
RAFAEL AGGIO 

LEI SARBANES-OXLEY E SUAS IMPLICACOES 

Trabalho de Conclusao do Curse apresentado 

ao Departamento de Contabilidade, do Setor de 

Ciencias Sociais Aplicadas, da Universidade 

Federal do Parana, como requisite para 

obtengao do titulo de MBA Auditoria Integral. 

Orientador: Prof. Dr. Bienia Cesar Severo Peixe 

CURITIBA 

2008 



PENSAMENTO 

"Jamais considere seus estudos como uma obriga<;ao, mas como 

uma oportunidade invejavel ( ... ) para aprender a conhecer a 

influencia libertadora da beleza do reino do espfrito, para seu proprio 

prazer pessoal e para proveito da comunidade a qual seu futuro 

trabalho pertencer". 

(Albert Einstein) 
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RESUMO 

AGGIO, R. Lei Sarbanes-Oxley e Suas lmplicacoes. 0 inicio do seculo XXI foi 
marcado par graves escandalos no setor financeiro envolvendo duas das maiores 
companhias norte-americanas: a Enron e a WorldCom. Ainda, havia conivencia da 
empresa de auditoria independente que auditava as empresas na epoca, destruindo 
uma das maiores empresas de auditoria do mundo, que compunha urn grupo 
chamado de Big Five. As empresas envolvidas em casas de fraude contabil nem 
sempre se encontravam em desacordo com a lei: elas se utilizavam de tecnicas que 
demonstravam a total falta de etica nas atitudes tomadas par parte dos seus 
principais executives. Em fun<;ao desses escandalos, no ana de 2002 foi aprovada 
uma lei com a inten<;ao de recuperar a confian<;a dos investidores e do mercado, e 
que fosse capaz de evitar casas semelhantes, exigindo mais rigor nos controles 
internes das empresas e responsabilizando os administradores das mesmas. A Lei 
Sarbanes-Oxley, criada pelos senadores Paul Sarbanes (democrata de Maryland) e 
Michael Oxley (republicano de Ohio), sofreu fortes criticas devido as exigencias 
impostas, tanto em rela<;ao ao maier centrale sabre os procedimentos internes das 
empresas quanta a responsabiliza<;ao dos seus principais executives. A Lei 
Sarbanes-Oxley chega a puni<;oes severas para esses executives, como multas 
elevadissimas e prisao de ate vinte anos. Tamanho grau de severidade nas 
puni<;oes previstas na lei intimidou os administradores. No presente trabalho, foram 
abordados os principais conceitos e a importancia da auditoria e dos controles 
internes no ambiente organizacional, alem de ser realizado uma revisao sabre os 
casas dos escandalos das fraudes contabeis ocorridas, surgimento e as principais 
se<;oes da Lei Sarbanes-Oxley. 

Palavras-chave: Lei Sarbanes-Oxley; Fraudes contabeis; Controles Internes; 
Enron; WorldCom. 
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1. INTRODUCAO 

No infcio do seculo XXI, nao somente os Estados Unidos da America, mas 

todo o mundo ficou extremamente chocado com principalmente dais escandalos 

no mundo financeiro envolvendo empresas norte-americanas de grande porte. 

Os dais principais escandalos foram os casas da Enron, gigante americana 

no setor de energia, e o da WorldCom, grande empresa na area de 

telecomunicagoes. 

Atraves de fraudes contabeis e fiscais, reclassifica<;:oes de forma a indugao 

de uma analise errada das demonstra<;:oes financeiras ou lan<;:amentos sem 

suporte documental, as companhias "maquiavam" seus balan<;:os e enganavam 

investidores, governo, dentre outros interessados. 

A partir desses escandalos, foi criada nos EUA a Lei Sarbanes-Ox/ey, a 

qual visa urn controle a fundo dos controles internes a fim de evitar os 

procedimentos adotados nesses casas e outros que possam interferir nos 

numeros das empresas. 

No entanto, atualmente critica-se muito a lei. As principais crfticas sabre ela 

sao oriundas do questionamento do seu rigor impasto, o que pode estar gerando 

lentidao dos processes dentro das companhias em virtude da burocratiza<;:ao dos 

controles internes e eleva<;:ao no custo de algumas areas, como na auditoria. 

Como se trata de uma lei norte-americana, sao obrigadas a cumpri-la todas 

as empresas que possuem a<;:oes negociadas na balsa de valores de Nova 

lorque. 

Entretanto, as empresas de todo o mundo estao se adequando as normas 

impostas pela Sarbox, como meio de aumentar sua confiabilidade no mercado de 

capitais. 

0 presente trabalho tern como situagao problematizadora os casas de 

fraudes dentro do ambiente corporative e propoe-se a realizar uma pesquisa 

explorat6ria bibliogratica a respeito da recente lei, baseado em ideias de 
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pesquisadores e artigos de profissionais da area, e informar quais as opinioes das 

diversas partes sabre a Lei, buscando oferecer informagoes aos indivfduos que 

tern interesse a respeito da mesma. 

0 problema de pesquisa e responder a seguinte questao: A SOX e 
eficiente para evitar fraudes nas companhias? 

0 intuito e comprovar que, com a adogao de controles mais rfgidos nos 

procedimentos e atividades das organizagoes, a tendencia de ocorrer algum tipo 

de fraude sera muito menor. 

0 objetivo geral da pesquisa e entender a lei propriamente dita e 

compreender as dificuldades de implantagao da mesma nas empresas. A fim de 

tingi-lo, atentar-se-a para as objetivos especfficos seguindo determinada 

metodologia, as quais seguem descritos abaixo. 

a. Compreensao da Lei: Realizar urn estudo a respeito da lei 

identificando suas normas e particularidades. 

b. Revisar sua origem: Pesquisar e explorar as ambientes e o contexte 

em que a Lei foi criada. 

c. Estudo de casas: Pesquisar e explorar casas vivenciados par 

empresas, tanto as casas de fraude que inspiraram na criagao da lei quanta as 

casas de implantagao da mesma. 

d. Qual a melhor maneira de se adequar a Lei: Analisar a importancia 

das empresas brasileiras se adequarem a SOX base nos casas apresentados e 

em estudos de casas recentes de empresas que estao implantando. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

No mes de dezembro do a no de 2001, o mercado financeiro norte

americana foi surpreendido por urn evento de propor9oes globais. A empresa 

Enron, gigante americana do setor de energia, pediu concordata, logo ap6s sofrer 

varias denuncias de fraudes fiscais e contabeis. Naquele momenta, a Enron 

possufa urn passivo de cerca de US$ 13 milhoes. 

Aproximadamente na mesma epoca, mais precisamente em julho de 2002, 

urn outro escandalo semelhante veio a tona. A empresa WorldCom, segunda 

maior empresa de telefonia de longa distancia dos Estados Unidos, come9ou a 

auferir Iueras significativos, enquanto outra gigante do setor de telecomunica9oes, 

a AT&T, estava perdendo dinheiro. Em virtude de tal fato, a SEC (Securities and 

Exchange Comission), equivalente a CVM (Comissao de Valores Mobiliarios) no 

Brasil, desconfiou e come9ou a investiga-la. 

Foi descoberto que a empresa tambem estava realizando fraudes em suas 

demonstra9oes financeiras, "maquiando" seu balan9o no perfodo compreendido 

entre 1999 e 2002. Alem do ato de reclassifica9oes contabeis, ela se utilizava de 

lan9amentos contabeis sem documenta9ao suporte. Tal opera9ao fez surgir o 

maior caso de fraude contabil norte-americana. Quando decretou falencia em 

2004, a WorldCom mudou de nome para MCI. 

Ap6s os acontecimentos supracitados e outros escandalos financeiros 

corporativos, a legislatura norte-americana formulou e, em 30 de julho de 2002, os 

senadores Paul Sarbanes (democrata de Maryland) e Michael Oxley (republicano 

de Ohio) assinaram a lei que leva seus sobrenomes: Lei Sarbanes-Oxley, tambem 

denominada Sarbox ou simplesmente SOX. 

Atualmente, ha muitas crfticas a respeito da lei, pois ela ataca diretamente 

os controles internos das empresas e responsabiliza os presidentes (CEO's) e os 

diretores financeiros (CFO's) das companhias, alem de exigir varios quesitos, 

considerados por uma grande parte dos executivos, demasiadamente 

burocraticos, causando engessamento de processos internos, alem de estar 
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aumentando consideravelmente os custos com as auditorias, tanto internas 

quanta externas. 

Varias empresas brasileiras estao buscando se adequar a tal lei norte

americana, vista que possuem suas agoes tambem comercializadas no mercado 

financeiro dos EUA, alem de garantir maior fidedignidade aos seus relat6rios 

contabeis e financeiros. No entanto, ha o questionamento da real necessidade da 

adogao dessa legislagao. Nao se descarta o rigor nos controles internos, mas faz

se necessaria uma adaptagao da Sarbox a fim de dinamizar os processos nas 

organizagoes. 

Certamente, como se pode verificar nas empresas, a adequagao a SOX e 

urn processo complicado, e sua implementagao sera demorada e custosa. No 

entanto, ha alguns fatores que amenizam tal processo, dentre eles: 

a) as grandes empresas, principalmente, ja possuem urn determinado 

follow up de procedimentos (controle interno), mesmo que nao seja de forma tao 

bern estruturada; 

b) varias empresas podem fazer adaptagoes aos seus procedimentos a 

fim de conseguir se adequar a SOX; 

c) a implantagao de controles internos mais rigidos pode trazer varios 

beneficios que nao somente o atendimento da Lei Sarbanes-Ox/ey. 

Dessa forma, busca-se recuperar a confianga dos investidores e outras 

partes interessadas nos numeros e informagoes divulgadas nos relat6rios das 

empresas do mundo inteiro, confianga que foi quase que completamente perdida 

ap6s os escandalos da Enron e da WorldCom. 

2.1 ESTUDO DOS PRINCIPAlS CONCEITOS DE AUDITORIA 

Pode-se definir Auditoria, segundo MOLLER (2005, p.21) como: "urn 

processo sistematico de obtengao e avaliagao objetiva de evidemcias sabre 

afirmagoes a respeito de agoes e eventos economicos, para aquilatagao do grau 
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de correspondencia entre as afirmagoes e criterios estabelecidos, e de 

comunicagao dos resultados a usuaries interessados". 

Acrescenta ainda o autor que ha preocupagao em ressaltar a importancia 

da busca das evidencias das informagoes fornecidas pela organizagao. 

CREPALDI (2000, p. 27) conceitua auditoria como "o levantamento, estudo 

e avaliagao sistematica das transagoes, procedimentos, operagoes, retinas e das 

demonstragoes financeiras de uma entidade". 

A auditoria tem como seu produto final a apresentagao de uma opiniao a 

respeito da fidedignidade dos numeros apresentados das demonstragoes 

contabeis da companhia, sendo divulgada atraves do parecer dos auditores. 

Dessa maneira, conforme CREPALDI (2000, p. 21) afirma, o parecer "e elemento 

fundamental na extensao que se traduz em sinonimo de confiabilidade as 

informagoes prestadas". 

Assim, o principal objetivo da auditoria e averiguar a veracidade das 

demonstragoes contabeis. Alem disso, ela tornou-se numa ferramenta de 

monitoramento dos controles internes, em especial a fim de prevenir erros e 

fraudes, e, inclusive, como meio de auxflio a gestae. 

A auditoria esta diretamente ligada a contabilidade, a qual possui a 

importante fungao de registrar e informar os reflexes das transagoes das 

empresas nos aspectos economicos e financeiros. Entretanto, em algumas vezes, 

essas informagoes sao manipuladas com a finalidade de apresentar uma situagao 

patrimonial diferente da realidade par diversos motives, entre eles obter 

vantagens e facilidades em emprestimos, financiamentos, cadastros, licitagoes, 

dentre outras. 

0 auditor, durante a execugao do seu trabalho, busca a obtengao de 

evidencias que lhe oferegam maier seguranga para a emissao do parecer de 

auditoria. Para chegar a essas evidencias, ele se utiliza de alguns procedimentos 

de auditoria, tais como a contagem ffsica, confirmagao de terceiros 

(circularizagao), conferencia de calculos, inspegao documental e revisao analftica. 
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1) contagem ffsica: corresponde a averigua9ao da real existencia e 

quantidade existente do bem (seja item do estoque, imobilizado, entre outros). 

Tambem e denominado inventario. 

2) confirma9ao com terceiros, ou circulariza9ao: corresponde ao 

procedimento de envio de cartas a terceiros, a fim de confirmar saldos devedores 

e credores com os mesmos. 

