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RESUMO 
A atual realidade dos mercados exige que as organizações estejam cada vez mais 
preparadas e adaptadas às crescentes mudanças econômicas do mundo 
globalizado. Nesse contexto, a qualidade da governança corporativa é de extrema 
importância não só para garantir uma maior perenidade à organização, como 
também, para garantir mais segurança aos seus acionistas. Classificado como um 
estudo fenomenológico de natureza teórica e exploratória, este trabalho tem como 
objetivo primordial comparar as principais responsabilidades e atribuições dos 
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membros do Comitê de Auditoria em relação às exigências da legislação brasileira e 
da Lei Sarbanes-Oxley e, ainda analisar como a existência de controles internos 
eficazes podem contribuir para o gerenciamento de riscos e, consequentemente 
para a redução dos custos ocultos. Ao final da pesquisa foi possível perceber que a 
adoção de boas práticas de governança corporativa contribui não somente para o 
crescimento da organização, mas, também, para minimização de custos 
relacionados aos riscos inerentes à falta de controles e mecanismos apropriados 
para esta finalidade. 
 
Palavras-Chave: Lei SOX. Custos ocultos. Comitês de Auditoria. 
 
RESUMEN 
La actual realidad del mercado requiere que las organizaciones estén cada vez más 
preparadas y adaptadas a los cambios de crecimiento económico de un mundo 
globalizado. En este contexto, la calidad del gobierno corporativo es de suma 
importancia no sólo para garantizar La continuidad a la organización, sino también 
para garantizar una mayor seguridad a sus accionistas. Clasificado como un estudio 
fenomenológico teórico y exploratório, este trabajo tiene como objetivo comparar las 
principales tareas y responsabilidades de los miembros clave del Comité de 
Auditoría en relación con los requisitos de la legislación brasileña y la Ley Sarbanes 
Oxley, y también analizar cómo la existencia de controles internos efectivos, puede 
contribuir a la gestión de riesgos y por tanto, a reducir los costes ocultos. Al final del 
estudio se reveló que com la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo 
no sólo se contribuye al crecimiento de la organización, sino también a una 
minimización de costes relacionados con los riesgos inherentes a la falta de 
controles y mecanismos adecuados para este propósito. 
 
Palabras Clave: Ley SOX. Costes ocultos. Comités de Auditoría. 
 

 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A atual realidade dos mercados exige que as empresas estejam cada vez mais 
preparadas a se adaptarem às crescentes mudanças econômicas do mundo global. Onde, 
a qualidade da governança corporativa é de extrema importância não só para garantir uma 
maior perenidade à organização, como também, garantir mais segurança aos seus 
acionistas, além de contribuir para o aumento de seu valor no mercado. 
Neste contexto, as organizações devem buscar, entre outros fatores, a redução de custos 
e a melhoria contínua dos resultados, mediante o gerenciamento de riscos e os custos 
decorrentes de gastos desta natureza – custos invisíveis ou ocultos. 
Os custos ocultos, quase que na sua maioria, podem advir de ineficiências relacionadas às 
atitudes e ao comportamento dos gestores e, ainda, de problemas estruturais relacionados 
aos mecanismos de controle e modos de operação das entidades. 
Devido aos grandes escândalos financeiros ocorridos nas últimas décadas, as 
organizações necessitam de informações mais confiáveis e transparentes na gestão de 
seus negócios. Diante disso, é importante que a empresa adote o sistema de controles 
internos e estabeleça diretrizes que conduzam à eficiência operacional, possibilitando a 
revisão e o planejamento de seus processos. 
Para tanto, é necessário que os sistemas de controles internos estejam adequados ao 
ambiente organizacional, de acordo com seus objetivos e necessidades de informações, a 
fim de se estabelecer um sistema capitalista organizado, que garanta segurança na 
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elaboração de informações, proteção ao seu patrimônio, promoção da eficiência 
operacional e estímulo à obediência das diretrizes estabelecidas pela alta administração. 
A fim de aprimorar a confiabilidade das informações e conceder menor fragilidade aos 
controles internos foi promulgada em 2002, nos Estados Unidos, a Lei Sarbanes-Oxley. 
Uma das exigências da criação desta Lei é que os diretores executivos e financeiros 
declararem explicitamente como responsáveis pelo estabelecimento, avaliação e 
monitoramento da eficácia dos controles internos sobre relatórios financeiros e 
divulgações. 
Outra exigência proveniente da promulgação desta Lei refere-se à criação de um Comitê 
de Auditoria em companhias nacionais e estrangeiras que negociam ações no mercado de 
capitais americano. Diversas atribuições são exigidas dos membros deste comitê, cuja 
finalidade é auxiliar o Conselho de Administração nas atividades de auditoria, 
contabilidade e finanças com o intuito de prestar informações mais transparentes e 
verdadeiras. 
Apesar da legislação americana não exigir obrigatoriedade da criação deste comitê para 
as companhias estrangeiras, o BACEN exigiu a implantação do referido órgão nas 
instituições financeiras brasileiras de grande porte para garantir maior segurança ao 
mercado e aos investidores, uma vez que tal determinação é considerada um instrumento 
fortalecedor da governança corporativa da organização.  
Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo primordial comparar as principais 
responsabilidades e atribuições dos membros do Comitê de Auditoria em relação às 
exigências da legislação brasileira e da Lei Sarbanes-Oxley e, ainda, verificar a 
importância de se ter um controle interno eficaz na organização como forma de obter boas 
práticas de governança corporativa, contribuindo para o gerenciamento de riscos e, 
consequentemente para a redução dos custos ocultos. 
 

