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Porto Alegre, 28 de maio de 2018. 
 
Ao 
SINDIRODOSUL – Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários 
Intermunicipais, Interestaduais, Turismo e Fretamento do Rio Grande do Sul 
Praça Osvaldo Cruz, 15. Sala 904. 
Porto Alegre – RS 
 
 
Prezadas/os Senhoras/es, 
 
 
O presente RELATÓRIO DE AUDITORIA E CONSULTORIA decorre de Proposta de 
Trabalho da PAC Processamento e Serviços Empresariais Ltda, datada de 29 de janeiro 
de 2018 e aceita pelo SINDIRODOSUL no dia 05 de fevereiro de 2018, com prazo de 60 
dias úteis para execução dos trabalhos. 
 
O método de trabalho utilizado foi baseado na análise da documentação contábil no 
período previsto no objetivo geral da Proposta retro referida (data base 27 de junho de 
2016, retroagindo por até cinco anos). Foram utilizadas técnicas de amostragem julgadas 
adequadas a cada circunstância e solicitadas informações externas ao Sindicato para 
comprovar constatações realizadas internamente. Durante todo o transcorrer dos 
trabalhos foram observadas as normas de auditoria constantes da Resolução 321/72 do 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Eventualmente ocorreu necessidade de maior 
recuo no tempo, em função de eventos que iniciaram antes dos cinco anos previstos e 
que persistiram pelo período pactuado. 
 
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares eventualmente 
julgados necessários. 
 
Atenciosamente 
 
 
 
 
 
 

 
Claudiomar Pedroso Flores 

Contador CRCRS 40349 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA E CONSULTORIA 
 
 
 

1. Introdução 
 
O trabalho que ora passamos a relatar decorreu de processo ocorrido no âmbito da 
gestão do SINDIRODOSUL que culminou com o afastamento por decisão judicial do 
Presidente e do Tesoureiro do Sindicato, havendo então recomposição da Diretoria 
através da condução à Presidência do então Vice-Presidente, Sr. Irineu Miritz Silva, e à 
titularidade da Tesouraria o então Diretor de Trânsito, Sr. Waldir Ruwer. Essas mudanças 
na Diretoria do SINDIRODOSUL foram realizadas nos meses de junho e julho de 2016. 
 
Como durante os trabalhos de auditoria ficou evidenciado documentalmente 
entrelaçamento entre as gestões do SINDIRODOSUL e do SINDIRODOMUN – Sindicato 
dos Trabalhadores nos Transportes Rodo viários Municipais de Cachoeirinha, os 
auditores decidiram compor uma linha de tempo dessas duas entidades, visando melhor 
compreensão do contexto histórico onde ocorreram as constatações efetuadas. 
 
Destacamos que os Srs. Irineu Miritz Silva e Waldir Ruwer acompanharam todo o trabalho 
de auditoria e consultoria realizado e forneceram informações e opiniões importantes no 
decorrer dos levantamentos. 
 
 

2. Linha do Tempo SINDIRODOSUL e SINDIRODOMUN 
 
As informações para composição da linha de tempo tiveram origem em atas de 
Assembleias e/ou de Diretoria dos dois Sindicatos, registradas no 1º Serviço de Registro 
das Pessoas Jurídicas de Porto Alegre, no caso do SINDIRODOSUL, e no Serviço de 
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Cachoeirinha, no caso 
do SINDIRODOMUN. 
 
Com base nas informações colhidas nas referidas atas, os auditores estruturaram 
planilhas com a evolução no tempo das Diretorias de ambos os Sindicatos, bem como de 
seus Conselhos Fiscais e Representantes Junto à Federação. Essas planilhas 

acompanham o presente Relatório como ANEXO 1. 

 
Principais constatações decorrentes do exame das linhas de tempo: 
 

 O Sindirodosul foi fundado em 17 de junho de 1990. O Sindirodomun foi fundado 
em 25 de setembro de 1992. 
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 Os Presidentes do Sindirodosul, objeto do presente trabalho, foram os seguintes:  
 

- Arnoldo Roberto Motz, 4 mandatos de 4 anos, no período de 16 de julho de 1990 
a 14 de julho de 2006. 
 
- Francisco Espíndola, 2 mandatos de 4 anos, no período de 14 de julho de 2006 a 
17 de julho de 2015 (renunciou no segundo mandato em 09 de agosto de 2011). 
 
- Moacir Anger, quando Vice-Presidente do Sindirodosul, assumiu a Presidência 
em 09 de agosto de 2011, em função de renúncia do então Presidente, Sr. 
Francisco Espíndola. Foi eleito posteriormente Presidente para o período de 5 
anos. Esse mandato iniciou em 17 de julho de 2015, porém não se completou, 
tendo em vista afastamento em 27 de junho de 2016 por decisão judicial. 

 

 O Sr. José Antônio da Silva foi 1º Vice-Presidente do Sindirodosul no período de 15 
de julho de 2002 a 14 de julho de 2006 (4 anos) e Tesoureiro do Sindirodosul no 
período de 14 de julho de 2006 a 03 de fevereiro de 2016, quando renunciou, 
conforme Ata de Reunião da Diretoria. Por outro lado, o mesmo Sr. José Antônio 
da Silva exerceu o cargo de Presidente Eleito do Sindirodomun no período 25 de 
setembro de 1992 a 27 de junho de 2016. Exerceu, então o cargo de Tesoureiro, 
de 28 de junho de 2016 a 08 de agosto de 2016, quando renunciou. Observa-se, 
portanto, que o Sr. José Antônio da Silva acumulou cargos diretivos nos dois 
Sindicatos em todo o período que atuou como dirigente do Sindirodosul. É 
importante destacar que no período 14 de julho de 2006 a 03 de fevereiro de 2016 
o mesmo atuou como Tesoureiro responsável pelas finanças do Sindirodosul e 
simultaneamente exercia o cargo de Presidente do Sindirodomun. 

 

 O Sr. Francisco Espíndola exerceu a Presidência do Sindirodosul no período de 14 
de julho de 2006 a 09 de agosto de 2011, quando renunciou. Durante seu mandato 
o mesmo foi Presidente da Comissão Eleitoral do Sindirodomun, conforme ata de 
31 de agosto de 2007 e membro da Comissão Eleitoral conforme ata de 01 de 
setembro de 2012, juntamente com o Sr. Moacir Anger, que nessa época era Vice-
Presidente do Sindirodosul, passando a Presidente a partir de 17 de julho de 2015. 
Quando da renúncia do Sr. Francisco Espíndola, o mesmo foi substituído na 
Presidência do Sindicato pelo Sr. Moacir Anger, então Vice-Presidente, que 
completou essa gestão. 
 

 
É possível concluir, portanto, que SINDIRODOSUL e SINDIRODOMUN tiveram suas 
gestões interligadas durante significativo período. 
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3. Contabilidade e Controles Internos 
 
Dentro dos objetivos deste trabalho, examinamos a organização da documentação 
referente às atividades do sindicato, os correspondentes registros na contabilidade, 
confiabilidade nos dados apresentados nas Demonstrações anuais e os controles 
internos da entidade para que todos os procedimentos adotados estejam dentro 
dos parâmetros legais e das boas práticas de gestão. Tudo isso é de 
responsabilidade da Direção da Entidade.  
 
Para esclarecer o papel da Diretoria eleita para conduzir o sindicato no período 
analisado, descrevemos os pontos principais que a este respeito dispõe o Estatuto: 
 
Artigo 20º) Compete ao Presidente: 
 
a) Representar o sindicato perante autoridades administrativas ou judiciárias, 

podendo delegar poderes de representação; 
... 
 
d)  Ordenar as despesas autorizadas ou créditos adicionais e assinar,  

juntamente com o Tesoureiro os cheques de responsabilidade do sindicato; 
 

 ... 
 

 g)  Cumprir ou fazer cumprir as deliberações da Diretoria ou da Assembleia Geral;   
 

h) Fixar as normas de organização e execução dos serviços do sindicato; 
 
Artigo 22º) Compete ao Secretário Geral: 
... 
c) Ter sob sua guarda o arquivo do sindicato; 
 
Artigo 23º) Compete ao Tesoureiro: 
 
a) Ter sob sua guarda e responsabilidade os bens e valores patrimoniais do 

sindicato; 
b) Assinar com o Presidente os cheques e efetuar os pagamentos autorizados; 
c) Organizar e dirigir os serviços da tesouraria; 
d) Organizar toda a documentação necessária à escrituração contábil da entidade 

e entregá-la ao contador; 
e) Providenciar a documentação necessária para a prestação de contas dos 

administradores do sindicato; 
f) Prestar ao Conselho Fiscal as informações que forem solicitadas por seus 

membros; 
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g) Cumprir tarefas determinadas pelo Presidente no que concerne aos 
procedimentos fiscais e contábeis da entidade. 

 
No exame dos livros obrigatórios da entidade, desde sua fundação, obtivemos 
inicialmente as informações relacionadas na tabela abaixo: 
 

Período Nome do Contabilista CRCRS Registro  Obs. 

          

Da fundação até 31.12.1998 Não consta nos livros 45.520 Sim (1) 

          

De 01.01.1999 a 31.12.2002 Alexandre Modesto Farias 65.929 Sim   

          

De 01.01.2003 a 31.12.2005 Andreia Três 56.965 Sim   

          

De 01.01.2006 a 31.08.2015 Nair Ramos de Souza 70.347 Não (2) 

          

De 01.09.2015 a 27.06.2016 Paulo Ricardo B.  de Oliveira  65.850 Não (3) 

          

De 01.09.2015 a 31.12.2017 PZ Gestão Contábil  PJ Não (4) 

 
Neste exame atentamos para o cumprimento das normas legais e contábeis quanto aos 
Livros Diário e Razão, obrigatórios segundo a legislação vigente, e sua correta 
elaboração, guarda e registro no órgão competente. 
 
Observações: 
 

(1) O profissional responsável pela escrituração até 31.12.1998 não informou seu 
nome nos termos de abertura e encerramento, e não anexou ao Livro Diário as 
Demonstrações Contábeis anuais; 
 

(2) O Presidente da entidade não assinou os livros do período de 01.01.2006 a 
31.08.2015, somente a profissional da contabilidade;   
 

O Livro Diário deste período não foi registrado no órgão competente, conforme 
determina a legislação e as normas brasileiras de contabilidade. Transcrevemos 
abaixo texto da página do Conselho Federal de Contabilidade: 

 
“A obrigatoriedade de registro do Livro Diário está prevista no item 10, letra b, da ITG 2000, 
aprovada pela Resolução CFC nº 1.330/11, não havendo em nossa legislação nenhuma 
exceção. Está prevista também no Novo Código Civil Brasileiro, em seus arts. 1.180 e 1.181”. 
 
(disponível em http://portalcfc.org.br/coordenadorias/camara_tecnica/faq/faq.php?id=2009) 

http://portalcfc.org.br/coordenadorias/camara_tecnica/faq/faq.php?id=2009
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Outras fundamentações legais: 
 
Decreto nº 3.000/1999, aplicável a todas pessoas jurídicas, e no que se refere às 
condições para isenção de imposto de renda às associações e demais entidades 
sem fins lucrativos, entre as quais sindicatos (artigo 260, parágrafo 2º). 

 

Decreto nº 3.048/1999, no que se refere às normas aplicáveis aos contribuintes da 
previdência social. 

 
(3) Segundo informações da Diretoria atual, o profissional encarregado deste serviço 

rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços, sem realizar o 
trabalho. 
 

(4) A partir da data do afastamento judicial da Direção anterior, ocorrido em 
27.06.2016, a PZ Gestão Contábil assumiu a responsabilidade pelo trabalho, 
incluindo a escrituração retroativamente ao período iniciado em 01.09.2015, devido 
ao rompimento do contrato do profissional anterior, conforme disposto na 
observação precedente. Em relação a este período o trabalho foi concluído em 
março de 2018, tendo ocorrido reunião do Conselho Fiscal no dia 05 de abril, 
resultando na reprovação das contas até 27.06.2016 pelo atual Conselho Fiscal. 
 