3) conferencia de calculos, como a propria palavra ja diz, refere-se a uma 

revisao dos calculos realizados durante todo o processo da elabora9ao das 

demonstra9oes contabeis. 

4) inspe9ao documental verifica a existencia de documento suporte para 

os lan9amentos contabeis e sua respectiva veracidade. 

5) revisao analftica funciona como um instrumento auxiliar. Ela pode 

revelar ao auditor a existencia de um risco de maier importancia em determinadas 

areas, sendo necessaria maier profundidade nos exames a serem realizados. 

Cabe ressaltar que a fun9ao principal do auditor nao e detectar fraudes, 

mas, caso encontre, ele deve comunicar atraves de relat6rio e demonstrar seus 

efeitos e impacto, sejam operacionais ou nas demonstra9oes contabeis. 

Verifica-se que a auditoria e importante tanto para as empresas quanta 

para os investidores. Para aplicar seus recursos, os investidores precisam possuir 

informa9oes claras e confiaveis a respeito da(s) companhia(s). Surge, entao, 

outre ponte importante para a auditoria. Ela auxilia o empresario e/ou investidor 

nas tomadas de decisoes fornecendo a garantia de informa9oes s61idas e 

confiaveis, gerando uma seguran9a maier nas opera9oes. 

Os profissionais contratados para realizar auditoria de a96es e eventos 

econ6micos geralmente sao classificados em dais grupos: auditores 

independentes e auditores internes, conforme serao identificados a seguir. 

2.1.1 Auditor Externo 
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0 auditor externo au independente e urn prestador de servi<;os como 

qualquer outro autonomo. Perante uma concorrencia, o auditor faz urn 

levantamento de dados da empresa em que ira prestar o servi<;o para que possa 

realizar uma estimativa par area e par categoria de profissional, as horas em que 

serao gastas no servi<;o prestado. Posteriormente, o auditor aplica a essas horas 

trabalhadas, determinada percentagem a qual vern valorizar o trabalho 

desenvolvido pelo profissional. Esses percentuais sao chamados de taxas

padrao. Geralmente as taxas-padrao sao fixadas com base em urn fndice au uma 

moeda estavel. 

Usualmente o auditor independente utiliza duas fases para o 

desenvolvimento de seu trabalho as quais sao segregadas em: fase preliminar e 

fase final. 

Com respeito a fase preliminar, pode-se dizer que representa a visao que o 

auditor tern antes do termino do exercfcio social. Observa-se qual o objetivo 

principal e a obten<;ao de dados para a execu<;ao do servi<;o e a identifica<;ao de 

divergencias relacionadas a contabilidade, tributes e auditoria. Utiliza como 

material de trabalho parte das demonstra<;oes contabeis. 

A fase final pode ser caracterizada quando o auditor retorna a empresa no 

encerramento do exercfcio social e completa o exame emitindo seu parecer sabre 

a empresa em que realizou o trabalho no presente exercfcio, em consonancia 

com a Resolu<;ao n°. 830/98. 

0 auditor deve examinar as demonstra<;oes contabeis de acordo com as 

normas de auditoria geralmente aceitas, nao se tornando aceita, portanto a 

obrigatoriedade de detectar irregularidades bern como fraudes, erros propositais, 

entre outros. Vale ressaltar que a execu<;ao do servi<;o de auditoria envolve 100% 

da empresa e sua documenta<;ao, sendo dessa forma necessaria o sigilo absolute 

do auditor para com a empresa e seus respectivos representantes. 

Tendo em vista a distancia do auditor externo, levando em considera<;ao a 

falta do convfvio da participa<;ao nos acontecimentos cotidianos da empresa, 

surgiu o auditor interne que e urn empregado como outro qualquer contratado. Ele 

possui algumas restri<;oes que acabam par ser impostas como normas e uma 
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delas e a restric;ao do desenvolvimento de atividades em que urn dia o mesmo 

possa a vir examinar, bern como lanc;amentos contabeis, por exemplo. 

Conforme CREPALDI (2000, p.52), as principais caracteristicas de urn 

auditor interno sao: "ser empregado da empresa auditada, possuir urn menor grau 

de independencia e executar auditoria contabil e operacional". 

2.1.2 Auditor lnterno 

0 auditor interno tern como principais objetivos: verificar se as normas 

internas estao sendo seguidas, as necessidades de aprimorar as normas internas 

vigentes, a necessidade de novas normas internas, efetuar auditoria das diversas 

areas das demonstrac;oes contabeis e em areas operacionais e realizar urn maior 

volume de testes (tern maior tempo na empresa para executar os servic;os de 

auditoria). 

Em capitulos posteriores (mais especificamente em tipos de auditoria) sera 

tratado mais a respeito da auditoria interna. 

2.1.3 EVOLU<;AO HISTORICA DA AUDITORIA 

Conforme Almeida (2003, p. 25), antigamente as empresas eram 

constituidas sob forma de capital fechado e pertenciam quase que 

exclusivamente a grupos familiares. Com o passar do tempo, o capitalismo foi 

evoluindo (primeiramente na Europa e EUA e posteriormente no resto do mundo). 

Consequentemente, o mercado foi se expandindo e acirrando a concorrencia 

entre as empresas, atingindo urn nivel global. Sendo assim, houve a necessidade 

de elas aumentarem suas instalac;oes, investirem em tecnologia e seguir 

procedimentos estabelecidos internamente - os controles internos - a fim de 

buscar redU<;ao dos custos e se tornarem competitivas. 

Para tanto, havia a necessidade de as empresas aumentarem suas 

instalac;oes fabris e administrativas e captar recursos de terceiros, pais seria 

praticamente impossfvel essa expansao atraves de recursos pr6prios e dos 



9 

proprietaries. Todavia, para que terceiros oferecessem creditos as empresas, eles 

exigiam que as demonstra<;oes contabeis da institui<;ao fossem analisadas par 

especialistas que nao tivessem liga<;ao com a mesma. Dessa forma, os futures e 

possfveis investidores poderiam ter o conhecimento de como estavam sendo 

administrados os recursos, de qual a posi<;ao patrimonial real da companhia e de 

qual a capacidade de gera<;ao de Iueras. Esse especialista corresponde ao 

auditor, profissional responsavel em analisar as contas e emitir uma opiniao sabre 

as demonstra<;oes contabeis. 0 auditor teria a fun<;ao de "olhos" dos investidores 

e s6cios dentro das empresas e, assim, oferecia maior seguran<;a na analise. 

A partir de entao, conforme descreve ALMEIDA, 

( ... ) as demonstrac;:oes contabeis passaram a ter importancia muito 
grande para os futures aplicadores de recursos. Como medida de 
seguranc;:a contra a possibilidade de manipulac;:ao de informac;:oes, os 
futures investidores passaram a exigir que essas demonstrac;:oes fossem 
examinadas por um profissional independente da empresa e de 
reconhecida capacidade tecnica. (ALMEIDA, 2003, p. 26), 

Ainda, ATTIE tambem fornece informa<;oes a respeito do surgimento da 

auditoria, conforme segue. 

0 surgimento da auditoria esta ancorado na necessidade de confirmac;:ao 
por parte dos investidores e proprietaries quanta a realidade econ6mico
financeira espalhada no patrim6nio das empresas investidas e, 
principalmente, em virtude do aparecimento de grandes empresas 
multigeograficamente distribufdas e simultaneo ao desenvolvimento 
econ6mico que propiciou participac;:ao acionaria na formac;:ao do capital 
de muitas empresas. Embora cronologicamente haja indfcios da 
existencia da profissao auditor desde o seculo XIV, esta e, em verdade, 
uma func;:ao nova que vern experimentando excepcional desenvolvimento 
com diferentes graus de especializac;:ao. Como a auditoria e proveniente 
da propria contabilidade, e justo que se indique o conjunto de dados 
hist6ricos que permita comparabilidade entre duas atividades. (ATTTIE, 
1998, p. 27). 

A forma de auditoria mais parecida com a que temos nos tempos de hoje 

surgiu inicialmente na lnglaterra, que, conforme CREPALDI (2000, p. 96), "como 

dominadora dos mares e controladora do comercio mundial, foi a primeira a 

possuir as grandes companhias de comercio e a primeira tambem a instituir a 

taxa<;ao do impasto de rend a, baseado nos Iueras das empresas". Tanto e que, 
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como Franco (2001, p. 30) afirma, a origem da palavra auditoria vem "do termo 

em portugues, perfeitamente justificavel no latim auditor, na realidade da auditoria 

contabil nos veio do ingles audit, pois na lnglaterra nasceram segundo se tem 

notfcia, as primeiras manifestac;oes da atividade profissional do auditor contabil". 

A Revoluc;ao Industrial, na lnglaterra, operada na segunda metade do 
seculo XVII, quanto a demanda de capital e a expansao das atividades, 
naturalmente, criaram problemas contabeis mais complexes, mudou o 
eixo do desenvolvimento pratico dessa disciplina para aquele pais. Mas 
a real necessidade da contabilidade publica (auditoria) somente se 
manifestou a partir da institucionalizac;ao do investidor capitalista (nao 
participante da administrac;ao), agora uma classe importante e em 
crescimento, que passou a exigir relat6rios imparciais sobre a 
integridade de seu investimento e dos resultados econ6micos do 
empreendimento. 0 berc;o da moderna auditoria foi a lnglaterra, que 
exportou suas tecnicas para outros parses. (CREPALDI, 2000, p. 94). 

CREPALDI (2000, p. 96) ainda continua: "ja se praticava na lnglaterra a 

auditoria das contas publicas, desde 1314 ( ... ). Seu aparecimento como pratica 

sistematizada, entretanto, parece-nos que so mente ocorreu no seculo XIX", em 

virtude de a partir da metade desse seculo e que surgiram as primeiras 

associac;oes de Contadores Publicos, os quais eram profissionais que exerciam 

as fungoes de auditor. 

A profissao do auditor tomou um impulse maier no infcio do seculo XX em 

func;ao do forte crescimento do capitalismo, surgindo como profissao 

propriamente dita. 

Com a criac;ao da Security and Exchenge Comission (SEC) nos Estados 

Unidos em 1934, CREPALDI (2000, p. 97) afirma que "a profissao do auditor criou 

um novo estfmulo, pois as companhias que transacionavam ac;oes na Bolsa de 

Valores foram obrigadas a utilizar-se dos servic;os de auditoria, para dar maier 

fidedignidade a suas demonstrac;oes contabeis". Alem de Crepaldi, ATTIE (1998, 

p. 28) tambem trata do assunto e diz que "foi a partir da criac;ao do SEC, em 

1934, nos Estados Unidos, que a profissao de auditor assume importancia e cria 

um novo estfmulo, uma vez que as empresas que transacionavam ac;oes na Bolsa 

de Valores foram obrigadas a se utilizarem dos servic;os de auditoria para dar 

maier credibilidade a suas demonstrac;oes financeiras". 
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A criac;ao da SEC citada no paragrafo anterior teve como principal motivo a 

Crise de 1929, a qual alguns especialistas afirmam ser urn marco no mercado de 

capitais, onde a auditoria esta diretamente envolvida. A SEC e o 6rgao 

responsavel pela regulac;ao e fiscalizac;ao do mercado de capitais norte

americana, equivalente a CVM (Comissao de Valores Mobiliarios) no Brasil, a 

qual foi criada em 1972, conforme sera vista mais adiante. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, a auditoria comec;ou a ter mais 

importancia e a se desenvolver no mercado brasileiro, ap6s o surgimento das 

multinacionais que se instalavam no pais e que traziam o habito da auditoria e, 

conseqOentemente, a vinda de escrit6rios de auditoria estrangeiros. 

Alguns dos principais fatos que contribuiram para o crescimento da 

auditoria no Brasil foram a abertura de filiais e subsidiarias de companhias 

externas, o crescimento das empresas brasileiras, a necessidade de 

descentralizac;ao e diversificac;ao das atividades, financiamentos de empresas 

brasileiras em instituic;oes estrangeiras, a evoluc;ao do mercado de capitais e, 

principalmente, da criac;ao das normas de auditoria, as quais foram promulgadas 

pelo Banco Central do Brasil em 1972, da CVM (Comissao de Valores Mobiliarios) 

e da Lei das Sociedades An6nimas (Lei 6.404) no ana de 1976. 