2. PROBLEMA DE PESQUISA E METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
A partir do objetivo geral proposto, a presente pesquisa de natureza científica será 
conduzida com base no seguinte questionamento direcionador: qual a contribuição dos 
comitês de auditoria no Brasil em comparação com a Lei americana Sarbanes-Oxley 
(SOX) para a redução de custos ocultos e a governança corporativa? 
Para responder o problema de pesquisa proposto para este trabalho, inicialmente, foi 
realizada uma revisão bibliográfica acerca dos seguintes temas: 
 
 passivos contingentes: riscos e os custos ocultos; 
 teoria da agência; 
 governança corporativa; 
 Lei Sarbanes-Oxley; 
 Lei Sarbanes-Oxley e o comitê de auditoria no Brasil. 
 
A seguir, a partir do embasamento teórico proporcionado pela revisão bibliografia e à luz 
do contexto proposto para esta investigação, foram analisados os aspectos relativos a 
controles internos e à auditoria interna, e, ainda, realizada a análise comparativa entre as 
atribuições e responsabilidades do comitê de auditoria no Brasil e a Lei Sarbanes-Oxley. 
Segundo Martins (2000), um estudo fenomenológico consiste em visão intelectual do 
objeto de estudo, e este, por sua vez, é um fenômeno em análise. Martins ainda afirma 
que a abordagem crítica fenomenológica dispensa a avaliação do já conceituado e 
concentra-se na importância, validade e finalidade de processos adotados. 
Conforme observa Gil (1999 apud Beuren 2003, p.60), “a pesquisa exploratória é 
desenvolvida no sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato”.  
Assim, o presente trabalho pode ser classificado como um estudo fenomenológico de 
natureza teórica-exploratória. 
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3. PLATAFORMA TEÓRICA 
 
 
3.1 Passivos Contingentes: Riscos e os Custos ocultos 
 
Segundo Hendriksen e Van Breda (2007), um passivo contingente pode ser entendido 
como sacrifício econômico futuro a ser suportado pela entidade e, normalmente, resultante 
de obrigações presentes relacionadas à transferência de ativos ou à prestação de algum 
tipo de serviço. 
Com relação ao tipo de reconhecimento e evidenciação prestado a este tipo de passivo, 
Hendriksen e Van Breda (2007, p. 288) afirmam que “[...] não devem ser reconhecidos em 
demonstrações financeiras, mas divulgadas numa nota explicativa, caso a probabilidade 
de ocorrência do evento futuro seja razoável.” Logo, poder-se-ia inferir que a não 
divulgação de um passivo contingencial ou, ainda a omissão ou erro com relação à 
probabilidade (risco) da sua ocorrência contribuem consideravelmente para a geração de 
custos de natureza oculta. 
Nesse contexto, Megliorine (2002) observa que, em geral, a origem dos custos está 
relacionada às atitudes, comportamentos, estruturas e modos de operar de cada entidade, 
logo, presume-se que quanto melhores estruturados forem seus controles internos e 
operacionais, melhores serão a identificação e a conseqüente mensuração dos custos. 
Saval e Zardet (1991) definem custos ocultos como gastos cuja principal característica e a 
sua difícil identificação e mensuração. Corroborando a parte inicial da afirmação de 
Megliorine (2002), Saval e Zardet (1991) observam que os custos ocultos têm a sua 
origem na constante interação entre a formatação estrutural da entidade e o 
comportamento humana. Acerca da natureza e amplitude da ocorrência dos custos 
ocultos, Femenick (2005, p. 49) resume: 

 
O problema dos custos empresariais vai muito além dos custos que podem ser registrados pela 
Contabilidade. Eles rompem essa barreira e se fazem presente em todas as decisões relacionadas 
com a gestão do negócio. Isto porque os ganhos possíveis e não realizados também são 
considerados custos, custos que as organizações dos tempos globalizados do Século XXI não 
podem se dar ao luxo de tê-los. Esses custos são de duas naturezas: “custos invisíveis”, quando 
causados por problemas estruturais internos ou externos à empresa e se evidenciam em grau 
comparativo com a concorrência, ou “custos ocultos”, quando gerados por ineficiência de gestão e 
que resultam na queda do faturamento da organização. 
 
Diante do exposto, seria razoável admitir que uma alternativa para a redução dos impactos 
e riscos gerados pela existência de custos ocultos, decorrentes ou não de riscos, seria a 
normatização não só do assunto, mas, também, das ações dos administradores em 
relação a esta temática. 
 
3.2 Teoria da Agência 
 
A evolução da sociedade capitalista foi a responsável pela criação do sistema de 
Governança Corporativa, uma vez que a partir da relação entre as empresas e a 
sociedade surgia a necessidade de uma maior captação de recursos e, 
consequentemente, aumentava a necessidade de contratação de recursos humanos para 
gerenciar tal situação, contribuindo desta maneira para a segregação entre a propriedade 
e a gestão da empresa. E, é através desta separação que surgiram os conflitos de 
interesses entre acionistas, investidores e demais interessados na empresa.  
Principalmente, nas grandes organizações cujas atividades são mais complexas, nestas 
entidades, geralmente, os proprietários dão autonomia aos gestores para que estes 
tomem as decisões necessárias para a organização, tal processo é denominado 
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relacionamento de agência. No entanto, quando os proprietários não concordam com as 
decisões tomadas pelos gestores surge o conflito de agência, o qual pode ser causado 
também pela divergência de interesses entre acionistas majoritários e minoritários. 
Segundo Jensen e Meckling (1976, p.308), o relacionamento de agência pode ser 
entendido como: 

 
Nós definimos um relacionamento de agência como um contrato pelo qual uma ou mais pessoas (o 
principal) contratam outra pessoa (o agente) para executar algum serviço em favor deles e que 
envolva delegar, ao agente, alguma autoridade de tomada de decisão. Se ambas as partes do 
relacionamento são maximizadores de utilidade existe boa razão para acreditar que o agente não 
agirá sempre pelos melhores interesses do principal. 
 
