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RESUMO 
 

 
Este estudo tem como objetivo mensurar o impacto que Operação Lava Jato causou 
nos relatórios da auditoria independente das demonstrações financeiras da Petrobras, 
nos exercícios 2013, 2014, 2015 e 2016. A operação lava jato se deu início em 2009, 
investigando Postos de Combustíveis e Lava Jatos, que movimentavam recursos 
ilícitos, ligados a organizações criminosas inicialmente investigadas. A operação é 
considerada a maior investigação de lavagem de dinheiro e corrupção que já ocorreu 
no Brasil. A auditoria tem como objetivo principal aumentar o grau de confiança das 
demonstrações contábeis aos usuários. Nesse sentido o estudo irá demonstrar como 
foram as opiniões dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da 
Petrobras, comparando os relatórios de antes e após a operação. As comparações 
demonstram que, no ano anterior a divulgação pública das investigações, não houve 
ressalva e também não foram destacados os efeitos da lava jato. Já em 2014 com a 
divulgação das investigações, os auditores independentes atrasaram a divulgação dos 
relatórios de auditoria e nos anos de 2015 e 2016 os relatórios foram divulgados dentro 
do prazo e foi enfatizado os efeitos das investigações. 
 

 
 
 
Palavras Chaves: Auditoria; Petrobras; Operação Lava Jato. 
 
 
 
 
 
 
  



ABSTRACT 
 
 

This study aims to measure the impact that Operation Lava Jet caused in the 
independent audit reports of Petrobras' financial statements for the years 2013, 2014, 
2015 and 2016. The Lava jet operation began in 2009, investigating Fuel Stations and 
Lava Jets, which handled illicit resources, linked to criminal organizations initially 
investigated. The operation is considered the largest investigation of money laundering 
and corruption that has ever occurred in Brazil. The main purpose of the audit is to 
increase the degree of confidence of the financial statements to the users. In this sense, 
the study will demonstrate how the independent auditors 'opinions on Petrobras' 
financial statements were compared, comparing the reports before and after the 
operation. The comparisons show that, in the year prior to the public disclosure of the 
investigations, there was no reservation and the effects of jet lag were not highlighted 
either. Already in 2014 with the disclosure of the investigations, the independent auditors 
delayed the disclosure of audit reports and in the years 2015 and 2016 the reports were 
released on time and the effects of the investigations were emphasized. 
 
 
 
 
 

Keywords: Audit; Petrobras; Operation Lava Jet. 
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1.INTRODUÇÃO 
 

 

O auditor independente tem como objetivo opinar sobre as demonstrações financeiras 

das empresas, concluindo se estas estão de acordo com as normas contábeis e se elas 

apresentam a real situação financeira e patrimonial da Sociedade. Após a aplicação de 

testes observando a relevância de cada conta contábil, o auditor elabora um relatório 

contendo sua opinião sobre a posição financeira e patrimonial da empresa. 

 

Iniciada em março de 2014, a Lava Jato é uma operação da Polícia Federal em conjunto 

com a justiça de Curitiba, que busca apurar um esquema de corrupção que foi 

implantado na Petrobras. A Polícia Federal suspeita que esse esquema tenha 

movimentando mais de 10 bilhões de reais. 

 

Conforme o portal a Folha de São Paulo1 a operação “começou investigando uma rede 

de doleiros que atuavam em vários Estados e descobriu a existência de um vasto 

esquema de corrupção na Petrobras, envolvendo políticos de vários partidos e as 

maiores empreiteiras do país”.  

 

Diante deste contexto, este estudo tem como objetivo mensurar o impacto da Operação 

Lava Jato sobre os relatórios de auditorias independentes, nas demonstrações da 

Petrobras. 

 

 

1.1 Justificativa 

 

 

Este trabalho visa esclarecer como foram, na visão do presente estudo e fundamentado 

nas Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas de Auditoria, as opiniões dos 

auditores independentes a respeito das demonstrações financeiras da Petrobras nos 

anos que antecedem e no momento atual.  

 

                                                 
1 Disponível em: http://arte.folha.uol.com.br/poder/operacao-lava-jato/#capitulo1 
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1.2 Problema 

 

 

Como foram as opiniões dos auditores independentes a respeito das demonstrações 

financeiras da Petrobras, antes e no momento atual em que ainda se discute Operação 

Lava Jato? 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral  

 

 

Mensurar o impacto que Operação Lava Jato causou nos relatórios da auditoria 

independente das demonstrações financeiras da Petrobras, nos exercícios 2013, 2014, 

2015 e 2016. 

 

 

1.1.2  Objetivos Específicos   

 

 

Contribuir com a pesquisa cientifica, apontando quais foram os impactos da 

investigação sobre os relatórios de auditora e bases contábeis para tais decisões. 

 

1.2 Metodologia  

 

De acordo com Gil (2008), os métodos que proporcionam as bases logicas da 

investigação são: dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo, dialético e fenômeno lógico. 

Este trabalho foi desenvolvido pelo método indutivo, pois foi realizada a comparação e 

os impactos que a operação lava jato, causou nos relatórios de auditoria das 

demonstrações financeiras da Petrobras, nos anos de 2013 a 2016.  
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Para Gil (2008, p.10), o método indutivo: 

 

Parte-se da observação de fatos ou fenômenos cujas causas se deseja 
conhecer. A seguir, procura-se compará-los com a finalidade de descobrir as 
relações existentes entre eles. Por fim, procede-se à generalização, com base 
na relação verificada entre os fatos ou fenômenos.  

 

 
Conforme Gil (2008), os métodos experimental, observacional, comparativo, estático, 

clinico e monográfico, são os que indicam os meios técnicos de investigação. Os 

métodos utilizados neste trabalho foram, o comparativo e o monográfico. 