A auditoria foi organizada formalmente em 26 de margo de 1957 com a 

criac;ao do Institute dos Contadores Publicos do Brasil, em Sao Paulo. No entanto, 

segundo CREPALDI (2000, p. 96), ela "foi oficialmente reconhecida apenas em 

1968, par ato do Banco Central do Brasil". CREPALDI (2000, p. 96) ainda afirma 

que o fortalecimento da atividade se deu efetivamente em 1972 "par 

regulamentac;ao do Banco Central do Brasil, do Conselho Federal de 

Contabilidade e pela formac;ao de urn 6rgao nacional para a congregac;ao e 

autodisciplinac;ao dos profissionais, o Institute dos Auditores lndependentes do 

Brasil". 
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2.2 TIPOS DE AUDITORIA QUANTO A NATUREZA 

A seguir destacam-se os tipos de auditoria quanta a sua natureza: auditoria 

operacional e auditoria de gestao. 

2.2.1 Auditoria Operacional 

A auditoria operacional envolve obtenc;ao e avaliac;ao de evidencias a 

respeito da eficiencia e eficacia das atividades operacionais de uma entidade, em 

comparac;ao com objetivos estabelecidos. Esse tipo de auditoria, algumas vezes, 

e denominado auditoria de desempenho ou auditoria gerencial. GIL (2000, p. 25) 

cita os principais objetivos da atuac;ao da auditoria operacional nas companhias: 

"avaliar o nfvel de operacionalizac;ao das unidades consoante os normativos 

vigentes; contribuir para otimizac;ao da dinamica de atuac;ao das unidades via 

auditoria preventiva ( ... ); verificar a adequacidade das normas operacionais ( ... ) 

em func;ao da evoluc;ao da tecnologia de cada organizac;ao; e estimular a 

qualidade organizacional". GIL ainda afirma que, para que a auditoria alcance 

seus objetivos, ela necessita "reciclar o checklist realizando adaptac;ao consoante 

a evoluc;ao das normas e as novas caracterfsticas operacionais do neg6cios; 

acompanhar a qualidade de sua atuac;ao via natureza das fraquezas detectadas; 

e rever sua dinamica de atuac;ao aplicando o questionario de autocontrole do 

auditor operacional". 

2.2.2 Auditoria de Gestao 

A auditoria de gestao segue uma metodologia de avaliac;ao sabre sistemas 

politicos criterios e procedimentos utilizados pela empresa na aerea de 

planejamento e estrategico e principalmente em decisoes. Tem como objetivo 

auxiliar a administrac;ao em especifico na adequac;ao, eficacia e eficiencia do 

desempenho da empresa no tocante as suas fungoes de planejamento 

estrateg ico. 
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Os objetivos da auditoria de gestao, segundo GIL (2000, p.39), sao: 

participac;;ao da auditoria interna em todos os momentos empresariais; 
contribuic;;ao da auditoria interna para manutenc;;ao da organizac;;ao na 
vanguarda tecnol6gica e do segmento econ6mico de que participa; 
avaliac;;ao do posicionamento/situac;;ao futura da organizac;;ao via auitoria 
de simulac;;6es e previs6es organizacionais; selar o leque de opc;;oes de 
auditagem; estimular os lideres empreendedores; institucionalizar os 
criterios de rodfzio/polivaiE'mcia/ negociac;;ao/participac;;ao no ambiente 
auditoria/empresa; avaliac;;ao das iniciativas empresariais propostas. 

Conforme cita GIL (2000, p. 39), "a estrutura da auditoria de gestao tem 

sustentagao, e uma complementagao e utiliza-se de todo o instrumental da 

auditoria operacional. Entretanto, (. .. ) ha tecnicas/procedimentos/abordagens/ 

formas mais direcionadas para auditoria de gestao do que para a auditoria 

operacional". 

2.3 TIPOS DE AUDITORIA QUANTO AO TRABALHO AO AUDITOR 

A seguir destacam-se os tipos de auditoria quanta ao trabalho do auditor: 

auditoria interna e auditoria das demonstragoes contabeis (externa). 

2.3.1 Auditoria lnterna 

A auditoria interna tem como um de seus principais objetivos observar os 

controles internos dentro da organizagao e verificar seu correto cumprimento. Ela 

destina-se a observar, indagar, questionar, entre outros meios, para fazer sua 

analise, sendo considerada como um controle administrative, pois tambem trata 

de averiguar a eficiencia e eficacia de outros controles. 

A auditoria interna come<;ou como uma fun<;ao administrativa, que era 

exercida por uma (mica pessoa e que consistia principalmente na verificagao 

independente de contas, antes de seu pagamento. Com o tempo, contudo, 

evoluiu para uma atividade profissional altamente profissional que se estende a 
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avalia<;ao de eficiencia e eficacia de todas as fases das opera<;oes financeiras e 

nao financeiras de uma empresa. 

Auditoria interna, em consonancia com a Resolu<;ao CFC n°. 986/03, e uma 

atividade independente, de fornecimento de seguran<;a objetiva e de consultoria 

que visa acrescentar valor a uma organiza<;ao e melhorar suas opera<;oes. Esta 

constitui o conjunto de procedimentos tecnicos que tern por objetivo examinar a 

integridade, adequa<;ao das informa<;oes, trazendo para uma organiza<;ao uma 

abordagem sistematica e disciplinada para avalia<;ao e melhora da eficacia de 

seus processes de gerenciamento de risco, controle, ajudando-a a atingir seus 

objetivos. 

Esse tipo de auditoria indica que a atividade e executada dentro de 

organiza<;oes, atualmente, tanto por empregados seus, como por profissionais de 

outras organiza<;oes, em regime de terceiriza<;ao. Esta e independente e objetiva 

quando o julgamento do auditor tern valor quanto nao e visado e, possui uma 

abordagem sistematica e disciplina porque o auditor segue normas profissionais 

que orientam a realiza<;ao dos trabalhos. A proposta de auditoria interna funciona 

de forma a auxiliar os constituintes da estrutura administrativa da empresa de 

maneira a desincumbi-los de suas responsabilidades. A auditoria interna oferece 

aos administradores, analises, avalia<;oes, recomenda<;oes, assessoria e 

informa<;oes relativas as atividades examinadas. Em como objetivo principal, 

comunicar o resultado do trabalho de auditoria e certificar que forma tomadas as 

devidas providencias a respeito dos pontos ressaltados. 

Conforme MOTTA (1988, p. 15), 

expressar uma op1mao sobre a situa<;ao patrimonial, financeira e o 
resultado das opera<;6es de determinado perfodo de uma companhia sob 
exame e conhecido como trabalho executado pela auditoria externa ou 
independente, o trabalho mais exaustivo voltado para as aplica<;6es dos 
controles internos contabeis e administrativos sobre as opera<;6es e 
tarefa atribufda a auditoria interna. 

Esse tipo de auditoria existe para ajudar toda a organiza<;ao, por cujas 

metas e objetivos se orientam. Formas especfficas de acordo com as quais 

auditores internos adicionam valor incluem foco no aperfei<;oamento das 
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opera<;:oes da organiza<;:ao e na eficacia dos processes de gerenciamento de 

risco, controle e governan<;:a. 

2.3.2 Auditoria das Demonstra<;:6es Contabeis 

A auditoria de demonstra<;:oes contabeis envolve obten<;:ao e avalia<;:ao de 

evidencias a respeito das demonstra<;oes contabeis de uma entidade, para 

emissao de parecer e se sua apresenta<;:ao esta adequada, de acordo com 

Princfpios Fundamentais de Contabilidade. Ela tern com a finalidade de confirmar 

os dados constantes nas mesmas, garantindo fidedignidade das informa<;:oes. 

Conforme CREPALDI (2000, p. 31 ), "as demonstra<;:5es financeiras sao 

informa<;:oes, preparadas por escrito, destinadas a apresentar a situa<;ao e a 

evolu<;:ao do patrim6nio da empresa aos administradores e a terceiro, alheios a 

ela". 

Segundo FRANCO (2001, p. 218), o auditor independente podera realizar a 

auditoria "com seus pr6prios metodos e conveniencias, desde que obede<;:a as 

normas usuais de auditoria e obtenha os elementos de convic<;ao com os quais 

possa dar parecer sobre a materia examinada". FRANCO ainda distingue esse 

tipo de auditoria da auditoria interna em rela<;:ao ao "grau de independencia que o 

auditor pode, e deve, manter em rela<;:ao a entidade auditada. lsso porque a 

auditoria interna geralmente nao objetiva a emissao de parecer sobre as 

demonstra<;oes contabeis, sendo executada mais para fins administrativos, 

internes, do que para presta<;:ao de contas a terceiros". 
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2.4 CONTROLES I NTERNOS 

0 trabalho de auditoria dos controles internes tern a fungao de auxiliar o 

auditor na avaliagao da extensao dos testes na auditoria de balango. 

0 auditor externo deve tomar o seguinte procedimento: levantar o sistema 

de controle interne; verificar se o sistema de controle interne esta sendo seguido; 

avaliar se a possibilidade de o sistema revelar, de imediato, erros e 

irregularidades; determinar o tipo, data e volume dos procedimentos de auditoria. 

Segundo PEIXE (2002, p. 29), controle "corresponde a faculdade e dever 

dos indivfduos em estabelecer comparagoes entre padroes preestabelecidos e as 

suas pretensoes". 

FRANCO e MARRA (2001, p.267) definem controles internes como sendo: 

"( ... ) todos os instrumentos da organizagao destinados a vigili~ncia, fiscalizagao e 

verificagao administrativa, que permitam prever, observar, dirigir ou governar os 

acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que produzam reflexes e, 

seu patrim6nio". 

Para CREPALDI (2000, p. 201) "urn born sistema de controles internes 

funciona como uma 'peneira' na detecgao" de erros ou irregularidades que 

possam afetar as demonstragoes contabeis. Sendo assim, o auditor pode diminuir 

o volume de testes ao realizar a auditoria de balango caso a organizagao possua 

urn forte controle interne. Caso contrario, o auditor deve aumentar o volume de 

testes a fim de possuir maier seguranga sobre os numeros apresentados. 

FIGURA 1 - GRAFICO DE VOLUME DE TESTES 
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Fonte: (CREPALDI 2000, p. 200). 
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Para CREPALDI (2000, p. 201 ), em grande parte das vezes, ocorrem 

irregularidades que passam despercebidas pelos empresarios. lsso ocorre 

principalmente nos setores financeiro, administrative e de compras. 

Ainda de acordo com CREPALDI (2000, p. 205), a ado<;ao de 

procedimentos de controles internes tem como principais finalidades: 

Proteger os ativos da institui<;ao; 

Aumentar a exatidao e a fidedignidade de dados e relat6rios contabeis 

e de outros dados operacionais; 

Promover e avaliar a eficacia operacional de todos os aspectos das 

atividades da empresa; 

Promover e avaliar a eficacia operacional de todos os aspectos das 

atividades da empresa; 

Comunicar as diretrizes administrativas. 
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A adogao de rfgidos controles internes proporciona a auditoria o aumento 

do seu grau de importancia e faz com que ela contribua para a eficacia dos 

resultados finais em qualquer companhia. 

Existem diversas irregularidades que podem ocorrer nas empresas, no 

entanto os tres tipos mais comuns sao: 

Suborno: ocorre quando alguem recebe alguma propina ou 

beneficia direto para tamar decisao; 

Fraude: caracteriza-se pela adulteragao de documentagao, 

proporcionando beneficia financeiro; 

Desfalque: refere-se a retirada de dinheiro da organizagao, e e 

conhecido tambem como "tamar emprestado". 

Segundo CREPALDI (2000, p. 204), "o centrale interne representa em uma 

organizagao, os procedimentos, metodos ou retinas cujos objetivos sao proteger 

os ativos, produzir as dados contabeis confiaveis e ajudar a administragao na 

condugao ordenada dos neg6cios da empresa". Constata-se que os primeiros 

controles sao os contabeis e os ultimos sao os controles administrativos. 

Os controles contabeis compreendem o plano de organizagao e todos os 

metodos e procedimentos que tem ligagao com a protegao do patrimonio da 

empresa e integridade dos registros contabeis. 

Os controles administrativos compreendem o plano de organizagao e todos 

as metodos e procedimentos que tem ligagao direta com a eficiencia das 

operagoes e com a polftica da empresa. 

De acordo com CREPALDI (2000, p. 205), 

compreende o plano de organizac;:ao e todos os metodos e medidas 
adotadas na empresa para: 

- Proteger seus ativos contra eventuais roubos, perdas e uso 
indiscriminado; 

- Assegurar-se da exatidao e da fidedignidade de seus dados 
contabeis; 

- Avaliar e incrementar a eficiencia operacional; 
- Promover o cumprimento as diretrizes administrativas 

preestabelecidas. 
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No presente trabalho, enfoca-se os controles contabeis, pais serao eles 

que influenciam diretamente as demonstrac;oes contabeis, sabre as quais a 

auditoria emite a opiniao. 

