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RESUMO 

 

 

 

A auditoria externa de demonstrações contábeis é um dos instrumentos mais importantes 

para o desenvolvimento do mercado, pelo fato de adicionar credibilidade e segurança às 

informações financeiras prestadas pelos agentes econômicos que buscam captar recursos 

junto ao público investidor. A doutrina jurídica pátria, entretanto, ao contrário do que 

ocorre em outros países, tem relegado o estudo do assunto a um papel secundário, quase 

não abordado nas obras nacionais, deixando sua pormenorização integralmente sob o 

domínio da ciência contábil. Esta postura causa um afastamento do jurista da realidade das 

circunstâncias em que a auditoria se desenvolve, fazendo com que, pela falta de 

compreensão das peculiaridades da matéria, haja a aplicação inadequada de muitos 

institutos a uma realidade específica e, muitas vezes, diversa daquela para as quais 

referidos institutos foram concebidos. Como a matéria abrange tanto o Direito quanto a 

Contabilidade, tencionamos fazer aqui uma abordagem conjunta, a fim de possibilitar a 

comunicação das duas ciências e compartilhar os problemas que o tema apresenta. 

Passamos em revista a natureza dos principais institutos de auditoria; seu relacionamento e 

importância na economia; as características jurídicas do contrato, suas obrigações, as 

partes contratantes e os terceiros interessados; o desenvolvimento contábil de sua 

execução; e seu relacionamento com os sistemas de governança corporativa. Além disso, 

verificamos as atuais tendências quanto ao sistema de riscos e responsabilidade civil do 

auditor, matéria amplamente discutida no âmbito internacional. 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The external audit of financial statements is one of the most important instruments in 

market development, to add credibility and security to the financial information provided 

by economic agents seeking to attract resources from the investor public. The national 

legal doctrine, however, contrary to what occurs in other countries, has relegated the 

study of the subject to a secondary role, almost national works not covered in detail, 

leaving fully under the domain of accountant science. This attitude causes a hiving‐off 

lawyer of the circumstances in which the audit develops, causing, by lack of understanding 

of the peculiarities of the subject, inadequate application of many institutes to a specific 

reality occurs and, often, different from that for which these institutes were designed. As 

the subject covers Law and Accounting, we intend to do a joint approach to enable the 

communication of both science and share the problems that the theme displays. Passing 

across the nature of the main audit institutes, their relationship and importance in the 

economy, the legal characteristics of the agreement, their obligations, the contracting 

parties and third parties, your ledger development and relationship with the corporate 

governance systems. In addition, we verify the current trends regarding the system of 

auditor's civil liability and risk, widely discussed internationally. 

 

 

 

  



 

RIASSUNTO 

 

 

La revisione contabile delle dimostrazioni finanziarie è uno degli strumenti più importanti 

nello sviluppo del mercato quando aggiunge la credibilità e la sicurezza alle informazioni 

finanziarie fornite dagli agenti economici quale cercano risorse vicino al pubblico 

d'investimento. La dottrina legale natale, tuttavia, in opposizione di che cosa accade in 

altri paesi, ha relegato lo studio della disciplina ad una condizione secondaria, quasi non 

imbarcato nelle opere nazionali, lasciando integralmente i suoi dettagli sotto il dominio 

della scienza contabile. Questo causa di una rimozione del jurista della realtà delle 

circostanze dove la revisione contabile se si sviluppa, facendo con che, per la mancanza di 

comprensione delle caratteristiche della materia, habbia l'applicazione inadeguata di 

molti dispositivi legale ad una realtà specifica la e, molte volte, diversi di quell'per cui i 

dispositivi relativi erano stati concepiti. Poichè la materia acclude la Giurisprudenza in 

tale maniera quando la Contabilità, cerchiamo fare un studio assieme, per rendere 

possibile la comunicazione delle due scienze e per comunicare i problemi che l'oggetto 

presenta. Passiamo in scomparto alla natura dei dispositivi principali della revisione 

contabile, il suo rapporto ed importanza nell'economia, le caratteristiche legali del 

contratto, i suoi obblighi, le parte contratanti ed i terzi  interessati, lo sviluppo contabile 

della sua esecuzione ed il rapporto con i sistemi del governança corporativo. Inoltre, 

verifichiamo la attuale tendenza quanto al sistema dei rischi e della responsabilità civile 

del revisore dei conti, materia internazionalmente ampiamente discussa. 
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O TEMA A SER DESENVOLVIDO E SUAS LIMITAÇÕES, 

IMPORTÂNCIA E CONTRIBUIÇÃO ORIGINAL À CIÊNCIA 

JURÍDICA BRASILEIRA 

 

 

No mundo moderno, a atividade empresarial assume importância inegável.  

Embora sem prescindir da figura do Estado como regulador do sistema 

econômico e da intervenção deste em episódios de crises econômicas, verificamos nas 

últimas décadas que os empreendimentos particulares ingressaram cada vez mais em 

setores estratégicos da economia, influenciando definitivamente a vida dos indivíduos. 

Com o aumento da competição global e a consequente diminuição das barreiras 

ao livre comércio mundial, é cada vez maior a busca por eficiência, menores custos e 

vantagens competitivas por parte daqueles que desejam fornecer bens ou serviços a 

outrem.  

Neste ambiente, os sistemas de mercado e a atividade empresarial particular 

são os únicos aptos a enfrentar os desafios que se apresentam, substituindo com vantagens, 

em muitos casos, a atuação estatal, usualmente lenta, burocrática, demasiadamente custosa 

e de gerenciamento ineficiente.
1
 

Assim, embora haja resistências de alguns a este novo modelo, é fato inevitável 

que cada vez mais a atividade empresarial retoma papel preponderante em assuntos antes 

reservados aos entes públicos, ficando estes restritos a um papel regulatório e não 

diretamente interveniente. 

                                                 
1
 O esgotamento da ação estatal como mola propulsora do desenvolvimento econômico nacional é fenômeno 

que data principalmente das últimas décadas. Como historicamente se constata, em meados do século XX, ao 

contrário do que ocorre hoje, o desenvolvimento industrial brasileiro deu-se num modelo de substituição de 

importações, mediante proeminente intervenção do Estado, o qual atuou intensamente como agente 

econômico à frente de empresas estatais (v.g., no setor siderúrgico através da CSN, Usiminas, Cosipa, etc.; 

no setor de mineração por meio do controle da Companhia Vale do Rio Doce; além do monopólio dos setores 

de telecomunicações e energia). O fim deste modelo de atuação do Estado deriva principalmente da 

necessidade deste em manter restrições fiscais e orçamentárias, manutenção de inflação baixa e carga 

tributária dentro de determinados parâmetros, fatos estes que impossibilitam políticas irresponsáveis de 

gastos estatais e financiamento de grandes projetos com recursos públicos. Neste contexto é que crescem, nos 

últimos anos, as privatizações e o desenvolvimento das parcerias público-privadas estabelecidas na Lei n. 

11.079/2004. 
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Ocorre que a atividade empresarial, ao contrário do que sucede na intervenção 

estatal na economia, está sujeita a eventualidades diversas, em grande parte imprevisíveis 

ao longo do tempo, submetendo-se a riscos de insucesso em seu resultado.
2
  

Risco, aliás, é justamente no que reside toda a potencialidade do 

empreendimento, pois, se por um lado ele traz consigo a ameaça de encerramento do 

negócio, aumenta também a expectativa de seu retorno.
3
 A obtenção de resultados 

econômicos superiores à média, por um lado, ou a falência, por outro, são eventos 

inerentes a qualquer atividade que se submeta às regras de mercado. 

Para que a atividade privada cumpra seu papel no desenvolvimento da 

economia, porém, é necessário que haja disponibilidade de fontes de financiamento, as 

quais podem ser obtidas das mais diversas formas junto ao mercado.
4
 

Na obtenção do funding necessário aos empreendimentos privados, há uma 

barreira essencial a ser enfrentada, qual seja, a assimetria de informações entre o 

investidor (aquele que viabiliza o financiamento necessário ao empreendimento, buscando 

retorno sobre o capital aplicado) e o gestor do empreendimento (aquele que recebe os 

recursos do investidor, comprometendo-se a remunerá-lo). 