 

De acordo com Gil, método comparativo (2008, p.16) é: 

 

O método comparativo procede pela investigação de indivíduos, classes, 
fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades entre 
eles. Sua ampla utilização nas ciências sociais deve-se ao fato de possibilitar 
o estudo comparativo de grandes grupamentos sociais, separados pelo espaço 
e pelo tempo. Assim é que podem ser realizados estudos comparando 
diferentes culturas ou sistemas políticos. Podem também ser efetivadas 
pesquisas envolvendo padrões de comportamento familiar ou religioso de 
épocas diferentes. 

 

 
O método monográfico, conforme Gil (2008, p.18) é: 

 

O método monográfico parte do princípio de que o estudo de um caso em 
profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros ou mesmo 
de todos os casos semelhantes. Esses casos podem ser indivíduos, 
instituições, grupos, comunidades etc. 

 

Dentre os níveis de pesquisa, Gil (2008) destaca as pesquisas exploratórias, descritiva 

e explicativa. Dentre elas, a que mais se enquadra a esse trabalho é a exploratória, 

conforme destacado por Gil (2008, p.27): 

 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 
De todos os tipos de pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no 
planejamento. Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e 
documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. Procedimentos 
de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de dados não são 
costumeiramente aplicados nestas pesquisas. Pesquisas exploratórias são 
desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 
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acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente 
quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular 
hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

 
Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas e por meio de estudo 

de caso das demonstrações financeiras da Petrobras, dos exercícios de 2013 a 2016, 

ou seja, antes e após a operação lava jato. O principal objetivo é demonstrar os 

impactos causados pela operação lava jato, nos relatórios da auditoria independente 

dos respectivos anos. 
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2. Auditoria das demonstrações financeiras  

 

2.1 Conceito  

 

De acordo com Crepaldi (2007, p. 3), “ a auditoria das demonstrações contábeis 

constitui conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer 

sobre sua adequação, consoante os Princípios Fundamentais de Contabilidade e 

pertinente à legislação específica”.  

 

Crepaldi (2007, p. 3), destaca ainda que “a auditoria consiste em controlar as áreas 

chaves nas empresas a fim de evitar situações que propiciem fraudes, desfalques e 

subornos, através de testes regulares nos controles internos específicos de cada 

organização”.  

 

A auditoria iniciou com a limitação de validação das demonstrações financeiras, com o 

intuito de verificar se essas eram consistentes, (Lopes de Sá 2002). 

 

A palavra auditoria, é de origem latina e vem do termo audire, os ingleses a utilizaram 

para marcar a evolução da contabilidade para a revisão (auditing), no entanto, hoje o 

seu significado é de maior amplitude, (Lopes de Sá 2002). 

 

Conforme o Portal de contabilidade2, 

 

Uma auditoria é uma revisão das demonstrações financeiras, sistema 

financeiro, registros, transações e operações de uma entidade ou de um 

projeto, efetuada por contadores, com a finalidade de assegurar a fidelidade 

dos registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e 

outros relatórios da administração. 

 

                                                 
2 Disponível em: http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/auditoria.htm  
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Ainda de acordo com o portal de contabilidade3 “A auditoria também identifica 

deficiências no sistema de controle interno e no sistema financeiro e apresenta 

recomendações para melhorá-los”. 

 

A auditoria é uma ferramenta contábil que tem como objetivo a validação dos registros 

das demonstrações contábeis e quaisquer outros itens contábeis e tem por finalidade 

demonstrar uma opinião sobre a posição patrimonial da entidade pública ou privada, 

sejam de fatos já ocorridos ou que estejam por ocorrer, (Lopes de Sá 2002). 

 

2.2 Objeto  

 

A auditoria tem como objeto um conjunto de elementos patrimoniais, do qual são 

analisados dados contábeis e fatos que comprovem a origem e o registro dos mesmos. 

A auditoria pode-se basear em informações de terceiros, como informações bancárias 

e de fornecedores por exemplo, para comprovar que os registros contábeis são 

legítimos ou não e poder gerar uma opinião sobre os dados contidos nas 

demonstrações financeiras, (Crepaldi 2007). 

 

Segundo Lopes de Sá (2002, p. 27), são objetos de tarefas de auditoria:  

 

1º comprovação de exatidão dos fatos patrimoniais, pelo registo; 

2º comprovação da propriedade na identificação dos mesmos fatos em face da 

dinâmica patrimonial; 

3ºcomprovação do tempo e do valor como medidas dos mesmos fatos em face 

da dinâmica patrimonial; 

4º interpretação e crítica dos exames a que se procedeu; 

5º orientação para o governo do patrimônio; 

6º proteção contra fraudes; 

7º Pesquisas patrimoniais sobre fatos ocorridos; 

8º previsão de fatos patrimoniais; 

9º exame da eficácia; 

10º exame da eficiência; 

11º exame dos riscos patrimoniais; 

12º exame da capacidade de equilíbrio da empresa; 

                                                 
3 Disponível em: http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/auditoria.htm 
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13º exames da capacidade de produtividade; 

14º exames da capacidade da elasticidade; 

15º exames da economicidade ou da capacidade de sobrevivência; 

16º exames da capacidade de pagamento; 

17º exames da capacidade de obtenção de resultados; 

18º orientação e opinião sobre os exames; 

 

2.3 Objetivo 

 

Franco e Marra (2007, p. 31 apud Maluche, 2011, p. 1), destacam que a confirmação 

dos registros contábeis e consequentemente a validação das demonstrações 

financeiras, constituem o objetivo principal da auditoria. 