Já para Mendes (2001, p.32) a teoria de agência é: 
 
A teoria de agência trata dessa transferência de riqueza entre principal e agente, ocorrida quando o 
primeiro delega poderes e autoridade para o segundo tomar decisões, momento em que surge a 
possibilidade de transferência de riqueza. O cerne da teoria consiste em o principal saber que irá 
perder parte de sua riqueza e em compensação, procurar conseguir do agente os melhores 
desempenhos; ou seja, o principal deixa de obter o máximo, para obter o possível dentro das 
condições colocadas, devido à participação de um administrador profissional. Desse modo, ele 
passa a procurar meios de entusiasmar o agente à tomada de decisões que impactam 
positivamente neste possível e, para isso, é fornecido um prêmio ao agente, o que representa um 
custo de agência. 
 
De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2002, p. 353): 
 
Um indivíduo trabalhará mais arduamente para uma empresa se ele for um dos proprietários, do 
que se for apenas um empregado. Além disso, o indivíduo trabalhará mais arduamente se possuir 
uma participação elevada na empresa, do que se essa participação for pequena. 
 
Na tentativa de minimizar estes conflitos de agência são estabelecidos incentivos aos 
agentes (gestores) para que este atue de forma a proporcionar o melhor resultado ao 
proprietário (principal), de acordo com as diretrizes impostas por este, o que conduz à 
existência de custos, denominado custos de agência. De acordo com Sirqueira, Kalatzis 
(2006, p.3) apud Jensen e Smith Jr. (1984): 
 
(...)os custos de agência é a soma de: custos de estruturação de contratos, gastos de 
monitoramento do comportamento dos agentes (realizados pelos principais); gastos realizados pelo 
agente para mostrar ao principal que está defendendo seus interesses; e perdas residuais, que 
surgem da redução da riqueza do principal por desalinhamento dos interesses e decisões do 
agente em relação ao principal. Isto é, os custos de agência surgem tanto das perdas causadas 
pelas decisões que não maximizam a riqueza dos proprietários, como também da tentativa de 
alinhar os interesses de acionistas. 
 
Para Thomson (2003, p.10) a empresa com uma boa governança corporativa, na área de 
mercado de capitais, observa os seguintes princípios: 
 
1. Reconhece e protege os direitos dos acionistas; 
2. Trata todos os acionistas equitativamente, incluindo os minoritários e estrangeiros; 
3. Adota processos e procedimentos para corrigir as violações desses direitos; 
4. Proíbe a negociação de ações com base em informações privilegiadas; 
5. Reconhece e protege os direitos de outras partes interessadas; 
6. Desenvolve mecanismos de informação para que todas as partes interessadas participem do 
processo de governança. 
 
Assim, a teoria da agência estuda os conflitos e custos gerados pela segregação entre 
propriedade e controle do capital. 
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3.3 Governança Corporativa: Conceitos, Níveis e Requisitos 
 
A governança corporativa ganhou destaque nas últimas décadas em decorrência dos 
diversos escândalos financeiros e falência de grandes empresas nacionais e 
internacionais. Além disso, o aumento da demanda por práticas que garantam maior 
sustentabilidade às organizações e o crescimento do mercado de capitais foram fatores 
fundamentais para a intensificação de seu conceito e importância. 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2011, p.1), a 
governança corporativa pode ser entendida como: 
 
(...) é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os 
relacionamentos entre Acionistas/Cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria 
Independente e Conselho Fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de 
aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. 
 
Já de acordo com a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, a governança corporativa 
pode ser entendido como o elenco de ações que, a atingir e proteger empregados, 
credores, acionistas, entre outros, contribui para a melhoria do desempenho das 
organizações. Tudo isso,  a partir de princípios que envolvem conceitos e práticas 
relacionadas à transparência, equidade e evidenciação. 
Percebe-se, portanto, que o sistema de governança corporativa visa conciliar os interesses 
entre os acionistas e demais partes interessadas (funcionários, clientes, fornecedores 
entre outros), na tentativa de minimizar as divergências assimétricas informacionais, 
facilitar seu acesso ao mercado de capitais e agregar valor à empresa. 
O IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é uma organização criada para 
promover práticas de governança corporativa, sendo este o principal órgão fomentador de 
tais práticas e discussões sobre o tema no país. O Código das Melhores Práticas de 
Governança Corporativa criado pelo referido instituto, tem como objetivo auxiliar as 
práticas de governança corporativa a fim de aumentar o valor da sociedade, melhorar seu 
desempenho, facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos e contribuir para sua 
perenidade. 
São 4 princípios básicos norteadores das boas práticas de governança corporativa 
instituídas pelo IBGC (2007,p.9-10), são eles: 
 