Com efeito, as informações sobre o negócio a ser desenvolvido restam 

usualmente concentradas de modo quase exclusivo nas mãos de acionistas majoritários e 

gestores, os quais podem sonegar dados importantes aos investidores ou mesmo ter 

interesses conflitantes com estes.
5
   

                                                 
2
 Em administração financeira, é comum a doutrina classificar os riscos empresariais em duas espécies: 1) 

risco sistêmico ou sistemático, que é aquele inerente à atividade econômica como um todo, ou seja, o risco de 

a empresa ser afetada pela situação da economia em geral em que se encontra inserida; e 2) risco não 

sistemático, que é aquele interno da empresa, ou seja, de que esta não consiga gerar resultados suficientes 

para se manter em operação, derivado apenas de suas circunstâncias e das decisões internas de seus gestores. 

A importância da classificação está no fato de que, enquanto para um investidor o risco não sistemático pode 

ser minimizado pela diversificação de seu portfólio, o risco sistemático não pode ser evitado, pois afeta a 

totalidade da economia.  
3
 Esta é uma circunstância que não é inerente tão só à atividade empresarial, mas a toda conduta humana. 

Quanto maiores os riscos de perda, maior será a remuneração que se exigirá ao aplicar recursos em uma 

determinada atividade. Assim, aumentando os riscos, aumenta-se também a expectativa de retorno. Entenda-

se que todo o problema do risco não está em sua eliminação (o que seria impossível), mas em seu 

gerenciamento; isto é, na ponderação da relação risco-retorno que melhor se adapte ao caso concreto. 
4
 Resumidamente, podemos dizer que um empreendimento pode se financiar, grosso modo, por dois tipos de 

fontes: 1) capital de terceiros; 2) capital próprio. No primeiro caso, temos a constituição de um passivo 

(obrigações a pagar a credores), pelo qual a entidade se obrigará, usualmente, ao pagamento de juros. No 

segundo, o financiamento se dará basicamente pelo aporte de recursos dos sócios ou acionistas (capital), 

remunerados por dividendos ou juros sobre o capital próprio, ou mesmo pelos recursos obtidos do exercício 

da atividade econômica (lucros). 
5
 A situação de conflito de interesses entre os titulares de um empreendimento e seus gestores é 

costumeiramente conhecida como conflito de agência, e comumente causadora de maiores custos de 
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O investidor e outros usuários das demonstrações contábeis, por seu turno, 

embora tenham ciência de possuir diante de si um investimento essencialmente de risco, 

necessitam ter uma série de informações para que possam avaliar e mensurar, ainda que de 

modo aproximado, a álea a ser enfrentada e até mesmo precificar a remuneração que 

exigirão por aplicar seus recursos naquele negócio específico. 

Diante disto, faz-se necessária a disponibilização, por parte dos titulares de um 

empreendimento privado que se financia através de recursos externos, de um conjunto de 

informações econômicas consubstanciadas nas demonstrações contábeis (balanço 

patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração de lucros e prejuízos 

acumulados, demonstração de mutações do patrimônio líquido, demonstração de fluxos de 

caixa e demonstração de valor adicionado). 

Como bem ressaltam Stassano et al.: 

Ora, é de se notar que um sistema informativo se apresenta como um 

complexo orgânico dos dados e informações que, pela sua natureza, 

complementaridade que os liga e a compatibilidade da técnica adotada 

para obtê-los e elaborá-los, permite a perseguição de um objetivo 

específico de conhecimento.   

No caso do sistema do balanço do exercício (...) o objetivo se identifica, 

note-se, em fornecer um mínimo comum de informação sobre a gestão do 

negócio às várias classes de interesses convergentes na empresa: 

portadores de capital e de trabalho, fornecedores, clientes, administração 

pública. 

Tal “informação mínima” está relacionada à demonstração da capacidade 

da empresa de se desenvolver em condições do equilíbrio econômico (...), 

e é fornecida com o objetivo de se dispor de elementos para se julgar a 

gestão passada e formular previsões para a futura.
6
 

                                                                                                                                                    
transação (agency costs) visando a compatibilizar os interesses dessas categorias. Voltaremos ao tema mais 

adiante. 
6
 STASSANO, Giuseppe; STASSANO, Matteo. Il Falso in bilancio. Milão: Giuffrè, 1996. p. 2. Tradução 

livre do original: “Ora, è noto che un sistema informativo si presenta come un complesso organico di dati e 

informzioni che, per la loro natura, la complementarietà che li lega e la compatibilità delle techiniche adotatte 

per raccolglierli ed elaborarli, consente il perseguimento de uno specifico obiettivo di conoscenza. Nel caso 

del sistema bilancio d‟esercizio (...) l‟ obiettivo si identifica, per l‟appunto, nel fornire un minimo comune di 

informazioni sulla gestione aziendale alle diverse classi di interessi convergenti nell‟impresa: portatori del 

capitale e del lavoro, fornitori, clienti, pubblica amministrazione. Tale „minima informazione‟ è attinente alla 

dimonstrazione della capacita dell‟impresa di svolgersi in condizioni di equilíbrio econômico (...), ed è 

fornita con lo scopo di disporre di elementi per giudicare la gestione passata e formulare previsioni per quella 

futura”.  
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Mas não basta a prestação das informações constantes das demonstrações 

contábeis para que o investidor e demais usuários tenham plena segurança. De fato, por 

serem referidas demonstrações verdadeiras declarações unilaterais de vontade, nada 

impede, em princípio, que sejam alteradas (ainda que dentro dos “limites” legalmente 

permitidos, por meio dos chamados procedimentos criativos de contabilidade ou de 

gerenciamento de resultados), ou mesmo falsificadas por seus emissores, interessados no 

estímulo ou desestímulo de um determinado comportamento. 

Diante de tal quadro, surge a necessidade básica da auditoria, aqui considerada 

apenas a auditoria externa, feita por profissional individual ou sociedade independente, de 

modo a assegurar a fidedignidade das informações prestadas pelos gestores empresariais 

aos financiadores do negócio no mercado.  

Embora venhamos mais adiante a debater e aprofundar o conceito de auditoria 

externa (também denominado por alguns auditoria de demonstrações contábeis ou 

financeiras), podemos adotar provisoriamente a definição de Rittenberg et al. para o 

fenômeno estudado: 

Auditoria de demonstrações financeiras, no seu contexto mais amplo, é o 

processo que envolve a verificação de afirmações sobre eventos e ações 

econômicas. Em consequência, frequentemente concerne a um serviço de 

atestação. A atestação é um processo de três partes: coleta de evidências 

sobre afirmações, avaliação destas evidências em face de critérios 

objetivos e comunicação da conclusão às partes interessadas. Nós 

adotamos essa abordagem ampla para descrever uma auditoria 

financeira.
7
 

Ressaltam Rashad e Khalik a importância da auditoria: 

Na ausência de uma função independente de auditoria, os usuários 

individuais de demonstrações contábeis teriam muito menos 

probabilidade de assumir que as demonstrações contábeis publicadas são 

representações honestas de certos assuntos contábeis das entidades. Por 

quê? Porque os proprietários da empresa e os executivos não 

proprietários da empresa têm um incentivo econômico para maquiar suas 

                                                 
7
 RITTENBERG, Larry E. et al. Auditing – A business risk approach. Ohio: South-Western Cengage 

Learning, 2010. p. 7. O texto é tradução livre de: “Financial statement auditing, in its broadest context, is the 

process of attesting to assertions about economic actions and events. It is therefore frequently referred to as 

an attestation service. Attestation is a three-part process: gathering evidence about assertions, evaluating that 

evidence against objective criteria, and communicating the conclusion reached to interested parties. We adopt 

this broad approach for describing a financial audit”. 
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demonstrações contábeis, isto é, fazer suas entidades parecerem mais 

lucrativas e financeiramente estáveis do que elas realmente são.
8
  

A auditoria, ao contrário do que se pode pensar, é matéria essencialmente 

regulada pelo Direito e, como tal, objeto de conhecimento do jurista, não devendo este 

delegar suas atribuições essenciais aos profissionais de ciências correlatas, mas trabalhar 

em conjunto para atingir melhores resultados.  