 

Conforme As Normas Brasileiras de Contabilidade de Auditoria Independente (NBC TA) 

200: 

O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações 
contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de 
uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma 
estrutura de relatório financeiro aplicável. No caso da maioria das estruturas 
conceituais para fins gerais, essa opinião expressa se as demonstrações 
contábeis estão apresentadas adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. A auditoria 
conduzida em conformidade com as normas de auditoria e exigências éticas 
relevantes capacita o auditor a formar essa opinião. 

 

A NBC TA 240 cita que os objetivos do auditor são:  

 

(a) identificar e avaliar os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis decorrente de fraude; 

(b) obter evidências de auditoria suficientes e apropriadas sobre os riscos 
identificados de distorção relevante decorrente de fraude, por meio da definição 
e implantação de respostas apropriadas; e 

(c) responder adequadamente face à fraude ou à suspeita de fraudes 
identificada durante a auditoria. 
    

 
2.4 Normas que regulamentam a auditoria  

 

As Normas Brasileiras de Contabilidade de Auditoria Independente – (NBC TA), 

contempla os passos que o auditor deve seguir na auditoria, identificando os riscos de 
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distorção relevante, consiga obter evidências suficientes para chegar à conclusão de 

que existem distorções relevantes e chegue em uma opinião final sobre as 

demonstrações financeiras, (NBCs TA 200).  

 

Em 2016 foram divulgadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)4, seis novas 

normas, que são elas: 

 

 NBC TA 260 (R2) – Comunicação com os Responsáveis pela Governança; 

 NBC TA 570 – Continuidade Operacional; 

 NBC TA 700 – Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor 

Independente sobre as Demonstrações Contábeis; 

 NBC TA 701 – Comunicação dos Principais Assuntos de Auditoria no Relatório 

do Auditor Independente (PAA); 

 NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente; 

 NBC TA 706 – Parágrafos de Ênfase e Parágrafos de Outros Assuntos no 

Relatório do Auditor Independente. 

 

Conforme o CFC as normas citadas acima, compõem um conjunto que determina as 

regras no “chamado de Novo relatório do Auditor Independente (NRA) ”. 

 

Conforme informativo da Grant Thornton5, Novo relatório do auditor, a estrutura do novo 

relatório é a seguinte: 

 

Principais Modificações 

1. Opinião vem no início do relatório 

Entre outras, essa é, esteticamente, a mudança mais radical; a opinião que 
sempre foi apresentada no final do relatório, em uma estrutura que sempre nos 
pareceu muito racional, já que a opinião sempre foi tratada como uma 
conclusão e, conclusão, se coloca no final, ou colocava-se. 

O texto da opinião é uma mescla do início do relatório anterior e o antigo 
parágrafo da opinião. Descreve as demonstrações que foram examinadas e 
em seguida a opinião dos auditores. 

2. Ressalva, opinião adversa ou abstenção de opinião 

                                                 
4 Disponível em: http://cfc.org.br/noticias/normas-do-novo-relatorio-do-auditor-independente-sao-
publicadas-pelo-cfc/ 
 
5 Disponível em: http://www.grantthornton.com.br/insights/articles-and-publications/novo-relatorio-do-
auditor/ 
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O parágrafo sobre essas circunstâncias será o 2º. Parágrafo, logo após a 
opinião. 

3. Principais assuntos de auditoria 

Essa é outra grande mudança, mas somente será exigida para as empresas 
listadas em Bolsa de Valores, podendo ser adotada para outras sociedades, 
opcionalmente. Por ser um tema integralmente novo em relação ao relatório 
dos auditores, foi necessária a emissão de uma norma específica sobre isso, 
que é a NBC TA 701. Segundo essa norma: 

“O auditor deve descrever cada um dos principais assuntos de auditoria, 
utilizando um subtítulo adequado para cada um deles, em seção separada do 
relatório, sob o título de Principais assuntos de auditoria. ” 

“O texto de introdução dessa seção do relatório deve afirmar que: os principais 
assuntos de auditoria são aqueles que, segundo o julgamento profissional do 
auditor, foram os mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis 
do período corrente. ” 

4. Outras informações que acompanham as DF 

Via de regra, no Brasil, as informações adicionais contidas no conjunto de 
demonstrações contábeis estão contidas no Relatório da Administração, mas 
podem incluir outras informações além dessa. Atualmente, o auditor tem a 
obrigação de ler estes documentos e verificar se não há nenhuma 
inconsistência de dados em relação ao conteúdo do conjunto das 
demonstrações contábeis sobre a qual emite sua opinião. No novo formato, o 
auditor não emitirá opinião sobre estas Outras Informações, no entanto deverá 
revelar no seu relatório, que estas informações são de responsabilidade da 
Administração da Companhia, mas deverá incluir no seu relatório o seguinte 
texto: 

“Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da 
administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. ” 

5. Parágrafo sobre responsabilidade da administração 

Neste parágrafo a administração, além das declarações já contidas no modelo 
atual de relatório, deverá, também, declarar que é ela responsável pela 
avaliação da continuidade operacional da Companhia pelo e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis. 

6. Parágrafo sobre a responsabilidade dos auditores 

 Neste parágrafo, além das declarações já contidas no modelo atual de 
relatório, os auditores afirmarão que “segurança razoável é um alto nível de 
segurança”; essa expressão que pode parecer pouco importante dá um peso 
maior ao termo “razoável. ” Além disso, esse parágrafo é bem mais detalhado 
do que o modelo atual. 

Outro ponto importante é que o auditor conclui sobre a adequação do uso pela 
administração, da base contábil da continuidade – o auditor não opina sobre a 
continuidade, que continua sendo uma responsabilidade da Administração, 
mas diz que concorda com a avaliação da Administração sobre esse assunto. 