 Transparência: 
Mais do que "a obrigação de informar", a Administração deve cultivar o "desejo de informar", 
sabendo que da boa comunicação interna e externa, particularmente quando espontânea, franca e 
rápida, resulta um clima de confiança, tanto internamente, quanto nas relações da empresa com 
terceiros. A comunicação não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, mas deve 
contemplar também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação empresarial e 
que conduzem à criação de valor. 
 Equidade: 
Caracteriza-se pelo tratamento justo e igualitário de todos os grupos minoritários, sejam do capital 
ou das demais "partes interessadas" (stakeholders), como colaboradores, clientes, fornecedores ou 
credores. Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis. 
 Prestação de Contas (Accountability): 
Os agentes da governança corporativa devem prestar contas de sua atuação a quem os elegeu e 
respondem integralmente por todos os atos que praticarem no exercício de seus mandatos. 
 Responsabilidade Corporativa: 
Conselheiros e executivos devem zelar pela perenidade das organizações (visão de longo prazo, 
sustentabilidade) e, portanto, devem incorporar considerações de ordem social e ambiental na 
definição dos negócios e operações. Responsabilidade Corporativa é uma visão mais ampla da 
estratégia empresarial, contemplando todos os relacionamentos com a comunidade em que a 
sociedade atua. A "função social" da empresa deve incluir a criação de riquezas e de oportunidades 
de emprego, qualificação e diversidade da força de trabalho, estímulo ao desenvolvimento científico 
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por intermédio de tecnologia, e melhoria da qualidade de vida por meio de ações educativas, 
culturais, assistenciais e de defesa do meio ambiente. Inclui-se neste princípio a contratação 
preferencial de recursos (trabalho e insumos) oferecidos pela própria comunidade. 
 
A fim de estimular um ambiente de negociação e contribuir, simultaneamente, para o 
aumento do interesse dos investidores e a valorização das companhias, a Bovespa criou 
níveis de governança corporativa para as empresas que possuem ações negociadas na 
bolsa. Os níveis criados são: Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, sendo que, as empresas 
classificadas no Nível 1 têm menor grau de exigência e no Novo Mercado, maior grau. 
As empresas participantes do Novo Mercado são aquelas que negociam ações no 
mercado e que se comprometem, voluntariamente, a adotar práticas de governança 
corporativa adicionais em relação ao que é exigido pela legislação. A valorização das 
ações e a sua liquidez são altamente influenciadas pelo nível de segurança oferecido 
pelos direitos concedidos aos acionistas e pela qualidade das informações prestadas. 
Para que uma empresa se insira no Novo Mercado é necessário que ela assine um 
contrato e como mencionado anteriormente, adote boas práticas de governança 
corporativa não se limitando apenas às constantes na legislação. O capital social das 
companhias listadas nesse segmento deve ser composto por ações ordinárias, o que 
garante uma presença mais ativa dos investidores. 
As empresas listadas tanto no Nível 2 como no Nível 1 oferecem melhorias nas práticas de 
governança corporativa a fim de conferir maior credibilidade ao mercado acionário, e 
consequentemente, aumentar as vendas das ações a um melhor preço, devido ao 
aumento de confiança e disposição dos investidores em adquirirem as ações. 
A adesão ao Nível 1 ou ao Nível 2 depende do compromisso assumido pela companhia 
que é formalizado através de um contrato assinado pela Bovespa, pela companhia, seus 
administradores, conselheiros fiscais e controladores. No contrato as partes acordam em 
observar o regulamento de listagem específico de cada nível, o qual deverá ser cumprido. 
No caso das companhias Nível 2, elas deverão adotar a arbitragem para solução de 
conflitos societários e elas se comprometem a cumprir as regras aplicáveis ao Nível 1 e, 
adicionalmente, um conjunto mais amplo de práticas de governança relativas aos direitos 
societários dos acionistas minoritários. 
Observa-se, portanto, que o sistema de governança corporativa e seus diferentes níveis 
foram criados com o objetivo de diminuir a assimetria informacional entre empresas e 
investidores, contribuindo para que as companhias adotem novas regras que aumente a 
transparência das informações divulgadas. Contribuindo assim, para a perenidade das 
organizações e o desenvolvimento do mercado de capital. 
 
3.4 Lei Sarbanes-Oxley 
 
Em 2002, o Congresso Norte-Americano aprovava a Lei Sarbanes-Oxley, também 
conhecida como Sarbox, ou SOX, proveniente de um projeto elaborado pelo senador Paul 
Sarbanes e pelo deputado Michael Oxley. Tal Lei visa garantir maior transparência na 
gestão das organizações e prestação de informações mais confiáveis, evitando assim 
manipulações nos balanços financeiros e escândalos de fraudes contábeis, através da 
criação de um comitê de auditoria e de um novo ambiente de governança corporativa, 
atribuindo maiores responsabilidades e sanções aos administradores da organização. 
Diante da falta de conhecimento alegada por muitos presidentes e diretores executivos 
com relação aos procedimentos contábeis adotados pela empresa, a Lei Sarbanes-Oxley 
exige que as empresas possuam um controle interno mais eficaz e rígido com o objetivo 
de recuperar a credibilidade do mercado de capitais.  
A Lei é dividida em várias seções e, as que regulamentam mais especificamente as 
responsabilidades dos diretores executivos e financeiros em relação às demonstrações 
financeiras, avaliações dos controles internos são as seções 302 e 404. 
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A Seção 302 – Corporate Responsability for Financial Reports  determina que os Diretores 
Executivos e Financeiros, de companhias que arquivam seus relatórios na SEC, devem 
declarar que: 
 
 São responsáveis pelos controles e procedimentos de divulgação das demonstrações financeiras; 
 Elaboraram ou supervisionaram estes controles, de modo que informações materiais cheguem a 
seu conhecimento; 
 Os relatórios trimestrais e anuais foram avaliados, executados e revisados eficientemente e que 
não apresentam nenhuma declaração falsa e espelham a realidade financeira da empresa; 
 O Comitê de Auditoria e os auditores independentes estão cientes das deficiências materiais e 
das fraudes envolvendo funcionários que desempenham papel significativo; 
 As alterações significativas efetuadas nos controles foram informadas junto a SEC. 
 