Busca-se no presente trabalho, em primeira linha, um aprofundamento 

doutrinário da matéria, necessariamente interdisciplinar. Procura-se ver a auditoria não 

somente como um processo burocrático, mas primordialmente como uma efetiva forma de 

garantir credibilidade e segurança a um sistema de informações empresariais, destinado aos 

representantes da sociedade empresária (sócios, acionistas, etc.), aos financiadores 

(bancários ou não) e mesmo a terceiros interessados. 

Dada a amplitude do tema, elabora-se desde já sua primeira delimitação, de 

modo a incluir apenas subsidiariamente no presente trabalho o estudo de aspectos jurídicos 

referentes à atividade de auditoria interna, cuja finalidade encontra-se meramente 

vinculada ao controle administrativo interno de um ente empresarial, visando à: 1) 

proteção de bens e direitos contra fraudes, desvios e desfalques; 2) constatação de 

irregularidades no uso de ativos; 3) busca de eficiência e eficácia operacionais através da 

pesquisa de aspectos que impeçam o melhor desempenho empresarial.  

Outros serviços correlatos com o de auditoria independente, tais como a 

prestação de consultorias por auditores, serviços de asseguração (assurance), de 

observância de aspectos legais (auditoria de compliance), somente serão abordados de 

maneira secundária, no que apresentarem pontos de conexão com o tema principal ora 

tratado. 

Abordaremos principalmente, portanto, a denominada auditoria externa ou 

independente de demonstrações contábeis, trazendo a lume seus principais aspectos 

jurídicos no que tange ao Direito Comercial, restando a auditoria interna e outros serviços 

paralelos meramente como assuntos complementares.  

Não serão abordados, igualmente, assuntos referentes à perícia em escrituração 

empresarial ou demonstrações contábeis. Com efeito, embora similares, perícia contábil e 

                                                 
8
 RASHAD, A.; KHALIK, Abdel. Dicionário enciclopédico de contabilidade. São Paulo: Atlas, 2004. p. 31. 
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auditoria externa de demonstrações são temas essencialmente distintos, não sendo o 

primeiro incluído aqui. 

Do mesmo modo, não estarão incluídos aprofundamentos sobre matérias 

referentes à auditoria pública, ou auditoria fiscal, uma vez que não se busca nesta tese 

analisar a atividade de órgãos públicos de controle ou mesmo a atividade estatal de 

recolhimento de tributos, que se utilizam da auditoria como um de seus instrumentos. 

A matéria, como já salientamos, é interdisciplinar. Assim sendo, o trabalho 

restaria prejudicado ou incompleto se não abordássemos, em conjunto com a parte jurídica, 

a disciplina contábil da auditoria externa de demonstrações.  

Desta forma, embora sem pretender fazer do trabalho um manual de auditoria, 

optamos por traçar uma abordagem que inclua os principais aspectos da ciência do Direito 

e também da ciência da Contabilidade. Dentre estes últimos, estarão necessariamente 

abrangidos os princípios gerais de contabilidade que regem a matéria (p.ex., competência, 

entidade, custo como base de valor, entre outros), além das rubricas contábeis objeto de 

auditoria. 

Restará incluído também, como veremos mais adiante, o problema do risco de 

auditoria, tema pouco abordado pela doutrina e jurisprudência nacionais, mas que 

influencia significativamente na determinação do limite de responsabilidade do 

profissional de auditoria pelas omissões ou mesmo erros que venham a prejudicar 

terceiros. Este tópico, aliás, embora amplamente debatido na doutrina e jurisprudência 

estrangeiras, não recebeu ainda o devido tratamento em nosso país, havendo raros casos de 

responsabilização de auditores independentes no Judiciário pátrio. 

Dada a globalização econômica, as empresas passaram a atuar em diversos 

mercados, o que terminou por causar uma recente necessidade de uniformização da 

normatização internacional sobre auditoria. Diante disto, órgãos internacionais passaram 

nos últimos anos a regulamentar a matéria; regulamentação esta que, por força de 

exigências de mercado, vem sendo adotada além do âmbito territorial dos organismos 

mencionados. Incluiremos mencionado tema no trabalho, inserindo as principais 

referências no direito comparado no que toca ao assunto. 

O presente trabalho presta uma contribuição original à ciência jurídica nacional 

em vários aspectos. 
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A primeira contribuição consiste no próprio assunto escolhido e na maneira de 

abordá-lo. 

Com efeito, verifica-se que no âmbito da ciência jurídica nacional praticamente 

inexistem trabalhos a respeito das questões jurídicas referentes à auditoria externa. A maior 

parte dos trabalhos que tangenciam o tema é voltada primordialmente à área da 

contabilidade, pouco ou nada tratando da matéria jurídica.
9
  

Outro aspecto que confere originalidade à contribuição dada pela presente tese 

à ciência jurídica brasileira encontra-se em sua abordagem interdisciplinar. Como já 

salientamos, o exame da matéria sob o aspecto de pelo menos duas ciências (Direito e 

Contabilidade) traz consigo a sinergia derivada da união dos conhecimentos em único 

trabalho, possibilitando sua transmissão de forma integrada e agregadora do ponto de vista 

de ramos distintos.  

Possibilita-se também o alinhamento da visão jurídica e contábil, 

proporcionando certa dose de comunicação entre ciências distintas que não podem ficar 

separadas quando se deseja conhecimento de um todo formado por aspectos de ambas. 

Inova-se ainda pela preocupação da análise e da compatibilização entre as 

normas nacionais e internacionais de auditoria, tão necessárias diante da globalização 

econômica e consequente internacionalização das atividades de auditoria externa, tema este 

não abordado em nenhuma publicação jurídica nacional. 

Por todos os aspectos ora mencionados e os demais a serem apresentados no 

correr da elaboração da presente tese, estamos convencidos de que o tema será 

completamente inovador na ciência jurídica pátria, que muito pouco desenvolveu a este 

respeito até o momento. 

Em linhas gerais, este é o tema a ser desenvolvido na tese que ora se inicia. 

Maiores especificações poderão ser vistas no tópico seguinte. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Uma rápida pesquisa pelo sistema de base de dados da Universidade de São Paulo (DEDALUS-USP, 

<http://dedalus.usp.br:4500/ALEPH/POR/USP/USP/DEDALUS/SHORT/221430/1/>. Acesso em 

21.10.2008) com os argumentos “auditoria and demonstrações”, retornou apenas catorze resultados. 

Praticamente todos voltados à área de contabilidade e administração financeira, sem nenhum ponto de 

contato com a ciência jurídica.  
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JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA, OBJETIVOS, METODOLOGIA E 

PRINCIPAIS QUESTÕES A SEREM ANALISADAS 

 

 

A auditoria das demonstrações contábeis, como ressaltam Boynton et al., 

remonta aos primórdios da atividade econômica: 

Auditoria começa em época tão remota quanto à contabilidade. Sempre 

que o avanço da civilização tinha implicado que a propriedade de um 

homem fosse confiada, em maior ou menor extensão, a outro, a 

desejabilidade da necessidade de verificação da fidelidade do último 

tornou-se clara.
10

 

Desde a crise de 1929 na Bolsa de Valores de Nova Iorque, porém, a 

necessidade da auditoria externa de demonstrações contábeis vem se impondo de modo 

cada vez mais pujante. 

Os acontecimentos econômicos então ocorridos demonstraram que o investidor 

encontrava-se desprovido de informações econômicas fidedignas para avaliar corretamente 

o negócio no qual aportava seus recursos e, consequentemente, sobre o risco enfrentado.  

A evolução dos mercados e dos instrumentos de negociação nos tempos 

modernos torna a auditoria de demonstrações cada vez mais essencial para bem atestar a 

qualidade da informação prestada aos financiadores dos empreendimentos.  