Conforme CREPALDI (2000, p. 204), 

sao exemplos de controles contabeis: 
Sistema de conferencia; 
Segregac;;ao de func;;oes (pessoas que tern acesso aos 

registros contabeis nao podem custodiar ativos da empresa); 
Controles fisicos sobre ativos; 
Auditoria interna. 

A definic;ao de uma estrutura de controles internes e responsabilidade da 

administrac;ao da companhia, a qual tambem deve verificar seu correto 

cumprimento pelos funcionarios e eventuais modificac;oes que se fac;am 

necessarias. De acordo com PEIXE (2002, p.29), as normas de controles internes 

devem "ser constantemente revisado ( ... )de forma a se manter harmonizado com 

os ambientes externos e intern as da empresa". 

Tal responsabilidade de projec;ao e manutenc;ao dos controles internes 

pode garantir uma maior confiabilidade dos saldos apresentados nas 

demonstrac;oes contabeis, fazendo-se cumprir, assim, seu objetivo de fornecer 

aos usuaries informac;oes que os auxiliem nas suas decisoes economicas e 

administrativas. 

0 sistema de controles internes de uma organizac;ao deve contemplar 

todas as areas e atender as suas exigencias, abrangendo aspectos bem como 

praticas de emprego e treinamento, controle de qualidade, planejamento e 

produc;ao, polftica de vendas e auditoria interna. 

Os controles internes da organizac;ao segundo CREPALDI (2000, p. 206) 

"devem ser claramente definidas e limitadas, de preferencia par escrito, mediante 

o estabelecimento de manuais internes de organizac;ao". Tais razoes servem 

para: assegurar que todos os procedimentos de controles sejam executados; 

detectar erros e irregularidades; e apurar responsabilidades par eventuais 

omissoes na realizac;ao das transac;oes da empresa. 
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As informa<;oes sabre o funcionamento dos controles internes da 

organiza<;ao podem ser obtidas, segundo CREPALDI (2000, p. 215), das 

seguintes maneiras: verifica<;ao dos manuais internes de organiza<;ao e 

procedimentos; entrevistas e conversas com pessoas de dentro da empresa; e 

inspe<;ao ffsica das opera<;oes (acompanhamento dos procedimentos adotados 

desde o infcio ate a conclusao da opera<;ao). 

Essas informa<;oes podem ser registradas pelo auditor independente 

atraves de memorandos narratives, questionarios padronizados e/ou fluxogramas. 

Pode-se considerar que o exame do controle interne e uma das fases mais 

importantes no trabalho da auditoria. 

As causas que originam a ocorrencia de fraudes e dao margem a 
desconfian<;a quanta a validade dos dados contabeis podem ser relacionadas 

com a falta de controle, normas falhas e ineficientes ou normas boas mas mal 

executadas no dia a dia. 

Vale ressaltar que e responsabilidade da administra<;ao a formula<;ao e 

manuten<;ao do centrale interne. CREPALDI (2000, p.217) afirma que a 

responsabilidade do auditor com rela<;ao ao centrale interne limita-se a: "apreciar 

de modo inteligente os procedimentos vigentes e determinar se eles oferecem urn 

razoavel grau de confian<;a; verificar se o sistema esta sendo aplicado 

corretamente; e reportar as falhas observadas, oferecendo recomenda<;oes para 

sana-las". 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO 

Os objetivos especfficos serao abordados pela tecnica da pesquisa 

explorat6ria bibliogn3fica. De posse da Lei Sarbanes-Oxley, bibliografia a respeito 

da mesma e casos divulgados na imprensa, sera realizado: 

abordagem a respeito da origem e dos principais conceitos de auditoria; 

pesquisa sobre os conceitos de controles internos; 

analise das se<;6es da Lei Sarbanes-Oxley; 

pesquisa bibliografica em jornais, revistas e internet de assuntos 

relacionados a Sarbox; 

pesquisa e explora<;ao dos casos vivenciados pelas empresas, 

principalmente no tocante aos que inspiraram a cria<;ao da lei; 

analise da implanta<;ao da SOX. 
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4. LEI SARBANES-OXLEY E SUA ORIGEM 

Neste capitulo serao vistas os casas que estimularam a criac;ao da Lei 

Sarbanes-Oxley, sua origem e os seus principais aspectos. 

4.1 ESCANDALOS CONTABEIS 

A seguir seguem alguns dos principais escandalos ocorridos pelo mundo, 

sendo que serao detalhados mais profundamente os dois maiores e mais 

conhecidos: a Enron e a WorldCom. 

Pode-se verificar que nem todos os casos consistiam em ac;oes ilegais, e 

sim em atos que iam contra a etica. 

4.1.1 Caso En ron (2001) 

A Enron era uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Em 2001, ate 

a noticia bombastica que sera detalhada em seguida, era a quinta maior do pais. 

Em 2000, era a setima e, por cinco anos, era apontada no ranking da revista 

Fortune entre as cem melhores empresas para se trabalhar no mercado norte

americana. 

A Enron surgiu no ano de 1985. Em 1989, a partir da fusao de duas 

companhias distribuidoras de gas natural, a Enron entrou no mercado de 

commodities de gas natural. A estrategia vencedora da empresa se baseava em 

comprar uma empresa geradora ou distribuidora de gas natural e fazer dela um 

centro de armazenamento ou comercializac;ao de energia. Passados 1 0 a nos 

nesse ramo, a companhia passou a ter uma participac;ao de 25% do mercado de 

commodities de energia dos EUA, ultrapassando o valor de US$ 100 bilhoes em 

ativos. Qualquer noticia ou boato que fosse abalar de forma negativa a empresa 

seriam considerados como informac;oes sem fundamentos. 
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Entretanto, em novembro de 2001, a SEC (Securities and Exchange 

Commission) realizou uma investigagao na Enron e a companhia admitiu que 

havia inflado seus Iueras em aproximadamente US$ 600 milhoes nos ultimos 

quatro anos. Tal descoberta ja foi mais do que suficiente para abalar o mercado 

financeiro em todo o mundo. 

Alem disso, ainda vieram a tona informagoes de que a empresa teria 

manipulado suas demonstragoes contabeis corn a finalidade de apresentar 

melhores Indices e melhor saude financeira para que pudesse ter acesso a 

creditos. 

0 processo para essa manipulagao se deu atraves da criagao das 

empresas do tipo SPE's (Specific Purpose Enterprise). Nessas empresas, os 

executives da Enron eram os principais acionistas e a Enron possufa somente 3% 

da participagao. Com isso, ela nao era obrigada a fazer a consolidagao dos 

resultados dessas empresas em suas demonstragoes contabeis. A partir de 

entao, a Enron praticava transagoes com as SPE's com as finalidades que serao 

explicadas a seguir. 

a) Protegao de investimentos 

A Enron transferia as agoes de seus investimentos para as SPE's com a 

finalidade de proteger contra riscos de mercado. Todavia, essas operagoes eram 

embasadas com contratos de opgoes, na qual a SPE era obrigada a adquirir as 

agoes a urn prego fixo. Caso o prego dessas agoes cafsse, a Enron entraria 

exercendo a opgao, deixando, dessa forma, toda perda da desvalorizagao para a 

SPE. 

b) Transferencias de ativos 

0 processo consistia em vender os ativos que apresentavam algum risco 

de afetar negativamente as demonstragoes contabeis da Enron para uma 

empresa SPE. Ap6s o encerramento das demonstragoes do perfodo, a Enron 

recomprava o ativo em questao. 

c) Disfarce de emprestimos 
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A inten9ao desse artificio foi a de evitar um aumento do grau de 

endividamento da companhia. Um exemplo foi o fechamento de um contrato de 

fornecimento de energia por determinado periodo num valor total de US$ 394 

milhoes. Esse contrato constava um desconto de US$ 64 milhoes no caso de 

pagamento a vista. No mesmo instante, a Enron firmou outro contrato junto a uma 

subsidiaria da empresa compradora para adquirir a mesma quantidade de energia 

pelos mesmos US$ 394 milhoes. Atraves dessa opera9ao resultou um 

emprestimo de US$ 330 milhoes com juros fixos de, tambem, US$ 64 milhoes, 

ocultando o aumento do seu endividamento. 

Dessas tres transa9oes, apenas o disfarce dos emprestimos pode ser 

considerada ilegal, caso as outras duas transa9oes anteriores fossem realizadas 

com empresas que nao possuissem vinculo com a Enron. Os dais primeiros 

artificios demonstraram total falta de etica por parte da Enron, vista que todas as 

opera9oes eram realizadas com as SPE's, que, na realidade, eram controladas 

pela propria Enron. 

Ainda, alem dessas opera9oes para manipular as demonstra9oes 

contabeis, verificou-se que o c6digo de etica da empresa existia apenas "no 

papel'', isto e, nem todas os pontos do c6digo eram seguidos. Inclusive, as 

normas de controles internes tambem nao eram obedecidas, havendo decisoes 

que nao passavam pelos devidos estagios de controle e as decisoes relevantes 

nao eram repassadas para a aprova9ao do Conselho de Administra9ao. 

Todas essas opera9oes que ocorreram deveriam ser de conhecimento do 

Comite de Auditoria, demonstrando falhas tanto de revisao quanta de 

monitoramento do Comite. 

Coincidencia ou nao, tanto o presidente da empresa quanta alguns 

membros do Comite de Auditoria venderam mais de US$ 1,1 bilhao em a9oes da 

companhia. Essa opera9ao ocorreu justamente no periodo que compreendeu o 

inicio dos rumores e o estou da divulga9ao do escandalo. 

4.1.2 Caso Arthur Andersen (2002) 
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A Arthur Andersen era a mais bern conceituada empresa de auditoria de 

todo o mundo. Formava, juntamente com a PricewatherhouseCoopers, a Deloitte 

Touche Tohmatsu, a Ernest & Younge a KPMG, o grupo chamado par Big Five: 

as cinco maiores empresas de auditoria do mundo, devido a uma reputagao que 

conquistaram em eficiemcia e confiabilidade. 

Na epoca, a companhia ja se encontrava ha 89 anos no mercado e era a 

empresa que auditava a Enron. Com a revelagao de todo esse escandalo, toda a 

reputagao da Arthur Andersen desmoronou instantaneamente, simplesmente 

destruindo uma imagem construfda em praticamente 90 anos de empresa. Em 

poucos meses, a companhia extinguiu-se. 

A empresa tinha um faturamento de cerca de US$ 5 bilhoes ao ana e 

possufa cerca de 85 mil funcionarios, dos quais foram praticamente todos 

contratados pelas outras empresas. Da mesma forma ocorreu com os 2.300 

clientes que a companhia tinha na epoca. 

Alem dos servigos de auditoria, a Arthur Andersen tambem prestava 

servigos de consultoria na Enron. Em 2001, a Arthur Andersen recebeu um 

montante de US$ 52 milhoes de servigos prestados a Enron. Desse total, US$ 27 

milhoes foram referentes a servigos de consultoria. 

Dessa forma, tal fato demonstra total falta de independencia da auditoria 

em relagao a empresa auditada (Enron). 

Alem disso, o fato de a Andersen prestar consultoria deixa fortes suspeitas 

de que a empresa participava ativamente na formulagao de todas as operagoes 

antieticas que a Enron realizou. Assim, a divisao de auditoria da Andersen nao 

poderia condenar as operagoes que a consultoria da propria empresa havia 

recomendado. 

Ah§m disso, ficou comprovado pela justic;:a que, ap6s denunciar o que 
estava ocorrendo para Kenneth Lay, em agosto de 2001, Sherron 
Watkins tomou a iniciativa de procurar um alto executive da Andersen 
com o mesmo prop6sito. Nem Lay nem a Andersen tomaram qualquer 
tipo de atitude.(BORGERTH, 2007, p 6). 
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Para piorar ainda mais a situac;ao da Arthur Andersen no caso da Enron, 

assim que comec;aram as primeiras notfcias sobre os problemas, a Andersen 

destruiu toda a documentac;ao que poderia comprometer a Enron ou a propria 

Andersen, demonstrando a maior posic;ao antietica e falta de independencia que 

qualquer empresa de auditoria deve ter junto a seus clientes. 

Tendo em vista, e em conseqOencia de, que o maior ativo que uma 

empresa de auditoria possui e a confiabilidade por parte do mercado, a Arthur 

Andersen acabou. 