Já a Seção 404 – Management Assessment of Internal Controls  destaca a 
responsabilidade da administração no estabelecimento, manutenção e avaliação dos 
controles e procedimentos internos para emissão de relatórios financeiros, os quais 
também devem ser atestados pelos diretores. E ainda, o auditor externo da companhia 
deve emitir um relatório individual confirmando a avaliação da administração sobre a 
eficácia de tais controles e procedimentos internos. 
Umas das outras exigências da Lei SOX refere-se à criação do Comitê de Auditoria, para 
garantir uma melhor prática de governança corporativa na organização, através de 
prestação de informações mais transparentes e reais e também, garantir maior 
independência às empresas de auditoria. É a Seção 301 que estabelece as determinações 
específicas em relação à implantação e ao funcionamento do referido comitê para as 
empresas norte-americanas e estrangeiras que negociam ações no mercado americano. 
  
3.5 Lei Sarbanes-Oxley e o Comitê de auditoria no Brasil  
 
Diante das atuais necessidades da economia mundial, marcada por boas práticas de 
governança corporativa, fragmentação de controle acionário, eficiência econômica e 
transparência nas informações, verificaram-se a necessidade de criar e implantar um 
Comitê de Auditoria que auxilie o Conselho de Administração no que tange às práticas de 
controle e fiscalização das atividades de contabilidade, auditoria e finanças. 
A criação de tal comitê intensificou-se com a promulgação da SOX a qual exige a 
obrigatoriedade para as companhias abertas nacionais e estrangeiras que negociam 
American Deposity Recepts – ADRs. No caso de não existir um Comitê de Auditoria, a lei 
ressalta que o Conselho de Administração será o responsável. 
O IBGC (2003,p.2) além de destacar os aspectos referentes à composição, qualificações e 
compromissos do Comitê de Auditoria, ele afirma que: 
 
Os Conselhos de Administração devem estimular a instituição do Comitê de Auditoria para analisar 
as demonstrações financeiras, promover supervisão e a responsabilização da área financeira, 
garantir que a Diretoria desenvolva controles internos confiáveis, que a auditoria interna 
desempenhe a contento o seu papel e que os auditores independentes avaliem, por meio de sua 
própria revisão, as práticas da Diretoria e da auditoria interna. O Comitê deve ainda zelar pelo 
cumprimento do código de conduta da organização. 
 
O código do IBGC pronuncia que todos os membros do Comitê de Auditoria devem 
possuir conhecimentos de finanças e contabilidade, sendo pelo menos um com maior 
experiência na área contábil, de auditoria e de gestão financeira. Os membros do referido 
comitê devem ser independentes da administração, ou seja, eles não podem aceitar 
qualquer pagamento por serviço de consultoria, assessoria ou outro honorário por parte da 
companhia e não pode ser uma pessoa afiliada da companhia ou de alguma de suas 
subsidiárias. 
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De acordo com a legislação brasileira, o mandato do Comitê de Auditoria de uma 
companhia de capital aberto não deve ultrapassar cinco anos e deve ser feito um rodízio 
dos integrantes no qual o retorno somente pode ser feito após três anos após o término de 
seu mandato. 
A Seção 301 da SOX estabelece que o Comitê deve ser formado por no mínimo três 
membros integrantes do Conselho de Administração, os quais devem ser independentes, 
ou seja, aquele que não recebe honorário de consultoria, assessoria ou outro tipo de 
compensação, exceto por prestação de serviços no conselho, e não é pessoa afiliada 
desta, nem de suas subsidiárias. Já de acordo com Oliveira e Costa (2004, p.5), poderá 
ser membro do Comitê de Auditoria se: 
 
• não ser ou não ter sido nos últimos doze meses: diretor ou funcionário da instituição ou de suas 
ligadas; responsável técnico, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função e 
gerência; ou membro do conselho fiscal da instituição; 
• não ser cônjuge, ou parente em linha reta, em linha colateral e por afinidade até o segundo grau 
dos diretores da companhia ou de suas ligadas, dos responsáveis técnicos, do gerente, do 
supervisor ou de qualquer outro integrante, com função de gerência da equipe envolvida nos 
trabalhos de auditoria na instituição; e 
• não receber qualquer outro tipo de remuneração da instituição ou de suas ligadas que não seja 
aquela relativa a sua função de membro do comitê de auditoria ou do conselho de administração. 
 
Segundo a Lei Sarbanes-Oxley (2002) as principais atribuições do Comitê de Auditoria 
são: 
 
 contratação, supervisão e avaliação dos trabalhos executados pelos auditores externos, 
 criação de meios para receber, verificar e resolver reclamações ou denúncias contra a 
administração, referente assuntos de contabilidade, controles internos e auditoria, incluindo 
mecanismos de denúncias anônimas e confidenciais, 
  interagir os diversos profissionais participantes do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras, 
 identificar aspectos contábeis críticos e verificar a adequada aplicação dos princípios contábeis 
geralmente aceitos, 
 avaliar os controles internos e os riscos organizacionais, 
 aderir à legislação, regulamentos e códigos de ética, 
 pré-aprovação de serviços de não-auditoria executados por auditores independentes, dentre 
outras funções. 
 