No caso de empresas não listadas, a norma prevê a possibilidade de que as 
informações sobre a responsabilidade dos auditores (que é um texto mais 
detalhado) possa ser suprimida do relatório e apresentada no site da Cia. 

Principais comentários 
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É difícil avaliar qual a repercussão dessas modificações para os diversos 
agentes do mercado aqui no Brasil, são, no entanto, modificações profundas. 
Sairemos de um modelo que em condições normais ocupa pouco mais de uma 
página de relatório, para uma versão que terá no mínimo três páginas em uma 
empresa não listada, podendo ser acrescido de outras páginas, no caso de 
empresas listadas. 

Outro dado de extrema importância diz respeito à inclusão do tópico “Principais 
assuntos de auditoria”, nas empresas listadas. Neste caso, o auditor precisará 
discutir com os órgãos de governança e com a administração da Companhia, 
que inclui todos os seus órgãos (diretoria, conselho de administração, comitê 
de auditoria etc.), já que diz respeito à revelação de assuntos que podem 
causar resistência por parte de integrantes desses órgãos. A norma abre 
pequenas exceções considerando a possibilidade de exclusão de assuntos que 
tenham restrição legal de divulgação ou que possam ser estratégicos para a 
administração, mas isso não pode ser adotado como regra pelas Companhias 
e pelos auditores. Nestas circunstâncias, o auditor deverá preparar com muita 
antecedência a minuta do seu relatório e iniciar as conversações, 
preferencialmente por ocasião dos trabalhos relativos ao terceiro trimestre do 
ano. 

É Importante mencionar, que referidas alterações não significam uma alteração 
às normas ou escopo de uma  auditoria, não existindo procedimentos 
adicionais de auditoria nas referidas alterações, mas uma maior transparência 
do resultado dos trabalhos que o auditor executa e quais foram as principais 
áreas de riscos e de importância em seu trabalho, que anteriormente ficavam 
restritas a discussões internas e que agora ganham uma maior visibilidade e 
transparência com as normas ora sendo emitidas. 

 

Dentre as normas citadas acima, vale destacar a NBC TA 701, que trata dos Principais 

Assuntos de Auditoria (PAA). De acordo com a norma, os PAAs “trata da 

responsabilidade do auditor de comunicar os principais assuntos de auditoria em seu 

relatório sobre as demonstrações contábeis. ”  

 

Ainda de acordo com a NBC TA 701, os PAAs “visa abordar o julgamento exercido pelo 

auditor sobre o que comunicar em seu relatório e também a forma e o conteúdo de tal 

comunicação. ” 

 

2.5 Responsabilidade do auditor 

 

A NBC TA 240, determina a responsabilidade do Auditor em relação a fraude, no 

contexto da Auditoria das Demonstrações Contábeis. O auditor que executa trabalhos 

conforme as normas, deve obter uma segurança mínima das demonstrações 

financeiras, concluindo que, em um modo não existem variações relevantes, resultantes 

de fraudes ou erros, (NBC TA 240). 

 

 



20 
 

A NBC TA 240 ainda cita que: 

 

Os efeitos potenciais das limitações inerentes são particularmente 
significativas no caso da distorção resultar de fraude. O risco de não ser 
detectada uma distorção relevante decorrente de fraude é mais alto do que o 
risco de não ser detectada uma fraude decorrente de erro. Isso porque a fraude 
pode envolver esquemas sofisticados e cuidadosamente organizados, 
destinados a ocultá-la, tais como falsificação, omissão deliberada no registro 
de operações ou prestação intencional de falsas representações ao auditor. 
Tais tentativas de ocultação podem ser ainda mais difíceis de detectar quando 
associadas a um conluio. O conluio pode levar o auditor a acreditar que a 
evidência é persuasiva, quando, na verdade, ela é falsa. A capacidade do 
auditor de detectar uma fraude depende de fatores como a habilidade do 
perpetrador, a frequência e a extensão da manipulação, o grau de conluio, a 
dimensão relativa dos valores individuais manipulados e a posição dos 
indivíduos envolvidos. Embora o auditor possa ser capaz de identificar 
oportunidades potenciais de perpetração de fraude, é difícil para ele determinar 
se as distorções em áreas de julgamento como estimativas contábeis foram 
causadas por fraude ou erro. 

 

 

Conforme a NBC TA 720, ao analisar as demonstrações financeiras, se for constatado 

pelo auditor alguma divergência relevante, o mesmo deve concluir se é necessário a 

retificação das demonstrações financeiras. Caso seja necessário realizar as devidas 

modificações, o auditor deve comunicar a administração, se a mesma se recusar a 

efetuar as correções, o auditor deve informar aos responsáveis pela governança e 

tomar as providências devidas para o caso. 
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3. Operação Lava Jato  

 

3.1 Início da Operação  

 

Pode se dizer que a crise na Petrobras teve início pela investigação da compra da 

refinaria de Pasadena, que fica localizada no Texas, nos Estados Unidos da América 

(EUA).  

 

De acordo com o Portal Folha Política6, no artigo, Entenda a Compra da Refinaria de 

Pasadena pela Petrobras, “em 2006, a Petrobras pagou US$ 360 milhões por 50% da 

refinaria (US$ 190 milhões pelos papéis e US$ 170 milhões pelo petróleo que estava 

em Pasadena). O valor é muito superior ao pago um ano antes pela belga Astra Oil pela 

refinaria inteira: US$ 42,5 milhões. 