4.1.3 Caso WorldCom (2002) 

A partir do ano de 1997 ate meados de 2002, a WorldCom vivenciou um 

crescimento vertiginoso, chegando a ser reconhecida como a segunda maior 

empresa de telefonia de longa distancia dos Estados Unidos. Esse ritmo de 

crescimento ocorreu a partir de varies processes de fusees e aquisic;oes utilizando 

os recursos de capital proprio (ac;oes da empresa) e de dividas que chegavam a 

atingir um total de aproximadamente US$ 25 bilhoes. 

A fim de encobrir tais informac;oes, a companhia utilizou-se da manipulac;ao 

de suas demonstrac;oes contabeis de maneira extremamente simples. Entretanto, 

a manobra acarretou no maior caso de fraude da historia, como veremos mais a 

seguir. 

De acordo com o relator do processo contra os executives da Wor/dCom, 

os meios utilizados para a manobra contabil poderiam ser identificados facilmente 

pelas partes que deveriam ter o papel de fiscalizar as operac;oes. Sao eles: 

advogados e executives da companhia, ban cos subscritores (Salomon Brothers, 

JP Morgan, Bank of America, Deutsche Bank, Chase Securities), analistas 

independentes e, principalmente, seus auditores: Arthur Andersen. 

Antes da divulgac;ao trimestral de suas demonstrac;oes, a companhia 

adequava os numeros de modo a adequar as estimativas dos analistas 

independentes. Dessa maneira, conforme detalhado por BORGERTH (2007, p. 7), 

"a empresa chegou a captar cerca de US$ 17 bilhoes em lanc;amentos de notas 
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ocorridos em 2000 e 2001, obtendo a classificagao de investment grade, o que 

significa que a companhia representa ser um investimento de baixo risco. 

Entretanto, a WorldCom estava a be ira da falemcia". 

A seguir, seguem os dois principais artiffcios utilizados para a manipulagao: 

a) Contabilizagao de operagoes de arrendamento (leasing) 

Quando uma empresa faz um contrato de leasing operacional significa que 

ela esta alugando determinado equipamento. No termino do contrato, a empresa 

tern duas opgoes: ou devolve o equipamento ou renova o contrato por mais um 

periodo. Assim sendo, o leasing deve ser contabilizado como despesa, no 

resultado, e a empresa, em nenhum momenta, torna-se proprietaria do bern. 

Em relagao ao leasing financeiro, a operagao deixa de ser caracterizada 

como um aluguel, tratando-se de um financiamento de determinado equipamento. 

lsto e, quando o contrato se encerra, a empresa pagara um valor residual do bern 

e tornar-se-a a proprietaria. Nessa modalidade, as parcelas pagas nao transitam 

pelo resultado, e sim no ativo permanente, sem afetar o resultado. 

A WorldCom possuia contratos de leasing operacional e os contabilizava 

como investimento, sem transitar pelo resultado, conforme os procedimentos 

descritos nos paragrafos acima. 

b) Uniformidade das demonstragoes 

A WorldCom possuia a politica de fazer varias aquisigoes, sendo que, ate 

1998, ja havia adquirido mais de 60 empresas, movimentando um valor superior a 

US$ 70 bilhoes. A aquisigao da empresa MCI foi uma das ultimas aquisigoes e a 

que tornou a WorldCom a segunda maior empresa de telefonia norte-americana. 

Essa operagao de compra da MCI envolveu um montante de US$ 40 bilhoes. 

Atraves das aquisigoes de empresas, a WorldCom eliminava a concorrencia e 

ocultava sua situagao patrimonial/financeira. Conforme BORGERTH (2007, p.8), 

"a cada aquisigao, a empresa se valia da quebra de uniformidade gerada pela 
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necessidade de reportar a nova aquisic;ao para ocultar suas pr6prias deficiencias, 

tornando impossfvel que urn analista desavisado pudesse comparar resultados de 

urn perfodo para o outro". 

4.1.4 Caso Xerox (2002) 

De forma a aumentar sua receita e, par conseqOencia, seu Iuera lfquido, 

reconhecia diretamente como receita do exercfcio os contratos que ultrapassavam 

o mesmo exercfcio nos seus valores totais. lsto e, nao seguia o principia contabil 

da competencia, o qual afirma que as receitas e as despesas devem ser 

reconhecidas no perfodo em que sao incorridas, independentemente da 

realizac;ao em moeda. 

A empresa levou uma multa da SEC e teve que republicar suas 

demonstra<;5es. 

4.1.5 Caso Bristol-Myers Squibb (2002) 

A Bristol e uma empresa do ramo farmaceutico. Nos anos de 2000 e 2001, 

ela concedeu descontos abusivos. Alem disso, a companhia reconheceu urn total 

de US$ 1 ,5 bilhao como receita, sendo que o montante seria adiantamento de 

vend as. 

A SEC esta investigando se houve inten<;ao de quebrar concorrencia e 

superfaturamento. 

4.1.6 Caso Merck 

Empresa que atua nos setores farmaceutico, qufmico e petroqufmico. A 

manipulac;ao contabil consistiu em aumentar suas receitas e suas despesas de 

forma igual para as duas, nao causando efeito no resultado. Tal opera<;ao pode 

levar a investidores se enganarem ao fazer analises em rela<;ao ao porte da 

empresa. 
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4.1. 7 Caso Tyco (2002) 

A Tyco e uma empresa multinacional que atua nos ramos de eletronicos, 

seguros de saude, entre outros. Em virtude de seu principal executive ter sido 

indiciado por sonega<;ao de impastos em valores superiores a US$ 1 milhao, a 

empresa come<;ou a ser investigada e verificou-se que entre 2000 e 2002 varias 

subsidiarias haviam sido transferidas para parafsos fiscais. 

4.1.8 Caso /me/one Systems (2002) 

Trata-se de outra empresa do ramo farmaceutico. Entretanto, dessa vez 

nao ocorreu urn caso de manipula<;ao das demonstra<;oes contabeis, e sim de 

antietica perante o mercado financeiro. 

Na epoca, as a<;oes da companhia encontravam-se em alta devido a 
perspectiva sobre o lan<;amento de urn medicamento contra o cancer, o qual 

dependia de uma autoriza<;ao por parte do 6rgao regulador de medicamentos dos 

Estados Unidos para poder ser comercializado. Contudo, o 6rgao regulador nao 

autorizou a comercializa<;ao do medicamento. 

No dia anterior a divulga<;ao da decisao do 6rgao, o principal executive da 

fmC/one e varias pessoas ligadas a ele venderam as a<;oes que possufam da 

companhia, caracterizado o ato conhecido como inside information. Inside 

information, tambem conhecida como informa<;ao privilegiada, consiste no 

conhecimento de dados e informa<;oes de determinada empresa antes de serem 

comunicadas ao mercado e seu uso e considerado vantagem ilfcita. No Brasil, o 

uso de inside information caracterizou-se como crime atraves da san<;ao da Lei no 

10.303 em 31 de outubro de 2001. 

4.1.9 Caso Parma/at (2003) 
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0 caso da Parma/at ocorreu na ltalia e teve objetivos que iam alem da 

melhora dos numeros, conforme vista em casas anteriores. As opera<;oes tinham 

a inten<;ao nao somente de manipular as demonstra<;oes e melhorar a imagem da 

empresa, mas tambem o de ocultar uma serie de fraudes nas quais o proprio 

control ad or desviava recursos. 

A companhia ocultava a pessima situa<;ao financeira em que se encontrava 

inflando suas contas a receber e, dessa forma, diminuindo o impacto do seu 

elevado endividamento. 

A fraude foi descoberta quando um dos bancos nao confirmou o valor que 

teria de pagar a Parma/at, que estava em registrado em seu balan<;o. 

4.2 A LEI SARBANES-OXLEY 

A seguir serao expostos as principais aspectos a respeito da Lei Sarbanes

Oxley. 

4.2.1 Origem da Lei 

No final do ano 2001, o mercado de capitais de todo o mundo sofreu um 

fortissimo abalo: uma das empresas mais bem conceituadas dos Estados Unidos, 

a Enron, estava envolvida num escandalo de manipula<;ao nas suas 

demonstra<;oes contabeis. E para piorar, nao era o unico caso. 

A partir de entao, foi descoberto que outras companhias, nao somente nos 

Estados Unidos, tambem se utilizavam de algum tipo de manipula<;ao, o que 

refletia em suas demonstra<;oes contabeis. Os principais casas foram descritos no 

capitulo anterior. 

Tais descobertas resultaram numa crise de confian<;a comparavel somente 

a crise que ocasionou na quebra da balsa norte-americana em 1929. 
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Estavam envolvidas nos casas inclusive algumas das principais empresas 

de auditoria no mundo. A postura de conivemcia com os procedimentos adotados 

pelas diretorias de seus clientes para a manipulagao das demonstragoes 

contabeis mostrava a total falta de independencia par parte das empresas de 

auditoria, as quais deveriam com bater tais atos. 

0 mercado reagiu praticamente instantaneamente: as balsas de valores de 

todas as partes do mundo sofreram fortes quedas; empresas de auditoria 

perceberam a rapidez do processo de decadencia com que um neg6cio de 

decadas pode sofrer. Os 6rgaos reguladores tiveram que analisar de outra 

maneira suas normas e fazer varias alteragoes nas mesmas, a fim de identificar 

falhas em seus sistemas que nao lhes permitiam encontra-las antes que algum 

problema "estourasse". 

Conforme o tempo ia passando, o grau de confiabilidade nas informagoes 

fornecidas aos investidores diminufa cada vez mais, o que preocupou todo o 

mundo. Ap6s esses acontecimentos, consequentemente, ocorreu uma grande 

fuga dos investimentos, em virtude da enorme desconfianga par parte dos 

investidores. lsso pressionou para que o governo norte-americana tomasse uma 

atitude para controlar a situagao com urgencia. 

Em 30 de julho de 2002, o Congresso Norte-americana aprovou a Lei 

Sarbanes-Ox/ey (Sarbanes-Ox/ey Act). A lei e proveniente dos projetos de lei 

elaborados pelo senador democrata Paul Sarbanes (estado de Maryland) e pelo 

deputado republicano Michael Oxley (estado de Ohio). 

4.2.2 Lei Sarbanes-Oxley 

Conforme ja foi possfvel verificar nos capftulos anteriores, a Lei Sarbanes

Ox/ey, tambem chamada de Sarbox ou simplesmente SOX, surgiu com o objetivo 

de restaurar a confianga nas informagoes contabeis e financeiras das companhias 

repassadas ao mercado e oferecer maier transparencia na gestae corporativa. 

Para tanto, ela veio de uma forma extensa e bem detalhada exigindo boas 

praticas de governanga corporativa e requisites tecnicos e operacionais, criagao 
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de comites e comissoes de supervisao das atividades e operagoes, dentre outras 

exigencias. Assim ela protegeria os investidores e puniria com rigor os 

administradores que se utilizam da manipulagao das demonstragoes e tambem os 

auditores que fossem coniventes com tal procedimento. 

Para os investidores, a Sarbox veio como uma solugao para garantir que 

suas decis5es fossem tomadas com base em informagoes verdadeiras. 

Entretanto, alguns empresarios afirmam que a Lei e muito extensa e complexa, o 

que acarretaria na elevagao dos custos, tanto na sua implementagao quanta no 

aumento dos honorarios para a auditoria. 

0 cumprimento da Lei Sarbanes-Oxley e obrigat6rio para as empresas 

norte-americanas e companhias estrangeiras que comercializem seus tftulos no 

mercado financeiro dos Estados Unidos. Todavia, pode-se verificar que a SOX 

tornou-se objeto de interesse nos principais mercados internacionais. 

A Lei e composta por 11 (onze) capitulos, com 1107 artigos. Os capitulos 

estao dispostos da seguinte maneira: 

Capitulo 1: Criagao do Orgao de Supervisao do Trabalho dos 

Auditores lndependentes; 

Capitulo II: lndependencia do Auditor; 

Capitulo Ill: Responsabilidade Corporativa; 

Capitulo IV: Aumento do Nivel de Divulgagao de lnformagoes 

Financeiras; 

Capitulo V: Conflito de lnteresses de Analistas; 

Capitulo VI: Comissao de Recursos e Autoridade; 

Capitulo VII: Estudos e Relat6rios; 

Capitulo VIII: Prestagao de contas das Empresas e Fraudes 

Criminais; 

Capitulo IX: Penas para Crimes de Colarinho Branco; 
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Capftulo X: Restituigao de Impastos Corporativos; e 

Capftulo XI: Fraudes Corporativas e Prestagao de Contas 

1) PCAOB 

Logo no primeiro capftulo, a Lei Sarbanes-Oxley trata da criagao de um 

6rgao que supervisiona os trabalhos de auditoria nas companhias abertas, 

conforme descrevem os artigos 103, 1 04 e 109 da Lei. Em 2002 foi criado o 

PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), uma entidade privada, 

sem fins lucrativos e sob supervisao da SEC. A fungao do PCAOB e supervisionar 

os trabalhos de auditoria nas companhias abertas com o intuito de proteger os 

interesses dos investidores e promover o interesse publico na preparagao de 

relat6rios de auditoria que prestem informagao e sejam precisos e independentes. 

