
QUESTÃO 01: Quem decidiu pela contratação do perito KLEBER MARRUAZ DA 

SILVA foi a Diretoria Colegiada ou a Coordenação Geral do Sindicato? 

 

QUESTÃO2 No período da auditoria quantos coordenadores estavam liberados para o 

sindicato e FENAJUFE?   

 

ESCLARECIMENTOS:  

 

 A descoberta da fraude foi feita por MARIA CRISTINA LIMA DÓREA 

(funcionária até hoje do sindicato), em 2007. Quando ela substituiu JÚLIO 

CÉSAR SILVA, GERENTE ADMINISTRATIVO DO SINDICATO, percebeu 

que um ex-funcionário do sindicato, de nome MOACY CARLOS ALMEIDA 

NEVES, DEMITIDO em 2002, utilizava-se do convênio Plano Saúde Sul 

América POR CINCO ANOS, pagamento feito pelo sindicato durante todos os 

anos, mesmo depois de demitido.  

 No relatório apresentado pelo Advogado do Sindicato, Doutor Cláudio Andrade, 

descreve a seguinte notícia:  

“...Ademais, conforme extrato anexo foram efetuadas diversas e 

reiteradas transferências “on line” para a conta nº 9283-5, de JULIO 

CÉSAR SILVA; para a conta nº 8942-7, de JOAB LIMA BARBOSA, e 

ainda, para conta de terceiros, sempre a revelia da Diretoria do Sindicato, 

no período de fevereiro de 2003 a junho de 2007, sendo que em alguns meses 

as transferências chegaram a atingir o montante de mais de R$ 8.000,00 

(oito mil reais).”  

 

 A Auditoria realizada (a página 06, seis|, item 4.4.2) informa que a conta do 

SINDJUSE foi aberta em 30 de julho de 1991 e que os extratos 

disponibilizados pelo Banco do Brasil S/A foram do período de janeiro de 

2005 a 30 de setembro de 2007.  

 O jornalista Moacy Neves continuou tendo o seu plano de saúde familiar 

(SUL AMÉRICA), mesmo depois de demitido, ou seja, de 2002 a 2007.  

 

PERGUNTA: Por que a AUDITORIA FICOU RESTRITA a outubro de 2005 a 

setembro de 2007?     

 

ESCLARECIMENTO 02: O SINDJUFE/BA foi fruto da Unificação do SINTRAB – 

Justiça do Trabalho e SINDJUSE - Justiça Eleitoral, unificado em 01 de maio de 2002 

como SINDJUFE/BA, englobando os três Tribunais com o CNPJ do SINTRAB de 

número 14.669.089/0001-98, que deveria estar a partir de então encerrado o CNPJ e a 

conta corrente do SINDJUSE. Consta do inquérito (Delegacia de Polícia) e do 

documento assinado pelo Advogado do sindicato, Doutor Claudio Andrade e também 

do depoimento pessoal à polícia da coordenadora Geral, ELISA MARIA SILVA 

FORTES que  a Diretoria Colegiada gestão 2005/2008 desconhecia a existência dessa 

conta e da movimentação da conta do SINDJUSE.  



PERGUNTA: o Sindjufe-ba CONFIRMA ISSO A DIRETORIA COLEGIADA 

2002/2005 TAMBÉM DESCONHECIA? 

 

 

QUESTÃO 02A - No documento publicado no site www.segundavia.org, foi 

informado que a coordenação ordenou o encerramento da conta. Não seria função 

do coordenador ou da coordenação geral pedir o encerramento da conta, conforme 

manda o estatuto? -Em que período de gestão foi ordenado o encerramento, gestão 

2002/2005 ou 2005/2008?  

 

 

QUESTÃO 02B: A Diretoria Colegiada do sindicato na gestão 2005/2008 desconhecia 

que as contribuições dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral  NÃO iam para a 

conta corrente do SINDJUFE/BA, conforme página seis da auditoria, item 4.4.3? 

 

 

QUESTÃO 03: Quem da Diretoria Colegiada, gestão 2002/2005, tinha conhecimento 

da conta corrente do SINDJUSE e de suas senhas, assim como tinha conhecimento que 

os depósitos das contribuições dos servidores da Justiça Eleitoral estavam sendo 

vertidos para essa conta? 

 

   

ESCLARECIMENTO 05: No depoimento feito a polícia pelo COORDENADOR DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS da Diretoria colegiada 2002/2005 quando foi 

interrogado, foi declarado ao delegado com as seguintes palavras: “Que cedeu as 

senhas ao senhor JOAB, isto porque exercia e acumulava outras funções, 

exercendo o cargo de segurança no Tribunal e sendo sua atribuição a escolta de 

urnas eletrônicas, que por esta razão por diversas vezes esteve ausente das suas 

atribuições no sindicato e sentiu a necessidade de compartilhar a senha com o 

senhor JOAB para que o mesmo pudesse suprir as necessidades do interrogando 

dentro de sua atividade na cooordenação administrativa na sua ausência, que além 

além do interrogando o coordenador geral na época, o senhor (cita o nome do atual 

coordenador geral do Sindjufe-ba) deveria ter uma senha para movimentação da 

conta.”   