Com efeito, a complexidade dos instrumentos financeiros negociados 

(incluindo derivativos, opções, contratos a termo, futuros e swaps) torna mais fácil a 

subtração de informações do público investidor. Esta complexidade fez com que, 

recentemente, importantes companhias norte-americanas conseguissem esconder 

fraudulentamente imensos passivos de seus acionistas, até que sua situação financeira se 

tornasse tão grave a ponto de não poder ser mais subtraída do conhecimento destes.
11

   

                                                 
10

 BOYNTON, Willian C. et al. Auditoria. São Paulo: Atlas, 2002. p. 34. 
11

 São representativos da situação supracitada os casos das empresas americanas Enron e WorldCom, cuja 

falência também envolveu uma das maiores empresas de auditoria norte-americanas, a Arthur Andersen. Tais 

acontecimentos originaram a resposta legislativa correspondente, consubstanciada na Lei Sarbanes-Oxley 



14 

 

No âmbito da Comunidade Europeia, a necessidade da auditoria (ou revisão de 

contas) como atividade primordial para a realização e expansão de um mercado único foi 

expressamente demonstrada em estudo elaborado por especialistas: 

A obrigação imposta a determinadas empresas de sujeitar as suas contas 

anuais e consolidadas a uma revisão por um profissional qualificado, 

introduzida para toda a Comunidade pelas diretivas contabilísticas, tem 

por objetivo a proteção do interesse geral. A garantia oferecida pelas 

contas certificadas contribui para reforçar a confiança de todas as partes 

que têm relações econômicas com estas empresas. O aumento da 

transparência decorrente da harmonização da informação financeira 

publicada pelas empresas em conjunto com o aumento da fiabilidade 

desta informação decorrente da certificação efetuada por um profissional 

independente e qualificado são consideradas como uma importante 

contribuição para a realização do mercado único.
12

 

A recente crise financeira, ocorrida em 2008, também revela a grande 

importância da auditoria externa de demonstrações, que tende a passar por sérias 

reformulações, uma vez que não foi suficientemente hábil para informar os investidores do 

risco de crédito existente em empréstimos destinados ao financiamento da compra de 

imóveis, operações que resultaram em importantes emissões de títulos em contratos de 

securitização não consolidados nas demonstrações financeiras dos bancos.
13

 

Mais recentemente, mudança na legislação brasileira do anonimato, operada 

pela Lei n. 11.638/07, trouxe novas questões sobre auditoria de demonstrações contábeis, 

obrigando também as sociedades limitadas de grande porte a se submeterem a tal processo, 

fato que será abordado no presente trabalho. 

As repercussões jurídicas modernas da auditoria externa de demonstrações 

contábeis estendem seus efeitos não somente sobre o Direito Comercial, em matérias como 

                                                                                                                                                    
(SOx). Esta situação, que gerou ponderável desconfiança dos investidores em relação à atividade de auditoria 

externa, será analisada mais adiante. 
12

 EUROPEAN COMMISSION. Green Paper on the role, the position and the liability of the statutory 

auditor within the European Union. Disponível em 

<http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com96_338_en.pdf>. Acesso em 7 mar. 2010.  
13

 Embora ainda haja outros aspectos a serem revelados, duas falhas têm sido atribuídas aos auditores 

externos independentes, relacionadas à crise econômica de 2008: 1) omissão na verificação do valor de 

avaliação dos títulos hipotecários de alto risco (subprime) emitidos pelas entidades auditadas, os quais foram 

negociados e declarados nas demonstrações contábeis por preço que não correspondia a seu valor justo (neste 

sentido, veja-se interessante reportagem do jornal Valor Econômico: “Fraude em fundos „subprime‟ deixa 

auditorias sem palavras”, edição de 19.04.2010, Caderno EU&Investimentos, p. D7); 2) omissão em revelar 

aos usuários das demonstrações contábeis os riscos inerentes à continuidade operacional das entidades 

auditadas emissoras ou portadoras de títulos hipotecários de alto risco.  
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governança corporativa, full disclosure e falência, mas também sobre o Direito Civil (que 

define as hipóteses de responsabilidade civil profissional do contador e do auditor), Direito 

Tributário (em relação à auditoria de tributos), e Direito Penal (que define crimes 

correlatos à matéria). 

O tema, portanto, é dotado de marcante atualidade e repercussão em áreas 

correlatas, o que por si só já justifica sua escolha. Além disso, a opção pelo assunto 

também se baseou na evidente escassez de doutrina jurídica que o abrangesse. 

Torna-se, assim, necessário um maior estudo sobre referido objeto, a fim de 

aprofundar os conhecimentos jurídicos e uni-los aos detalhes contábeis inerentes. 

Assim sendo, a presente tese se propõe a suprir a lacuna no que diz respeito à 

ausência de trabalhos sobre análise da normatização jurídica da atividade de auditoria 

externa de demonstrações. 

Dentro desta perspectiva, vários assuntos devem ser tratados. 

Com relação ao contrato de auditoria, objetivamos analisar os diversos 

aspectos inerentes a este fenômeno, tais como sua natureza jurídica, as partes envolvidas, 

as obrigações ínsitas à respectiva contratação, bem como seus aspectos acessórios, como a 

proteção jurídica do sigilo dos documentos e resultados da auditoria, investigando quais 

sejam seus limites. 

Versaremos a respeito do desenvolvimento da atividade de auditoria 

independente, especialmente no tocante ao principal objeto auditado (demonstrações 

contábeis), investigando algumas das melhores práticas recomendadas. 

Também será tratado aqui o relacionamento da atividade de auditoria 

independente com os princípios e práticas de governança corporativa, assunto que instiga 

inúmeras pesquisas de estudiosos. Isto significa cuidar de questões que envolvem as 

implicações da auditoria externa com os órgãos internos das sociedades, tais como os 

Conselhos de Administração e Fiscais, tratando também de forma inovadora dos Comitês 

de Auditoria, criados no exterior por efeito da Lei Sarbanes-Oxley, cuja constituição 

também é necessária para alguns ramos de negócios no Brasil. 

Do mesmo modo, abordaremos o tema referente à responsabilidade do auditor, 

ainda incipiente em nossa doutrina e jurisprudência. Saliente-se que o trabalho não se 

limitará a discutir a responsabilidade do auditor somente sob os aspectos clássicos da 

responsabilidade civil indenizatória ou mesmo do Código do Consumidor (Lei n. 
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8.078/90). Serão vistas também as repercussões do tema sob o ponto de vista da Análise 

Econômica do Direito (Law and Economics), uma vez que os limites da responsabilização 

do auditor podem influenciar significativamente os estímulos econômicos à prática de 

mencionada atividade, privando ou não a sociedade de uma função extremamente relevante 

aos investimentos privados. 

Abordaremos ainda, de maneira inovadora, a questão da natureza empresarial 

ou não da atividade de auditoria diante das novas normas do Código Civil, abarcando a 

proibição do caráter empresarial e a vedação de qualquer limitação de responsabilidade das 

sociedades destinadas à auditoria de demonstrações, por força de determinação 

regulamentar da CVM, além de confrontar os aspectos das normas de auditoria com 

aqueles referentes às normas contábeis constantes de nossa legislação societária. 

Será também abrangida a questão do relacionamento entre a auditoria e a 

necessidade ou não de se atestar (ou prever) a continuidade do empreendimento por tempo 

ilimitado (going concern), bem como as consequências de sua não continuidade ou 

falência em relação à tarefa do auditor, até agora não explorada em nossa doutrina e 

jurisprudência. 

Para a obtenção dos escopos almejados, utilizaremos metodologia
14

 que 

envolve combinação de pesquisa teórica e histórica das matérias tratadas, sem olvidar da 

discussão das pesquisas de campo já realizadas por fontes diversas sobre temas específicos. 

Procuraremos dar ao tema uma abordagem sistêmica, privilegiando o estudo de seu objeto 

de forma globalizada e interdisciplinar, dando ênfase às interações de seus elementos 

constitutivos e seus aspectos estruturais. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Para um trabalho científico de pós-graduação, bem define metodologia Antônio Joaquim Severino: “Trata-

se de explicitar aqui se se trata de pesquisa empírica, com trabalho de campo ou de laboratório, de pesquisa 

teórica ou de pesquisa histórica ou se de um trabalho que combinará, e até que ponto, as várias formas de 

pesquisa. Diretamente relacionados com o tipo de pesquisa serão os métodos e técnicas a serem adotados. 