 

4. Saldo de Caixa (Amostragem de Cheques) 
 
 
Na análise inicial dos saldos das principais contas nos balancetes contábeis disponíveis, 
chamou a atenção da auditoria o elevado saldo de Caixa apresentado, constante no 
balancete de 27.06.2016: R$ 3.141.789,10 (três milhões, cento e quarenta e um mil, 
setecentos e oitenta e nove reais e dez centavos). Para melhor compreensão dos 
motivos de tal fato, elaboramos planilha de evolução dos saldos anualmente, dos últimos 
10 (dez) anos, período que julgamos necessário devido à nossa observação que as 
possíveis ocorrências teriam começado desde o início da gestão afastada em 27.06.2016. 
Examinamos os registros minuciosamente, conferindo por amostragem com documentos 
e extratos bancários, já que não seria razoável supor que este valor realmente existisse à 
época no Caixa do sindicato, tal o volume físico de dinheiro ou cheques que seriam 
necessários para somar este montante. O razoável seria que este valor, se existisse, 
estivesse depositado em conta bancária; no entanto a mesmo balancete apontava um 
valor de R$ 2.982,22 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e dois 
centavos) nas contas bancárias, existindo ainda no balancete constando no 
Passivo a conta 579 – Banco Unibanco S.A. que apresentava saldo negativo 
(devedor) de R$ 20.458,61 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e 
sessenta e um centavos). 
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Durante os trabalhos pode-se observar as graves dificuldades financeiras pelo qual o 
sindicato passava, tomando frequentemente empréstimos junto a pessoas físicas 
(Mútuos), que são objeto de tópico próprio, e de capital de giro bancário. Deste fato e de 
outros que apontaremos em seguida, fica evidente que o referido saldo de Caixa não 
existia na realidade. Uma das explicações para um aumento constante no mesmo poderia 
ser a não contabilização de despesas pagas, ficando para a auditoria a incerteza do real 
destino das receitas efetivamente recebidas e contabilizadas no Caixa da entidade. 
 
Por outro lado, se este saldo realmente existia, estes recursos deveriam ter sido 
entregues pelo Tesoureiro afastado judicialmente à Diretoria que tomou posse em 
27.06.2016, o que não aconteceu. Conforme constatado por Oficial de Justiça 
naquele dia, na presença dos Diretores Irineu Miritz Silva (Presidente), Waldir Ruwer 
(Tesoureiro), do funcionário Régio Alves (com vínculo empregatício ainda em vigor) 
e da assessoria jurídica do SINDIRODOSUL, o cofre estava vazio. 
 
Um ponto que mereceu nossa atenção foram os cheques lançados na contabilidade como 
ingresso de Caixa, o que atende às boas técnicas contábeis, porém muitas vezes sem a 
correspondente saída por pagamento de despesas. Por isso selecionamos anualmente 
por amostragem diversos cheques e encaminhamos ao Tesoureiro do sindicato para que 
solicitasse formalmente aos bancos cópias dos mesmos, para confirmação de sua 
veracidade. A amostragem abrangeu 38% do valor total de aumento do saldo no período, 
e 14% do total das entradas em caixa. 
 
A seguir apresentamos a planilha de evolução dos saldos de Caixa, com os valores da 
amostragem: 
 

Datas Obs. Saldos do Caixa - R$ Variação - R$ Amostragem- R$ 

31/12/2007                              54.366,24                   47.028,56                54.500,00  

31/12/2008                            164.548,83                 110.182,59                90.900,00  

31/12/2009                              59.428,91  -             105.119,92              225.000,00  

31/12/2010                            136.639,74                   77.210,83                42.800,00  

31/12/2011                            343.177,78                 206.538,04              278.165,80  

31/12/2012                        1.056.202,75                 713.024,97              366.300,00  

31/12/2013                        1.578.228,26                 522.025,51              135.422,46  

31/12/2014                        2.238.564,68                 660.336,42                59.383,00  

31/08/2015 (a)                      2.801.157,00                 562.592,32                20.030,80  

31/12/2015                        2.918.390,07                 117.233,07                               -    

27/06/2016 (b)                      3.141.789,10                 223.399,03                               -    

          

     Variação acumulada             2.977.240,27          1.127.102,06  
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 Observações: 
 

(a) Data de encerramento da prestação de serviços contábeis pela profissional Nair 
Ramos de Souza, responsável pela contabilidade desde 01.01.2006. 
 

(b) Data da intervenção judicial no SINDIRODOSUL, com posse de nova Diretoria. 
 
 

 4.1 Constatações no Exame dos Cheques 
 
No que concerne aos Controles Internos da entidade, constatamos que era prática usual 
adotada desde pelo menos 2006 a emissão de cheques sem cruzar, os quais supõe-se 
eram sacados na boca do Caixa bancário, inclusive para pagamento de terceiros, o que 
não é comum por questões da segurança do transporte dos referidos valores em espécie. 
 
No entanto, na administração do SINDIRODOSUL este procedimento era comum e na 
sua maioria em valores significativos nominais a Diretores da entidade, o que fragilizava 
de maneira importante os controles internos sobre os recursos financeiros e a sua correta 
contabilização. 
 

a. Cheque não identificado pelo Banco 
 

Banco Banrisul S.A. – Agência 041 – Conta 060447160-0 
 

O seguinte cheque não foi localizado pelo Banco nos seus registros: 
 
Cheque 282 – Valor R$ 5.300,00 – 12/06/2010 
Motivo: cheque não localizado pelo banco, inclusive em outras datas 
posteriores; 
 

 
b. Cheques Emitidos pelo Sr. Francisco Espíndola Após Renúncia ao Cargo 

 
 

Banco Itaú S.A. (341) – Agência 8689 – Conta 08096-1 e 
Caixa E. Federal (104) – Agência 0428 – Conta 003.0202128-7  
 

 
O Diretor citado acima apresentou á entidade em 09/08/2011 carta de renúncia ao cargo 
de Presidente e, após esta data, assinou diversos cheques do Banco Itaú S.A. e Caixa 
Econômica Federal, em conjunto com o 1º Tesoureiro, Sr. José Antônio da Silva. São 
eles: 
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Data Cheque nº Banco/Ag.  Conta Beneficiário Valor - R$ Obs. 

15/08/2011 2136 104/428 202128-7 Sindirodosul 
       

6.000,00  d 

23/08/2011 004 341/8689 12378-7 José Antônio da Silva 
     

44.000,00  a 

24/08/2011 101363 341/8689 08096-1 Alécio Sarturi Cargnin 
     

28.000,00  b 

24/08/2011 005 341/8689 12378-7 Sindirodosul 
     

14.000,00  d 

18/10/2011 006 341/8689 12378-7 Antônio Jose Rubim Aguete 
       

9.900,00  c 

17/11/2011 007 341/8689 12378-7 Sindirodosul 
       

9.900,00  d 

19/12/2011 008 341/8689 12378-7 Sindirodosul 
       

9.900,00  d 

17/01/2012 010 341/8689 12378-7 Sindirodosul 
   

100.000,00  d 

  Total dos cheques enviados pelos bancos --------------------------- 
   

221.700,00    

 
 
Observações: 

(a) Beneficiário o 1º Tesoureiro, nominal sem cruzar, sacado no caixa; 
(b) Beneficiário Assessor Jurídico, idem; 
(c) Beneficiário Diretor, idem; 
(d) Nominal ao SINDIRODOSUL, idem. 

 
 

c. Cheques Nominais a Diretores e Terceiros 
 
No exame das cópias de cheques entregues pelos bancos constatamos, ainda, situações 
de diversos cheques nominais a Diretores, assessores jurídicos, ao próprio sindicato, e 
ainda a outras pessoas não identificadas, sacados no caixa bancário, em sua maioria sem 
a contabilização das despesas correspondentes, comprovando situações irregulares que 
serão relatadas a seguir no tópico Evolução do Saldo de Caixa. Em alguns casos o 
cheque nem foi lançado no Caixa.  
 

Apresentamos a listagem desses cheques no ANEXO 2, sendo que os assinalados 

com Obs. 1 foram confirmados como sem comprovação do destino e identificação da 
despesa e do beneficiário. 
 
O valor total dos cheques nesta situação importou em R$ 783.883,00 (setecentos e 
oitenta e três mil reais, oitocentos e oitenta e três reais). 
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d. Cheque emitido somente com a assinatura do 1º Tesoureiro 

 
Dentre as irregularidades detectadas houve a emissão do cheque nº 2151 da Caixa E. 
Federal (ag. 0428 conta 202128-7) em 04/05/2012, no valor de R$ 2.800,00, nominal a 
Antônio A. Diniz, sem assinatura do Presidente da entidade. 
  
 

4.2 Análises sobre a Evolução do Saldo de Caixa 
 
  
Devido ao extenso período tomado para exame, pelos motivos expostos anteriormente, 
selecionamos para amostragens, considerando frequência e relevância de situações 
merecedoras de aprofundamento, os exercícios a partir de 2011, inclusive, devido ao 
aumento significativo que passou a ocorrer, no saldo de Caixa, a partir daquele ano. 
  
Exercício 2011 
 
20/01 – Ingresso no caixa de R$ 27.000,00 por empréstimo de Daiane Portela Livinalli. A 
auditoria não conseguiu comprovar a necessidade deste empréstimo, já que existia de 
saldo em caixa no dia anterior o valor de R$ 126.333,56. Por outro lado, não houve 
pagamentos de despesas em valor relevante pelo caixa neste e nos dias seguintes, 
ficando a dúvida sobre o destino dos recursos. 
 
10/03 – Ingresso em caixa de R$ 21.321,87 como receitas recebidas de associados, não 
houve pagamentos de despesas em valor relevante pelo caixa neste e nos dias seguintes. 
 
11/07 – Ingressos de caixa nos valores de R$ 21.855,09 e 40.203,92 como receitas 
recebidas de associados, não havendo pagamentos de despesas significativas pelo caixa 
neste e nos dias seguintes. 
 
12/07 – Dois ingressos de R$ 23.587,59 cada um, situação idêntica à do dia anterior. 
 
21/07 – Ingresso no caixa de R$ 50.000,00 por empréstimo de Alécio Sarturi Cargnin.  A 
auditoria não conseguiu comprovar a necessidade desta operação, já que no dia anterior 
existia contabilmente em caixa R$ 341.843,93. Também não conseguiu confirmar sua 
veracidade, já que o recurso não entrou nas contas bancárias da entidade. 
 
19/08 – Débito na conta corrente de DOC Banrisul S.A. nº 06.0447160-0 de R$ 4.950,00, 
lançado como entrada de caixa, sem lançamento das despesas correspondente, a 
auditoria não pode confirmar se era referente a gastos do sindicato ou não. 
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23/08 – Entrada em caixa pelo cheque nº 004 do Banco Itaú S.A. (conta 12.378-7) no 
valor de R$ 44.000,00; a auditoria não conseguiu identificar o destino do valor, já que não 
houve registro contábil de pagamentos de despesas neste dia e nos dias seguintes. 
 
24/08- Mesma situação do dia anterior, do cheque nº 005 no valor de R$ 14.000,00. 
 
29/09- Pagamento de título no valor de R$ 5.180,00 debitado na conta corrente nº 08096-
1 no Banco Itaú S.A. lançado como entrada de caixa, sem lançamento de pagamento ao 
beneficiário do título. Portanto, a auditoria não pode confirmar se era referente a gastos 
do sindicato, ou não. 
 
13/10 – Entrada em caixa pelo cheque nº 101372 (conta 08096-1), valor R$ 10.000,00; a 
auditoria não conseguiu identificar o destino do valor, já que não houve registro de 
pagamentos de despesas neste dia e nos dias seguintes. 
 
08/11 – Outra entrada em caixa do cheque nº 101374 do Banco Itaú S.A. (conta 08096-1), 
no valor de R$ 60.000,00. Este cheque teve como origem empréstimo de Giro Parcelado 
tomado junto ao Banco Itaú S.A. O saldo de caixa contábil do dia anterior era de R$ 
263.680,63 e, considerando-se que não houve pagamentos de valores expressivos neste 
e nos dias seguintes, ficou a dúvida na auditoria sobre o destino do valor do cheque 
sacado no banco.  
Por outro lado, reforça a opinião da auditoria que o saldo do dia 07/11 era fictício, pois se 
existisse realmente não haveria a necessidade da tomada do empréstimo junto ao banco. 
 
Observação: 
 
Em 31.03.2011 ingressou na conta corrente do SINDIRODOSUL empréstimo feito pelo 
SINDIRODOMUN, de R$ 30.000,00, transferido via Banco Itaú S.A. da conta nº 081100-1 
na agência 8689 deste, para a conta nº 08096-1 na mesma agência do SINDIRODOSUL. 
 
Como o caixa contábil apontava saldo positivo de R$ 134.135,00 no dia anterior, 
evidencia-se aí mais um caso de contratações de operações financeiras, desta vez com 
entidade sindical da mesma categoria, sobre as quais restam dúvidas quanto a suas 
verdadeiras finalidades.  
 