 

QUESTÃO 5a: Quem da Diretoria colegiada, gestão 2002/2005 , tinha conhecimento 

das senhas fornecidas pelo Banco do Brasil S/A, agência Barra, Agencia 2799-5, 

C/C 10903-7, conforme documento no anexo 05, e de quem foi à autorização para a 

entrega das senhas para os dois funcionários do sindicato, senhores JULIO CÉSAR 

SILVA e JOAB LIMA BARBOSA, se da Diretoria Colegiada ou da Coordenação de 

Administração e finanças do sindicato? 

 

QUETÃO 5b: Por que as senhas não foram passadas para os outros coordenadores em 

vez de passar para os funcionários do sindicato? 
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QUESTÃO 5c: Por que as senhas foram mantidas em nome de um EX-

FUNCIONÁRIO do SINDJUSE, após a unificação (01 de maio de 2002), se ele não 

foi contratado pelo SINDJUFE? 

 

QUESTÃO 5d: por que as senhas ainda estavam em nome desse EX-funcionário até o 

ano de 2007? 

 

QUESTÃO 06: Quem da Diretoria colegiada, gestão 2005/2008, tinha conhecimento 

das senhas fornecidas pelo Banco do Brasil S/A, agência Barra, Agência 2799-5, C/C 

10903-7, conforme documento no anexo 05, e de quem foi a autorização para a 

entrega das senhas para os dois funcionários do sindicato, senhores JULIO CÉSAR 

SILVA e JOAB LIMA BARBOSA, se da Diretoria Colegiada ou da Coordenação de 

Administração e finanças do sindicato?   

 

QUESTÃO 07: Quando a Diretoria Colegiada tomou posse na gestão 2005/2008, 

sindicato unificado, não foi comunicado da existência da Conta corrente 10903-7, 

Agência 2799-5, que pertencia ao antigo SINDJUSE – sindicato da Justiça 

Eleitoral, uma vez que as senhas estavam cadastradas em nome do Coordenador de 

Administração e Finanças do SINDJUFE, gestão 2002/2005, conforme anexo 05 da 

auditoria realizada? 

 

QUESTÃO 08: A Diretoria Colegiada que tomou posse em 05 de maio de 2005/2008 

acredita que SE os balancetes mensais e semestrais estivessem sendo publicados e 

devidamente organizados, conforme manda o Estatuto da Entidade, os desvios 

poderiam ter sido evitados, ainda que pelo menos em parte? 

 

QEUSTÃO 09: Os dois acusados no inquérito 251/2007, que se encontra em tramite 

na Delegacia de Repressão a Estelionato e outras fraudes – DREOF, senhores JOAB 

LIMA BARBOSA e JÚLIO CÉSAR SILVA, foram funcionários do SINDJUSE e do 

SINTRAB, RESPECTIVAMENTE? 

 

QUESTÃO 10: Três ex-coordenadoras do sindicato informaram em documento 

publicado no site www.segundavia.org que foi a assembléia que delimitou o alcance da 

auditoria. Como uma assembléia poderia delimitar o alcance de uma auditoria se 

esses servidores não conheciam as origens dos desvios e suas facetas? 

 

ESCLARECIMENTO 06: O Auditor Kleber Marruaz da Silva, na página 03 (três), 

item 3.1, alíneas “a”, “b” e “c”, informa que no ano de 2007 a contabilidade 

encontrava-se atrasada desde janeiro de 2007 e também que os livros Diário e 

razão, dos anos de 2005 e 2006, apresentados pelo sindicato ao próprio perito, não 

atendiam as formalidades legais, sem assinatura do contador, sem registro no cartório de 

títulos e documentos, sem termo de abertura e encerramento. 
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QUESTÃO 06a: POR QUÊ? -Por que não havia um compromisso da 

diretoria colegiada em prestar contas para a categoria? 

 

ESCLARECIMENTO 07: O Auditor informa na página 06 (seis) que as transações 

eram feitas através de transferências eletrônicas até o mês de junho de 2007 e que 

a partir de agosto de 2007, passaram a ser feitas através de cheques. Por que os 

pagamentos das contas do sindicato eram feitas por meio de transações eletrônicas e não 

por cheque nominal e cruzado, como em qualquer empresa, para dar maior segurança e 

transparência para a Entidade? 