Os organismos normatizadores recomendam que pelo menos um membro independente 
do Comitê tenha envolvimento adequado na revisão dos relatórios financeiros e nos 
processos e controles que dão suporte a esses relatórios, além de possuir um regimento 
interno que evidencie o seu objetivo, a sua estrutura, os processos e os requisitos 
pessoais e técnicos de seus membros, cujo regimento deve ser revisto anualmente 
mediante aprovação do Conselho de Administração. 
A SEC – Securities and Exchange Comission  permitiu que o Conselho Fiscal de 
empresas estrangeiras, como é o caso do Brasil, exerça as funções do Comitê de 
Auditoria. Podemos observar essa flexibilização no texto apresentado pela PWC (2007, 
p.7): 
 
Nos termos contidos nas normas mencionadas, as companhias brasileiras têm a opção de: (a) 
adotar um Comitê de Auditoria nos exatos termos contidos nas normas da SEC, ou (b) constituir 
e/ou utilizar comitês equivalentes para o exercício das funções do Comitê de Auditoria (board of 
auditors (or similar body)), no caso do Brasil, o Conselho Fiscal. 
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Embora em 2003 a Resolução 3.081 criada pelo BACEN concordasse com a SEC em 
permitir a “substituição” do Comitê de Auditoria pelo Conselho Fiscal, em 2004 o mesmo 
órgão revogou tal permissão através da Resolução 3.170/04. 
Embora não haja nenhuma obrigatoriedade legal na avaliação de desempenho dos 
membros do Comitê de Auditoria, é recomendado que tal prática seja adotada como forma 
de contribuir com o Conselho de Administração, já que as responsabilidades dos 
integrantes deste comitê aumentam cada vez mais. E a partir da análise do resultado da 
avaliação pelo Conselho de Administração, poderão ser tomadas as medidas necessárias 
para o aprimoramento deste comitê. 
Enfim, o Comitê de Auditoria deve exercer a função primordial na estrutura de controles 
internos da empresa em relação às demonstrações contábeis, a qual deve ser revista 
anualmente pela administração e pelos auditores independentes da empresa como parte 
das exigências da SOX. 
 
4. ANÁLISE DOS ASPECTOS RELACIONADOS A CONTROLES INTERNOS, AO 
COMITÊ DE AUDITORIA E SUA RELAÇÃO COM OS CUSTOS OCULTOS 
 
As crises financeiras envolvendo companhias americanas ocorreram, principalmente 
devido à falta de controles internos eficientes, o que possibilitou a manipulação das 
demonstrações financeiras. De acordo com a KPMG (2003, p. 3) o controle interno é: 
(...) processo efetuado pela diretoria, gerentes e por outras pessoas da empresa 
desenhada para fornecer segurança razoável com relação ao cumprimento de objetivos 
nas seguintes categorias: fidelidade dos relatórios financeiros; eficácia e eficiência das 
operações; e compliance com as leis e normas aplicáveis. 
 
Segundo ATTIE (1992, p.197) o AICPA – American Institute of Certified Public Accountant 
explica o sistema de controle interno como: 
 
O controle interno compreende o plano de organização e conjunto coordenado dos métodos e 
medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e a 
fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão à 
política traçada pela administração. 
 
Nesse sentido, é importante verificar que o conjunto de métodos e procedimentos 
adotados por uma organização tem como objetivo da administração garantir a 
segurabilidade de seu patrimônio, gerar informações contábeis verdadeiras e precisas, 
através de procedimentos padronizados que garantam a otimização dos recursos ao 
mesmo tempo em que os objetivos sejam atingidos de maneira eficiente. Observa-se de 
imediato que os custos que normalmente passam despercebidos podem ser amenizados a 
partir da implementação de controles próprios para essa finalidade. 
Os controles internos devem ser específicos para cada tipo de empresa, ou seja, eles 
devem estar adequados aos objetivos, ao porte da empresa, ao ramo de atividade em que 
atua, aos riscos que está sujeita e suas regulamentações legais. A complexidade e a 
diversidade de suas operações são alguns exemplos de fatores que devem ser 
observados ao elaborar o manual de procedimentos a ser executado, não existindo, 
portanto, um modelo padrão de controle interno. 
Segundo Peter e Machado (2003, p.25), para que haja um funcionamento adequado da 
organização de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração, a fim de se 
evitar fraudes e erros, é necessário obedecer aos princípios de controles internos os quais 
são: relação custo/benefício, qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários, 
delegação de poderes e determinação de responsabilidades, segregação de funções, 
formalização de instruções, controle sobre as transações e aderência às diretrizes e 
normas legais. 
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A elaboração e implantação de normas e procedimentos das atividades organizacionais 
são de responsabilidade do gestor direto da unidade administrativa, assim como a 
avaliação dos riscos envolvidos no processo com relação às técnicas de gerenciamento de 
risco e à utilização de instrumentos de controle interno, a fim de se proporcionar uma 
hierarquização das deficiências de controles internos. 
A deficiência nos controles internos contribui para o aumento do risco operacional, o qual 
de acordo com o BERGAMINI JR (2005, apud BANK FOR INTERNATIONAL 
SETTLEMENTS, 2004, p.157) é definido como “perda resultante de pessoas, sistemas e 
processos internos inadequados ou deficientes, ou de eventos externos”.  
A organização está sujeita a dois tipos de erros humanos: o voluntário, que pode ser 
atenuado por um código de ética abrangente e manuais de conduta detalhados;  e o 
involuntário, que pode ser minimizado por controles internos eficientes, treinamento e 
capacitação de funcionários, normas e procedimentos de trabalho detalhados, entre 
outros. Já as falhas nos sistemas devem ser monitoradas por programas de contingências 
ou planos de continuidade de negócios. Tudo isso para evitar as fraudes e os erros que 
impactam no desempenho da empresa. 
No entanto, não basta que a empresa possua diretrizes e normas de conduta, se a alta 
administração e as unidades de negócio não estão comprometidas em manter um elevado 
nível de controle interno. Para isso é necessário que seja implantada na organização uma 
forte cultura de gerenciamento de riscos e uma supervisão permanente e contínua. 
Uma forte estrutura de controle interno é capaz de trazer inúmeros benefícios para a 
organização, tais como: auxiliar em decisões operacionais, obter informações mais 
precisas, transmitir confiança aos investidores, evitar fraudes, ser diferencial competitivo 
através de operações dinâmicas dentre muitas outras. 
Diante da evolução das práticas comerciais e da inter-relação entre as entidades surgiu-se 
a necessidade de conferir se os processos das organizações são executados de maneira 
eficaz e eficiente e se as informações prestadas espelham a realidade econômica e 
financeira da empresa. Nesse contexto, surgia a auditoria interna para auxiliar a 
administração proporcionando análises, apreciações, recomendações e comentários 
acerca das atividades investigadas. 
De acordo Resolução 780, 1995 p.2, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC: 
 