As ocorrências apontadas acima são exemplos, constatados por amostragem no exame 
da movimentação do exercício, de operações sem justificativa e comprovação, que 
geraram o aumento de saldo do caixa apontado na planilha. 
 
 
Exercício 2012 
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16/01 - Ingressos de caixa nos valores de R$ 18.909,35 e 24.517,71 como receitas 
recebidas de associados, não havendo pagamentos de despesas significativas pelo caixa 
neste e nos dias seguintes. 
 
17/01 - Entrada em caixa pelo cheque nº 010 do Banco Itaú S.A. (conta 12.378-7) no valor 
de R$ 100.000,00; a auditoria não conseguiu identificar o destino do valor, já que não 
houve lançamento de pagamentos de despesas em valores relevantes neste dia e nos 
dias seguintes. 
 
16/03 - Entrada em caixa pelo cheque nº 101442 do Banco Itaú S.A. (conta 08096-1) no 
valor de R$ 60.000,00; a auditoria não conseguiu identificar o destino do valor, já que não 
houve lançamento de pagamentos de despesas em valores relevantes neste dia e nos 
dias seguintes. 
 
 06/07 - Ingresso de caixa no valor de R$ 59.245,65 como receitas recebidas de 
associados, não havendo pagamentos de despesas significativas pelo caixa neste e nos 
dias seguintes. 
 
30/07 - Ingresso de caixa no valor de R$ 33.435,28 como receitas recebidas de 
associados, não havendo pagamentos de despesas significativas pelo caixa neste e nos 
dias seguintes. 
 
10/09 - Ingressos de caixa nos valores de R$ 24.436,16 e R$ 5.266,98 como receitas 
recebidas de associados, não havendo pagamentos de despesas significativas pelo caixa 
neste e nos dias seguintes. 
 
15/10 – Ingresso de caixa no valor de R$ 43.447,56 como receitas recebidas de 
associados. Houve o lançamento de diversos pagamentos, englobados em um único 
lançamento no valor total de R$ 41.444,34, sem discriminar individualmente os 
beneficiários. 
 
12/11 – Empréstimo recebido de Alécio Sarturi Cargnin no valor de R$ 40.000,00 
diretamente em dinheiro, pairando a dúvida sobre sua veracidade e necessidade, já que 
no dia anterior o saldo de caixa na contabilidade era de R$ 1.005.459,11. 
 
As ocorrências apontadas acima são exemplos, constatados por amostragem no exame 
da movimentação do exercício, de operações sem justificativa e comprovação, geraram o 
aumento de saldo do caixa apontado na planilha. 
 
 
Exercício 2013 
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10/01- Ingressos de caixa nos valores de R$R$ 9.930,42, R$ 13.910,56 e R$ 5.474,17 
como receitas recebidas de associados, não havendo pagamentos de despesas 
significativas pelo caixa neste e nos dias seguintes. 
 
11/ 03 - Ingressos de caixa nos valores de R$ 13.628,39, R$ 5.615,87 e R$ 9.207,93 
como receitas recebidas de associados, não havendo pagamentos de despesas 
significativas pelo caixa neste e nos dias seguintes. 
 
30/04 – Cheque nº 56 do Banco Itaú S.A. conta nº 12.378-7sacado e que ingressou no 
caixa no valor de R$ 10.000,00, não havendo pagamentos de despesas significativas pelo 
caixa neste e nos dias seguintes. 
 
15/05 – Valor R$ 13.000,00 ref. entrada de caixa lançado como “Transferência” do Banco 
Itaú S.A agência 08096-1, debitado no extrato bancário como “Sispag Fornecedores”. A 
contabilidade do sindicato não escriturou a saída do pagamento ao beneficiário, ficando 
este desconhecido para os registros da entidade, e o valor fazendo parte indevidamente 
do saldo de Caixa.  
  
11/06 – R$ 40.000,00 ocorreu tomada de empréstimo junto ao Banco Itaú S.A. da espécie 
Giro Parcelado no valor de R$ 69.000,00, sendo que R$ 40.000,0 ingressaram no caixa. 
Por outro lado, reforça a opinião da auditoria que o saldo do dia 11/06 era fictício, pois se 
existisse realmente não haveria a necessidade da tomada do empréstimo junto ao banco. 
 
10/07 - Ingressos de caixa nos valores de R$ 29.360,59, R$ 5.626,53 e R$ 47.835,69 
como receitas recebidas de associados, não havendo pagamentos de despesas 
significativas pelo caixa neste e nos dias seguintes. 
 
10/09 - Ingressos de caixa nos valores de R$ 20.090,38 e R$ 27.673,62 como receitas 
recebidas de associados, não havendo pagamentos de despesas significativas pelo caixa 
neste e nos dias seguintes. 
 
11/11 - Ingressos de caixa nos valores de R$ 19.981,15 e R$ 6.624,15 como receitas 
recebidas de associados, não havendo pagamentos de despesas significativas pelo caixa 
neste e nos dias seguintes. 
 
As ocorrências apontadas acima são exemplos, constatados por amostragem no exame 
da movimentação do exercício, de operações sem justificativa e comprovação, geraram o 
aumento de saldo do caixa apontado na planilha. 
 
 
 
Exercício 2014 
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10/02 - Ingressos de caixa nos valores de R$ 9.821,66 e R$ 17.043,23 como receitas 
recebidas de associados, não havendo pagamentos de despesas significativas pelo caixa 
neste e nos dias seguintes. 
 
05/05 – Valor R$ 30.000,00 ref. entrada de caixa por emissão de TED (Transferência 
Eletrônica Disponível) do Banco Itaú S.A agência 08096-1, debitado no extrato bancário. 
A contabilidade do sindicato não escriturou a saída do pagamento ao beneficiário, ficando 
este desconhecido para os registros da entidade, e o valor fazendo parte indevidamente 
do saldo de Caixa.  
 
06/05 – Valor R$ 20.000,00 lançado duas vezes, um como entrada de caixa histórico 
“Recebimento nesta data”, sem lançamento da saída pelo pagamento ao beneficiário, o 
qual não foi identificado contabilmente na documentação disponível, e outro pagamento 
via TED como saída do Banco Itaú S.A. conta 08096-1, para pagamento de parte de 
“Empréstimo” à Alécio Sarturi Cargnin. 
 
21/05 – Empréstimo Mútuo recebido de Sandro Sidnei Santos, no valor de R$ 50.000,00 
sendo que no dia anterior a contabilidade acusava um saldo de caixa de R$ 1.894.582,07. 
Esta operação, que ocorreu de fato, reforça a opinião da auditoria que o saldo do dia 
20/05 era fictício, pois se existisse realmente não haveria a necessidade da tomada do 
empréstimo junto à terceiro 
 
10/07 - Ingressos de caixa nos valores de R$ 7.251,42, R$ 3.711,50 e R$ 28.172,40 como 
receitas recebidas de associados, não havendo pagamentos de despesas significativas 
pelo caixa neste e nos dias seguintes. 
 
14/07 – Valor R$ 15.000,00 ref. entrada de caixa com o histórico “Pagto. de título cfe 
extrato” como saída do Banco Itaú S.A agência 08096-1, debitado no extrato bancário. A 
contabilidade do sindicato não escriturou a saída do pagamento ao beneficiário, ficando 
este desconhecido para os registros da entidade, e o valor fazendo parte indevidamente 
do saldo de Caixa.  
 
16/09 - Ingresso de caixa no valor de R$ 20.335,40 como receitas recebidas de 
associados, não havendo pagamentos de despesas significativas pelo caixa neste e nos 
dias seguintes. 
 
10/11 - Ingressos de caixa nos valores de R$ 6.880,57, R$ 9.454,89 e R$ 3.424,53 como 
receitas recebidas de associados, não havendo pagamentos de despesas significativas 
pelo caixa neste e nos dias seguintes. 
 
23/12 - Empréstimo como mútuo recebido de Lindocildo Fogaça da Silva no valor de R$ 
50.000,00, sendo que no dia anterior a contabilidade acusava um saldo de caixa de R$ 
2.208.991,64. Esta operação reforça a opinião da auditoria que o saldo do dia 22/12 era 
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fictício, pois se existisse realmente não haveria a necessidade da tomada do empréstimo 
junto à terceiro. 
 
As ocorrências apontadas acima são exemplos, constatados por amostragem no exame 
da movimentação do exercício, de operações sem justificativa e comprovação, geraram o 
aumento de saldo do caixa apontado na planilha. 
 
 
Exercício 2015 – Período de 01/01 a 31/08 
 
12/01 - Ingressos de caixa nos valores de R$ 10.425,77 e R$ 6.924,19 como receitas 
recebidas de associados, não havendo pagamentos de despesas significativas pelo caixa 
neste e nos dias seguintes. 
 
06/05 – Valor R$ 70.700,00 ref. entrada de caixa com o histórico “Pagto. de título cfe 
extrato” como saída do Banco Itaú S.A agência 08096-1, debitado no extrato bancário. A 
contabilidade do sindicato não escriturou a saída do(s) pagamento(s) do(s) beneficiário(s), 
ficando este(s) desconhecido(s) para os registros da entidade, e o valor fazendo parte 
indevidamente do saldo de Caixa.  
 
14/07 - Ingressos de caixa nos valores de R$ 82.314,07 e R$ 36.000,00 com o histórico 
“Pagto. de título cfe extrato” como saída do Banco Itaú S.A agência 08096-1, debitado no 
extrato bancário. A contabilidade do sindicato não escriturou a saída do(s) pagamento(s) 
do(s) beneficiário(s), ficando este(s) desconhecido(s) para os registros da entidade, e o 
valor fazendo parte indevidamente do saldo de Caixa.  
 
12/08 - Ingresso de caixa no valor de R$ 73.620,00 com o histórico “Pagto. de título cfe 
extrato” como saída do Banco Itaú S.A agência 08096-1, debitado no extrato bancário. 
Esta operação deu seguimento a outra ocorrida no dia anterior, quando entrou na conta 
do sindicato no Banco Itaú S.A. nº 13296-0 em contrapartida à “Outras Receitas 
Sindicais”, o valor de R$ 73.291,80. No dia 12/08 o valor integral foi transferido da referida 
conta para a outra conta na mesma agência (08096-1) de uso diário da Tesouraria. Desta 
saiu para entrar no caixa conforme citado. A contabilidade do sindicato não escriturou a 
saída do(s) pagamento(s) do(s) beneficiário(s), ficando este(s) desconhecido(s) para os 
registros da entidade, e o valor fazendo parte indevidamente do saldo de Caixa.  
 
18/08 - Ingresso de caixa no valor de R$ 32.494,68 por emissão de TED (Transferência 
Eletrônica Disponível) como saída do Banco Itaú S.A agência 08096-1, debitado no 
extrato bancário. A contabilidade do sindicato não escriturou a saída do(s) pagamento(s) 
do(s) beneficiário(s), ficando este(s) desconhecido(s) para os registros da entidade, e o 
valor fazendo parte indevidamente do saldo de Caixa.  
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As ocorrências apontadas acima são exemplos, constatados por amostragem no exame 
da movimentação do exercício, de operações sem justificativa e comprovação, geraram o 
aumento de saldo do caixa apontado na planilha. 
 
 
 
Exercício 2015 – Período de 01/09 a 31/12 
 
13/11 – Valor R$ 71.381,00 ref. entrada de caixa como “Suprimento de Caixa” do Banco 
Itaú S.A à conta nº 08096-1. A contabilidade do sindicato não escriturou a saída do 
pagamento ao beneficiário, ficando este desconhecido para os registros da entidade. 
Também não houve pagamentos de despesas significativas pelo caixa neste e nos dias 
seguintes, o valor ficou fazendo parte indevidamente do saldo de Caixa. 
 
16/11 – Valor R$ 8.000,00 idem situação anterior. 
 
04/12 - Empréstimo (Mútuo) recebido de Paulo Renato Lima de Oliveira, no valor de R$ 
50.000,00, ingressando na conta caixa R$ 49.728,81 (a diferença sendo ref. Desconto de 
juros) diretamente em dinheiro, pairando a dúvida sobre sua veracidade e necessidade, já 
que no dia anterior o saldo de caixa na contabilidade era de R$ 2.868.687,08. 
 
As ocorrências apontadas acima são exemplos, constatados por amostragem no exame 
da movimentação do exercício, de operações sem justificativa e comprovação, geraram o 
aumento de saldo do caixa apontado na planilha. 
 