Para compor o PCAOB, a SEC indica cinco profissionais que sejam 

reconhecidos par sua integridade e reputagao, alem de terem demonstrado 

comprometimento com os interesses dos investidores e compreensao da 

responsabilidade e natureza da evidenciagao da informagao contabil. Todos os 

membros deverao trabalhar no PCAOB com dedicagao exclusiva, nao sendo 

permitido possuir nenhuma especie de remuneragao de companhias do setor 

privado enquanto estiverem na composigao do conselho do 6rgao, exceto 

aposentadoria. Ainda, apenas dais poderao ser contadores certificados. 

0 mandata dos conselheiros durara par cinco anos, nao sendo possfvel um 

membra ficar par mais de dais mandates. 

0 PCAOB tem a fungao de registrar as empresas de auditoria 

independente autorizadas a funcionar nos EUA; estabelecer padroes de auditoria, 

controle de qualidade, etica, independencia e outros relacionados ao desempenho 

dos servigos de auditoria; conduzir inspegoes nas empresas de auditoria; conduzir 

investigagoes, procedimentos disciplinares e imposigao de sangoes apropriadas 

tanto para as empresas de auditoria quanta para os s6cios e gerentes dessas 

instituigoes; realizar quaisquer outros servigos e/ou atribuigoes considerados 

necessaries para assegurar e promover altos padroes profissionais e a qualidade 
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dos servi<_;;os de auditoria oferecidos pelas empresas registradas; e assegurar que 

as empresas de auditoria observem os criterios estabelecidos pela Lei Sarbanes

Oxley, regulamentos do proprio PCAOB, padroes profissionais e legisla~_;;ao 

societaria, tanto no desempenho de suas atribui~_;;oes quanta na gera~_;;ao dos 

relatorios. 

Apos 180 dias da cria~_;;ao do PCAOB, ficou expressamente proibido a 

qualquer empresa de auditoria nao autorizada pelo orgao o exercfcio de suas 

atividade de auditoria. 

Ao efetuar o registro de uma empresa de auditoria independente junto ao 

PCAOB, a mesma passa a se comprometer a cooperar e se submeter a qualquer 

solicita~_;;ao de presta<_;;ao de testemunho em casas de investiga~_;;ao. 

0 PCAOB tem o poder e o dever de estabelecer criterios para 

procedimentos de auditoria, controle de qualidade, etica e padroes de 

independencia aplicados as empresas de auditoria registradas, tanto no que diz 

respeito a prepara~_;;ao quanta a divulga~_;;ao de relatorios de auditoria requeridos 

pel a SEC ou pel a propria Lei Sarbanes-Oxley, conforme descreve a Se~_;;ao 103 da 

Lei. Ainda, o PCAOB tambem pode se valer de pareceres independentes de 

Grupos de Assessoramento ou de for~_;;a-tarefa especialmente criados para a 

analise de questoes especfficas. 

Como forma de assegurar sua eficiencia, efetividade e integridade nas 

opera<_;;oes, em 2004 o PCAOB criou um departamento equiparado a uma 

auditoria interna da entidade, a Secretaria de Supervisao lnterna e Prote<_;;ao do 

Desempenho (Internal Oversight and Performance Assurance- lOP A), a qual tem 

a fun~_;;ao de analisar os programas e as opera~_;;oes do orgao. 

0 IOPA tem como principal fun~_;;ao, dentre outras, a de comandar 

pesquisas de desempenho e acompanhamento em tempo real dos efeitos dos 

programas do PCAOB, realizando praticamente uma supervisao dos controles 

internes que detecta uma necessidade repentina de melhoria dos regulamentos, 

pontos que devem ser tratados tanto pelo proprio PCAOB quanta pela SEC, a fim 

de corrigir possfveis desvios de procedimentos adotados pelas empresas de 
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auditoria independente e identificar a necessidade de treinamento dos 

supervisores do PCAOB, de forma a melhor esses desvios. 

Em fun<;ao de o PCAOB ser um 6rgao privado, todos os seus 

pronunciamentos necessitam ser submetidos a regulamenta<;ao da SEC antes de 

se tornarem efetivas. 

Ate o mes de dezembro de 2006, o PCAOB editou quatro 

pronunciamentos, os quais seguem abaixo. 

a. Auditing Standard 01 - References in Auditors' Reports to the 

Standards of the Public Company Accounting Oversight Board 

Tambem conhecido como AS1, foi aprovado pela SEC em 14 de maio de 

2004 e tornou-se obrigat6rio para os relat6rios de auditoria emitidos a partir dessa 

data. De acordo com o pronunciamento, os relat6rios de auditoria devem constar 

que estao em consonancia com os padroes e normas estabelecidos pelo PCAOB. 

b. Auditing Standard 02 - An Audit of Internal Control Over Financial 

Reporting Performed in Conjunction With an Audit of Financial Statements 

Foi aprovado pela SEC em 17 de junho de 2004 e tornou-se obrigat6rio de 

acordo com o calendario estabelecido pela Se<;ao 404 da Lei Sarbanes-Oxley. 0 

AS2 versa a respeito dos procedimentos a serem verificados pelos auditores 

independentes em rela<;ao a certifica<;ao da Se<;ao 404, a qual e uma das mais 

complexas e trata dos controles internes. 

c. Auditing Standard 03 -Audit Documation 

0 AS3 estabelece criterios com rela<;ao ao nfvel de qualidade da 

documenta<;ao das evidencias do trabalho de auditoria, no tocante a prepara<;ao e 

manuten<;ao de toda essa documenta<;ao por parte das empresas de auditoria. 

Tal pronunciamento tem a fun<;ao de evitar casas semelhantes ao da Enron e 

Arthur Andersen, em que esta destrufa toda documenta<;ao comprometedora da 

Enron. Tal pronunciamento foi aprovado pela SEC em 25 de agosto de 2004 e 

tornou-se obrigat6rio em 15 de novembro do mesmo ano. 



36 

d. Auditing Standard 04 - Report on Whether a Previously Reported 

Material Weakness Continues to Exist 

0 AS4, criado e aprovado em 2006, trata das condigoes e auxilia aos 

auditores independentes para que emitam seus pareceres a respeito das 

demonstragoes contabeis das companhias de capital aberto que ja teve algum 

parecer anterior que indicasse deficiemcias relevantes em seus controles internos. 

2) INDEPENDENCIA DO AUDITOR 

0 segundo capitulo da Lei Sarbanes-Oxley fala a respeito da 

independencia do auditor, constantes nos artigos 201, 202 e 203. Antes dos 

escandalos contabeis, a SEC ja havia demonstrado certa preocupagao com os 

servigos nao relacionados com a auditoria que as empresas de auditoria 

independente vinham prestando as companhias que elas auditavam. 

Na Segao 201, ha a relagao dos servigos que sao proibidos para as 

empresas de auditoria prestarem a seus clientes, os quais seguem descritos a 

seguir. 

Escrituragao e registros contabeis: os auditores independentes sao 

proibidos de elaborar as demonstragoes contabeis por eles auditadas, ou 

inclusive base de dados que servirao na elaboragao das mesmas. 

Desenho e implementagao de sistemas de informagao financeira: e 
proibida aos auditores independentes a operagao ou supervisao dos sistemas de 

informagao, ou a administragao da rede local de seus clientes. Ainda, os auditores 

nao podem elaborar ou implementar sistemas que sejam suporte ou gerem 

informagao relevante para as demonstragoes contabeis. 

Calculo do valor econ6mico ou opiniao sabre o valor justa: e vetado aos 

auditores independente o calculo do valor justa das empresas que auditam. 

Geralmente, esse tipo de servigo ocorre quando a empresa esta em processo de 

venda, fusao ou incorporagao, e e fortemente baseado nas informagoes 

contabeis. Sendo assim, a independencia fica totalmente prejudicada. 
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Servi<;:os atuariais: e proibido aos auditores independentes o trabalho de 

calculo de valores atuariais a serem registrados para a manuten<;:ao dos fundos 

de pensao ou calculo de beneffcios p6s-empregos dos pianos patrocinados pelas 

companhias por elas auditadas. 

Servi<;:os de terceiriza<;:ao de auditoria interna: as empresas de auditoria 

nao podem prestar trabalho de auditoria interna nas companhias em que tambem 

presta servi<;:o de auditoria externa. 

Fun<;:oes administrativas: e vetada as empresas de auditoria externa a 

presta<;:ao de servi<;:os as companhias em que realiza auditoria clientes em postos 

de fun<;:ao administrativas, tais como diretor, executivo ou funcionario, ou 

participar de processos decis6rios. 

Recursos humanos: tambem e vetada as empresas de auditoria exercer 

fun<;:6es de recrutamento e contrata<;:ao de empregados nas empresas em que ja 

realizam o trabalho de auditoria externa. 

Corretagem: as empresas de auditoria independente sao proibidas de atuar 

como corretor, promotor ou underwriter (institui<;:oes responsaveis pelas 

opera<;:oes de lan<;:amento de a<;:6es no mercado primario) das empresas em que 

presta servi<;:os de auditoria externa. Alem disso, tambem nao e permitido a 

participa<;:ao nas decisoes de investimento, execu<;:ao de compra e venda de 

investimentos ou manter custodia de ativos. 

Servi<;:os legais: e vetada as empresas de auditoria a execu<;:ao de servi<;:os 

de natureza jurfdica a seus clientes. Tais servi<;:os podem entrar em conflito com a 

independencia do trabalho de auditoria e devem ser realizados por empresas de 

advocacia registradas para esta atividade. 

A Se<;:ao 202 trata dos servi<;:os nao relacionados na Se<;:ao 201, como, por 

exemplo, a presta<;:ao de servi<;:os de consultoria tributaria. Qualquer outro servi<;:o 

nao constante na Se<;:ao anterior devera ser pre-aprovada pelo Comite de 

Auditoria das companhias. 

A Se<;:ao 203 trata do rodizio do s6cio responsavel pelo trabalho de 

auditoria nos clientes. De acordo com a Sarbox, o s6cio encarregado deve ser 
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substitufdo a cada perfodo de 5 (cinco) anos. No Brasil, ocorre algo semelhante, 

porem urn pouco mais rigoroso: a CVM (Comissao de Valores Mobiliarios) exige 

que a cada 5 anos aconte<;a a troca da empresa de auditoria externa, conforme 

instru<;ao CVM n° 308/99. 

Ainda, a Se<;ao 204 exige que os auditores independentes devem se 

reportar diretamente ao Comite de Auditoria da companhia auditada, e nao mais a 
Diretoria Financeira. 

3) RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 

0 terceiro capitulo e considerado uma das principais partes da Lei 

Sarbanes-Oxley, vista que versa a respeito das responsabilidades ( o aumento de 

responsabilidade) da empresa e administradores. 

De acordo com a Se<;ao 301, todas as companhias abertas, americanas ou 

estrangeiras, deverao possuir o Comite de Auditoria. Esse comite tern o objetivo 

de desvincular o servi<;o de auditoria externa independente da diretoria financeira 

das empresas, e tera a responsabilidade de fazer a sele<;ao da empresa de 

auditoria e supervisionar seu trabalho. Para garantir essa desvincula<;ao entre 

auditoria externa e diretoria, o Comite de Auditoria devera se reportar diretamente 

ao Conselho de Administra<;ao. Quaisquer divergencias entre a administra<;ao e a 

auditoria externa deverao ser solucionadas pelo Comite. Os membros do Comite 

de Auditoria devem ser independentes e sendo pelo menos urn especialista 

financeiro. 

0 Comite de Auditoria tambem tera a fun<;ao de garantir as condi<;oes para 

que denuncias sabre fraudes ligadas a auditorias e controles contabeis sejam 

apresentadas sem risco para o denunciante. Ap6s uma denuncia, o Comite 

devera investigar a real existencia e repassar aos 6rgaos competentes. 