A auditoria interna constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar a 
integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas, contábeis, 
financeiras e operacionais da Entidade. 
 
Percebe-se que o papel da auditoria interna não é assumir o exercício de controle, mas a 
partir de exames efetuados, recomendar medidas a fim de aprimorar o sistema de controle 
interno da organização. 
A principal função da auditoria interna consiste na avaliação do processo de gestão, tanto 
no sistema de governança corporativa como na gestão de riscos e nos procedimentos de 
aderência às normas regulatórias, apontando eventuais falhas e riscos que a organização 
está sujeita, além de sugerir correções para tais pontos. 
Para o bom desempenho da atividade de auditoria interna é necessário que os 
profissionais desta área tenham acesso irrestrito à empresa para execução dos trabalhos, 
apliquem regularmente exames aos departamentos, a fim de verificar a efetividade do 
cumprimento das suas funções de planejamento, contabilização, custódia e controle, além 
de informar aos funcionários sobre os resultados obtidos e corrigir os pontos passíveis de 
aprimoramento. 
O auditor interno, ao contrário do auditor externo, é funcionário da empresa, e dentro da 
organização ele não deve ser subordinado a nenhum departamento que ele examina e 
ainda, ele não pode exercer atividades que um dia possa examinar. Dentre as principais 
atividades a serem exercidas pelo profissional desta área são: verificar se as normas e 
procedimentos internos estão sendo seguidos, verificar a necessidade de criação de novas 
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normas ou alteração das normas vigentes, efetuar auditoria nas diversas demonstrações 
contábeis e em áreas operacionais e realizar maior volume de testes. 
Os auditores internos, no exercício de sua profissão, são regulamentados pelas regras 
estabelecidas pelos órgãos reguladores da profissão contábil. Segundo Attie, (1998, p. 
55): 
 
As normas de auditoria diferem dos procedimentos de auditoria, uma vez que eles se relacionam 
com ações a serem praticadas, conquanto as normas tratam das medidas de qualidade na 
execução destas ações e dos objetivos a serem alcançados através dos procedimentos. As normas 
dizem respeito não apenas às qualidades profissionais do auditor, mas também a sua avaliação 
pessoal pelo exame efetuado e do relatório emitido. 
 
A auditoria interna além de promover a simplificação de tarefas, servir como uma 
ferramenta de apoio aos gestores e transmitir informações aos administradores sobre o 
desenvolvimento de suas atividades, ela ainda ajuda a eliminar desperdícios. Nesse 
sentido, a auditoria tem o papel não somente de fiscalização, mas como uma estratégia de 
orientação para os gestores e os proprietários de capital. 
 
5. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 
COMITÊ DE AUDITORIA NO BRASIL E A LEI SARBANES-OXLEY  
 
As atribuições do Comitê de Auditoria definidas pelas resoluções 3081/03 e 3170/04 do 
BACEN são semelhantes às da Lei SOX, no entanto alguns detalhes se diferenciam 
conforme demonstrado a seguir: 

 

Reuniões do Comitê com o Conselho Fiscal para discussão de 
políticas, práticas e procedimentos no âmbito de sua competência 

Elaboração semestral de relatório do Comitê de Auditoria 

Em caso de erros ou fraudes o Comitê de Auditoria da organização 
deverá comunicar ao BACEN 

   Quadro 1 – Diferenças das responsabilidades do Comitê de Auditoria no Brasil e SOX 
 

A Lei Sarbanes-Oxley determina que o Comitê de Auditoria deve reunir-se pelo menos 
trimestralmente com a auditoria independente sem a presença da diretoria executiva. Tais 
reuniões podem ser uma forma de agilizar a troca de informações na companhia e entre 
os próprios integrantes do comitê. Já a legislação brasileira exige que o referido comitê se 
reúna com o Conselho Fiscal para debater questões referente políticas, práticas e 
procedimentos no âmbito de suas competências conforme mencionado anteriormente. 
A elaboração do relatório do Comitê de Auditoria, a ser preparado semestralmente, exigido 
pela legislação do BACEN deve conter no mínimo: 
 