 
 
Exercício 2016 – Período de 01/01 a 27/06 
 
04/05 – Cheque nº 101708, valor R$ 50.000,00 do Banco Itaú S.A. conta nº 08096-1 
ingressou no caixa como “Suprimento de Caixa”, inexistindo pagamentos de valores 
significativos neste e nos próximos dias, somando-se este valor ao saldo acumulado de 
caixa. 
 
13/06 – Valor R$ 5.000,00 ingressou como “Suprimento de Caixa”, saindo do Banco Itaú 
S.A. conta nº 08096-1, inexistindo pagamentos de valores significativos neste e nos 
próximos dias, somando-se este valor ao saldo acumulado de caixa. 
 
14/06 - Valor R$ 28.735,05 ingressou como “Suprimento de Caixa”, saindo do Banco Itaú 
S.A. conta nº 08096-1, inexistindo pagamentos de valores significativos neste e nos 
próximos dias, somando-se este valor ao saldo acumulado de caixa. 
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15/06 - Valor R$ 21.000,00 ingressou como “Suprimento de Caixa”, saindo do Banco Itaú 
S.A. conta nº 08096-1, inexistindo pagamentos de valores significativos neste e nos 
próximos dias, somando-se este valor ao saldo acumulado de caixa. 
 
As ocorrências apontadas acima são exemplos, constatados por amostragem no exame 
da movimentação do exercício, de operações sem justificativa e comprovação, geraram o 
aumento de saldo do caixa apontado na planilha. 
 
Observação Importante:  
 
A auditoria afirma que não ocorreram, em determinados períodos, registros de 
pagamentos de despesas em contrapartida aos registros de entradas significativas, 
as quais foram exaustivamente enumeradas como exemplificação acima. Caso 
tenham ocorridos pagamentos de despesas esses não foram registrados e, 
consequentemente, a destinação desses eventuais pagamentos não foi passível de 
identificação. 
 
 
 
 
 

5. Outras Constatações Realizadas Durante os 
Trabalhos 
 

 
 

5.1. POUSADA EM CIDREIRA 
 
Durante os trabalhos de auditoria um tema frequentemente vinha à tona nas reuniões com 
membros da atual Diretoria do Sindirodosul: a situação da Pousada de Cidreira, que era 
compartilhada entre os associados do Sindirodosul e do Sindirodomun. Os auditores 
decidiram examinar a documentação disponível sobre esse tema. As constatações 
decorrentes dessa análise estão relatadas a seguir: 
 

 Em 09 de maio de 2003 o SINDIRODOMUN, através de Contrato Particular de 
Promessa de Compra e Venda, adquiriu de Ereovaldo Leotte dos Santos/Altanira 
Cleusa Silva dos Santos, Raul Silva dos Santos/Solange Mascarenhas dos Santos, 
Antonio Carlos Rocha Barth/Nanci Santos Barth os lotes 11 e 12 da Quadra M-1 da 
Praia do Pinhal, Município de Cidreira.  

 

 Em 12 de agosto de 2004 o SINDIRODOSUL adquire do SINDIRODOMUN, 
através de um documento denominado Termo de Aquisição, o “direito de 
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propriedade” de 50% da Colônia de Férias denominada Pousada do Peixe, 
localizada na Rua Azaleia, números 405, 417 e 418, na localidade de Costa do Sol, 
Cidreira – RS.  

 

 Em 22 de março de 2005 o SINDIRODOSUL recolhe aos cofres da Prefeitura de 
Cidreira o montante de R$ 460,00 referente a imposto sobre a transmissão de bens 
imóveis e de direitos a eles relativos (ITBI) relativamente ao lote nº 13 da quadra 
M-1, da Praia do Pinhal com frente ao alinhamento da Av. Atlântida. Esse 
recolhimento teve como transmitente do imóvel a Sra. Marilene Medeiros Machado, 
até então proprietária. 

 

 Em 22 de abril de abril de 2005 o SINDIRODOSUL recolhe ITBI referente ao lote 
12 da quadra M-1, no mesmo logradouro. Transmitente: Raul Silva dos Santos e 
Esposa. Valor do ITBI: R$ 1.950,00. 

 

 Na mesma data, 22 de abril de 2005, o SINDIRODOSUL recolhe R$ 1.950,00 
referente a ITBI do lote 11 da mesma quadra M-1, referente ao mesmo endereço. 
Transmitentes:  Ereovaldo Leotte dos Santos e Esposa. 

 

 No dia 29 de abril de 2005 o SINDIRODOSUL paga ITBI referente ao lote nº 11 da 
quadra M-2 da Praia do Pinhal. Valor do ITBI: R$ 1.087,41. Transmitente: Raul 
Silva dos Santos e Esposa. 
 

 Em abril de 2005 a Sra. VERA LÚCIA DE CARVALHO PORTELA assina recibo 
onde declara que recebeu do SINDIRODOSUL a importância de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), parcelados em 3 vezes, referente a venda de um terreno com 
área de 300 metros quadrados, sito à Rua Azaléia, nº 393, Costa do Sul (sic), 
Cidreira – RS. O endereço corresponde ao LOTE NÚMERO 13 DA QUADRA M-1. 

 

 Finalmente, no dia 10 de novembro de 2006, através de Contrato Particular de 
Compra e Venda de Bem Imóvel, o SINDIRODOSUL adquire de VERA LÚCIA DE 
CARVALHO PORTELA o terreno na Praia do Pinhal, no quarteirão formado pelas 
ruas 01, 44, 45 e Avenida Atlântica, denominado LOTE NÚMERO 13 DA QUADRA 
M-1. 

 
Observações: 
 

a) Conforme verificamos junto à Diretoria do SINDIRODOSUL, a correspondência 
entre lotes e endereços é a que segue: 

 
Lote 11, Quadra M1: Rua Azaléia, 417. 
Lote 12, Quadra M1: Rua Azaléia, 405. 
Lote 13, Quadra M1: Rua Azaléia, 393. 
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Lote 11, Quadra M2: Rua Azaléia, 418. 
 

b) Os ITBIs relativos aos lotes 11, 12 e 13 da Quadra M-1 montaram um total de R$ 
4.360,00, que foi quitado através do cheque nº 143.616, de 22 de março de 2005, 
do Banrisul. 
 

c) Pela documentação apresentada e examinada, o SINDIRODOSUL teria adquirido 
três vezes o lote número 13 da quadra M-1: 
 

Primeira Aquisição: de MARILENE MEDEIROS MACHADO, conforme ITBI 
respectivo recolhido em 22 de março de 2005. 
 
Segunda Aquisição: de VERA LÚCIA DE CARVALHO, conforme recibo datado de 
“abril 2005”, sem especificação de dia. 
 
Terceira Aquisição: de VERA LÚCIA DE CARVALHO PORTELA, conforme 
contrato de compra e venda do imóvel, datado de 10 de novembro de 2006.  

 
 
Os auditores examinaram com mais detalhes a aquisição realizada da Sra. Vera 
Lúcia de Carvalho Portela, tendo em vista que os atuais Diretores do Sindirodosul 
afirmam que era de conhecimento público que esta Senhora mantinha na época 
união estável com o Tesoureiro do Sindicato, Sr. José Antonio da Silva.  
 
Em relação à Segunda Aquisição, acima destacada, o pagamento teria sido 
realizado pelo SINDIRODOSUL à Sra. Vera através dos seguintes cheques: 
 
Cheque nº 143.590, Banrisul .............................................. R$ 16.500,00 
Cheque nº 143.591, Banrisul .............................................. R$ 16.700,00 
Cheque nº 143.592. Banrisul .............................................. R$ 16.800,00 
 
Total .................................................................................... R$ 50.000,00 
 
Contabilmente a auditoria constatou que o cheque nº 143.590 foi devolvido ao 
Sindicato. Foi solicitado pela Diretoria do SINDIRODOSUL cópia desses cheques 
ao Banrisul, porém até o final dos trabalhos ora relatados o Banco não havia dado 
resposta. 
 

Em relação à Terceira Aquisição, no ANEXO 3 encontra-se planilha onde 

constam os pagamentos relativos a esse contrato de compra e venda, planilha esta 
estruturada com base em cópias de cheques e recibos de pagamentos. Chama a 
atenção o fato de que as datas e valores previstos contratualmente não eram 
obedecidos com rigor em relação às quitações. 
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Exemplos: 
 

 A parcela 22 do contrato vencia em 10 de agosto de 2008 e seu valor era 
de R$ 5.000,00. Conforme cópia de cheque e recibo essa parcela foi 
quitada antecipadamente, dia 16 de julho de 2008, com o valor de R$ 
17.720,00. 
 

 A parcela 24 do contrato vencia em 10 de outubro de 2008 e seu valor 
era de R$ 15.000,00. Conforme recibo, essa parcela foi quitada em 03 de 
setembro, pelo valor de R$ 5.720,00. 

 
Outro aspecto importante que chamou a atenção dos auditores é que a grafia da 
assinatura da vendedora nos recibos variava bastante, sendo quase impossível 
que uma mesma pessoa pudesse apor sua assinatura de formas tão diferentes. 

 
 

d) Ao constituir a Linha do Tempo, conforme item 2 do presente Relatório, chamou a 
atenção da auditoria a Ata da Assembleia Extraordinária dos Associados do 
SINDIRODOMUN de 08 de novembro de 2017. 
Nesta ocasião a Diretoria do SINDIRODOMUN propôs e foi aprovada a permuta de 
imóvel localizado na Rua Azaleia, 418, Bairro Costa do Sol, no Município de 
Cidreira, constituído por seis apartamentos. 
A permuta foi aprovada com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários de Gravataí – SINDIGRAVATAÍ, que em troca dos apartamentos 
cederia um Micro-Ônibus ano 2002 mais R$ 25.000,00 em espécie, perfazendo um 
montante total de R$ 106.200,00. Assim, presume-se que o valor de avaliação do 
Micro-Ônibus seria de R$ 81.200,00. 
Ocorre que, conforme relatado acima, o imóvel localizado na Rua Azaleia, 418, foco 
dos trabalhos da Assembleia em destaque, havia sido objeto de aquisição de 50% 
do direito de propriedade pelo SINDIRODOSUL, conforme Termo de Aquisição 
datado de 12 de agosto de 2004. 
Ou seja, pelos documentos analisados, o SINDIRODOMUN permutou com o 
SINDIGRAVATAÍ um imóvel do qual teria propriedade de apenas a metade. 

No ANEXO 4 do presente relatório encontra-se planilha onde estão relacionados 

os pagamentos efetuados pelo SINDIRODOSUL ao SINDIRODOMUN pelo direito 
de propriedade de 50% do imóvel em foco. 
 
Comentários a respeito desse anexo: 
 

 Na época dessa negociação e dos respectivos pagamentos o Presidente do 
SINDIRODOMUN era o Sr. José Antonio da Silva, que também era 1º Vice-
Presidente do SINDIRODOSUL. 
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 Todos os recibos localizados, referentes a essa transação, foram assinados 
pelo Sr. José Antonio da Silva, na qualidade de Presidente do 
SINDIRODOMUN. 

 As parcelas de 10 a 14, apesar de terem período de 1 mês entre cada 
vencimento e pagamento, foram quitadas por cheques com números 
sequenciais. 

 Os pagamentos foram efetuados no período de outubro de 2003 a janeiro de 
2005. O Termo de Aquisição, documento que respalda a negociação, data de 
12 de agosto de 2004. Ou seja: os pagamentos tiveram início anteriormente 
à formalização do negócio. 

 O Termo de Aquisição foi objeto de registro no Serviço Notarial MANICA – 5º 
Tabelionato de Notas, localizado em Porto Alegre, na data de 01 de outubro 
de 2004. 

 
 
 

5.2. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
 
5.2.1. Amostragem 
 

Durante o exame da documentação do Sindicato e respectivos registros contábeis 
chamou a atenção dos auditores o significativo gasto com Combustíveis e Lubrificantes. 
 
