
O RELATÓRIO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO DIA 18/11/2010 SOBRE A 

FRAUDE NO SINDICATO. 

 

A Assembléia Geral iniciou-se com os esclarecimentos da Coordenadora 

Geral da gestão 2005/2008, que proferiu para todos ali presentes, não muitos, 

a sua visão do ocorrido e os motivos que originaram a fraude. Quando foi 

perguntada sobre a Conta Corrente que originou toda a fraude, foi alegado pela 

diretoria da época (gestão 2005/2008) que “desconhecia a existência da 

conta corrente 10903-7, Agência Barra 2799-5, assim como sua 

movimentação financeira que lesou os cofres da Entidade Sindical.” Para 

esclarecer, a conta corrente acima foi aberta no ano de 2001, pelo antigo 

SINDJUSE (sindicato da Justiça Eleitoral), que se unificou com o SINTRAB 

(sindicato da Justiça do Trabalho), hoje como SINDJUFE/BA. A coordenadora 

Geral esclareceu que foi sorte em ter descoberto a fraude. Primeiramente 

quero esclarecer que a fraude não foi descoberta pela Diretoria do sindicato e 

sim pela funcionária do sindicato Maria Cristina Lima Dória, que pelos 

seus méritos continua trabalhando na entidade. 

 

 No debate eu afirmei categoricamente que não era sorte da diretoria em 

ter descoberta a fraude e sim uma obrigação legal daqueles que representam a 

entidade e, estatutariamente, foram eleitos e devem prestar contas a categoria. 

Esses funcionários do sindicato eram subordinados aos diretores. Pelo Perito 

foi esclarecido que é difícil identificar uma fraude e que até pessoalmente viveu 

essa dificuldade. No meu entender a dificuldade em identificar uma fraude pode 

existir, entretanto, essa fraude que a auditoria esclareceu e que ficou adstrita 

ao período de dois anos (outubro de 2005 a setembro de 2007) transcorreu-

se durante o período de 05 (cinco) anos, fatos que vêm comprovar falhas de 

administração e de condução política da entidade.     

 

A coordenadora geral do sindicato informou ainda que a auditoria ficou 

adstrita ao período de dois anos, em função da decisão de assembléia geral 

realizada. Coloco, entretanto, que AS ATAS DO SINDICATO LAVRADAS EM 

REUNIÕES DE DIRETORIAS E DE ASSEMBLÉIA NÃO TÊM ASSINATURAS 

DE NINGUÉM E PODEM SER ALTERADAS A QUALQUER MOMENTO. Essa 

decisão da Diretoria do sindicato (gestão 2005/2008) em restringir auditoria 

aos dois anos citados não foi uma decisão de assembléia e sim da diretoria 

da época. Como afirmado pelo perito Kleber Marruaz da Silva a fraude iniciou 

desde a unificação dos sindicatos e se prolongou até a sua descoberta (em 

2007), ou seja, perdurou por cinco anos.  É LAMENTÁVEL QUE TODO O 

PERÍODO QUE NÃO FOI AUDITADO PELO PERITO KLEBER MARRUAZ 

DA SILVA FICOU EMBAIXO DO TAPETE E NEM SEQUER CONSTOU DOS 

VALORES EM DESFALQUES COM PROVA OU SEM PROVA PARA 

SUBSIDIAR O DELEGADO DE POLICIA QUE INVESTIGA O CASO E 

POSSA CONTRIBUIR PARA O AGRAVAMENTO DA PENA DOS 



ACUSADOS. Quando o sindicato não demonstra objetivamente a culpa dos 

réus está contribuindo para a absolvição dos mesmos ou para que eles tenham 

uma pena diminuída em função do período faltante a ser auditado.  O inquérito 

foi aberto em 2007 e ainda faltam ser ouvidas cinco pessoas, inclusive um dos 

envolvidos. Ora, POR QUE O SINDICATO NÃO APRESENTA OS SEUS 

FUNCIONÁRIOS QUE FALTAM PARA SER OUVIDOS? 

 

Ao advogado do sindicato Claudio Andrade foi perguntado sobre um 

pedido de um filiado para ter cópia do inquérito, QUE NÃO ESTÁ SOB SIGILO 

OU SEGREDO DE JUSTIÇA. Foi respondido textualmente: que o sindicato 

negou a cópia para não atrapalhar as investigações e que o delegado não 

gosta de fornecer a cópia do inquérito. A mim não convenceu. Não há 

segredo de sigilo ou segredo de justiça para o inquérito, não havendo, portanto, 

razões objetivas a não divulgação das informações. A necessidade de 

esclarecimento da fraude é de toda a categoria e foi aprovado em assembléia 

geral para que todos pudessem participar.  

 

Após fornecer um questionário para que fosse respondido pela diretoria 

da época (gestão 2002/2005 e 2005/2007) e posteriormente publicado nos 

nossos órgãos de imprensa (site e jornal impresso) com as devidas 

respostas, fui forçado a sair do local em razão minha filha pequena (de nove 

anos), que tinha consulta marcada  para as 17:00 horas. Quem tem filha 

criança sabe como funciona. Tomei conhecimento de que o Coordenador Geral 

(Gestão 2008/2011) PROFERIU PALAVRAS DENEGRINDO A MINHA 

IMAGEM, COMO COORDENADOR JURÍDICO, AFIRMANDO QUE EU 

DEIXEI DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM DEFESA DO SINDICATO E DA 

CATEGORIA. Afirmo categoricamente que são palavras sem nenhum apego à 

verdade.  