 as atividades exercidas no âmbito de suas atribuições; 
 avaliação da eficiência dos controles internos da organização, e apontamento das 
deficiências encontradas; 
 apresentação de recomendações à diretoria , com ênfase naquelas não acatadas e 
correspondentes justificativas; 
 avaliação das atividades das auditorias interna e externa, inclusive quanto à verificação 
de cumprimentos legais e normas aplicáveis à instituição, além dos regulamentos e 
códigos internos, e apresentação das falhas detectadas; 
 avaliação da qualidade das demonstrações contábeis apresentadas no período, 
principalmente quanto ao cumprimentos de dispositivos legais, normas contábeis adotadas 
no Brasil e normas editadas pelo BACEN, com evidenciação das deficiências detectadas. 
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Tal relatório deve ficar à disposição do Conselho de Administração e do BACEN pelo 
prazo mínimo de 5 anos a partir da data de sua publicação e o resumo deste relatório deve 
ser publicado juntamente com as demonstrações contábeis semestrais, evidenciando as 
principais informações. 
No Brasil, é exigido que o Comitê de Auditoria comunique formalmente ao Banco Central 
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis da identificação, a existência ou evidências de 
fraudes ou erros decorrentes de inobservância de normas legais e regulamentares, que 
coloquem em risco a continuidade da instituição, fraudes de qualquer valor cometida pela 
administração da organização ou fraudes relevantes cometidas por funcionários ou 
terceiros e erros que resultem em incorreções relevantes nas demonstrações contábeis da 
organização. E a comunicação entre o comitê, auditores externos e internos e Conselho 
de Administração deve ser imediata a partir da identificação dos fatos citados. 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O desafio das organizações, enquanto instituições de fomento a produção e a riqueza, 
com conseqüente distribuição de renda, esta implicitamente no tema do presente trabalho 
o qual foi desenvolvido com base na literatura disponível e nos instrumentos normativos 
relacionados à governança corporativa e à atuação do comitê de auditoria, como forma de 
minimização de riscos e, consequentemente, dos custos ocultos relacionados. 
Ao discutir a relevância do Comitê de Auditoria atribuída pelas organizações nos últimos 
tempos, e considerar este órgão como exemplo de boa prática de mercado, desenha-se 
um novo modelo que exigirá uma mudança não apenas estrutural dos aspectos 
econômicos e financeiros, em grande volume, uma mudança de postura dos gestores e 
seus relacionamentos. Assim, a obrigatoriedade de criação do referido Comitê 
determinada sob a égide da Lei Sarbanes-Oxley  promulgada, tem como objetivo a 
recuperação da credibilidade do mercado de capitais, devido aos grandes escândalos 
financeiros ocorridos nas últimas décadas, pelo que estabelece a incumbência deste órgão 
da companhia de prestar informações mais confiáveis e transparentes, servindo de 
subsídio ao Conselho de Administração nas atividades de controle e supervisão. 
Devido à necessidade de inserção de organizações nacionais no mercado internacional as 
normas brasileiras já existentes foram alteradas ou novas regulamentações foram criadas 
exigindo a obrigatoriedade, para algumas instituições, de implantar os referidos comitês. 
Diante das várias atribuições direcionadas ao Comitê de Auditoria foi possível observar 
que a Lei SOX e a legislação brasileira muito se assemelham. No entanto, a legislação 
criada pelo BACEN parece ser mais exigente, pois além de todas as atribuições citadas 
pela SOX ela ainda determina que o Comitê se reúna com o Conselho Fiscal da 
organização, publique semestralmente o resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e 
que caso ocorram erros ou fraudes estes devem ser comunicados ao Banco Central. 
Contudo, é perceptível o fato que, para alcançar um elevado nível de governança 
corporativa, não basta somente a empresa implantar o Comitê de Auditoria, mas 
paralelamente são necessários controles internos eficazes, como é exigido pela lei norte-
americana, que garantam maior exatidão, confiabilidade e transparência nas informações 
prestadas e nos atos da administração. 
A adoção de vários mecanismos para obtenção das boas práticas de governança 
corporativa, a fim de se alcançar níveis cada vez mais elevados em seus preceitos, 
contribui não somente para o crescimento da organização em si, mas, sobretudo, permite 
um substancial aprimoramento no seu relacionamento acionista, colaboradores, clientes, 
fornecedores e toda sociedade integrante do seu ambiente interno e externo. Esta forma 
de relacionar apresenta ainda uma resposta positiva considerável, ou seja, a minimização 
de custos relacionados aos riscos inerentes à falta de controles e mecanismos apropriados 
para esta finalidade. 
Desta forma, e observando o objetivo deste estudo, portanto, comparar as principais 
responsabilidades e atribuições Comitê de Auditoria em relação às exigências da 
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legislação brasileira e da Lei Sarbanes-Oxley, verificando a relevância do controle interno 
nas boas práticas de governança corporativa, é possível inferir que se trata de uma 
normatização atrelada ao contexto tecnológico atual e responde parcialmente aos 
interesses maiores dos principais usuários e daqueles que buscam informações 
econômicas das organizações. O efetivo controle interno representa uma ferramenta a 
mais para a promoção da transparência e da evolução das práticas adequadas de gestão. 
Assim o estabelecido no texto da Lei Sarbanes-Oxley permite, pela indicação da 
constituição dos comitês, o estabelecimento de uma cultura de responsabilidade mútua, 
que por aumentar a responsabilidade dos membros fiscalizadores e colaboradores do 
processo na governança corporativa, eleva a qualidade da informação reduz a 
possibilidade de erros e fraudes nas suas demonstrações contábeis. 
Enfim, a adoção de vários meios de se obter boas práticas de governança corporativa 
contribui não somente para o crescimento da organização, mas, também, para o bom 
relacionamento com os seus acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores e a 
sociedade como um todo e, ainda, para minimização de custos relacionados aos riscos 
inerentes à falta de controles e mecanismos apropriados para esta finalidade. 
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