Efetivamente, durante o período concernente aos exercícios 2006 a 2016, os montantes 
registrados foram os seguintes: 
 

 
 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - GASTOS ANUAIS

EXERCÍCIO VALOR % SOBRE SOMA MÉDIA MENSAL

2006 21.494,94R$            7,00                       1.791,25R$     

2007 27.391,20R$            8,91                       2.282,60R$     

2008 22.906,61R$            7,46                       1.908,88R$     

2009 22.842,27R$            7,43                       1.903,52R$     

2010 36.561,86R$            11,90                     3.046,82R$     

2011 33.352,51R$            10,85                     2.779,38R$     

2012 26.613,60R$            8,66                       2.217,80R$     

2013 36.976,25R$            12,03                     3.081,35R$     

2014 52.111,06R$            16,96                     4.342,59R$     

2015 27.007,49R$            8,79                       2.250,62R$     

SOMA 307.257,79R$          100,00                  
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Observa-se que a média mensal dos gastos desta conta evoluía de forma quase orgânica 
de 2006 a 2009. No exercício de 2010 ocorreu acréscimo de gastos de aproximadamente 
60% em relação ao exercício anterior, o que pode ser considerado relevante. 
 
Após 2010 os gastos retornaram a patamares mais baixos, porém em 2013 ocorreu 
acréscimo de 39% em relação a 2012 e em 2014 ocorreu aumento de aproximadamente 
41% em relação a 2013 ou 96% se tomarmos como base o ano de 2012. 
 
A evolução dos gastos com Combustíveis e Lubrificantes pode ser melhor observada no 
gráfico a seguir: 
 

 
 
Para melhor entendimento desses gastos os auditores focaram a análise em três 
exercícios sociais: 2006, por ser o primeiro da série analisada, e os exercícios de 2010 e 
2014, por serem exercícios com valores significativos. Três exercícios em dez significa 
uma amostra de 30% em relação à quantidade de exercícios examinados, que pode ser 
considerada relevante, e em torno de 36% do montante de gastos nos dez exercícios 
enfocados. 
 
Observação: os valores do exercício 2015 referem-se ao período janeiro a agosto, tendo 
em vista que por ocasião dos trabalhos da auditoria os demais meses desse exercício 
ainda não haviam sido objeto de contabilização. 
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5.2.2. Posto Los Andes 
 
Ao iniciar os exames do exercício 2006 os auditores se depararam com notas fiscais 
sequenciais de compras de combustíveis no Posto de Combustíveis Los Andes Ltda, 
localizado no Município de Cachoeirinha – RS. 
Aparentemente existia uma espécie de convênio com esse Posto de Combustíveis, pois 
as aquisições realizadas pelo SINDIRODOSUL eram frequentes. Não foi localizado 
nenhum documento formalizando esse acordo de abastecimento, que existiu de fato por 
período significativo. 
Chama inicialmente a atenção a localização do Posto, já que a sede do SINDIRODOSUL 
se localiza no centro de Porto Alegre, distante mais de 20 km do endereço do Posto, 
sendo que o tráfego entre os dois pontos mencionados é usualmente bastante pesado. 
Nos demais exercícios examinados a existência de notas sequenciais se repete. 
 
 

5.2.3. Exercício de 2006 

 

No ANEXO 5 apresentamos planilha com dados da amostragem de notas fiscais do 

exercício 2006. 
Pode ser observado, nessa amostra, que as notas fiscais selecionadas apresentam 
ordem sequencial, e que muitas vezes os talonários somente são utilizados para emissão 
de notas fiscais relativas ao SINDIRODOSUL. Esse fato eventualmente poderia ser 
considerado usual, pois Postos de Combustíveis não têm como prática emitir notas fiscais 
para seus clientes, exceto quando solicitado. Por outro lado, nota-se na amostragem a 
existência de notas fiscais rasuradas e preenchidas de modo incompleto, além do que os 
blocos das notas fiscais não obedecem a sequência cronológica em relação aos números 
das mesmas. 
Todas as notas fiscais examinadas estavam aprovadas pelo Conselho Fiscal do 
SINDIRODOSUL, através de carimbo no corpo das mesmas, com aposição da assinatura 
dos Conselheiros Titulares. 
Os auditores notaram que, em alguns casos, constam das notas fiscais as placas dos 
veículos abastecidos. A seguir, para ilustração, tecemos comentários em relação aos 
veículos cujas placas foram indicadas nas notas fiscais examinadas: 
 
PLACA IMC6221 
 
FIAT/UNO MILLE FIRE – 2004/2005 – PRATA – MONTENEGRO/RS CHASSI FINAL 
12658 
 
Segundo diretores atuais do Sindicato esse veículo pertencia ao Sindicato, porém o Sr. 
Moacir Anger, quando Presidente, informou que ocorreu acidente com perda total e o 
automóvel não mais foi avistado na Entidade.  
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Porém, conforme consulta ao aplicativo Sinesp Cidadão da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Cidadania, em março de 2018 o veículo 
está em SITUAÇÃO LEGAL, ou seja, apto para utilização. 
 
Conforme informações colhidas por Diretores junto ao DETRAN, na época do 
abastecimento relatado o veículo pertencia à CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 
MERCANTIL. Em novembro de 2009 foi adquirido por ALECIO SARTURI CARGNIN, que 
permaneceu com o veículo pelo período de aproximadamente 1 mês e revendeu para 
ADEMIR ARAUJO LOPES JUNIOR. Ressalte-se que o Sr. ALECIO SARTURI CARGNIN 
foi assessor jurídico do SINDIRODOSUL durante significativo período. 
 
 
PLACA GTH0238 
 
GM/S10 – 1995/1995 – VERDE – SÃO LUIZ GONZAGA/RS – CHASSI FINAL 02059 
 
Segundo a atual Diretoria esse veículo nunca pertenceu ao Sindicato. 
 
Conforme dados do DETRAN, fornecidos por Diretores do Sindirodosul, nas datas de 
abastecimento o veículo pertencia a uma pessoa chamada Paulo Sergio Resende 
Ramires, desconhecido para os mesmos. 
 
 
PLACA ILD4767 
 
FIAT/PALIO ELX – 2003/2003 – CINZA – GUAPORE/RS – CHASSI FINAL 79363 
 
Esse veículo pertencia ao SINDIRODOSUL na época dos abastecimentos. 
 
 
PLACA IKS4420 
 
FIAT/DOBLO CARGO – 2002/2002 – BRANCA – NOVA PETRÓPOLIS/RS – CHASSI 
FINAL 02006 
 
Informações da atual Diretoria do Sindicato: esse veículo era utilizado como Ambulância 
do SINDIRODOSUL, porém não foi mais localizado. Não foram encontrados na 
contabilidade documentos de venda do referido veículo. Conforme informações do 
DETRAN esse veículo foi vendido pelo SINDIRODOSUL para uma Sra. de nome NARA 
ROSANE DA SILVA em 05 de novembro de 2014, desconhecida dos atuais Diretores. 
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PLACA ILL0400 
 
FORD/FIESTA CLX 16V – 1998/1999 – VERMELHA – PORTO ALEGRE/RS – CHASSI 
FINAL 51130 
 
Veículo não pertencente ao Sindicato. Na época dos abastecimentos ora relatados o 
veículo era de propriedade de um certo LUIZ BENEDITO LORENZATTO, desconhecido 
dos Diretores que apoiaram o trabalho desta Auditoria.  
 
 
 

5.2.4. Exercícios 2010 e 2014 
 

Em relação aos exercícios 2010 e 2014, devido à representatividade dos valores, os 
auditores estruturaram um demonstrativo do gasto mensal com Combustíveis e 
Lubrificantes, conforme segue: 
 

 
 
 
 

5.2.5. Exercício 2010 

 
No exercício de 2010 os abastecimentos ainda eram efetuados frequentemente, quase 
que exclusivamente, no Posto Los Andes. 
 
No período examinado por amostragem, agosto e setembro de 2010, existiam alguns 
veículos que se destacavam pela quantidade de abastecimentos: 
 

MÊS 2010 2014

JANEIRO 2.071,93R$     3.121,85R$      

FEVEREIRO 272,12R$         2.777,24R$      

MARÇO 3.360,79R$     2.347,45R$      

ABRIL 2.934,53R$     3.076,81R$      

MAIO 134,96R$         4.601,62R$      

JUNHO 2.169,40R$     4.011,99R$      

JULHO 2.225,62R$     3.988,32R$      

AGOSTO 5.870,83R$     5.208,98R$      

SETEMBRO 9.101,10R$     8.105,77R$      

OUTUBRO 4.235,50R$     7.205,62R$      

NOVEMBRO 2.256,97R$     3.401,64R$      

DEZEMBRO 1.928,11R$     4.263,77R$      

TOTAL 36.561,86R$   52.111,06R$   
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PLACA IKS4420 - FIAT/DOBLO CARGO – 2002/2002 – BRANCA – NOVA 
PETRÓPOLIS/RS – CHASSI FINAL 02006 
 
Ambulância pertencente ao SINDIRODOMUN. Abasteceu 15 vezes nos dois meses 
examinados. Segundo Diretores do SINDIRODOSUL que apoiaram o trabalho desta 
auditoria, esse veículo teria sido pago pelo SINDIRODOSUL e está sendo alvo de 
questionamento neste sentido. 
 
 
PLACA IPA0420 - FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX – 2008/2008 – CINZA – 
CACHOEIRINHA/RS – CHASSI FINAL 62771 
 
Veículo pertencente ao SINDIRODOMUN. Abasteceu 8 vezes nos dois meses 
examinados. Em 03 de julho de 2012 a propriedade desse veículo foi transferida para a 
Sra. Tenir de Oliveira Espíndola, esposa do Sr. Francisco Espíndola, Presidente 
licenciado do SINDIRODOSUL neste período para se dedicar a Campanha Eleitoral para 
Deputado Federal. 
 
 
PLACA IPB5268 - FIAT/PALIO FIRE FLEX – 2008/2009 – CINZA – CAMAQUÃ/RS – 
CHASSI FINAL 92060 
 
Veículo pertencia ao Sr. Francisco Espíndola, candidato a Deputado Federal nesse 
período, conforme já referido, que transferiu sua propriedade para o Sr. Alécio da Rosa 
Cargnin, assessor jurídico do SINDIRODOSUL, em 12 de março de 2009. Durante os 
meses examinados, portanto, o veículo pertencia ao Sr. Alécio. Apenas para registro, o 
Sr. Alécio transferiu esse veículo para a Sra. Marina da Rosa Cargnin em 16 de março de 
2012. Nos dois meses examinados esse veículo abasteceu no mínimo 6 vezes. 
 
 
PLACA IQC2344 - FIAT/UNO MILLE WAY ECON – 2009/2010 – PRATA – IVORÁ/RS – 
CHASSI FINAL 44108 
 
Veículo pertencente ao SINDIRODOMUN. Durante os dois meses examinados esse 
veículo abasteceu 15 vezes.  
 
 
PLACA IQR6904 - FIAT/PALIO FIRE ECONOMY – 2010/2010 – PRATA – CANOAS/RS 
– CHASSI FINAL 21250 
 
Nos meses examinados esse veículo pertencia à empresa VENEZA AUTO LOCADORA 
LTDA. No período examinado o veículo teve registrado seu abastecimento 8 vezes. 
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PLACA JOR6867 - FORD/RANGER XL 12D – 2000/2001 – CINZA – 
CACHOEIRINHA/RS – CHASSI FINAL 89619 
 
Este veículo pertencia ao Candidato Francisco Espíndola nos meses examinados. Foram 
registrados 11 abastecimentos de combustível nesses dois meses. 
 
 
 
Outras constatações: 
 
Embora com menos frequências registradas, outros veículos que abasteceram no Posto 
Los Andes em nome do SINDIRODOSUL merecem comentários. 
 

 Registro de vários abastecimentos cujos proprietários dos veículos na época não 
tinham nenhuma relação formal com o Sindicato. 

 

 No dia 23 de setembro de 2010 foi abastecido veículo pertencente ao Sr. João Luiz 
Fontoura, que compôs a Diretoria do SINDIRODOSUL em 5 gestões e que, nessa 
data, era membro titular do Conselho Fiscal do Sindicato. 

 

 Nos dois meses objeto de exame foi abastecido em duas ocasiões o veículo 
pertencente a Sra. MARIANE DE OLIVEIRA BARCELOS. Segundo os Diretores do 
SINDIRODOSUL a Sra. Mariane mantinha, nessa época, união estável com o Sr. 
Moacir Anger, então Vice-Presidente do SINDIRODUSUL. 

 

 Em 10 de setembro de 2010 foi abastecido veículo pertencente ao Sr. NELSON 
ESPÍNDOLA, irmão do então Candidato Francisco Espíndola. 