Para a realiza<;ao de suas atividades, o Comite de Auditoria possuira 

poderes e or<;amentos pr6prios. Assim, caso seja necessaria, sera possfvel a 

contrata<;ao de advogados, consultores e/ou outros profissionais que possam 

opinar a respeito dos atos da administra<;ao e a atua<;ao dos auditores. 
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A criagao do Comite de Auditoria teve como principal prop6sito de acabar 

com a possibilidade de ocorrer atos de conivencia entre as companhias e suas 

auditorias externas. A respeito desse assunto, Buffet (2003) fez um 

pronunciamento no Relat6rio Anual de sua empresa, o qual foi transcrito na 

revista Rl, conforme segue abaixo: 

Como ja dissemos, muitos administradores, nos ultimos anos, alteraram 
os numeros da companhia utilizando-se de tecnicas contabeis 
operacionais que sao tecnicamente legais, mas que nao impedem que o 
investidor seja induzido a erro. Muitas vezes os auditores tern 
conhecimento dessas manobras, porem nada dizem a respeito. A 
principal tarefa do Comite de Auditoria e simplesmente fazer com que OS 

auditores divulguem o que eles sabem. Para executar essa tarefa, o 
Comite precisa fazer com que os auditores se preocupem mais em nao 
estar enganando os membros do Comite do que estar ofendendo a 
administragao. Nao e o que vern acontecendo. Os auditores, em geral, 
veem como seu cliente o diretor-presidente da companhia e nao os seus 
acionistas e membros do Conselho de Administragao. Essa visao e 
consequencia natural das estreitas relagoes que se estabelecem no dia
a-dia, mas tambem da preocupagao de que, nao importa o que venha a 
acontecer, o diretor-presidente e o diretor financeiro e que pagam os 
honorarios dos auditores e sao eles que determinam manter os auditores 
ou, ainda, contrata-los para novos servigos. 

No caso das empresas brasileiras, a CVM conseguiu junto a SEC uma 

autorizagao para que o Conselho Fiscal possa servir como substitute do Comite 

de Auditoria. Segundo especialistas brasileiros, os Conselhos Fiscais das 

companhias brasileiras ainda precisam de algumas adaptagoes para terem a 

mesma atuagao de um Comite de Auditoria. 

No caso das instituigoes financeiras brasileiras ja sao obrigadas a possuir o 

Comite de Auditoria, devido a Resolugao 3.198/04 do Conselho Monetario 

Nacional (CMN). 

Conforme a Segao 302 trata da certificagao das informagoes divulgadas 

pelos principais administradores da companhia, assim como as Segoes 404 e 906 

tambem versam a respeito da certificagao ligada aos controles internes. A Segao 

302 exige que, nao somente o presidente (CEO), mas tambem o diretor financeiro 

(CFO) da empresa certifique trimestralmente (ou anualmente no caso das 

empresas estrangeiras), as informagoes divulgadas e a efetividade dos controles 

internes atraves do modelo certificado que segue no anexo I. E. valido lembrar que 
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o texto nao pode ser modificado ou adaptado. Nesse certificado, os executivos 

devem certificar que: revisaram os relat6rios; o relat6rio nao foi fraudado e nem 

ha emissao de informagao relevante; as informagoes financeiras expressam todas 

as operagoes da companhia; sao responsaveis por estabelecer e manter os 

controles internos; avaliou a efetividade dos controles internos; tenha informado 

ao Comite de Auditoria e aos auditores externos quaisquer pontos relevantes 

sabre deficiencia dos controles internos ou existencia de fraude; e se ocorreram 

mudangas significativas nos controles internos. 

No Brasil, os administradores garantem que a escrituragao contabil esta em 

acordo com os Princfpios Fundamentais de Contabilidade e com as normas 

emanadas da CVM, conforme o Art. 177 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por 

Agoes), aiE§m de o contador responsavel assinar as demonstragoes contabeis 

juntamente com os administradores. 

A Segao 303 ocupa-se da influencia negativa, seja atraves da propria 

influencia, coibigao, engano ou manipulagao, na conduta dos auditores externos 

por parte da empresa auditada, proibindo qualquer fato semelhante. 

Ja a Segao 304 vern regular o confisco de bonus e/ou participagao nos 

resultados recebidos da empresa pelo CEO e pelo CFO caso ocorra a 

republicagao das demonstragoes contabeis provocadas por omissoes ou 

negligencia, obrigando-os devolver todo o valor a companhia. 

4) DIVULGA<;AO DAS DEMONSTRA<;OES CONTABEIS 

Composto pelas Segoes 401 a 409, o Capitulo 4 da Lei dedica-se a 
divulgagao das demonstragoes contabeis, sendo a Segao 404 considerada a mais 

importante, conforme sera verificado na sequencia. 

De acordo com a Segao 401, as companhias devem acatar os ajustes 

apontados pela auditoria independente que acarretem impactos relevantes nas 

demonstragoes contabeis, as quais devem estar de acordo com os princfpios 

contabeis geralmente aceitos e regulamentos da SEC. 
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Na Sec;ao 402 ha a proibic;ao para o diretor de uma empresa em tamar 

emprestimos em instituic;oes financeiras onde trabalha como executive, 

principalmente no tocante a financiamentos para a compra da casa propria. 

A Sec;ao 403 exige que os diretores, principais executives e qualquer 

acionista com mais de 10% do capital da companhia mantenham urn cadastro, 

sempre atualizado, junto a SEC, sendo que quaisquer alterac;oes que alterem 

esse quadro sejam repassadas a SEC de forma imediata. 

Conforme ja mencionado anteriormente, a Sec;ao 404 e considerada a mais 

importante, vista que trata dos criterios da avaliac;ao gerencial dos controles 

internes, os quais sao certificados conforme Sec;ao 302. 

Qualquer relat6rio financeiro divulgado pelas companhias deve apresentar 

informac;oes sabre os sistemas de controles internes e procedimentos de teste 

para analisar sua efetividade, sendo que tais testes nao podem ser realizados em 

perfodo superior a 90 dias antes da divulgac;ao da informac;ao. Os testes de 

validac;ao dos controles internes devem seguir os padroes indicados pelo COSO 

(The Committee of Sponsoring Organizations). 

0 COSO e urn 6rgao da iniciativa privada independente. Ele tern a func;ao 

de realizar estudos sabre os fatores que possam gerar relat6rios com fraude e 

elaborar recomendac;oes as companhias de capital aberto, auditores 

independentes, SEC e outras instituic;oes reguladoras. 

0 conselho tern a finalidade de assessorar a Comissao Nacional sabre 

Relat6rios Financeiros Fraudulentos e e patrocinado por cinco das principais 

associac;oes profissionais dos EUA: The American Accounting Association (AAA), 

The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial 

Executives lnternacional (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA) e The 

Institute of Management Accountants (IMA). 

As recomendac;oes elaboradas pelo COSO sao consideradas referenda 

para controles internos. Como citado por BORGERTH (2005, p. 37}, o COSO 

entende controle interno como "sendo todo processo conduzido pela diretoria, 

conselhos ou outros empregados de uma companhia, no intuito de prover uma 

razoavel garantia com relac;ao ao comprimento das metas relacionadas a tres 
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categorias: eficacia e efici€mcia das operac;oes, confiabilidade nos relat6rios 

financeiros, e conformidade com a legislac;ao e regulamentos aplicaveis". 

A analise e a certificac;ao dos controles internos, segundo a Sec;ao 404, 

deve ser realizada em tres etapas: primeiramente pela auditoria interna da 

empresa, em seguida par uma auto-avaliac;ao da empresa e entao par uma 

empresa de auditoria independente. 

0 c6digo de etica ganhou forte importancia ap6s os escandalos contabeis e 

e sabre ele que fala a Sec;ao 406. As empresas devem possuir e divulgar seus 

c6digos de etica na rede mundial de computadores. Se a empresa nao tiver um 

c6digo de etica, tal fato deve ser enfatizado fortemente em seus relat6rios, devido 

a sua enorme importancia, tanto internamente para as ac;oes dos funcionarios, 

quanta externamente, "manchando" sua imagem no mercado. 

A Sec;ao 407 obriga as empresas a divulgarem se ha algum especialista 

financeiro no Comite de Auditoria. Entende-se par especialista financeiro o 

membra que possua conhecimentos dos princfpios contabeis geralmente aceitos, 

experiencia na preparac;ao de demonstrac;oes contabeis, experiencia em controles 

internos e entendimento sabre o funcionamento de um Comite de Auditoria. 

A Sec;ao 408 afirma que a SEC deve fazer uma revisao mais aprofundada 

dos relat6rios peri6dicos das empresas que tenham realizado ajustes materiais 

nas demonstrac;oes contabeis, apresentam ac;oes com prec;os volateis em 

comparac;ao com outras empresas, que possuam grandes capitalizac;oes no 

mercado, empresas emergentes com disparidades nos indices que comparam o 

prec;o das ac;oes com os ganhos que proporciona (fndice Prec;o/Lucro), empresas 

cujas operac;oes afetem de forma significativa algum setor da economia, e 

qualquer outro fator que a CVM considere relevante. 

A Lei Sarbanes-Oxley obriga na Sec;ao 409 a divulgac;ao imediata de 

qualquer fato relevante, demonstrando o respectivo impacto sabre a situac;ao 

financeira e patrimonial da empresa, de forma a proteger os investidores e os 

interesses publicos. 
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5) CONFLITOS DE INTERESSE DO ANALISTA 

Este capitulo, composto somente pela Se<;ao 501, e de extrema 

importancia devido a um grande problema identificado na epoca dos escandalos 

contabeis. As a<;oes da maioria das empresas que estiveram envolvidas com os 

escandalos tinham recebido recomenda<;ao de compra por boa parcela dos 

analistas contratados por bancos para fazer analise de mercado. Ainda verificou

se que consideravel parte dos bancos possula fortes liga<;oes com as empresas. 

A Se<;ao 501 ocupa-se da independemcia dos analistas de mercado e suas 

analises, perspectivas e recomenda<;oes a respeito da situa<;ao das companhias. 

6) RECURSOS E AUTORIDADE DA SEC 

0 sexto capitulo aparece como fun<;ao principal de reafirmar as autoridades 

da SEC e definir um or<;amento, em virtude do aumento de exigencias provocadas 

pel a Lei Sarbanes-Oxley e, conseqOentemente, ao aumento de despesas. 

7) ESTUDOS E RELATORIOS 

0 setimo capitulo vem com a fun<;ao de dar incumbencia a Controladoria 

Geral Norte-americana, correspondente a Controladoria Geral da Uniao (CGU) no 

Brasil, de realizar estudos e investiga<;oes nos casas de fusao de grandes 

empresas de auditoria independente, atua<;ao e independencia das agencias de 

classifica<;ao de risco, rela<;ao dos profissionais envolvidos com fraudes entre o 

perlodo de 01/01/1998 e 31/12/2001, e analise da atua<;ao dos bancos de 

investimento. 

8) PUNI<;OES AOS PRATICANTES DE FRAUDES CORPORATIVAS 

Podendo ser denominado Lei Contabil de Fraudes Criminais e 

Corporativas, o oitavo capitulo estabelece as penalidades a serem impostas aos 

praticantes de fraude, sendo cada Se<;ao referindo-se a um tipo de a<;ao. 
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A Sec;ao 802 trata dos atos de destruic;ao, alterac;ao ou falsificac;ao de 

registros em investigac;ao federal e em processo de falencia, e estabelece multa, 

cassac;ao de registro profissional e prisao de ate 20 anos para os responsaveis. 

A Sec;ao 803 fala das condi<;oes de recorrencia em praticas de crimes 

corporativos, determinando o nao direito a perdao de multas. 

Os prazos de prescric;ao para crimes corporativos sao comentados na 

Sec;ao 804, e a obstruc;ao a justic;a em casas de crimes corporativos na 805. 

Ja a Sec;ao 806 ocupa-se da protec;ao de empregados que venham 

denunciar crimes corporativos. A Lei afirma que as empresas ficam impedidas de 

fazer qualquer tipo de retaliac;ao a empregados que descubram ou auxiliem na 

investigac;ao de crimes corporativos. 

A Sec;ao 807 trata das penas estabelecidas para os acionistas que venham 

realizar alguma fraude nas companhias. 

9) PENAS PARA CRIMES DE COLARINHO BRANCO 

Tambem nomeado como Lei do Crime do Colarinho Branco, o nona 

capitulo da Sarbox identifica os crimes considerados de colarinho branco e 

estabelece as penalidades. Os crimes comentados na Lei sao: tentativas e 

conspirac;oes para a pratica de crimes de ordem financeira; crimes por 

correspondencia ou comunicac;oes a cabo; crime de violac;ao da lei de beneficios 

da aposentadoria. 

Alem disso, a Sec;ao 905 fornece diretrizes para as sentenc;as a respeito 

dos crimes de colarinho branco. 