Entende-se por métodos os procedimentos mais amplos de raciocínio, enquanto técnicas são procedimentos 
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CONCLUSÕES 

 

 

A atividade empresarial, ao contrário do que ocorre na intervenção estatal na 

economia, está sujeita a eventualidades diversas, em grande parte imprevisíveis ao longo 

do tempo, submetendo-se a riscos de insucesso em seu resultado. 

Para que a atividade privada cumpra seu papel no desenvolvimento da 

economia, é necessário que haja disponibilidade de fontes de financiamento, que podem 

ser obtidas das mais diversas formas junto ao mercado.  

Diante disto, faz-se necessária a disponibilização ao investidor, por parte dos 

titulares de um empreendimento privado que se financia através de recursos externos, de 

uma série de informações econômicas, consubstanciadas nas demonstrações contábeis. 

Entretanto, por serem referidas demonstrações verdadeiras declarações 

unilaterais de vontade, nada impede, em princípio, que sejam alteradas (ainda que dentro 

dos “limites” legalmente permitidos, por meio dos chamados “procedimentos criativos de 

contabilidade”), ou mesmo falsificadas, por seus emissores. 

Diante de tal quadro, surge a necessidade básica da auditoria externa, realizada 

por profissional individual ou sociedade independente. 

Ao contrário da atividade contábil propriamente dita, da qual os serviços de 

auditoria são derivados, em relação a estes não há maiores dados ou informações precisas 

quanto ao seu início histórico ou mesmo sobre seus precursores. Vários autores identificam 

os primórdios da atividade de auditoria na ação de órgãos estatais que, visando à 

arrecadação de tributos, faziam verificações nos papéis e registros contábeis dos cidadãos. 

Na forma como é conhecida hoje, porém, a atividade de auditoria ter-se-ia iniciado no 

período de expansão ultramarina (séculos XV e XVI) e durante a Revolução Industrial na 

Inglaterra. 

A auditoria externa tem como funções primordiais a redução das assimetrias de 

informação, de custos de transação e dos custos derivados do conflito de agência. 

                                                                                                                                                    
mais restritos que operacionalizam os métodos, mediante emprego de instrumentos adequados”. 

(SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. p. 162). 
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A atividade de auditoria, entretanto, passou por severa crise nos últimos 

tempos, na maior parte derivada de escândalos contábeis nos quais auditores foram 

coniventes com irregularidades presentes nas demonstrações financeiras. 

Vários casos abalaram a credibilidade da auditoria independente junto ao 

público, tanto os ocorridos no exterior (p. ex., Enron, WorldCom, Parmalat, etc.) como no 

Brasil (p. ex., Banco Nacional, Banco Econômico, Panair, Banco Noroeste, etc.). 

Entendemos que o contrato envolvendo auditor e entidade auditada tem 

natureza jurídica de prestação de serviço sui generis, por não se adaptar às figuras do 

mandato, empreitada, obra intelectual, nem mesmo a um contrato atípico e inominado. 

O contrato de auditoria também não se adapta à figura da estipulação em favor 

de terceiro, dado que este último não detém prerrogativas ou deveres na relação 

estabelecida entre auditor e entidade auditada. 

Da mesma forma, a natureza do pacto estabelecido entre auditor e entidade 

auditada continua a ser contratual, mesmo nos casos de auditoria externa obrigatória, uma 

vez que a determinação legal de contratação, com vistas ao interesse público, não supre a 

vontade das partes. Consequência imediata disto é o fato de que a responsabilidade 

derivada do descumprimento desta avença também deve ser conceituada como contratual. 

Nos contratos de auditoria, vige liberdade limitada de contratar e de estabelecer 

o conteúdo de contrato. No entanto, não se pode conceituar esta avença como contrato de 

adesão; faltam-lhe requisitos essenciais para tanto, como a existência de cláusulas 

padronizadas, a prática da contratação de massa e a generalidade dos contratos para várias 

relações. 

Não conceituamos a relação estabelecida entre auditor e entidade auditada 

como sendo regida pela legislação consumerista, porque lhe faltam características de 

vulnerabilidade ou hipossuficiência, além da utilização do serviço pelo destinatário como 

usuário final.  Entretanto, a relação estabelecida entre auditor e terceiro deve sofrer a 

incidência dos preceitos protetivos do CDC, uma vez que o terceiro se enquadra no 

conceito de consumidor por equiparação. 

A regulação concernente ao contrato de auditoria externa deve ocorrer ex ante; 

basear-se no princípio da prevenção, e não no da dissuasão pela aplicação de sanções; deve 

ser permanentemente revisada, principalmente quando editada em momentos de crise 

econômica; não deve ignorar os custos regulatórios; deve ser proveniente de único órgão 



19 

 

ou precedida de mecanismos de alinhamento e unidade de atuação dos órgãos reguladores, 

ou incidir sobre campos específicos e claramente delimitados. 

Entendemos que a obrigação do auditor independente é de resultado, e não de 

meio. Isto, porque o resultado buscado por este profissional não é a certeza da inexistência 

de erros ou omissões nas demonstrações contábeis, mas a segurança razoável de que não 

existem distorções materialmente relevantes nestas. Este resultado pode ser atingido com 

razoável grau de empenho por parte do auditor, situando-se, portanto, dentro de suas 

possibilidades. A conceituação traz importante consequência no tocante ao ônus da prova 

da culpa. 

O auditor está obrigado a manter confidencialidade ou sigilo em face de 

terceiros. Esta obrigação é forma oblíqua de proteger o sigilo dos dados contábeis e, 

portanto, estende-se ao acionista, nos termos do art. 105 da Lei n. 6.404/76. A obrigação de 

sigilo não se estende aos órgãos de fiscalização de profissão e às autoridades reguladoras 

do mercado de capitais, financeiro e de seguros. 

O auditor não pode ser compelido pelo fisco a fornecer dados que 

comprometam seus clientes, salvo nas hipóteses legais em que também estará obrigado a 

denunciar os fatos às autoridades regulatórias do mercado de capitais, financeiro e de 

seguros privados. Por outro lado, deve-se admitir que o auditor seja obrigado a romper o 

sigilo a que está obrigado diante de ordem judicial, ainda que não seja parte na causa. 

Um dos requisitos essenciais do contrato de auditoria é a obrigação de 

independência do auditor. Trata-se de uma questão que envolve a própria legitimação para 

contratar e a possibilidade de continuar prestando o serviço. 

No Brasil, há duplo registro do auditor independente: junto ao CFC, para o 

exercício profissional, e perante à CVM, para o exercício profissional em mercado de 

capitais, financeiro e de seguros privados. O registro não tem natureza de proposta 

contratual, mas de mero requisito para o exercício profissional do auditor. 

Além dos registros, conta-se com a obrigação de qualificação técnica do 

auditor, educação continuada e controle de qualidade. 

Em princípio, a natureza da atividade do auditor não é empresária. No entanto, 

é de se assim admitir quando, conforme o entendimento do que seja elemento de empresa, 

a atividade de auditoria for prestada em caráter organizado, ou como parte de um todo 

maior. 
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Para a obtenção de registro na CVM, somente se admite a inscrição de 

sociedades de auditoria na forma de sociedades simples (antiga sociedade civil) com sócios 

contadores ou auditores, o que não ocorre com as sociedades de auditoria com mero 

registro no CFC, às quais são permitidos outros tipos societários e sócios não contadores. 

A tendência mundial, entretanto, parece caminhar no sentido de se admitir limitações de 

responsabilidade pela adoção de tipos societários que as permitam, bem como sócios não 

auditores que possibilitem maiores condições de financiamento da sociedade. 

Além das companhias abertas, por efeito da Lei n. 11.638/07, tornou-se 

obrigatória a auditoria em sociedades de grande porte, qualquer que seja o tipo societário. 

Vários problemas ainda existem, entretanto. Dentre eles analisamos os critérios divergentes 

utilizados para contabilização e os problemas de padronização derivados de critérios 

distintos. 