 

ESCLARECIMENTO 08: O Auditor Kleber Marruaz da Silva informa na página 07 

(sete) da auditoria, item 5.1.1, que as despesas realizadas pelo sindicato através da conta 

corrente do Banco do Brasil, número 10903-7, Agência 2799-5, não estão devidamente 

aprovadas pelas pessoas responsáveis pelos setores aos quais as ditas despesas estão 

relacionadas.  

 

Questão 7a: qual a justificativa para a não aprovação dessas contas pelas 

coordenações respectivas. As coordenações desconheciam esses 

pagamentos? 

 

ESCLARECIMENTO 09: A Auditoria constata que no período apurado dos desvios 

houveram  transferências para as contas particulares dos funcionários do sindicato, que 

totalizaram a quantia de, aproximadamente, R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil 

reais). 

 

QUESTÃO 09ª: houve abertura de Inquérito civil para a apuração de falta grave 

dos funcionários ou para a devolução das quantias recebidas indevidamente 

pelos funcionários? 

 

 

ESCLARECIMENTO 10: A Auditoria de Kleber Marruaz da Silva, na página 13 

(treze), item 5.3.1.12., alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, informa que tinha uma dívida 

de conta de celular da empresa VIVO, originada pelos funcionários do sindicato no 

valor de R$ 176.819,06 (cento e setenta e seis mil oitocentos e dezenove reais e seis 

centavos), relativo ao período de 1999 a 2005, sendo expedidos os cheques 

numerados de 538365 a 538383. Segundo informação do perito os cheques foram 

sacados na boca do caixa e não nominal a vivo e a conta recebeu um desconto de 85% 

em sua fatura, sendo o débito de utilização de conta de telefone celular de vários 

funcionários. Gostaria de saber se o sindicato não procurou investigar melhor essa conta 

altíssima e com esse desconto ocorrido e se foi solicitado a empresa VIVO a informação 

sobre a conta? 

 

ESCLARECIMENTO 11: Segundo consta na auditoria de que na cópia do cheque há 

uma informação de que foi aprovada pela diretoria do sindicato. Os funcionários do 



sindicato tinham conta telefônica vinculadas ao sindicato e por responsabilidade 

do sindicato para pagamento? 

 

 

ESCLARECIMENTO 12: Os funcionários do sindicato JÚLIO CÉSAR SILVA foi 

funcionário do SINTRAB e JOAB LIMA BARBOSA foi funcionário do SINDJUSE. 

Com a unificação eles foram contratados pelo SINDJUFE, até porque o atual sindicato 

assumiu os encargos do anterior, DESDE A UNIFICAÇÃO. Sendo os dois funcionários 

os principais acusados e autores dos desvios POR QUE a diretoria colegiada do 

sindicato SINDJUFE/BA não estendeu a auditoria desde a unificação do SINTRAB 

e SINDJUSE?  

 

QUESTÃO 11: Se as transações eletrônicas iniciaram em janeiro de 2005 e os extratos 

bancários eram desde janeiro de 2005, por que na descrição do perito KLEBER 

MARRUAZ DA SILVA, constam apenas transações efetuadas pelos dois acusados 

somente de outubro de 2005 em diante? 

 

ESCLARECIMENTO 13: Na auditoria de Kleber Marruaz da Silva, página 32 

(trinta e dois), item 5.3.7.3, nos anos de 2006/2007, Diretoria colegiada na conta do 

bar do clube, agencia 3580-7, conta corrente 104920-8 foi informado que foram 

constatados vários cheques emitidos para compras de alimentos para o bar do clube, 

porém sem as correspondentes notas fiscais anexas, constando apenas um comunicado 

interno solicitando o pagamento de valores assinado por um funcionário. Esse critério 

de compras de mercadorias para o Bar do Clube era rotineiro e tinha a permissão da 

Diretoria Colegiada. Qual o controle que havia sobre as contas do Bar do Clube?     

 

ESCLARECIMENTO 14: O Perito Kleber Marruaz da Silva, na descrição da 

auditoria, página 34 (trinta e quatro), em sua conclusão, deixou claro que em virtude da 

limitação de escopo dos trabalhos da auditoria, ocasionados pela disponibilização de 

documentação contábil incompleta, extratos bancários incompletos, falta das 

folhas de pagamentos de salários de novembro e dezembro de 2005 e dezembro de 

2006, além da falta de balancetes de verificação de 2007, este relatório não 

contempla possíveis fatos não alcançados pela falta desses documentos. POR QUE 

DOCUMENTOS INCOMPLETOS E EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS? 

 

ESCLARECIMENTO 15- A justificativa da documentação incompleta pode ser 

atribuída aos fraudadores, que podem ter sumido com documentos do sindicato. Agora, 

com relação aos extratos do Banco do Brasil eles também estavam incompletos e o 

Banco do Brasil não forneceu os extratos ou o sindicato não os requereu?  

