dão substância e atribuem limites aos 
deveres dos auditores. 
 
No quadro geral da figura há dois aspectos que 
ressaltam. Por um lado, a natureza de dupla (ou 
superior) conformação das normas de auditoria, 
por outro lado a sua indeterminação. De um 
lado, o que de mais relevante há que sublinhar 

no que respeita as normas de auditoria é o facto 
de imporem tipicamente conformações de se-
gundo grau ou superior. O auditor obedece a 
regras que o obrigam a verificar, controlar, o 
cumprimento de outras regras, umas de nature-
za contabilística, outras de base. De outro, o 
facto de as normas de auditoria acolherem, não 
apenas conceitos indeterminados, mas remete-
rem para standards. Num contexto de regulação 
de realidades complexas, de difícil ou impossí-
vel estabilização, pelo menos em termos gerais, 
em que a remissão para a substância de gestão, 
económica, financeira e patrimonial é o centro 
do regime, este quadro é inevitável. Em última 
análise, quando a lei prevê a intervenção de um 
auditor quer que este faça ressaltar a substância 
de uma situação, que dê «assurance», garantias, 
nos limites legais, dessa substância. Por isso 
estes dois aspectos são apenas duas faces da 
mesma moeda. Se o legislador o faz intervir, e o 
obriga nessa intervenção a ser conduzido por 
normas de auditoria, é porque quer que estas 
sejam um instrumento racional, controlado, de 
garantia dessa substância. 