 

Ainda conforme o Portal Folha Política:  

 

A Petrobras teria desembolsado um valor muito alto pela usina, o que originou 
investigações no Brasil de evasão de divisas e de superfaturamento. A 
empresa belga Astra Oil pagou US$ 42,5 milhões por toda a refinaria em 2005 
e, um ano depois, a estatal brasileira gastou US$ 360 milhões para ter apenas 
50% das ações (US$ 190 milhões pelos papéis e US$ 170 milhões pelo 
petróleo que estava em Pasadena). 
 

 

Conforme mencionado pelo Portal Folha Politica UOL, o processo que investiga a 

compra de Pasadena, está tramitando no TCU, no estado do Rio de Janeiro. 

 

Após o escândalo de Pasadena, deram se início as investigações da Operação Lava 

jato, que conforme mencionado pelo Ministério Público Federal (MPF), o nome “Lava 

Jato”, se deu a uma operação, que teve início 2009, investigando Postos de 

Combustíveis e Lava Jatos, que movimentavam recursos ilícitos, ligados a 

organizações criminosas inicialmente investigadas. A operação lava jato é considerada 

a maior investigação de lavagem de dinheiro e corrupção que já ocorreu no Brasil.  

 

 

                                                 
6 Disponível em: https://folhapolitica.jusbrasil.com.br/noticias/114414697/entenda-a-compra-da-
refinaria-de-pasadena-pela-petrobras 
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3.2 Objetivo  

 

De acordo com o MPF, a estimativa é que os recursos desviados estejam na casa dos 

Bilhões. Em março de 2014, a Justiça Federal de Curitiba, identificou quatro 

organizações criminosas, controladas por doleiros e que operavam no mercado ilegal 

de câmbio. No decorrer das investigações, o MPF chegou a provas de um enorme 

sistema de desvios de dinheiro envolvendo a Petrobras. Nesse sistema, que tem a 

duração de pelo menos 10 anos, empreiteiras conceituadas no Brasil, dominavam um 

cartel, que pagavam propinas para executivos, agentes públicos e partidos políticos. As 

propinas variavam entre 1% a 5% dos valores totais dos contratos superfaturados. Para 

distribuir a propina, as empreiteiras utilizavam operadores financeiros, como por 

exemplo, doleiros. (MPF Entenda o caso — Caso Lava Jato) 

 

3.3 Investigados na Operação Lava Jato 

 

De acordo com a nota explicativa nº 3 das demonstrações financeiras da Petrobras de 

2014, p. 13, ao decorrer de 2014, o MPF focou suas investigações em problemas que 

envolviam fornecedores e empreiteiras e chegaram a um sistema organizado de 

pagamentos indevidos, que era formado também por várias pessoas, incluindo ex-

funcionários da estatal. Conforme informações da Petrobras, o conluio era formado, por 

27 empresas, que no período de 2004 a 2012, formaram um cartel, para se 

beneficiarem de contratos com a estatal, incluindo gastos excessivos nos contratos e 

fazendo com que esses gastos fossem utilizados para realizar pagamentos indevidos 

a diversos agentes, como partidos políticos, políticos, empreiteiras, fornecedores, ex. 

empregados e diversos outros agentes que geriam os pagamentos indevidos.   

 

A nota explicativa nº 3 das demonstrações financeiras de 2014 ainda cita que: 

 

Quando a Companhia divulgou suas demonstrações contábeis anuais de 2013, 
em 27 de fevereiro de 2014, quando divulgou seu Formulário de Referência em 
maio de 2014 e quando divulgou suas demonstrações contábeis intermediárias 
do segundo trimestre de 2014, em 8 de agosto de 2014, não havia evidências 
disponíveis sobre as investigações da “Operação Lava Jato” que pudessem ter 
modificado as conclusões da Companhia com relação ao fato de que aquelas 
demonstrações representavam adequadamente sua situação patrimonial e a 
existência do esquema de pagamentos indevidos não havia sido tornada 
pública. 
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De acordo com a Petrobras em suas demonstrações financeiras de 2014, “o Ministério 

Público Federal (de posse das informações completas da investigação) ajuizou ações 

de improbidade administrativa em 20 de fevereiro de 2015 contra empresas do cartel, 

fundamentadas na existência do esquema de pagamentos indevidos. ” 

 

A Petrobras ainda cita em suas notas que, as informações sobre o esquema de 

pagamentos indevidos foram levadas a público em 28 de janeiro de 2015, data que a 

estatal publicou as demonstrações financeiras intermediárias, referente ao 3º trimestre 

de 2014, onde as mesmas não foram revisadas pelos auditores independentes. 

 

A seguir apresenta-se a Figura 1, definindo o esquema de desvios na Petrobras: 

 

Figura 1 – Esquema de desvios de recursos da Petrobrás 

 

 
Fonte: Ministério Público Federal (MPF) – Disponível em: http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso  

 

 

 



24 
 

O MPF ainda cita que: 

 