 

 Em três ocasiões nos dois meses examinados foi abastecido veículo pertencente 
ao Sr. FELIPE CONCEIÇÃO VASCONCELOS DE LIMA, que não tinha relação 
formal com o Sindicato. Em 31 de julho de 2014 esse veículo, com placas do 
município de Porto Xavier – RS, teve sua propriedade transferida para o Sr. 
EDEMAR ANGER. Segundo Diretores que apoiaram a auditoria durante o trabalho, 
o Sr. Edemar é parente do Sr. Moacir Anger, já citado, oriundo do município de 
Porto Xavier. 

 

 Nos meses examinados foi abastecido em quatro ocasiões veículo de propriedade 
da Sra. TAISE DE OLIVEIRA ESPÍNDOLA, esposa do então Candidato Francisco 
Espíndola. 

 

 No dia 09 de setembro de 2010 foi abastecido veículo pertencente ao Sr. ALECIO 
SARTURI CARGNIN, assessor jurídico do SINDIRODOSUL. Esse veículo 
pertencia à Sra. VERA LUCIA DE CARVALHO PORTELA até a data de 22 de 
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fevereiro de 2010, quando sua propriedade foi transferida para o SINDIRODOSUL. 
O Sindicato transferiu o veículo para o Sr Alécio em 28 de junho de 2010. 

 

 Em duas ocasiões foi abastecido veículo de propriedade da Sra. DAIANE 
PORTELA LIVINALLI, filha da Sra. VERA LUCIA DE CARVALHO PORTELA. 
Segundo informações prestadas pelos Diretores do Sindicado que apoiaram o 
trabalho, a Sra. Vera Lucia mantinha nesse período união estável com o Sr. José 
Antônio da Silva, membro das Diretorias do SINDIRODOSUL e SINDIRODOMUN. 
Somente para referência, a Sra. Vera Lucia realizou venda de terreno para o 
SINDIRODOSUL, conforme informado no tópico “Pousada em Cidreira” do 
presente relatório. 

 
 

5.2.6. Exercício 2014 
 
Nos meses examinados por amostragem, nesse exercício, setembro e outubro, não foi 
mais constatado estabelecimento preferencial para abastecimento dos veículos. 
 
Observou-se, também, que a prática de anotar placas dos veículos abastecidos, que tinha 
uma certa regularidade em exercícios anteriores, não se repetiu no período examinado. 
Ou seja, a quantidade de documentos fiscais sem referência à placa do veículo foi 
superior àqueles documentos com placas anotadas. 
 
Mesmo, assim, em relação aos veículos que tiveram suas placas anotadas nos 
respectivos documentos fiscais, destacam-se os seguintes: 
 
PLACA IQW8062 – FIAT/PALIO FIRE ECONOMY – 2010/2010 – PRATA – 
CACHOEIRINHA/RS - CHASSI FINAL 33994 
 
Veículo pertencente ao SINDIRODOSUL. 
 
PLACA IRO9471 – FIAT/UNO VIVACE – 2011/2011 – PRATA – SANTO ANTÔNIO DA 
PATRULHA – CHASSI FINAL 14643 
 
Veículo pertencente ao SINDIRODOMUN. 
 
PLACA ISX4363 – FIAT/PALIO ECONOMY – 2011/2012 – PRATA – PORTO 
ALEGRE/RS – CHASSI FINAL 24174 
 
Veículo pertencente ao SINDIRODOSUL. 
 
PLACA IUQ8245 – FIAT/SIENA TETRAFUEL 1.4 – 2013/2014 – PRETA – OSÓRIO/RS 
– CHASSI FINAL 05789 
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Veículo pertencente ao SINDIRODOSUL. 
 
 

5.2.7. Fator Eleitoral 
 

 
Foram questionados membros da atual Diretoria do Sindirodosul a respeito do súbito 
incremento dos gastos com Combustíveis e Lubrificantes nos exercícios de 2010 e 2014. 
 
Os mesmos chamaram a atenção para o fato de que estes foram anos de eleições 
Federais e Estaduais e que o então Presidente do Sindicato, Sr. Francisco Espíndola 
participou como candidato a Deputado Federal nas eleições de 2010. Nessa ocasião, 
inclusive, teve suas contas de campanha rejeitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Sul em virtude de doação indevida realizada pelo SINDIRODOSUL, no 
montante de R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais). A decisão do TRE-RS, de 03 
de maio de 2011, foi de que esse valor fosse transferido ao Tesouro Nacional. 
 
Em 2014 o Sr. Felisberto Xavier Espíndola Neto, irmão do Sr. Francisco Espíndola, foi 
candidato a Deputado Estadual do Rio Grande do Sul pela coligação União Verde 
Ecológica Cristã (PSC/PV/PEN). O advogado que representou o Sr. Felisberto na 
Prestação de Contas da Campanha Eleitoral, junto ao TRE/RS, foi o Dr. Alecio da Rosa 
Cargnin, advogado do SINDIRODOSUL e filho do Sr. Alecio Sarturi Cargnin, também 
advogado, acima citado. 
 
 
 
 

5.3. COMPRAS DE BENS NÃO CONTABILIZADAS 
 

 
 Através da assessoria jurídica da entidade tivemos acesso à listagem obtida junto 
ao seu principal fornecedor na aquisição de bens permanentes, a Lojas Colombo S.A. 
Esta listagem, emitida pelo sistema de informática intranet da loja, relaciona compras 
feitas de 17.10.2006 a 16.05.2016. Ao examinar-se estas informações, verificou-se 
diversas irregularidades, tais como bens entregues em endereços nos quais o Sindicato 
não possui  sede, entre outras. Todas as aquisições relatadas abaixo não foram 
escrituradas nas contas do Ativo Imobilizado do Sindicato. Outras irregularidades 
estão relatadas nas Observações: 
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Data Descrição do Bem NF nº  Valor Obs. 

16/05/2016 Notebook Aspire E5-573 Acer 1409207               4.199,00  a 

16/05/2016 SMA Samsung G925I Galaxy S6 Edge  1409207               3.999,00  a 

14/05/2016 Colchão Castor D45 Ort. Newblack 1407996                  629,00  a 

27/02/2015 Impressora color Laserjet CP 1025 HP 643770                  799,00    

27/02/2015 Desktop AIO Optiplex 3030 643770               2.699,00    

27/02/2015 SMA Samsung G900MD Galaxy S5 Duo 643770               2.399,00    

03/02/2015 Colchão mola Castor Black Visco Bonnel 599130                  599,00  f 

03/02/2015 Box Castor Universal 138x23 599130                  300,00  f 

22/01/2015 Televisor LED 32" Toshiba  578713                  949,00  b 

22/01/2015 Refrigerador 1P 240 L Electrolux  578713                  999,00  b 

24/07/2014 Televisor LED 32" AOC 197697                  599,00    

17/07/2014 Barbeador Aquatouch Phillips 183755                  219,00    

17/07/2014 SMA Samsung G900M Galaxy S5 183755               2.180,00    

27/11/2013 Desktop Megahome Intel pa0003 Megaware 1475478               4.197,00  c 

27/11/2013 Monitor LED 18.5" S19C300F - Samsung 1475478                  499,00  c 

17/01/2013 Colchão mola Ecoflex High Support 905909                  799,00  d 

17/01/2013 Box BG Ecoflex High Support 905909                  330,00  d 

29/11/2012 Cel Motorola XT390Motosmart 2 chip quad 2819                  599,00    

23/08/2012 Refrigerador 2 P 380L F.Free Electrolux 627788               1.999,00    

23/08/2012 Lava Roupa Aut. 12kg Electrolux 627788               1.299,00    

11/07/2012 Lavadora Aut. 10kg Consul Facilite 550957               1.099,00  e 

31/05/2012 Forno Micro 31L Electrolux 1881                  349,00    

16/05/2012 Televisor LED 3D 42" KG 453235               2.499,00    

16/05/2012 Televisor LED 55" PHILCO 453235               3.999,00    

05/11/2010 Refrigerador 1P 241L Consul 47100                  784,00    

14/12/2009 Colchão Ronconi 23 Graciosa 884413               1.785,00    

17/10/2008 Micro Positivo P4 3 06 c/ monitor 15"  CF67103               2.514,92    

  Total das aquisições não lançadas ---------------------------------------             43.320,92    

 
 
Salientamos que alguns dados da listagem, tais como número de Notas Fiscais, 
encontravam-se com pouca nitidez, podendo haver alguma divergência nos dados do 
relatório. 
 
Observações: 

a) A compra dos bens dessas duas NFs foram autorizadas ao 1º Tesoureiro, Sr. José 
Antônio da Silva, pelo Presidente Sr. Moacir Anger, em 13/05/2016, conforme 
documento em poder da auditoria, pagos em 06 (seis) parcelas pelo 
SINDIRODOSUL. Não foram lançados na contabilidade do Sindicato, e entregues 
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no endereço: Rua José Alves Pereira, Parque Granja Esperança, Cachoeirinha – 
RS (conforme comprovante fornecido pelo fornecedor). Não é possível identificar o 
nome do recebedor das mercadorias. 

b) Os bens dessa NF não foram lançados na contabilidade, e recebidos em 
23/01/2015 por Tenir Espíndola.  

c) Estes bens foram recebidos por José Antônio da Silva (não consta data no 
documento da loja), e são de destino desconhecido. 

d) Estes bens foram recebidos por José Antônio da Silva (1º Tesoureiro), em 
17/01/2013 no seguinte endereço: Rua Protásio Alves, 3426 Apto. 204, Tramandaí 
– RS. 

e) Este bem foi recebido por Flori Carneiro em 12/07/2012; não consta o endereço no 
documento da loja. O Sr. Flori foi por várias gestões membro atuante do Conselho 
Fiscal do Sindicato. 

f) Estes bens foram recebidos pelo Sr. Francisco Espíndola, não constando a data, 
na Rua Bem Me Quer, 10 (não consta o município mas supõe-se que seja em 
Nova Tramandaí – RS). 

 
Por outro lado, considerando a fragilidade dos controles internos do SINDIRODOSUL, e a 
desorganização da documentação patrimonial e financeira, não podemos afirmar que os 
bens que foram contabilizados estejam realmente na posse do sindicato, e nem que 
não tenham ocorrido outras situações similares às relatadas, o que somente uma 
verificação física de todo o acervo patrimonial poderia responder. 
 
 

5.4. ADIANTAMENTOS A DIRETORES 
  
Durante o exame da contabilidade constatamos a existência da conta “Adiantamentos a 
Diretores”, a qual possuía movimentação anterior a janeiro de 2006, e que teve a seguinte 
movimentação, até o exercício de 2011: 
 
 

Exercício Adiantamentos Recebimentos Saldo Obs. 

2005 Saldo                    144.932,18    

2006                        1.900,00                   109.365,01                     37.467,17  ( a ) 

2007                                     -                                       -                       37.467,17    

2008                        7.355,10                        3.594,26                     41.228,01    

2009                     18.330,00                                     -                       59.558,01    

2010                     11.959,47                                     -                       71.517,48    

2011                        1.070,00                                     -                       72.587,48    

   Saldo final                                     -                       72.587,48    

 
Observação: 
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(a) Em 01.01.2006 foi feita a baixa no valor de R$ 109.365,01. A auditoria não 
encontrou qualquer demonstrativo ou documento que justificasse e formalizasse a 
referida baixa. 
 
Após o ano de 2011 a conta não teve mais movimentações, ficando os referidos valores 
pendentes de prestação de contas pelos Diretores beneficiados. 

 
5.5. CONTA CONTÁBIL SINDIRODOMUN  

 
Existe na contabilidade do SINDIRODOSUL uma conta no Ativo, grupo no qual são 
classificados os valores, créditos e bens da entidade, com a classificação 1.01.03.01.07 
onde foram registrados diversos pagamentos de contas do sindicato SINDIRODOMUN. 
Não se encontrou contrato formalizando estes repasses, sendo que os Diretores atuais 
demonstraram desconhecimento sobre os motivos destas operações. 
 
A movimentação desta conta iniciou-se em 2006, com pagamentos de algumas guias 
DARF do PIS, guias do INSS e FGTS, conta de CEEE, sendo ressarcidas ainda dentro de 
cada exercício, finalizando em 31.12.2010 com a conta zerada. 
 
A partir de 2011 os pagamentos pelo SINDIRODOSUL de contas do SINDIRODOMUN se 
intensificaram, não havendo mais ressarcimentos pelo beneficiário. A seguir 
demonstramos anualmente esta evolução. 
 

Exercício Pagamentos Ressarcimentos Saldo Obs. 

