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Empresas ganham credibilidade ao se adaptarem à Lei Sarbanes-Oxley 
 
Investidores reagem com desconfiança a qualquer aventura financeira, mas ter rentabilidade 
estável para o dinheiro investido em ações de uma megacorporação é uma tranquilidade. 
Nesse contexto, as empresas que investem em capital aberto devem estar atentas a qualquer 
possibilidade de fraude, que possa comprometer sua contabilidade e trazer prejuízos muitas 
vezes irreversíveis. Segundo advogados, o controle interno de uma empresa pode ser 
garantido por meio da Lei Sarbanes - Oxley, mais conhecida como Sox.  
 
A lei, aprovada em 2002, teve total apoio do governo americano e de investidores. Criada 
pelos senadores americanos Michael Oxley e Paul Sarbanes, é uma legislação abrangente que 
estabelece rígidos padrões para companhias públicas americanas e companhias de capital 
aberto.  
 
Para acabar com fraudes contábeis, a lei tem 11 títulos, ou seções, voltados principalmente 
para a responsabilidade penal da diretoria. "As regras são propostas pela Securities and 
Exchange Commision (SEC), instituição equivalente à Comissão de Valores Mobiliários, que faz 
com que as empresas implementem novas regras e, assim, estejam em consonância com a 
lei", afirma a advogada Patrícia Peck, do escritório Patrícia Peck Pinheiro Advogados, em São 
Paulo.  
 
Segundo a advogada, depois dos prejuízos causados pelas americanas Worldcom e Enron, 
muitas empresas buscam evitar fraudes em seus balanços por meio dessa lei. "Imaginem a 
situação: durante anos a fio você investiu nas ações de uma megacorporção. Um belo dia você 
está assistindo ao noticiário e vê a seguinte notícia: "Acaba de ser descoberta uma fraude na 
empresa Fulano Beltrano S/A. Durante muito tempo sua contabilidade estava sendo forjada. O 
prejuízo é de alguns bilhões de dólares", conta Patrícia Peck em uma tentativa de mostrar o 
quanto aqueles que investiram nessas empresas tiveram de arcar com problemas financeiros 
na época.  
 
Além de aumentar a confiança do investidor, a sustentabilidade das organizações não encontra 
barreiras para se tornar estável. Para isso, a advogada alerta para a necessidade de se realizar 
um trabalho de gestão de risco, inclusive eletrônico. "É preciso atuar em três níveis: 
tecnologia, processo e pessoas. E é justamente o item "Pessoas", que são os executivos e 
funcionários da empresa, que tem requerido maior cuidado e atenção", destaca.  
 
A advogada cita exemplo rápido de um cenário que mostra uma infração À Sarbanes-Oxley. É 
o caso de decisões da empresa serem tomadas por e-mail, e estas não serem bem guardadas. 
"Após seis ou 12 meses, precisa ser verificada se uma decisão tomada tinha legitimidade para 
tanto, com e-mails trocados entre o presidente da empresa, o jurídico, o financeiro, e os 
mesmos já foram apagados.  
 
Isso porque muitas empresas na área de TI não fazem um trabalho de arquitetura legal da 
informação, que é mapear o fluxo das informações eletrônicas sob o aspecto jurídico e técnico 
e determinar o que guardar e por quanto tempo guardar. Sarbanes exige a guarda por 
períodos de cinco a sete anos", exemplifica.  
 
A advogada explica também que, para estar em conformidade com a Lei Sox, uma empresa 
precisa atender algumas exigências. Entre elas estão a demonstração de boas práticas 
corporativas, procedimentos efetivos de governança corporativa, aplicação de penalidades com 
imposição civil e criminal internacional e o estabelecimento de controles internos. "É 
fundamental haver punição dos infratores, dentro de um modelo que reflita claramente "causa-
conseqüência" e responsabilidades. É este o ponto em que se encontra a maior parte das 
empresas em nível mundial, no de execução de políticas e normas de conduta, como um 
código de ética que precisa ser atualizado". 
 



Outro exemplo em que a lei acaba sendo infringida, citado pela advogada, tem a ver com o 
mau uso de informações sobre a empresa por meio do Orkut. "Se um executivo de alto escalão 
coloca informações confidenciais da empresa em uma comunidade do Orkut ou em um blog, 
por estar na Internet está público, e dependendo dessas informações comete infração à 
Sarbanes-Oxley. A lei exige que informações que gerem impacto financeiro sejam, primeiro, 
passadas à SEC e aos acionistas e, depois, publicadas para o mercado", alerta Patrícia Pack, 
entendendo que um trabalho de conscientização e educação de executivos e funcionários, por 
meio de workshops, poderia evitar situações de risco para a empresa.  
 
Entre as seções da lei, a 302, que trata da responsabilidade pessoal dos diretores executivos e 
diretores financeiros, e a 404, voltada para a avaliação anual dos controles e procedimentos 
internos para fins de emissão de relatório financeiro, são as mais discutidas dentro da 
legislação. A advogada explica: "A SOX é conhecida também como a Lei da Responsabilidade 
Fiscal, e, segundo a seção 302, em caso de violação, os diretores, auditores e consultores de 
empresas estarão sujeitos às penas dessa Lei, que vão de dez a 20 anos de prisão e multa de 
até US$ 5 milhões. A seção 404 determina, além da avaliação anual, auditoria independente e 
emissão do mesmo relatório apartado do relatório descrito em linhas pretéritas". 
 
Noções de administração e economia 
 
De acordo com o advogado Daniel Alves Ferreira, do escritório paulista Mesquita Pereira 
Marcelino Almeida Esteves Advogados, a lei tem aperfeiçoado os mecanismos de controle de 
empresas. Para ele, o advogado que tem interesse em trabalhar para uma empresa fazendo 
uso da Lei Sox precisa ser bem qualificado para atender seu cliente com eficiência 
 
Daniel Ferreira mostra a importância de uma empresa ter um profissional com noção das 
regras do mercado de capitais, normas de contabilidade e diretrizes da Comissão de Valores 
Mobiliários: "O maior diferencial do advogado hoje em dia é agregar à sua formação noções de 
economia e de administração, permitindo maior adaptação às novas exigências do mercado de 
trabalho. Nesse sentido, as novas rotinas não são impostas, exclusivamente pela Sox, mas 
também, pelas regras das Auditorias Externas das companhias abertas já levaram esses 
profissionais a uma adaptação profunda", afirma.  
 
Assim como Patrícia Peck, Daniel acredita que a maior vantagem dessa lei está na 
transparência, nas demonstrações financeiras e contábeis, o que acarreta maior credibilidade 
dos acionistas.  
 
Ele explica que toda a demanda judicial, por exemplo, envolve risco de desembolso financeiro, 
e a empresa de capital aberto que pretende ter eficazes práticas de governança corporativa 
deve efetivar em seus balanços, todos os lançamentos contábeis que reflitam essa realidade. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo 28 fev. 2007. Direito & Justiça, p.B6. 