As empreiteiras ‐ Em um cenário normal, empreiteiras concorreriam entre si, 
em licitações, para conseguir os contratos da Petrobras, e a estatal contrataria 
a empresa que aceitasse fazer a obra pelo menor preço. Neste caso, as 
empreiteiras se cartelizaram em um “clube” para substituir uma concorrência 
real por uma concorrência aparente. Os preços oferecidos à Petrobras eram 
calculados e ajustados em reuniões secretas nas quais se definia quem 
ganharia o contrato e qual seria o preço, inflado em benefício privado e em 
prejuízo dos cofres da estatal. O cartel tinha até um regulamento, que simulava 
regras de um campeonato de futebol, para definir como as obras seriam 
distribuídas. Para disfarçar o crime, o registro escrito da distribuição de obras 
era feito, por vezes, como se fosse a distribuição de prêmios de um bingo. 
Funcionários da Petrobras ‐ As empresas precisavam garantir que apenas 
aquelas do cartel fossem convidadas para as licitações. Por isso, era 
conveniente cooptar agentes públicos. Os funcionários não só se omitiam em 
relação ao cartel, do qual tinham conhecimento, mas o favoreciam, restringindo 
convidados e incluindo a ganhadora dentre as participantes, em um jogo de 
cartas marcadas. Segundo levantamentos da Petrobras, eram feitas 
negociações diretas injustificadas, celebravam‐se aditivos desnecessários e 
com preços excessivos, aceleravam‐se contratações com supressão de etapas 
relevantes e vazavam informações sigilosas, dentre outras irregularidades. 
Operadores financeiros ‐ Os operadores financeiros ou intermediários eram 
responsáveis não só por intermediar o pagamento da propina, mas 
especialmente por entregar a propina disfarçada de dinheiro limpo aos 
beneficiários. Em um primeiro momento, o dinheiro ia das empreiteiras até o 
operador financeiro. Isso acontecia em espécie, por movimentação no exterior 
e por meio de contratos simulados com empresas de fachada. Num segundo 
momento, o dinheiro ia do operador financeiro até o beneficiário em espécie, 
por transferência no exterior ou mediante pagamento de bens. 
Agentes políticos ‐ Outra linha da investigação – correspondente à sua 
verticalização – começou em março de 2015, quando o Procurador‐Geral da 
República apresentou ao Supremo Tribunal Federal 28 petições para a 
abertura de inquéritos criminais destinados a apurar fatos atribuídos a 55 
pessoas, das quais 49 são titulares de foro por prerrogativa de função (“foro 
privilegiado”). São pessoas que integram ou estão relacionadas a partidos 
políticos responsáveis por indicar e manter os diretores da Petrobras. Elas 
foram citadas em colaborações premiadas feitas na 1ª instância mediante 
delegação do Procurador‐Geral. A primeira instância investigará os agentes 
políticos por improbidade, na área cível, e na área criminal aqueles sem 
prerrogativa de foro. 
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4. Contabilidade de Hedge  

 

A contabilidade de hedge é regulamentada pelas normas internacionais de 

contabilidade através do IAS 39, cujo a sua tradução no Brasil é o CPC 38 – 

Instrumentos Financeiros – Reconhecimento e Mensuração. 

 

A NBC TG 48, no seu item 6.1.1, versa que “o objetivo da contabilização de hedge é 

representar, nas demonstrações contábeis, o efeito das atividades de gerenciamento 

de risco da entidade que utiliza instrumentos financeiros para gerenciar exposições 

resultantes de riscos específicos que poderiam afetar o resultado”. 

 

Conforme divulgado pelo portal do valor econômico7, a Petrobras utilizou se da 

contabilidade de hedge para diminuir os reflexos da variação cambial sobre o 

endividamento em moeda estrangeira, o que determinou para que o prejuízo não 

chegasse a R$ 71 bilhões no ano de 2015. 

 

Ainda de acordo com a reportagem do valor econômico, o endividamento da Petrobras 

era o seguinte: 

 

A Petrobras chegou ao fim de 2015 com uma dívida de R$ 493 bilhões, sendo 
84% dela em moeda estrangeira e 74% em dólares. O dólar registrou uma 
valorização em relação ao real de 47% em 2015, valendo ao fim do ano cerca 
de R$ 3,90, contra R$ 2,66 em dezembro de 2014. Com a depreciação da 
moeda brasileira, a dívida em moeda estrangeira fica mais cara em reais. 

 

Conforme Fernando Torres do valor econômico (2017), “o registro é feito de forma 

apartada numa conta do patrimônio líquido e os efeitos vão a resultado de forma 

paulatina, conforme as exportações são realizadas”. 

 

Conforme noticiado pelo portal valor econômico8, a CMV através do seu colegiado, 

decidiu por 2 votos a 1 que a Petrobras não terá que tirar os efeitos da contabilidade de 

                                                 
7 Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/4503208/hedge-tira-r-36-bi-do-prejuizo-da-
petrobras  
 
8 Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/5034926/colegiado-da-cvm-aceita-que-petrobras-
use-contabilidade-de-hedge 
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hedge das suas demonstrações referente aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, 

reconhecendo assim que a pratica adotada pela estatal em 2013 é legal.  

 

Ainda de acordo com o portal do valor econômico9, a CVM recomendou que a Petrobras 

melhore a divulgação das informações sobre a contabilidade de hedge, conforme diz o 

diretor da CMV Pablo Renteria, “Considerando os importantes e duradouros efeitos da 

contabilidade de hedge, a administração deveria planejar a sua adoção com cuidado 

redobrado, discutindo profundamente as suas características e zelando pela sua 

correta e detalhada divulgação”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/5035256/cvm-recomenda-que-petrobras-melhore-
informacoes-sobre-hedge 
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5. Opinião dos auditores independentes  

 

5.1 Relatório da auditoria 2013 

 

Em fevereiro de 2014 foram divulgadas as demonstrações financeiras de 2013. Na 

opinião dos auditores independentes as demonstrações estavam de acordo com as 

normas, ou seja, o relatório foi emitido sem nenhuma modificação e nem com nenhuma 

menção a operação lava jato. Vale ressaltar que em meados de 2014 que foram 

divulgados os escândalos de lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras.  

 

Somente a partir das demonstrações financeiras de 2014, é que foram mencionados 

nas notas explicativas e no relatório dos auditores independentes, os fatos levantados 

pelo MPF, referente a operação lava jato, conforme veremos no próximo tópico. 