2010 Saldo                                      -      

2011                        5.323,65                                     -                          5.323,65  ( 1 ) 

2012                     14.337,72                                     -                       19.661,37  ( 2 ) 

2013                     13.393,42                                     -                       33.054,79  ( 3 ) 

2014                     26.093,11                                     -                       59.147,90  ( 4 ) 

2015 ( a )                        1.682,22                                     -                       60.830,12  ( 5 ) 

2015 ( b )                                     -                                       -                       60.830,12    

2016 ( c )                                     -                                       -                       60.830,12    

   Saldo final                                     -                       60.830,12    

 
(a) Período de 01.01.2015 a 31.08.2015 
(b) Período de 01.09.2015 a 31.12.2015 
(c) Período de 01.01.2016 a 27.06.2016 
 
Observações: 
 
(1) Diversas guias de impostos e encargos sociais pagas pelo SINDIRODOSUL; 
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(2) Pagas guias de encargos sociais, mais: 
Em 19.07.2012 -  R$ 1.500,00 depositado para Jesus Augusto Mattos ref. indenização 
trabalhista de Dircione Vieira da Silva. 
Em 14.08.2012 – R$ 2.810,82 ref. requisição Diretor Francisco Espíndola. 
Em 23.08.2012 – R$ 600,00 ref. honorários Nair R. Souza. 
Em 27.11.2012 – R$ 3.000,00 ref. Diretores SINDIRODOMUN. 
 
(3) Pagas diversas guias de encargos e impostos, mais causa trabalhista de Marco 
Antonio do Amaral Santos, a saber: 
21.02.2013 – R$ 2.000,00 
21.03.2013 – R$ 1.000,00 
16.04.2013 – R$ 1.000,00 
29.04.2013 – R$ 1.000,00 
13.05.2013 – R$ 1.000,00 
11.06.2013 – R$ 1.744,57 
22.07.2013 – R$ 1.161,68 
 
(4) Pagas guias de impostos e encargos, e mais R$ 20.000,00 em 16.07.2014 por 
transferência bancária da conta 08096-1 na agência 8689 do Banco Itaú S.A. 

 
 
 

5.6. CONTRATOS DE MÚTUO 
 

 
O SINDIRODOSUL realizou diversas operações de empréstimo financeiro sob o modelo 
de Contratos de Mútuo de Dinheiro. 
 
Abaixo apresentamos um demonstrativo dos empréstimos contraídos pelo Sindicato, a 
partir de originais e cópias dos instrumentos contratuais: 
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Além desses valores, foram constatados pelos auditores outros registros contábeis de 
Contratos de Mútuo, cujos respectivos documentos não foram localizados fisicamente nos 
arquivos do Sindicato: 
 
Data                     Mutuante                                      Valor (R$) 
 
15/fev/09 ALÉCIO SARTURI CARGNIN           10.000,00  
22/abr/10 ALÉCIO DA ROSA CARGNIN           40.000,00  
13/jan/11 DAIANE PORTELA LIVINALLI           27.000,00  
21/jul/11 ALÉCIO SARTURI CARGNIN           50.000,00  
12/nov/12 ALÉCIO SARTURI CARGNIN           40.000,00 
 
Total ......................................................................    167.000,00 
 
 
 
 
 
 
A seguir teceremos considerações sintéticas a respeito dos mútuos cujos documentos 
contratuais foram localizados: 
 

1. ARNOLDO ROBERTO MOTZ 
 

ORDEM DATA MUTUANTE VALOR JUROS

1 12/abr/06 ARNOLDO ROBERTO MOTZ 33.373,08R$        NÃO PREVISTA

2 26/ago/08 TENIR E. DE OLIVEIRA 17.600,00R$        6% am

3 11/dez/08 ALÉCIO SARTURI CARGNIN 20.000,00R$        7% am

4 01/nov/12 CARLINHOS PEREIRA DUARTE 20.000,00R$        5% am

5 17/abr/13 DAIANE PORTELA LIVINALLI 40.000,00R$        5% am

6 16/dez/13 ALÉCIO SARTURI CARGNIN 100.000,00R$      4% am

7 21/mai/14 SANDRO SIDNEI SANTOS 50.000,00R$        3,5% am

8 29/mai/14 ALÉCIO SARTURI CARGNIN 140.000,00R$      3% am

9 12/jun/14 EGIDIO SOMMER 100.000,00R$      3% am

10 23/dez/14 LINDOCILDO FOGAÇA DA SILVA 50.000,00R$        3% am

11 19/mar/15 PAULO RENATO LIMA DE OLIVEIRA 36.000,00R$        3% am

12 03/dez/15 PAULO RENATO LIMA DE OLIVEIRA 50.000,00R$        3% am

13 04/dez/15 PAULO RENATO LIMA DE OLIVEIRA 49.728,81R$        3% am

14 05/mai/16 EGIDIO SOMMER 70.000,00R$        3% am

SOMA 776.701,89R$      
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O Sr. Arnoldo Roberto Motz exerceu a Presidência do SINDIRODOSUL desde sua 
fundação, em 1990, até julho de 2006, quando assumiu a Presidência o Sr. Francisco 
Espíndola. 
 
A data de 12 de abril de 2006 refere-se a documento denominado “Contrato de 
Liquidação de Dívida”. Nesse documento o Sr. Motz se compromete a fornecer valores ao 
Sindicato, da seguinte forma: 1 parcela de R$ 19.431,72 na data do referido contrato (12 
de abril de 2006) e os restantes R$ 13.941,36 na data de 20 de novembro de 2006. 
O pagamento pelo Sindicato ficou previsto contratualmente também em duas parcelas:  
 
1ª Parcela: R$ 19.431,72 com vencimento em 20 de agosto de 2006. 
2ª Parcela: R$ 13.941,36 com vencimento em 20 de novembro de 2006. 
 
Provavelmente seja um problema de redação contratual, porém as datas e valores não 
fazem muito sentido, pois a leitura dá a entender que a segunda parcela seria recebida 
pelo Sindicato e o Sindicato devolveria no mesmo dia. 
 
Não foram localizados nos registros contábeis informações de empréstimos realizados por 
este Dirigente ao SINDIRODOSUL. Na da data do referido acordo, conforme lançamento 
contábil realizado, foram dados em garantia dois cheques do Banrisul: 
 
Nº 032097 – R$ 19.431,72 (descontado em 09 de maio de 2006) 
Nº 032098 – R$ 13.941,36 (cheque sustado e devolvido pelo Banco em 20 de novembro 
de 2006). 
 
 

2. TENIR E. DE OLIVEIRA 
 
Segundo informações colhidas junto a atual Diretoria do SINDIRODOSUL, a Sra. Tenir E. 
de Oliveira, mutuante, na época desse documento mantinha união estável com o Sr. 
Francisco Espíndola, Presidente do Sindicato na data da contratação desse empréstimo. 
 
A Sra. Tenir é mãe da Sra. Taise de Oliveira Espíndola, que atualmente questiona 
judicialmente o SINDIRODOSUL em processo que se encontra em andamento. 
 
Não foram localizados registros contábeis desse empréstimo em nome da Sra. Tenir. Por 
outro lado, na mesma data existe registro contábil de empréstimo realizado pelo Sr. 
Francisco Espíndola, no mesmo valor de R$ 17.600,00, com histórico “empréstimo para 
resgate de veículo Pálio penhorado”. 
 
 

3. ALÉCIO SARTURI CARGNIN 
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O Sr. Alécio, mutuante desse contrato, na época da contratação atuava como Assessor 
Jurídico do SINDIRODOSUL. 
 
Esse empréstimo foi lançado contabilmente como ENTRADA DE CAIXA. 
 
 

4. CARLINHOS PEREIRA DUARTE 
 
Segundo informações dos Diretores do SINDIRODOSUL que acompanharam os trabalhos 
desta auditoria, o Sr. Carlinhos é proprietário da Madeireira Avenida, localizada na Av. 
Cidreira, 1516, no município de Cidreira – RS e mantinha relações de amizade com o Sr. 
José Antônio da Silva, tesoureiro do Sindicato. 
 
Não foram localizados registros contábeis relativos à entrada de numerário relativo a esse 
contrato. 
 
 

5. DAIANE PORTELA LIVINALLI 
 
Segundo informações da atual Diretoria do Sindicado a Sra. Daiane era enteada do Sr. 
José Antônio da Silva, que na época dessa operação era Tesoureiro do SINDIRODOSUL 
e Presidente do SINDIRODOMUN. 
 
Conforme informações verbais de atuais Diretores do SINDIRODOSUL a Sra. Daiane é 
filha da Sra. Vera Lucia de Carvalho Portela, que vendeu terreno para o SINDIRODOSUL 
na Pousada em Cidreira, conforme já comentado no presente relato. 
 
Não foram localizados na contabilidade registros relativos à entrada de valores relativos a 
esse empréstimo. 
 
 

6. ALÉCIO SARTURI CARGNIN 
 
Assessor Jurídico do SINDIRODOSUL. 
 
Não foram localizados na contabilidade registros relativos à entrada de valores relativos a 
esse empréstimo. 
 

7. SANDRO SIDNEI SANTOS 
 
Desconhecido dos Srs. Irineu Miritz Silva e Waldir Ruwer, respectivamente atuais 
Presidente e Tesoureiro do SINDIRODOSUL. 
 
O empréstimo realizado pelo Sr. Sandro foi contabilizado como ENTRADA DE CAIXA. 
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8. ALÉCIO SARTURI CARGNIN 

 
Assessor Jurídico do SINDIRODOSUL. 
 
Não foram localizados na contabilidade registros relativos à entrada de valores relativos a 
esse empréstimo. 
 

9. EGIDIO SOMMER 
 
O contrato desse empréstimo data de 12 de junho de 2014, no valor de R$ 100.000,00. 
 
Juntamente com o Contrato de Mútuo de Dinheiro respectivo a esse empréstimo foi 
localizado documento denominado “Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de 
Compra e Venda de Área Rural” datado de 22 de maio de 2012. 
 
Nesse documento consta como Vendedor o Sr. Egidio Sommer, mesmo concedente do 
empréstimo em foco. 
 
O valor desse documento de Compra e Venda de Área Rual é de R$ 100.000,00, mesmo 
valor do Contrato de Mútuo. 
 
O Comprador desse imóvel é o Sr. José Espíndola, irmão do Sr. Francisco Espíndola, 
Presidente do SINDIRODOSUL nesta época. 
 
Segundo atuais Diretores do SINDIRODOSUL, o Sr. Egidio Sommer é residente em Porto 
Xavier, em local próximo da residência do Sr. Moacir Anger, que na época do Contrato de 
Mútuo em exame era Vice-Presidente do Sindicato, passando a Presidente na gestão 
seguinte. 
 
O Sr. Moacir Anger assinou pelo SINDIRODOSUL o referido Contrato de Mútuo de 12 de 
junho de 2014. 
 
Não foram localizados na contabilidade registros relativos à entrada de valores relativos a 
esse empréstimo. 
 

10.  LINDOCILDO FOGAÇA DA SILVA 
 
Desconhecido dos Srs. Irineu Miritz Silva e Waldir Ruwer, respectivamente atuais 
Presidente e Tesoureiro do SINDIRODOSUL. 
 
Os auditores localizaram, na contabilidade, documentos referentes a repasses para a 
empresa LINDOCILDO FOGAÇA DA SILVA ME, conforme segue: 
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 10 de maio de 2016: TED de R$ 1.000,00 do Banco Itaú para pagamento de 
compra de pneus. 

 

 10 de maio de 2016: DOC de R$ 1.000,00 do Banco Itaú para pagamento de 
compra de pneus. 

 

 13 de maio de 2016: TED de R$ 1.000,00 do Banco Itaú para pagamento de 
compra de pneus. 

 

 26 de abril de 2016: TED de R$ 1.000,00 do Banco Itaú para compra de pneus 
para o carro placa IWB2534 (FIAT/SIENA TETRAFUEL 1.4 – 2014/2015 – 
VERMELHA – PORTO ALEGRE/RS – CHASSI FINAL 22700). 

 
Não se pode descartar a ocorrência de outras aquisições, pois os exames dos auditores 
não abrangeram a totalidade da documentação. 
 
Segundo informações colhidas na internet a empresa LINDOCILDO FOGAÇA DA SILVA 
ME, CNPJ 93.959.187/0001-36, atua com o nome de fantasia SINAL VERDE no seguinte 
endereço: Av. Frederico Augusto Ritter, 695, Distrito Industrial, Cachoeirinha – RS. 
 
Este empréstimo foi contabilizado como ENTRADA DE CAIXA. 
 