 

ESCLARECIMENTO 16- As folhas de pagamento de novembro e dezembro de 2005, 

assim como a de dezembro de 2006, não foram recuperadas ou reconstruídas através de 

uma sindicância interna para que os valores que foram adiantados aos funcionários, 

numa quantia determinada pelo perito KLEBER MARRUAZ DA SILVA de R$ 



7.565,00 (sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais). No relatório assinado pelo 

advogado do sindicato Dr. CLAUDIO ANDRADE, informa que as transferências 

para as contas de adiantamento a funcionários foram no valor de R$ 17.110,77 

(dezessete mil cento e dez reais e setenta e sete centavos), elaborado pelo contador 

RAIMUNDO LUIS LIMA DE MACEDO e que esses adiantamentos iniciaram em 

março/2005.  

 

QUESTÃO 16a: QUEM ESTÁ COM A RAZÃO O ADVOGADO DO 

SINDICATO E O CONTADOR RAIMUNDO LUIS LIMA DE MACEDO ou a 

AUDITORIA?  

 

QUESTÃO 16b –A diferença seria justamente por causa do alcance da 

auditoria?   

 

QUESTÃO 16c - Esses adiantamentos sem descontos foram devolvidos para o 

sindicato? 

  

ESCLARECIMENTO 17- Na sua última conclusão o perito sugere que o sindicato 

proceda a revisão e atualização dos procedimentos de controle internos, como forma de 

aprimorar a eficiência das operações administrativas do sindicato, na data de 07 de 

janeiro de 2008. Demonstra o site do sindicato que não houve prestação de contas 

através dos balancetes dos meses de janeiro a outubro de 2008. Qual a justificativa para 

essa não prestação de contas através da publicação dos balancetes mensais? 

 

 

ESCLARECIMENTO 18– A Diretoria Colegiada da gestão 2005/2008 que tomou 

posse em 05 de maio de 2005, não publicou no site do sindicato os seus balancetes 

mensais, conforme manda o estatuto da entidade. Por que não existe publicação dos 

balancetes dessa diretoria colegiada no site do sindicato? 

 

ESCLARECIMENTO 19- Na gestão da Diretoria Colegiada 2005/2008, a Receita 

Federal do Brasil, realizou Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal, 

aplicando dois Autos de Infração, de números 372485375 e 372485383, relacionado 

ao período de janeiro de 2006 a Dezembro de 2006, com valores, respectivamente, 

R$ 51.096,28 e 26.552,40, totalizando a quantia total de R$ 77.648,68 (setenta e sete 

mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Com relação aos 

anos de 2005, 2007 e 2008, a receita Federal do Brasil não Auditou. No site do sindicato 

não existe uma publicação de balancete de prestação de contas do período e nesse 

sentido gostaria de saber por que a diretoria colegiada não cumpria a legislação 

Tributária e não dava publicidade ás contas do SINDJUFE/BA, relativo ao período 

dessa gestão? 

 

ESCLARECIMENTO 20 – Na gestão da Diretoria Colegiada 2008/2011, a Receita 

Federal do Brasil, realizou Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal, aplicando 



três Autos de Infração, de números 372296777, 372485260 e 372485391, relacionado 

ao período de Novembro de 2009, com valores totais de multa fixado em R$ 

15.950.02 (quinze mil novecentos e cinqüenta reais e dois centavos). Comparando 

com a diretoria colegiada 2005/2008, a diretoria colegiada 2008/2011, não houve o 

cumprimento da legislação tributária e a sugestão do perito KLEBER MARRUAZ DA 

SILVA, não foi considerado. Gostaria de perguntar ao contador atual do sindicato 

ou seu representante o que está sendo feito para assegurar o cumprimento da 

legislação tributária para evitar esses acontecimentos?      

    

ESCLARECIMENTO 21 – O Clube Social da entidade sindical, com sua localização 

desprivilegiada para toda a categoria, teve um custo para os servidores dos três 

Tribunais, no ano de 2009, aproximadamente, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

Gostaria de saber da gestão 2005/2008 e da atual gestão 2008/2011 se o clube não 

está saindo caro demais para a categoria, em detrimento da luta de outras 

conquistas que poderiam, inclusive, ser consideradas?   

 

ESCLARECIMENTO 22 – A conta corrente 10903-7, Agência do SINDJUSE, 

encerrada somente no ano de 2007, após as descobertas dos desvios fazia somente 

pagamento irregulares ou os ACUSADOS JULIO CÉSAR SILVA e JOAB LIMA 

BARBOSA também faziam pagamentos regulares? 

 

PROPOSTA: Diante dos fatos ocorridos a proposta é que essa assembléia aprove uma 

nova auditoria a ser realizada desde a unificação com participação de uma comissão 

independente para acompanhar os trabalhos?     