 

Durante a minha participação na coordenação Jurídica fui participativo e 

muito contribui para a defesa dos interesses da categoria. Afastei-me da 

entidade por falta de transparência de suas contas assim como outro 

coordenador Marcos Antônio Rocha, que era coordenador de 

administração e finanças. No caso especifico citado pelo coordenador geral 

atual, eu deixei de participar PORQUE A PESSOA LIBERADA PARA ATUAR 

NESSES CASOS É A PESSOA DO COORDENADOR GERAL QUE ESTÁ 

AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES HÁ MAIS DE QUINZE ANOS, 

RECEBENDO SEUS SALÁRIOS PAGOS PELA CATEGORIA, SEM SABER 

O QUE É TRABALHAR. Também não quis participar em função do curso de 

pós-graduação que conclui no inicio deste ano, na qual sou especialista. Estou 

escrevendo o meu livro sobre o assunto nesse momento. Posso citar como 

exemplos os pedidos dirigidos a todos os tribunais para que desse 

cumprimento as normas preventivas das doenças ocupacionais, tendo como 

testemunha a pessoa de Jaqueline Albuquerque, servidora da Justiça Federal. 



Vários servidores foram atendidos pessoalmente por mim por causa do meu 

conhecimento no assunto previdenciário e não por fazer política sindical ou 

partidária. Querem saber da minha atuação como coordenador jurídico do 

sindicato perguntem as pessoas de suas confianças e não ouçam palavras de 

mentiroso.   

 

Na assembléia geral, ainda perguntei onde estavam os balancetes 

mensais dos anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, sendo 

respondido pela coordenadora geral que devido a troca do site do sindicato e 

suas mudanças nos balancetes não foram publicados, foram retirados. Após 

três anos não foram republicados no site. Desculpa insustentável. Desde 

muito tempo não existe publicação dos balancetes do período. Estou com 

documentos impressos da ausência dos balancetes. Respondi para a 

coordenadora geral e para os presentes que os balancetes mensais não foram 

publicados por falta de transparência da entidade, que tem obrigação 

estatutária de publicá-los mensalmente. Na gestão atual, os balancetes 

mensais são publicados com até sete meses de atraso e se houve alguma 

redução nessa demora, modestamente, é graças às minhas cobranças e 

críticas. 

 

O fato mais grave para o qual peço a reflexão de todos é com relação ao 

reconhecimento pelas diretorias do sindicato (gestão 2002/2005 e 2005/2008) 

de que UM PERÍODO FICOU SEM AUDITORIA E QUE A CATEGORIA 

DESCONHECE O VALOR APROXIMADO DOS DESFALQUES. COMO 

DEIXAR SEM AUDITAR UM PERÍODO QUE IRIA CONTRIBUIR PARA 

CONDENAR OS CULPADOS? Quando publiquei uma matéria sobre o 

assunto afirmei que seria mais de R$ 500.000,00 (meio milhão de reais), 

entretanto, tendo em vista a informação prestada nessa assembléia, os 

valores desviados são mais altos do que isso. Para que isso seja 

comprovado e contribuir para a investigação seria necessário uma nova 

auditoria do período que faltou, tornando-se transparente todas as gestões de 

2002/2007.  Acredito que a assembléia foi vitoriosa pela transparência e 

que a divulgação no site do sindicato de uma matéria dessa importância 

para o conhecimento de todos é como um gol aos quarenta e sete 

minutos do segundo tempo. Essa desculpa de que não pode fornecer cópia e 

que a divulgação de informações vai aproveitar a defesa dos culpados é outro 

absurdo sem sustentação jurídica. Não existe sigilo no inquérito e nem segredo 

de justiça para que isso seja minimamente aceitável. O direito ao 

contraditório e a ampla defesa é um direito dos acusados e restringir as 

informações para a base é uma censura do sindicato. Eu publico meus 

artigos no blog www.segundavia.org porque os meus artigos de direito 

previdenciário foram censurados por essa diretoria atual. Esse papel do 

blog de divulgação das matérias é salutar em toda a sociedade uma vez 

http://www.segundavia.org/


que faz livre a divulgação do pensamento impedindo o anonimato e a 

censura.        

 

A assembléia foi realizada e a matéria foi publicada no site do sindicato 

e quais foram os valores desviados do Sindicato dos Servidores do Poder 

Judiciário Federal no Estado da Bahia no período de 01 de maio de 2002 ao 

período de setembro de 2005?  

 

–AINDA NÃO SABEMOS A VERDADEIRA QUANTIA DESVIADA 

PORQUE O SINDICATO NÃO DIVULGOU?  

–AGUARDAMOS UMA NOVA AUDITORIA DO PERÍODO RESTANTE? 

-     

    

Francisco Filho, ex-coordenador jurídico e especialista em Direito 

Previdenciário. franciscoafilho@hotmail.com   

              

 

          

 