Entendemos que no atual estágio da regulação nacional, o contrato de prestação 

de serviços de auditoria está limitado temporalmente por cinco exercícios (sistema de 

rodízio de auditor) no caso de entidades auditadas que se constituam como instituições 

financeiras, seguradoras, companhias abertas ou suas assemelhadas, nas quais incidam as 

normas regulatórias específicas da CVM, BACEN ou CNSP. Para os demais casos de 

auditoria, caberá apenas o rodízio da equipe de auditores, não havendo limitação de 

contrato por prazo indeterminado. 

O contrato de auditoria deve ser formalizado por escrito, devendo o auditor 

manter guardados pelo prazo legal os documentos e papéis de trabalho concernentes à 

execução dos serviços de auditoria. 

Há uma tendência mundial, seguida no Brasil, de não admitir a resilição 

unilateral desmotivada do contrato de auditoria por parte da entidade auditada, dado que 

isto poderia ser uma forma de punição indireta ao auditor que contrariasse o interesse de 

seu contratante. 

A auditoria externa é atividade inerentemente limitada. Tempo, custo razoável, 

estimativas contábeis e outros fatores limitam a precisão do trabalho do auditor.  

No entanto, as expectativas sobre a tarefa de auditoria existem, sendo algumas 

relevantes e outras desarrazoadas. As expectativas sociais de detecção de fraudes 

cresceram inegavelmente nos últimos anos após os comentados escândalos contábeis. Há 

também expectativas sociais de garantia de solidez econômico-financeira, sobre as quais 
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não há, em regra, responsabilidade do auditor, que somente deve se pronunciar sobre 

eventuais dúvidas em relação à continuidade operacional da entidade. 

É de extrema importância a determinação da relevância e materialidade pelo 

auditor. Isto demonstra claramente como o auditor enfrentará os riscos e pode ter reflexos 

na determinação de sua responsabilidade civil. 

Na realização de testes de controle, revisão analítica e testes substantivos o 

auditor deve utilizar, de forma criteriosa, os procedimentos de amostragem, justificando-os 

e mantendo a guarda da documentação respectiva. 

A auditoria externa tem por objeto principal as demonstrações contábeis e a 

escrituração que as fundamenta, as quais se conceituam juridicamente como negócios 

jurídicos unilaterais, e não como mera declaração de ciência.  

As principais demonstrações a serem analisadas pelo auditor são o Balanço 

Patrimonial (BP), a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), a Demonstração do 

Fluxo de Caixa (DFC), a Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), a 

Demonstração de Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) e a Demonstração de Valor 

Adicionado (DVA). 

A auditoria externa está intimamente ligada aos processos de governança 

corporativa. 

Em vários países, a contratação de auditoria externa está a cargo da assembleia. 

No Brasil, entretanto, a escolha e destituição dos auditores independentes cabe ao 

Conselho de Administração, e não diretamente à assembleia (art. 142, IX, da Lei n. 

6.404/76). Não obstante, preconizam-se doutrinariamente dois casos de participação da 

assembleia de acionistas em relação aos serviços de auditoria externa: 1) quando da 

recontratação dos auditores; 2) na ocorrência de destituição motivada do auditor de suas 

funções. 

Ao Conselho de Administração cabe uma postura proativa em relação à 

auditoria externa. Cumpre a este órgão escolher e supervisionar o auditor, garantindo suas 

condições de independência, proibindo a realização de outros serviços que não sejam de 

auditoria, entre outras providências. Onde não haja Conselho, os auditores devem se 

reportar diretamente aos acionistas. 
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Cabe ao auditor independente fiscalizar o trabalho da diretoria, devendo-se 

entender que há a necessidade de autorização assemblear ou do Conselho de 

Administração para que os diretores possam processar judicialmente o auditor. 

As atribuições do auditor independente não se confundem com as do conselho 

fiscal. Devem os auditores prestar toda sorte de assessoramento aos conselheiros, inclusive 

através do comparecimento às reuniões do órgão. 

O Comitê de Auditoria é uma preocupação da legislação internacional, 

constando da Lei Sarbanes-Oxley e da regulação da União Europeia. No Brasil, entretanto, 

este só é obrigatório para algumas instituições financeiras e certas sociedades de seguro, 

previdência privada e complementar. Sua instituição, porém, é recomendada como boa 

prática de governança corporativa pela CVM e pelo IBGC. 

A responsabilidade civil do auditor independente é assunto pouco tratado na 

literatura nacional, não havendo disponíveis julgados a respeito. 

A evolução do tema teve início com a apresentação dos primeiros casos nos 

Estados Unidos da América, firmando-se inicialmente a doutrina segundo a qual o auditor 

externo não seria responsável perante terceiros por negligência normal, mas apenas por 

negligência grave e por dolo.  

Esta linha de pensamento ficou conhecida como Ultramares doctrine, em vista 

do nome de uma das partes envolvidas na questão. Embora a linha da Ultramares doctrine 

não tenha sido completamente abandonada, a jurisprudência norte-americana consagrou 

em outros casos que o auditor poderia ser responsabilizado perante terceiros se conhecesse 

quem faria uso de seu trabalho ou, até mesmo, se o usuário fosse meramente previsível.  

Nos países de tradição romano-germânica, entretanto, prevaleceu a 

possibilidade de que o auditor fosse plenamente responsável em face de terceiros. 

Há vantagens em que o sistema de responsabilidade do auditor seja separado 

do regime geral de responsabilidade civil. No Brasil, entendemos que, no que tange à 

responsabilidade extracontratual, há regime próprio de responsabilidade do auditor, que 

afasta a incidência de outras normas gerais no que não sejam compatíveis com o regime 

especial. Dada a incompletude deste regime especial, porém, deve-se admitir a incidência 

de normas gerais subsidiárias. 

No que toca aos regimes de responsabilidade solidária ou proporcional, no 

Brasil, duas regras determinam a responsabilidade solidária do auditor: 1) o art. 4º, III, da 
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Instrução CVM n. 308/99, quanto às sociedades ali registradas; 2) o art. 942, parágrafo 

único, do Código Civil. Porém, entendemos que tais regras não abrangem a 

responsabilidade contratual subsidiária dos sócios por dívidas não referentes à atividade 

profissional de auditoria, para as quais poderá ser determinada contratualmente a regra 

proporcional, nos termos do art. 1.023 do CC. É necessário ponderar, porém, que não 

existe a prevalência de um dos regimes sobre o outro. Ambos apresentam vantagens e 

desvantagens, e sua adoção dependerá da prudente opção política do legislador. 

O auditor está sujeito à responsabilidade contratual e extracontratual, tendo 

como pressupostos a ação ou omissão culposa, o nexo de causalidade e o dano. 

Após analisar as vantagens e desvantagens dos regimes de responsabilidade, 

concluímos que a responsabilidade em regime de culpa presumida apresenta vantagens 

sobre os demais no caso particular da auditoria externa. Concluímos ainda que este regime 

é o adotado na legislação brasileira. 

O nexo de causalidade em relação à conduta do auditor apresenta sérios 

problemas diante dos casos de omissão culposa. Referida omissão, que, em regra, deve-se 

conceituar como mera condição para a atuação da causa principal, pode ser elevada à 

categoria de causa se a hipotética ação positiva ou comissiva do auditor, em lugar de sua 

omissão negligente no caso concreto, fosse capaz de aumentar a probabilidade de que o 

dano não ocorresse, o que, por sua vez, está ligado ao conceito de materialidade ou 

relevância de auditoria. 

No dano indenizável, além das verbas consagradas pela doutrina e pela 

jurisprudência, são exigíveis os decréscimos nos preços de mercado de ações. 

Uma vez que em nosso ordenamento está consagrada uma regra de 

responsabilidade subjetiva com presunção de culpa, será sempre admissível ao auditor 

alegar em sua defesa que operou com o cuidado devido, em respeito às normas de 

auditoria. 

Poderá também alegar com sucesso a culpa (exclusiva ou concorrente) da 

vítima e o fato de terceiro, sendo este último admissível somente quando o auditor não 

tiver o dever de, por si, investigar e descobrir os fatos e circunstâncias derivados da 

conduta do terceiro. 

