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1. RESUMO  

O respectivo trabalho apresenta uma reflexão sobre o papel e as responsabilidades 

das auditorias externas e um estudo de caso sobre as fraudes ocorridas na Petrobras. 

A princípio foi efetuado um esboço do que se compreende como auditoria e seu papel 

nas organizações. A partir dessa abordagem buscou-se um paralelo, com as fraudes 

ocorridas na Petrobras, onde pudemos observar que diante dos papeis de trabalho 

que foram apresentados aos auditores, os mesmos realizaram corretamente seu 

trabalho, não havendo conivência ou falta de competência, na detecção das mesmas.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a origem, evolução e o papel da 

auditoria independente até a atualidade, demonstrando que desde o surgimento da 

contabilidade, existiu a necessidade de se ter alguém que conferisse se as 

escriturações estavam sendo feitas de forma correta. Com a evolução do sistema 

capitalista o trabalho de auditoria foi se tornando cada vez mais necessária, pois 

empresas antes fechadas e familiares foram abrindo seu capital e expandindo seus 

negócios para ganhar mercado e vencer a acirrada concorrência, dessa forma tanto 

dono quanto futuros investidores precisavam conhecer a posição patrimonial e 

financeira, a capacidade de gerar lucros e como estava sendo feita a administração 

financeiras dos recursos da empresa, por isso a necessidade de alguém de fora da 

empresa validar suas demonstrações, no intuito de aumentar a segurança contra 

possíveis manipulação de resultados. 

O trabalho abordara também a evolução da auditoria no Brasil com a promulgação da 

lei 6.404/76 determinando que as companhias abertas são obrigadas a serem 

auditadas por auditores independentes registrados pela CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários adequando assim as técnicas de auditoria para a realidade brasileira.  

Será realizado também um estudo de caso sobre as fraudes ocorridas na Petrobras, 

onde a empresa de auditoria fez exatamente o que lhe competia, ou seja, partindo do 

pressuposto que as informações entregues eram fidedignas, emitiu seu parecer sobre 

a adequação dos princípios fundamentais da contabilidade e legislação vigente sobre 

a posição patrimonial e financeira da empresa.  



 

3. OBJETIVOS  

O objetivo do trabalho é demonstrar que, com base nas teorias e leis, não compete a 

auditoria a investigação para encontrar fraudes, pois partimos do pressuposto que 

toda documentação, demonstrações entregues ao auditor, são legitimas, fiéis. 

Portanto cabe ao auditor analisar, se aquelas demonstrações estão de acordo com as 

normas brasileiras de contabilidade.  

 

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado a partir da análise do papel e responsabilidade das 

auditorias e as fraudes ocorridas na Petrobras.  Buscou-se evidenciar que diante do 

trabalho contratado nenhuma irregularidade foi cometida por parte da auditoria. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Franco&Marra (2007) o fim principal da auditoria é a confirmação dos 

registros e demonstrações contábeis. Na consecução dos seus objetivos, ela contribui 

para confirmar os próprios fins da Contabilidade, pois avalia a adequação dos 

registros, dando a administração, ao fisco, aos proprietários e investidores a certeza 

de que as demonstrações contábeis refletem, ou não, a situação patrimonial em 

determinado período. Portanto seu papel é dar credibilidade as demonstrações 

contábeis. 

Embora não seja papel especifico da auditoria descobrir fraudes, erros e 

irregularidades praticadas por administradores ou funcionários, frequentemente ela 

apura tais fatos, através dos procedimentos que lhes são próprios.  

E, conforme o artigo de Daniela Rocha: 

“Em depoimento à CPI da Petrobras na Câmara Federal no dia 26 de março 

último, a ex-presidente da estatal Maria das Graças Foster afirmou que o 

esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato ocorreu "fora" da 

empresa. Foi a quarta vez que Graça esteve no Congresso Nacional para dar 



explicações sobre as suspeitas de irregularidades na Petrobras, mas a primeira 

oportunidade em que ela foi ouvida na situação de ex-presidente. “O esquema 

de corrupção se formou fora da Petrobras. Não foi a Petrobras que descobriu a 

corrupção na Petrobras”, disse Graça Foster aos deputados que integram a 

CPI. 

Ela reiterou, como havia dito também o ex-presidente da Petrobras, Sérgio 

Gabrielli, que o caso foi descoberto pela polícia. “Foram a Polícia Federal e o 

Ministério Público Federal que descobriram, ainda a ser confirmado, o cartel. O 

grande descobridor foi a Polícia Federal, não foram os auditores nem a própria 

empresa”, reiterou Graça. Aos integrantes da CPI, Gabrielli havia declarado que 

era “impossível” detectar corrupção na estatal pelos procedimentos e meios de 

controle da empresa. ” 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Buscou-se evidenciar que diante do que se havia proposto não houve nenhum tipo de 

colaboração por parte da empresa de auditoria externa nenhuma conivência com as 

fraudes ocorridas na empresa. A auditoria foi totalmente responsável, imparcial em 

seu trabalho. 

Podemos concluir até o momento, que no caso da empresa Petrobras, as 

demonstrações financeiras foram auditadas corretamente, seguindo as normas 

internacionais de contabilidade e as leis brasileiras para as S/A.  
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