
VERDADE... NADA MAIS QUE A VERDADE 

Usando de direito de resposta que nos cabe, com referência ao texto de autoria 

do atual Coordenador Jurídico do SINDJUFE, Francisco Filho, publicado no 

FALAJUFE DE 27/07/2010, sob a denominação “Porque me tornei oposição...”, 

temos a declarar: 

1. Causa-nos estranheza que só recentemente o autor tenha tido 

conhecimento do desfalque do qual foi vítima nosso Sindicato. O fato foi 

amplamente divulgado, nos jornais e boletins distribuídos de out/2007 a 

fev/2008 e out/2008.   

2. Houve ainda assembleias  setoriais convocadas especificamente para 

tratar do assunto, em todos os três Tribunais, realizadas em 11/12/2007 

(TRE e JF) e em 12/12/2007 (TRT), quando a Diretoria  gestão 

2005/2008 apresentou documentos e expôs no data-show as diversas 

formas de fraudes praticadas pelos dois funcionários do Sindicato, a 

essa altura já demitidos por justa causa, já tendo nós denunciado todo o 

ocorrido à Delegacia de Repressão ao Estelionato e Outras Fraudes – 

DREOF. 

3. Estiveram presentes às assembleias  os profissionais responsáveis pela 

auditoria externa (não foi interna, conforme afirmado pelo Sr. Francisco 

Filho).  

4. Em todas as três assembleias setoriais, a Diretoria propôs a eleição de 

associados responsáveis pelo acompanhamento da auditoria em curso. 

Na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, foram eleitos, 

respectivamente, os colegas Joilton Pimenta e Marco Antônio Costa 

Nascimento. No TRE, nenhum colega se dispôs a fazer parte da 

mencionada comissão.  

5. Posteriormente, em 26/01/2008, teve lugar uma assembleia  geral, 

contando com a presença de colegas do interior,  cuja pauta incluía,  

prioritariamente, a apresentação do relatório da auditoria externa e o 

andamento das medidas adotadas para punição dos culpados. 

Como falar de falta de transparência diante da postura acima 

evidenciada? 

6. Entre as irregularidades cometidas pelos dois ex-funcionários, 

ocupantes de cargos de confiança do SINDJUFE-BA, podemos citar a 

manutenção e movimentação eletrônica indevida de conta corrente do 

SINDJUSE (antigo Sindicato dos servidores do TRE), cujo 

encerramento foi ordenado pela Coordenação após a unificação dos 

órgãos classistas.   A movimentação se deu mediante falsificação de 

ata de assembléia e de cartas ao Banco do Brasil para continuar 

utilizando senhas de ex-Diretores do SINDJUSE, obviamente não mais 

representantes do novo Sindicato. Também houve falsificação de 

assinaturas dos Coordenadores em cheques, em 2007, cujo 



ressarcimento requeremos e obtivemos do Banco do Brasil, no valor de 

R$ 28.108,12. Ainda podemos citar a apropriação dos recursos 

oriundos de pagamento de mensalidades do convênio médico dos 

servidores do Eleitoral e inúmeras transferências bancárias da 

mencionada conta para crédito na conta corrente dos dois envolvidos.  

7. Nem o relatório da auditoria com 88 páginas, elaborado por 

profissionais  de grande credibilidade no mercado, sócios  da empresa 

K M DA SILVA Perícias, Auditoria, Arbitragens e Treinamentos – Drs. 

Kleber Marruaz  e Reginaldo Ferreira da Silva Filho,  conseguiu precisar 

o valor total do prejuízo, vez que quem falsifica documentos também é 

capaz de destruí-los, o que efetivamente ocorreu. Diante disso, o 

relatório informou  o valor comprovado do desfalque, o valor com 

provas parciais e os valores pendentes, ou seja, sem quaisquer provas 

documentais.  

8. O desfalque foi descoberto, elucidado, denunciado à Polícia (inquérito 

nº .........) e divulgado amplamente à categoria pela Coordenação 

2005/2008. 

Pergunta-se: qual o interesse e qual a lógica dessas providências 

caso os Coordenadores estivessem implicados nas fraudes? 

9. Ressaltamos que no relatório da auditoria externa não se constatou 

nenhuma irregularidade, nem benefícios dela decorrentes, de qualquer 

Coordenador do SINDJUFE-BA. 

10. Outros suspeitos de irregularidades foram alvos das nossas 

providências, como o ex- jornalista, Moacy Neves, e o contador, 

Raimundo Lima Macedo, denunciados também no inquérito policial, 

tendo sido o segundo objeto de denúncia ao Conselho Regional de 

Contabilidade. 

11. Quanto ao período anterior àquele auditado – 2005/2007 -, não foi 

submetido à outra auditoria por decisão da assembleia geral de 

26/01/2008. 

12. Diante das suspeitas, logo depois confirmadas, à época, preferimos não 

divulgar os balancetes de 2007, vez que seus dados, naquele 

momento, fornecidos pelo Contador do qual desconfiávamos, não nos 

pareceram seguros para serem apresentados à categoria. Após a 

contratação do novo Contador, foi refeita toda a contabilidade de 2007, 

procedendo à divulgação do balanço e demonstrativo de resultado. O 

balanço de 2006, após análise do Conselho Fiscal, já fora aprovado 

pela categoria no II Congresso do Sindicato, em 2007.  

Mais uma vez usamos verdade e transparência na exposição dos 

lamentáveis fatos, contando com a lucidez da categoria na análise dos 

nossos argumentos e das levianas acusações que, por motivos 

ignorados, estão sendo veiculadas.  



 Elisa Maria Silva Fortes (TRT), ex-I Coordenadora Geral- 2005/2008; 
 Ednice Cruz, Maria do Carmo Sales – ex-Coordenadoras de 
Administração, Finanças e Patrimônio – 2005/2008  