Entendemos inadmissível a limitação contratual de responsabilidade do 

auditor, mesmo que restrita ao contrato entre as partes. 
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A regulação internacional sobre a matéria, entretanto, vem admitindo a adoção 

de limitações legais de responsabilidade, principalmente com o fim de proporcionar melhor 

limitação de risco e maiores condições de concorrência no setor. 

12 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Responsabilidade civil dos administradores de S/A e ações 

correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009.  

AGUIAR, Túlio. Causalidade e direção do tempo: Hume e o debate contemporâneo. Belo 

Horizonte: Humanitas, 2008. 

AKERLOF, George. “The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism Quarterly”, Journal of Economics, 84: 488- 500. 1970. 

ALMEIDA, Bruno José Machado de. “Auditoria e sociedade: o diálogo necessário”. Revista 

Contabilidade & Finanças – USP, São Paulo, n. 34, p. 80-96, janeiro/abril 2004. 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti de. Auditoria: um curso moderno e completo. São Paulo: 

Atlas, 2007.   

ALVES, Alaôr Café. Lógica – Pensamento formal e argumentação – Elementos para o 

discurso jurídico. São Paulo: Edipro, 2000. 

AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION. “A statement on basic auditing concepts”. 

Accounting Review, vol. 47, 1972. 

AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS. Audit Sampling – 

AICPA Audit Guide. Nova York: AICPA, 1999. 

ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos; ARRUDA, Daniel Gomes; BARRETO, Pedro 

Humberto Teixeira. Auditoria Contábil – Enfoque teórico, normativo e prático. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo. Teoria Geral do Direito Comercial. São Paulo: 

Saraiva, 1998.  

ASCARELLI, Tullio. Corso de Diritto Commerciale. Introduzione e teoria dell’impresa. 

Milão: Giuffrè, 1962. 



25 

 

_________________________
. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. São Paulo: 

Quorum, 2008 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. São Paulo: Atlas, 2007. 

ASSUNÇÃO, Juliano; CARRASCO, Vinicius. Avaliação da Rotatividade dos Auditores 

Independentes. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica, 2008. 

 

BARTONE, Stefano. Società di revisione dei conti. Problematica civile e penale. Sistema 

angloamericano e italiano. Torino: G. Giappichelli Editore, 2009.  

BEATTY, Jeffrey F.; SAMUELSON, Susan S. Business Law and the legal environment. 

Ohio: South-Western Cengage Learning, 2010. 

BELOCH, Henrique Vargas; ALVES, Rafael de Carvalho Ramos. A auditoria das 

sociedades de grande porte. Disponível em <http://www.valoronline.com.br>. Acesso em 

9 jan. 2010. 

BERLE, Adolf Augustus; MEANS, Gardiner C. A moderna sociedade anônima e a 

propriedade privada. São Paulo: Nova Cultural, 1988. 

BESANKO, David, et al. A economia da estratégia. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Brasília: Polis, 1989. 

BOTTON, Alain. Os prazeres e desprazeres do trabalho. Rio de Janeiro: Rocco, 2009. 

BOYNTON, Willian C. et al. Auditoria. São Paulo: Atlas, 2002. 

BRASIL. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Recomendações da CVM sobre 

governança corporativa. Disponível em <http://www.cvm.gov.br/port/public/index.asp>. 

Acesso em 21 fev. 2010. 

BRIGHAM, Eugene F. et al. Administração financeira: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 

2001. 

BULGARELLI, Waldirio. Direito Comercial. São Paulo: Atlas, 1991. 

____________________. Regime jurídico do Conselho Fiscal das S/A. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1998. 

 

CARVALHO, L. Nelson. O Brasil e a adoção do padrão contábil internacional. Revista 

Brasileira de Contabilidade, v. 167, p. 7-19, 2007. 



26 

 

____________________. Uma só norma contábil - entidades internacionais trabalham pela 

harmonização das demonstrações contábeis das empresas em todo o mundo. Mercado de 

Capitais, São Paulo - SP, v. 95, p. 26-28, 2004. 

____________________. Momento de transição - A agenda de regulamentação da Lei 

11.638 avança conforme o planejado. O desafio, agora, é acelerar a adaptação dos 

balanços às normas internacionais. Razão Contábil, São Paulo, p. 40 – 44, 01 set. 2008. 

____________________. A nova lei das S/As e o processo de implementação das normais 

contábeis internacionais no Brasil - como funcionam as mudanças da Lei 11.638 na 

prática. Revista ANEFAC, São Paulo - SP, p. 16 - 26, 01 nov. 2008. 

CARVALHOSA, Modesto. A nova legislação contábil e as limitadas. Disponível em 

<http://www.valoronline.com.br>. Acesso em 9.01.2010. 

________; LATORRACA, Nilton. Comentários à lei de sociedades anônimas. São Paulo: 

Saraiva, 1998, v. 2 e 3. 

CASADEI, Daniela. La responsabilità della società di revisione. Milão: Giuffrè, 2000. 

COASE, Ronald. The nature of the firm, In The Firm, the Market, and the Law. University 

of Chicago Press, 1988.  

COELHO, Fábio Ulhoa. Código Comercial e Legislação Complementar anotados. São 

Paulo: Saraiva, 2003.  

________. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1, 2 e 3. 

________. Manual de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2003. 

________. Comentários à Lei de Falências e Recuperação de empresas. São Paulo: Saraiva, 

2005. 

COMPARATO, Fábio Konder. Natureza jurídica do balanço. Ensaios e pareceres de 

direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978. 

COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Nexo causal. São Paulo: Malheiros, 1996.  

COTTINO, Gastone. Diritto Commerciale. Padova: Cedam, 1994.  

COZZI, Maria Vitória. Tutela dei mercati finanziari e responsabilità della società di 

revisione.Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 2001.  

 

DELOITTE. Normas internacionais de contabilidade. São Paulo: Atlas, 2006. 



27 

 

 

ELIZABETSKY, Roberto. Um modelo matemático para a decisão no banco comercial. 

Trabalho apresentado ao Depto. de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, 

1976. 

EU Project N. MARKT/2007/15/F LOT 2. Evaluation of the differences between 

International Standards on Auditing (ISA) and the standards of the US Public Company 

Accounting Oversight Board (PCAOB). Maastricht Accounting, Auditing and Information 

Management Research Center (MARC) – Executive Summary. 20 July 2009. 

EUROPEAN COMISSION. A study on systems of civil liability of statutory auditors in the 

context of a single Market for auditing services in the European Union. Disponível em 

<http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/liability/index_en.htm#study>. Acesso em 

27 dez. 2009.  

________
. Recomendação da comissão relativa à limitação da responsabilidade civil dos 

revisores oficiais de contas e das sociedades de revisores oficiais de contas. Disponível em 

<http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/liability/summary_pt.pdf>. Acesso em 

27 dez. 2009.  

________
. Green Paper on the role, the position and the liability of the statutory auditor within 

the European Union. European Commission, 1996. 

 

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. São Paulo: Atlas, 2005. 

FERREIRA, Waldemar Martins. Instituições de direito comercial. São Paulo: Max 

Limonad, 1954. 

FIALE, Aldo. Diritto Commerciale. Napoli: Simone, 2008 

FILOMENO, José Geraldo Brito. Código brasileiro de defesa do consumidor. Rio de 

Janeiro: Forense, 1993. 

FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1991.  

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Direito societário, falimentar e teoria da 

empresa. São Paulo: Malheiros, 2009. 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTÁBEIS, ATUARIAIS E 

FINANCEIRAS. Aprendendo contabilidade em moeda constante. São Paulo: Atlas, 2004. 



28 

 

 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Harbra, 1997. 

GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1990. 

________. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

________. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2003. 

GREENSPAN, Alan. A era da turbulência – Aventuras em um novo mundo. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008. 

 

HEILBRONER, Robert L.; THUROW, Lester C. Introdução à microeconomia. Rio de 

Janeiro: Guanabara, 1988. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Governança 

corporativa em empresas de controle familiar: casos de destaque no Brasil. São Paulo: 

Saint Paul Editora, 2007.  