A Sec;ao 906 dedica-se as responsabilidades das empresas na divulgac;ao 

dos relat6rios financeiros e demonstrac;oes contabeis e estabelece penalidade 

para os administradores que se utilizaram de ma-fe ou fizeram declarac;oes falsas 

nos certificados tratados nas Sec;oes 302 e 404. 

De acordo com essa ultima Sec;ao, a penalidade para o crime sem dolo e 

multa que esta estipulada em US$ 1 milhao e/ou prisao por ate 10 a nos. Caso o 
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crime cometido seja com dolo, a multa passa para US$ 5 milhoes, alem da prisao 

par ate 20 anos. 

10) IMPOSTO DE RENDA 

0 decimo capftulo da Lei Sarbanes-Oxley exige que a declara<;ao de 

impasto de renda seja assinada pelo CEO da companhia. 

11) PRESTA<;AO DE CONTAS SOBRE FRAUDES CORPORATIVAS 

0 ultimo capftulo da SOX vem para dar tratamento a respeito de mais 

alguns processes referentes a fraude no ambito empresarial, conforme segue 

abaixo. 

A altera<;ao, destrui<;ao, oculta<;ao au impedimenta oficial a documentos 

resultarc3 em multa e/ou reclusao de ate 20 a nos, conforme a Se<;ao 1.1 02. 

A Se<;ao 1.103 oferece autoridade a SEC de congelamento de contas das 

empresas e executives envolvidos em fraudes au investiga<;oes. 

A SEC tambem pode vetar, permanentemente au par um perfodo de tempo 

determinado, que pessoas envolvidas em fraudes desempenhem fun<;oes de 

executive e diretor, como afirma a Se<;ao 1.1 05. 

A Se<;ao 1.107 trata da pen a contra retalia<;oes a informantes de casas de 

fraudes. A pen a em questao e de multa e/ou reclusao par ate 10 a nos. 

4.3 NORMAS BRASILEIRAS DE CONTROLES INTERNOS 

No Brasil, o CFC (Conselho Federal de Contabilidade) emitiu a Resolu<;ao 

n° 820/97 que trata sabre as controles internes. 
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"11.2.5- Estudo e avalia<;ao do sistema contabil e de controles internes. 

11.2.5.1 - 0 sistema contabil e de controles internes compreende o plano 

de organiza<;ao e o conjunto integrado de metoda e procedimentos adotados pela 

entidade na prote<;ao do seu patrimonio, promogao da confiabilidade e 

tempestividade dos seus registros e demonstra<;oes contabeis e da sua eficacia 

operacional. 

11.2.5.2 - 0 auditor deve efetuar o estudo e avalia<;ao do sistema contabil 

e de controles internes da entidade, como base para determinar a natureza, 

oportunidade e extensao da aplica<;ao dos procedimentos de auditoria, 

considerando: 

a) o tamanho e complexidade das atividades da entidade; 

b) as sistemas de informa<;ao contabil, para efeitos tanto internes quanta 

extern as; 

c) as areas de risco de auditoria; 

d) a natureza da documenta<;ao, em face dos sistemas de informatizagao 

adotados pela entidade; 

e) o grau de descentralizagao de decisao adotado pela administra<;ao da 

entidade; e 

f) o grau de envolvimento da auditoria interna, se existente. 

11.2.5.3 - 0 sistema contabil e de controles internes e de responsabilidade 

da administra<;ao da entidade; porem o auditor deve efetuar sugestoes objetivas 

para seu aprimoramento, decorrentes de constata<;oes feitas no decorrer do seu 

trabalho. 

11.2.5.4 - A avalia<;ao do sistema contabil e de controles internes pelo 

auditor deve considerar as seguintes aspectos: 

a) o ambiente de controle existente na entidade; e 

b) as procedimentos de controle adotados pela administra<;ao da entidade. 
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11.2.5.5- A avaliac;ao do ambiente de controle existente deve considerar: 

a) a definic;ao de func;oes de toda a administrac;ao; 

b) o processo decis6rio adotado na entidade; 

c) a estrutura organizacional da entidade e os metodos de delegac;ao de 

autoridade e responsabilidade; 

d) as politicas de pessoal e segregac;ao de func;oes; e 

e) o sistema de controle da administrac;ao, incluindo as atribuic;oes da 

auditoria interna, se existente. 

11.2.5.6- A avaliac;ao dos procedimentos de controle deve considerar: 

a) as normas para elaborac;ao de demonstrac;oes contabeis e quaisquer 

outros informes contabeis e administrativos, para fins quer internes quer externos; 

b) a elaborac;ao, a revisao e a aprovac;ao de conciliac;oes de contas; 

c) a sistematica revisao da exatidao aritmetica dos registros; 

d) a adoc;ao de sistemas de informac;ao computadorizados e os controles 

adotados na implantac;ao, alterac;ao, acesso e arquivos e gerac;ao de relat6rios. 

e) os controles adotados sabre as contas que registram as principais 

transac;oes da entidade; 

f) o sistema de aprovac;ao e guarda de documentos; 

g) a comparac;ao de dados internes com fontes externas de informac;ao; 

h) os procedimentos de inspec;oes ffsicas peri6dicas em ativos da entidade; 

i) a limitac;ao do acesso ffsico a ativos e registros; e 

j) a comparac;ao dos dados realizados com os dados projetados." 

Alem disso, pode-se notar alga parecido com a certificac;ao, tratada nas 

Sec;oes 302 e 404 da Lei Sarbanes-Oxley, aqui no Brasil. Conforme Resoluc;ao no 
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1.054/05 do CFC, ha a Carta de Responsabilidade da Administrac;;ao. Ela e urn 

documento que deve ser emitido pelos administradores da companhia auditada e 

e enderec;;ada aos auditores independentes. A carta tern a func;;ao de confirmar 

que as informac;;oes e as dados repassados a auditoria externa, assim como as 

bases de preparac;;ao, apresentac;;ao e divulgac;;ao das demonstrac;;oes contabeis 

examinadas encontram-se de acordo com as Normas de Auditoria lndependente 

das Demonstrac;;oes Contabeis. 

Assim sendo, a administrac;;ao reconhece sua responsabilidade pela 

preparac;;ao e apresentac;;ao adequada das demonstrac;;oes contabeis de acordo 

com as praticas contabeis adotadas no Brasil. Ainda, atraves da Carta de 

Responsabilidade, a administrac;;ao tambem reconhece sua responsabilidade pela 

elaborac;;ao e implementac;;ao dos controles internes para prevenir e identificar 

erros. 

0 artigo 11.17.3. 7 da NBC T (Norm as Brasileiras de Contabilidade), afirma: 

Devido a natureza das fraudes e das dificuldades inerentes em detecta
las, o auditor deve obter declaragoes formais da Administragao de que 
ela reconhece sua responsabilidade na elaboragao e na implementagao 
de controles para prevenir e detectar fraudes e que nao tem 
conhecimento de qualquer fraude ou suspeita de fraude que pudesse ter 
efeito relevante nas Demonstragoes Contabeis. 
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5. CONSIDERA<;OES FINAlS 

0 trabalho realizado, com base em pesquisa bibliografica, teve como 

objetivo principal revisar os principais pontos sabre os causos de fraudes 

contabeis e a lei norte-americana Sarbanes-Oxley. 

Atraves do presente trabalho, percebeu-se que a Lei Sarbanes-Oxley 

surgiu como uma forma de resposta aos escandalos contabeis (sendo os casas 

Enron e WorldCom os mais conhecidos). Ela veio como intuito de coibir qualquer 

tipo de fraude que possa vir a ocorrer nas companhias e garantir maior seguran<;a 

aos usuarios das informa<;oes divulgadas pelas mesmas, principalmente aos 

investidores e acionistas. 

A Sarbox criou exigemcias para que as empresas criassem ou 

reformulassem suas normas de procedimentos internos e c6digos de etica. Alem 

disso, ainda criou certifica<;oes para assegurar que todas essas normas estavam 

sendo cumpridas e fazendo com que os administradores tivessem ciemcia de tal 

fato, responsabilizando-os por qualquer falha que possa ocorrer no processo. 

Foi realizada, primeiramente, uma revisao sabre a origem da auditoria e 

seus principais conceitos e de controles internos. Ap6s esse passo, foram citados 

e detalhados alguns casas de escandalos de fraudes contabeis, os quais foram os 

incitaram a cria<;ao da Lei Sarbanes-Oxley. Em seguida, foi efetuada uma analise 

das principais se<;oes da SOX. No capitulo seguinte, foram abordadas as normas 

de controles internos no Brasil, fazendo-se uma compara<;ao da certifica<;ao de 

controles internos exigida pela SOX com a Carta de Responsabilidade da 

Administra<;ao obrigat6ria no Brasil, conforme Resolu<;ao n° 1.054/05 do CFC. 

Verificou-se que a maior parte das grandes companhias tiveram o trabalho 

de somente aperfei<;oar as normas de procedimentos para que pudessem atender 

as especifica<;oes da Lei Sarbanes-Oxley. Nas empresas onde se afirma que o 

processo de implanta<;ao da Lei necessitou de grandes esfor<;os e investimentos, 

leva a pensar que ha fortes indfcios de que a qualidade e profundidade do nfvel 

dos seus controles internos anteriormente nao atendiam a necessidade da 
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companhia, ou entao, nao havia o interesse dos administradores para que isso 

ocorresse, podendo gerar novas escandalos como da Enron e da WorldCom. 
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7. 1 ANEXO- I- MODELO DE CERTIFICADO DA SECAO 302 



Certifica~;ao 

I. (ldentidade do individuo certificante), certifica que: 

1. Revisei este relat6rio anual reportado no Formulario 20-F da empresa (nome da 
empresa); 

2. Baseado(a) no meu conhecimento, este relat6rio anual nao contem nenhuma 
dedara«;ao material que nao seja verdadeira ou omita a necessaria declara«;ao de 
fatos materiais para a sua elabora«;ao, esta em consonancia com as circunstancias 
sob as quais tais declarar;:oes foram feitas. Estas declarar;:oes nao sao enganosas com 
relar;:ao ao periodo coberto por este relat6rio anual; 

3. Baseado(a) no meu conhecimento, os demonstratives financeiros e outras informa
r;:oes financeiras contidas neste relat6rio anual apresentam informar;:oes verdadeiras 
em todos os aspectos de condi<;:ao financeira, resultado das operar;:oes e fluxos de 
caixa da empresa registrante ate e para o periodo apresentado neste relat6rio anual; 

4. Os outros certificadores da registrante, e eu, somas responsaveis par estabelecer e 
manter controles de divulgac;:ao e procedimentcfs (tais como descritos na Lei de 
Titulos Mobiliarios, Regras 13a-14 e 15d-14) da registrante, e: 

a. Tais controles e procedimentos foram adaptados de forma a assegurar que infor
mar;:oes materiais relativas a registrante, incluindo suas subsidiarias consolidadas, 
sao trazidas a nosso conhecimento por membros destas entidades, particular
mente, durante o periodo em que este relat6rio anual e preparado; 

b. A efetividade dos controles e procedimentos da registrante foi testada ate 90 
dias antes do preenchimento deste relat6rio anual (a Data da Avaliar;:ao); e 

c. Este relat6rio anual apresenta nossas conclusoes a respeito da efetividade dos 
controles de divulgat;:ao e procedimentos, tendo por base os nossos testes ate a 
Data da Avaliat;:ao. 

5. Os outros certificadores da registrante, e eu, baseados em nossa avaliat;:ao mais 
recente, apresentamos aps auditores independentes e ao Comite de Auditoria do 
Conselho de Administrat;:ao da registrante (ou pessoas desempenhando funr;:oes 
equivalentes): 

a. Todas as deficiencias significativas relacionadas ao desenho ou operat;:ao de contro
les intemos que possam vir a afetar negativamente a habilidade do registrante em 
contabilizar, processar, resumir e reportar dados financeiros; e apresentamos aos 
auditores independentes todas as fragilidades materiais nos controles intemos; e 

b. Qualquer fraude, sendo ela material ou nao, que envolva a administrat;:ao ou 
outros funcionarios que exerr;:am funr;:oes importantes com relar;:ao aos contro
les internes da registrante. 

6. Os outros certificantes da registrante, e eu, indicamos neste relat6rio anual se ha au 
nao necessidade de mudanr;:as importantes nos controles internes ou em outros 
fatores que possam afetar significativamente estes controles internos em periodos 
posteriores a data de nossa avaliac;ao mais recente, incluindo qualquer medida cor
retiva com relat;:ao a deficiencias expressivas ou fragilidades materiais. 

Data Assinatura 
Cargo 