 

5.2 Relatório da auditoria 2014 

 

No início de 2015, já com a operação Lava Jato em andamento, os auditores 

independentes emitiram com atraso o relatório de auditoria referente as demonstrações 

financeiras de 2014. De acordo com a nota explicativa nº 3 das demonstrações 

contábeis de 2014 da Petrobras “A Companhia reconheceu no terceiro trimestre de 

2014 uma baixa no montante de R$ 6.194 (R$ 4.788 na Controladora) de gastos 

capitalizados, referente a valores que a Petrobras pagou adicionalmente na aquisição 

de ativos imobilizados em períodos anteriores. ” Apesar dos ajustes descritos acima, a 

opinião dos auditores em relação as demonstrações financeiras não foram modificadas, 

no entanto foi demonstrado em paragrafo de ênfase os pontos relativos a operação lava 

jato, conforme descrito abaixo: 

 

Chamamos a atenção para a nota explicativa 3 às demonstrações contábeis, 
que descreve os reflexos da “Operação Lava-Jato” sobre a Companhia, 
abrangendo: 
(i) a baixa contábil de R$ 6.194 milhões nas demonstrações contábeis 
consolidadas (R$ 4.788 milhões nas demonstrações contábeis individuais) 
referentes a gastos adicionais capitalizados indevidamente na aquisição de 
ativos imobilizados; 
(ii) as providências que estão sendo adotadas em relação ao tema, incluindo 
as investigações internas que vêm sendo conduzidas por escritórios de 
advocacia, sob a direção de um Comitê Especial constituído pela Companhia; 
e 
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(iii) a investigação que vem sendo conduzida pela Securities and Exchange 
Commission – SEC. 
Chamamos também a atenção para a nota explicativa 30.2 às demonstrações 
contábeis, que descreve a proposição de ações judiciais contra a Companhia, 
para as quais uma possível perda ou intervalo possível de perdas não podem 
ser estimados em função do estágio preliminar em que se encontram. 
Nossa opinião não está modificada em relação a esses assuntos. 

 
 
A seguir, na Tabela 1 é demonstrado os efeitos dos ajustes realizados, por área de 
negócio: 
 
 
 
Tabela 1 – Baixa de gastos adicionais capitalizados 
 

       Consolidado 
"Baixa de gastos adicionais 
capitalizados 
 
indevidamente" E&P Abastecimento 

Gás & 
Energia Distribuição  Internacional Corporativo Valor Total 

Esquema de pagamentos indevidos:        

Valor total dos contratos (*) 
   

62.679  
                

110.867  
    

21.233             757  
                     

752  
            

3.322      199.610  

Estimativa do valor total de gastos        

adicionais (3%) 
      

1.880  
                      

3.326  
            

637                23  
                        

23  
                    

99            5.988  
Pagamentos não relacionados ao 
esquema        

de pagamentos indevidos (fora do cartel) 
          

139  
                                

1  
               

10                   -   
                           

-   
                      

-                 150  

 
      

2.019  
                      

3.327  
            

647                23  
                        

23  
                    

99            6.138  
Reversão da depreciação dos referidos 
ativos 

-            
87  

-                         
198  

-             
52                   -   

                           
-   

-                     
9  -             346  

Impacto no ativo imobilizado 
      

1.932  
                     

3.129  
            

595                23  
                        

23  
                    

90            5.792  

Baixa de créditos fiscais referentes aos ativos       

impactados (**) 
             

37  
                          

298  
               

57                   -   
                           

-   
                    

10                402  

Baixa de gastos adicionais capitalizados        
indevidamente 1969 3427 652 23 23 100 6194 

        
(*) Inclui R$ 44.115 referentes a valores de contrato cujos pagamentos serão realizados após 30 de setembro de 2014.  

(**) Baixa de créditos fiscais que não serão aproveitados.      
 

 

Fonte: Demonstrações Financeiras Petrobras 2014, p.20. 

 

5.3 Relatório da auditoria 2015 

 

No relatório de auditoria referente as demonstrações financeiras de 2015, não houve 

ressalva, os auditores da mesma forma que no relatório de 2014 destacaram em 

paragrafo de ênfase os reflexos da operação “lava jato” nas demonstrações, conforme 

descrito abaixo: 
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Ênfase – Efeitos da “Operação Lava Jato” nas operações da Companhia 
Chamamos a atenção para a nota explicativa 3 às demonstrações contábeis, 
que descreve os reflexos da "Operação Lava Jato" sobre a Companhia, 
abrangendo: 
(i) a baixa contábil, em 2014, de R$ 6.194 milhões nas demonstrações 
contábeis consolidadas (R$ 4.788 milhões nas demonstrações contábeis 
individuais) referentes a gastos adicionais capitalizados indevidamente na 
aquisição de ativos imobilizados; 
(ii) as providências que estão sendo adotadas em relação ao tema, incluindo 
as investigações internas que vêm sendo conduzidas por escritórios de 
advocacia, sob a direção de um Comitê Especial constituído pela Companhia; 
(iii) a investigação que vem sendo conduzida pela U.S. Securities and 
Exchange Commission – SEC; e 
(iv) o Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo 
para apuração de potenciais danos causados a investidores no mercado de 
valores mobiliários no Brasil. 
Chamamos também a atenção para a nota explicativa 30.4 às demonstrações 
contábeis, que descreve a proposição de ações judiciais contra a Companhia, 
para as quais uma possível perda ou intervalo possível de perdas não podem 
ser estimados em função do estágio em que se encontram. 
Nossa opinião não está modificada em relação a esses assuntos. 
 
 

Conforme demonstrado na nota explicativa nº 3 das demonstrações financeiras de 

2015, a Petrobras não detectou nenhum ajuste que acarretasse no “registro de contábil 

de baixas complementares. ” 

 

5.4 Relatório da auditoria 2016 

 

Em 21 de março de 2017, foram divulgadas as demonstrações financeiras referente ao 

ano de 2016. No relatório da auditoria independente não houve ressalva, no entanto no 

parágrafo de principais assuntos de auditoria (PAA), foram destacados alguns assuntos 

relevantes, no qual levou a auditoria a emitir a sua opinião. 