________. Código das melhores práticas de governança corporativa. São Paulo: IBGC, 

2009. p. 60. 

INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL. Auditoria: Registros de 

uma profissão. São Paulo: IBRACON, 2007. 

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS. Handbook of international 

standards on auditing and quality control. Disponível em: <http//www.ifac.org>. Acesso 

em 3.01.2010 

______________________________________________. Code of ethics for professional 

accountants. Disponível em: <http//www.ifac.org>. Acesso em 3.01.2010 

IUDÍCIBUS, Sérgio de, Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2000. 

________, et al. Contabilidade introdutória. São Paulo: Atlas, 1990. 

________; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de contabilidade das 

sociedades por ações. São Paulo: Atlas, 2003.
 
 

 



29 

 

JOLIVET, Regis. Curso de filosofia. Rio de Janeiro: Agir, 1961.  

JUND, Sérgio. Auditoria – Conceitos, normas, técnicas e procedimentos. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2007. 

 

KANITZ, Stephen Charles. Como Prever Falências. São Paulo: McGraw do Brasil, 1978. 

KNAPP, Michael C. Contemporary auditing – Real issues and cases. Ohio: South-Western 

Cengage Learning, 2010.  

KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Atlas, 1998. 

KPMG BRASIL. A fraude no Brasil - Relatório da Pesquisa 2000. São Paulo: KPMG, 

2000. 

 

LACERDA, J. C. Sampaio de. Manual de Direito Falimentar. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1978. 

LARSON, Ron; FARBER, Betsy. Estatística aplicada. São Paulo: Prentice Hall, 2004.  

LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio. Lei das sociedades por ações anotada. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

LIMA, Iran Siqueira; LIMA, Gerlando Augusto Sampaio Franco de; PIMENTEL, Renê 

Coppe. Curso de mercado financeiro. São Paulo: Atlas, 2006. 

LONDON ECONOMICS, Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes. 

Disponível em <http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/liability/auditors-final-

report_en.pdf>. Acesso em 23 fev. 2010. 

LOPES, Alexsandro Broedel.  A informação contábil e o mercado de capitais. São Paulo: 

Thomson, 2002.   

________; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade: uma nova abordagem. São Paulo: 

Atlas, 2005. 

 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Manual do consumidor em juízo. São Paulo: Saraiva, 

1994. 

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. São Paulo: Atlas, 1997. 



30 

 

________. Contabilidade básica. São Paulo: Atlas, 2004. 

MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 

2002. 

MARTINS, Eliseu. “Atrocidades contábeis no novo Código Civil”. Boletim IOB-Thomson, 

São Paulo, n. 41, ano 2002, partes 1 e 2.  

MARTINS, Fran. Comentários à lei das sociedades anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 

1984. 

________. Curso de Direito Comercial. Rio de Janeiro: Forense, 1990. 

MATARAZZO, Dante Carmine. Analise Financeira de Balanços. São Paulo: Atlas, 2003. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 

2001. 

MECKLING, William H.; JENSEN, Michael C. “Theory of the Firm: Managerial 

Behavior”. Agency Costs and Ownership Structure. Julho, 1976.  

MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. São Paulo: 

Saraiva, 1995. 

________. Teoria do fato jurídico: plano de validade. São Paulo: Saraiva, 1995. 

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Dos livros dos comerciantes. São Paulo: 

Rothschild, 1906. 

________.Tratado de Direito Comercial Brasileiro. São Paulo: Freitas Bastos, 1957. 2.v. 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. 

t. III, XXXVIII, L. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – Direito das obrigações, 2
a
 

parte. São Paulo: Saraiva, 1994. 5. v.  

 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Contabilidade avançada e 

análise das demonstrações financeiras. São Paulo: Frase, 1999. 

________. Contabilidade de custos: um enfoque direto e objetivo. São Paulo: Frase, 2000.  

________. Contabilidade básica. São Paulo: Frase, 2000.  

 



31 

 

OXERA CONSULTING LTD. Ownership rules of audit firms and their consequences for 

audit market concentration. Disponível em 

<http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/market/oxera_report_en.pdf>. Acesso 

em 27 dez. 2009. 

 

PACCIOLI, Luca. Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità, 

Veneza, 1494. 

PENTEADO, Mauro Rodrigues. Dissolução e liquidação de sociedades. São Paulo: Saraiva, 

2000. 

PEREIRA, Alexandre Demetrius. Regime jurídico da escrituração empresarial nas 

sociedades limitadas e anônimas. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade de 

São Paulo, 2008. 

PETERS, Marcos R. S. Controladoria internacional: incluindo Sarbanes Oxley Act e 

USGAAP. São Paulo: DVS Editora, 2004. 

POSNER, Richard A. Economic Analysis of law. Nova York: Aspen Publishers, 2007. 

________. A failure of capitalism. Cambridge, Massachussetts: Harvard University Press, 

2009.  

POVOA, Alexandre. Valuation. Como precificar ações. São Paulo: Globo, 2004. 

 

RASHAD, A.; KHALIK, Abdel. Dicionário enciclopédico de contabilidade. São Paulo: 

Atlas, 2004. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1991. 

________. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1992.  

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade avançada. São Paulo: Saraiva, 2005. 

________. Contabilidade intermediária. São Paulo: Saraiva, 2005. 

RITTENBERG, Larry E. et al. Auditing – A business risk approach. Ohio: South-Western 

Cengage Learning, 2010. 

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2002, 4. v.  

________. Direito Civil – Dos contratos e das declarações unilaterais de vontade. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 3. v. 



32 

 

RODRIGUES, Vasco. Análise econômica do direito. Coimbra: Almedina, 2007.  

 

SÁ, Antônio Lopes de. Planos de Contas. São Paulo: Atlas, 1998. 

________; HOOG, Wilson Alberto Zappa. Corrupção, fraude e contabilidade. Curitiba: 

Juruá, 2005. 

SANGIOVANNI, Valerio. “La responsabilità extracontrattuale della società di revisione nel 

caso parmalat”. Corriere giuridico, 4/2009, p. 531-542. 

SANTOS, Ariovaldo dos. Demonstração do Valor Adicionado: como elaborar e analisar a 

DVA. São Paulo: Atlas, 2003. 

________; GRATERON, Ivan Ricardo Guevara. “Contabilidade Criativa e responsabilidade 

dos auditores”. Revista Contabilidade & Finanças – USP, São Paulo, n. 32, p. 7-22, 

maio/ago. 2003. 

SANTOS, José Luiz dos; SCHIMIT, Paulo. Fundamentos de Contabilidade Societária. São 

Paulo: Atlas, 2005. 

SAUNDERS, Anthony. Administração de instituições financeiras. São Paulo: Atlas, 2007. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 

2002. 

SILVA, Edson Cordeiro da. Governança corporativa nas empresas. São Paulo: Atlas, 2006.  

SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de e PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes (coords.). 

Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2005. 

SROUR, Robert Henry. Ética empresarial – A gestão da reputação. Rio de Janeiro: 

Campus, 2003. 

STASSANO, Giuseppe; STASSANO, Matteo. Il Falso in bilancio. Milão: Giuffrè, 1996. 

STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: RT, 2004. 

SZTAJN, Raquel. Contrato de sociedade e formas societárias. São Paulo: Saraiva, 1989. 

________. Teoria jurídica da empresa – Atividade empresária e mercados. São Paulo: 

Atlas, 2004. 

 



33 

 

UNIVERSITY OF DUISBURG-ESSEN. Evaluation of the Possible Adoption of 

International Standards on Auditing (ISAs) in the EU. Disponível em 

<http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/ias/study2009/summary_en.pdf>. 

Acesso em 16.12.2009 

 

VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à lei de falências. Rio de Janeiro: Forense, 

1962. 

VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. Coimbra: Almedina, 1994.  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Teoria geral das obrigações e teoria geral dos 

contratos. São Paulo: Atlas, 2003, 2 v.  

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. São Paulo: 

Malheiros, 2004, v. 1 e 2. 

________; PEREIRA, Alexandre Demetrius. Curso de Direito Comercial. São Paulo: 

Malheiros, 2008. v. 3 

 

 

 