Um desses assuntos é o reconhecimento de perdas e baixas referente a impairment, 

conforme descrito no item 7 do relatório dos auditores independentes: 

 

Em 2016, a Companhia reconheceu um total de provisões e baixas contábeis 
no montante de R$ 5.263 milhões, conforme segue: (i) provisão para perdas 
(impairment) no montante de R$ 1.925 milhões, em função das incertezas 
sobre a continuidade da construção dos cascos das plataformas P-71, P-72 e 
P-73; (ii) provisão para perdas no montante de R$ 2.353 milhões, referente ao 
saldo remanescente dos adiantamentos aos fornecedores Ecovix e Enseada; 
(iii) baixas dos investimentos realizados no estaleiro Rio Grande, no montante 
de R$ 505 milhões; e (iv) baixas de outros investimentos relacionados à 
construção dos cascos das plataformas P-71, P72 e P73, no valor de R$ 480 
milhões. 
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Ainda de acordo com o item 7 do relatório de auditoria das demonstrações financeiras 

de 2016 da Petrobras, o ponto citado acima é um dos principais assuntos que a 

auditoria constatou, devido a relevância dos valores e das dificuldades da companhia 

em lidar com as baixas de adiantamentos a fornecedores que não gerariam benefícios 

econômicos futuros e também de reconhecer as despesas referentes aos distrato de 

contratos, que ocasionaram em uma série de problemas relacionados aos controles 

internos da companhia, referente ao exercício de 2015. 

 

No item 1 do PAA, os auditores ainda citam que: 

 

A "Operação Lava Jato" e seus reflexos na Companhia foram considerados 
como um dos principais assuntos de auditoria em função de: 
(i) os efeitos potenciais e limitações inerentes que são particularmente 
significativas em casos como este; (ii) necessidade de acompanhamento de 
informações relacionadas às investigações em andamento conduzidas pelas 
autoridades a fim de confirmar a razoabilidade dos efeitos já consignados nas 
demonstrações contábeis; e (iii) necessidade de aprimoramento da estrutura 
de governança e dos controles internos relacionados aos processos de 
contratação de fornecedores de bens e serviços, que constituíram uma 
deficiência significativa identificada pela Companhia em seu ambiente de 
controles internos no exercício social de 2015.  
De acordo com o Relatório da Administração, esta deficiência significativa foi 
considerada remediada para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 

 
 
5.5 Referência da opinião e o atendimento as normas de auditoria 
 

Conforme foi analisado, no relatório da auditoria das demonstrações financeiras da 

Petrobras, referente ao ano de 2016, foram seguidas as novas NBC TA, que 

regulamentam a nova estrutura do relatório de auditoria, a serem seguidas a partir das 

demonstrações financeiras que encerram o período de 31 de dezembro de 2016. 

 

Em todos os relatórios os auditores independentes destacaram que cumpriram as 

Normas Brasileiras e Internacionais de auditoria, conforme a base para opinião das 

demonstrações financeiras de 2016, destacada abaixo: 

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes 
em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
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normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 

 
Ainda vale ressaltar que os auditores ainda frisaram que os PAA, “são aqueles que, em 

nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 

exercício corrente. ” 

 

Eles ainda destacaram que, “Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa 

auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião 

sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião 

separada sobre esses assuntos”. 

 

No entanto podemos destacar que os relatórios encontram se dentro das Normas 

Brasileiras e Internacionais de Auditoria. 
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6. Considerações finais  
 
 

Conforme foi citado no decorrer desse trabalho, podemos destacar que a auditoria das 

demonstrações financeiras é uma forma de dar credibilidade as mesmas, fazendo com 

que usuários de um modo geral, possam ter a confiança de analisar a real situação de 

uma empresa.  

 

No estudo apresentado, foram examinadas as opiniões dos auditores independentes 

referente as demonstrações financeiras da Petrobras no período de 2013 a 2016, ou 

seja, antes e depois a operação lava jato, essa que investiga um mega sistema de 

corrupção na empresa que era até então, a maior do país. 

 

No primeiro ano analisado, 2013, foi verificado que os auditores independentes não 

fizeram nenhuma ressalva e não destacaram os efeitos da operação lava jato, até 

mesmo porque as investigações vieram a público em meados de 2014. 

 

Com isso houve um atraso na publicação das demonstrações financeiras de 2014, pois 

com a divulgação das investigações, as demonstrações referente ao 3º período de 2014 

não foram revisadas pelos auditores independentes, acarretando assim o atraso na 

publicação das demonstrações finais de 2014. 

 

Ainda podemos destacar, que os auditores divulgaram nas demonstrações finais de 

2014 que, no exame das demonstrações anuais de 2013, as do 1º e 2º trimestre de 

2014, não existiam evidencia dos pagamentos indevidos e que todas as demonstrações 

encontravam dentro dos padrões e normas contábeis. 

 

Com isso podemos concluir que o presente estudo atingiu os seus objetivos, que era 

verificar quais os impactos que a operação lava jato tinham causado nos relatórios dos 

auditores independentes, referente as demonstrações financeiras dos anos que 

antecederam e nos anos após as investigações dos esquemas de pagamentos 

indevidos. 

 

No entanto, vale ressaltar que o assunto permanece aberto para novas pesquisas, 

levando em conta que as investigações ainda permanecem em execução, com isso 
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pode ser que nas demonstrações financeiras e relatórios de auditoria dos próximos 

anos, ainda tenham impactos referente a operação. 
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