11. PAULO RENATO LIMA DE OLIVEIRA (incluídos itens 12 e 13) 
 
De fato, foram localizados 3 contratos de mútuo sequenciais tendo como mutuante o Sr. 
Paulo Renato. 
 
    Data   Valor R$    
19mar2015   36.000,00 (1) 
03dez2015   50.000,00 (2) 
04dez2015   49.728,91 (2) 
 
Total    135.728,91 
 
Chama a atenção no terceiro Contrato o fato de que no corpo do mesmo existe 
destinação específica para a utilização do valor contratado (pagamento de verba de 
representação, pagamento de salários de trabalhadores e diretores e contas de 
despesas). Os nomes dos beneficiários foram explicitados no contrato, bem como o tipo 
de despesa que seria objeto de pagamento. Pode-se afirmar que essa situação não é 
usual para esse tipo de Contrato. 
 
O Sr. Paulo Renato é desconhecido dos Srs. Irineu Miritz Silva e Waldir Ruwer, 
respectivamente atuais Presidente e Tesoureiro do SINDIRODOSUL. 
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(1) Não foi localizado registro contábil deste empréstimo. 
 

(2) Em relação a essas operações, parecem ser a mesma. Há registro contábil do 
empréstimo de R$ 50.000,00, tendo entrado em caixa o valor líquido de R$ 
49.728,81, sendo a diferença de R$ 271,19 lançada como “juro antecipado”. Para 
essa operação teria sido dado em garantia o cheque nº 101708 do Banco Itaú. O 
mesmo foi compensado em 04 de maio de 2016, mas o recurso ingressou no Caixa 
da entidade, não tendo sido contabilizada a quitação do empréstimo. Durante o 
período, até 13 de maio de 2016, foram pagas parcelas de juros que totalizaram R$ 
20.800,00. 

 
 
14. EGIDIO SOMMER 
 
Vide item 9, relativamente a Contrato de Mútuo no montante de R$ 100.000,00 tendo o 
Sr. Egidio Sommer também como mutuante. 
 
Anexo a esse contrato de R$ 100.000,00 foi localizado recibo de quitação parcial do 
mesmo, no montante de R$ 30.000,00, com data de 04 de maio de 2016. 
 
Assim, ficaria pendente um saldo de R$ 70.000,00 referente ao primeiro Contrato. 
 
O Contrato de Mútuo referente ao item em análise também é no montante de R$ 
70.000,00 e sua data é de 05 de maio de 2016. Ou seja, 1 (um) dia após a quitação 
parcial do primeiro Contrato. 
 
O lançamento contábil desse contrato não foi localizado na contabilidade do Sindicato, 
tendo sido registrados somente o pagamento de juros no dia 28 de abril de 2016, no 
montante de R$ 25.000,00. 
 
 
Comentários dos auditores: 
 
Em relação aos Contratos de Mútuo, dois aspectos podem ser levados em 
consideração: 
 

1. As taxas de juros cobradas variaram de 3 a 7% ao mês, taxas essas que 
podem ser consideradas abusivas. 

 
2. Os juros incidentes sobre os valores emprestados devem ser tributados no 

Imposto de Renda, na data do pagamento ou recebimento do rendimento, 
mediante retenção pela fonte pagadora. No caso específico dos mútuos que 
foram objeto de exame no trabalho ora relatado, essa retenção não ocorreu. 
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5.7. MECÂNICA SOARES 
 
Durante o exame da documentação do SINDIRODOSUL os auditores separaram nota 
fiscal, para análise, com as seguintes características: 
 
EMITENTE: MECÂNICA SOARES de Samuel S. Soares 
ENDEREÇO: Rua Cairu, 245. Vila Anair. Parada 59. Cachoeirinha – RS. 
DATA: 24 de dezembro de 2014 
DESTINATÁRIO: Joeldir D’Al Sotto – Veículo Meriva Branco, Placa IOX5945 
HISTÓRICO: Mão de Obra Prensa Disco Silindr da Embriagem Calso da Caixa (sic) 
VALOR: R$ 1.279,00 
 
Essa despesa foi paga pelo SINDIRODOSUL na data de 29 de janeiro de 2015, através 
de DOC enviado para ROSANA SANTOS DAL SOTTO, através da Agência 8689 do 
Banco Itaú, localizada na Av. Getúlio Vargas, bairro Niterói, no Município de Canoas – 
RS. 
 
Conforme dados do Detran fornecidos por Diretores do Sindirodosul, na época da 
emissão desta nota fiscal e do respectivo pagamento o veículo placas IOX5945 – 
MERIVA/JOY – 2008/2008 – BRANCA – CHASSI FINAL 88093 pertencia efetivamente a 
JOELDIR DAL SOTTO, destinatário da nota fiscal, que foi Diretor de Patrimônio do 
SINDIRODOMUN no período de 31 de agosto de 2002 a 31 de agosto de 2007. 
 
Note-se que a destinatária do DOC retro referido possui mesmo sobrenome que o 
proprietário do automóvel. 
 
Quando da emissão do DOC, 29 de janeiro de 2015, o Sr. José Antonio da Silva 
(conhecido pela alcunha de Zé Prefeito) era simultaneamente Tesoureiro do 
SINDIRODOSUL e Presidente do SINDIRODOMUN. 
 
 

 
 
 
 

5.8. PAGAMENTOS PARA A SRA. TAÍSE DE OLIVEIRA 
ESPÍNDOLA 

 
Durante nossos trabalhos, examinamos por amostragem as contas a pagar 
referente à folha de pagamento e demais despesas com Pessoal. Constatamos 
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pagamentos de benefícios à filha do ex-Presidente Sr. Francisco Espíndola, em 
períodos nos quais não se localizam registros contábeis de pagamentos de 
salários. A referida pessoa teve vínculos formais com o sindicato, um deles iniciado 
no ano de 2011, encerrado com rescisão contratual paga em 28/08/2012, e o outro 
iniciado em 2013 encerrado com rescisão contratual em 05/03/2015. Foi relatado 
pelos Diretores que acompanharam o trabalho dos auditores que ocorreu outro 
período com vínculo formal da Sra. Taíse com o SINDIRODOSUL, porém os 
documentos relativos a essa contratação não foram localizados nos arquivos do 
Sindicato. 
 
Há ainda um pagamento sem discriminação da natureza dos serviços prestados. 
 
Pagamentos encontrados anteriores aos vínculos formais citados 
 

 
Datas Especificação  Valores   Obs.  

 
14/12/2009 Gratificação Natalina                   300,00  ( a ) 

 
14/12/2009 Gratificação Natalina                   300,00  ( a ) 

 
05/10/2010 Despesas de Transporte                   107,80    

 
08/12/2010 Despesas de Transporte                   217,00    

 
20/12/2010 Vale-transporte                   149,50    

 
29/12/2010 Serviços prestados                   766,50    

 
Observações: 
 
(a) As assinaturas apostas aos recibos relativos a estes dois pagamentos são 
diferentes entre si, e uma delas é bastante semelhante à assinatura do ex-
Presidente, Sr. Francisco Espíndola, conforme comparação com suas assinaturas 
em documentos enquanto em exercício no cargo de Presidente. Ambas 
assinaturas são bem diferentes nas apostas aos demais recibos. 

 
Além dos recibos mencionados, foram localizados canhotos de cheques em 
diversas outras datas com anotações de pagamentos de valores à Taíse de 
Oliveira Espíndola, sem registro contábil da saída dos recursos. 
 

 
 

5.9. ASSESSORIA JURÍDICA  
 

DRS. ALÉCIO SARTURI CARGNIN E ALÉCIO DA ROSA 
CARGNIN 
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Durante os trabalhos, chamou a atenção dos auditores alguns aspectos relativos à 
assessoria jurídica prestada ao SINDIRODOSUL pelos Advogados Drs. Alécio Sarturi 
Cargnin e Alécio da Rosa Cargnin. 
 
Importante observar que no mesmo prédio onde está localizada a Sede do 
SINDIRODOSUL existiu ou existe a empresa CARGNIN E CARGNIN ADVOGADOS 
ASSOCIADOS (Praça Osvaldo Cruz, 15. Sala 602). 
 
De fato, embora os arquivos do Sindicato deixem margem para inconsistências, fica 
patente a atuação dos dois Advogados por vários exercícios sociais, embora 
aparentemente com funções diferentes. 
 
Segundo os atuais Presidente e Tesoureiro do SINDIRODOSUL, o Sr. Alécio Sarturi é pai 
do Sr. Alécio da Rosa. 
 
A seguir teceremos considerações sobre a atuação dos dois Advogados: 
 
ALÉCIO SARTURI CARGNIN 
 

 O Dr. Alécio Sarturi Cargnin, paralelamente à atividade de assessor jurídico, 
também se dedicou a realizar empréstimos de dinheiro ao SINDIRODOSUL, 
conforme relatado no item CONTRATOS DE MUTUO do presente relatório. Os 
auditores examinaram três Contratos de Mútuo, que envolviam um montante de R$ 
260.000,00, emprestados pelo Dr. Alécio Sarturi ao Sindicato, empréstimos esses 
realizados no período de agosto de 2008 a maio de 2014. Os juros previstos 
nesses documentos contratuais variavam de 3% a 7% ao mês. Além desses 
contratos, cuja cópia da documentação foi examinada fisicamente, os auditores 
constataram na contabilidade do Sindicato o registro de mais 4 (quatro) contratos 
que tinham como mutuante o Dr. Alécio Sarturi. Esses contratos tiveram seus 
registros contábeis realizados no período de 15 de fevereiro de 2009 a 12 de 
novembro de 2012 e o montante envolvido foi de R$ 140.000,00. Ressaltamos que 
os contratos relativos a essas operações não foram localizados durante os 
trabalhos ora relatados. 

 
Observação Relevante: em 10 de abril de 2018 o Dr. Alécio Sarturi Cargnin, tendo 
como Advogado seu filho Dr. Alécio da Rosa Cargnin, propôs ação de execução 
contra o SINDIRODOSUL, visando a cobrança de R$ 120.000,00 relativa a contrato 
de mútuo. A Julgadora dessa ação INDEFERIU a petição em despacho datado de 
12 de abril de 2018 (processo CNJ 0057240-55.2018.8.21.0001 – TJRS). 
 

 O Dr. Alécio Sarturi Cargnin ajuizou, em 26 de maio de 2011, ação trabalhista 
contra o SINDIRODOSUL. Nessa ação o Dr. Alécio Sarturi alega ter trabalhado 
para o Sindicato no período de 26 de junho de 2006 a 24 de maio de 2011, na 
função de advogado, quando foi demitido sem motivos. Postulou anotação do 
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contrato de trabalho em sua CTPS, o pagamento de reparações de demissão, 
diferenças salarias, férias acrescidas de 1/3, FGTS acrescido de 40% e aplicação 
de penalidades previstas na CLT. O SINDIRODOSUL, embora notificado nesta 
ação, não apresentou defesa, não tendo comparecido à respectiva audiência. 
Ressalte-se que nessa época o Sr. Alécio da Rosa Carnin, filho do 
reclamante, atuava como assessor jurídico do SINDIRODOSUL. Tendo em 
vista não ter ocorrido defesa por parte do Sindicato, a Juíza Julgadora desta ação 
julgou-a PROCEDENTE. 

 
 

 Durante os trabalhos os auditores constataram que o Dr. Alécio Sarturi adquiriu 
dois automóveis do SINDIRODOSUL: em novembro de 2009 foi adquirido o veículo 
Placa IMC6221 FIAT/UNO MILLE FIRE – 2004/2005 – PRATA – 
MONTENEGRO/RS CHASSI FINAL 12658 (já mencionado no item Combustíveis e 
Lubrificantes do presente relato); em junho de 2010 foi adquirido o automóvel Placa 
IPE4648 FIAT/IDEA ADVENTURE FLEX - 2008/2009 - PRETA – CAXIAS DO 
SUL/RS – CHASSI FINAL 09283. Em função dos trabalhos da auditoria terem sido 
realizados por amostragem não pode ser descartada a ocorrência de outras 
operações de compra e venda entre a Entidade Sindical e o Dr. Alécio Sarturi. 
 

 
 

ALÉCIO DA ROSA CARGNIN 
 
Os honorários advocatícios decorrentes da assessoria eram regularmente pagos pelo 
SINDIRODOSUL ao Dr. Alécio da Rosa Cargnin. O primeiro recibo respectivo que os 
auditores localizaram data de 07 de dezembro de 2005 e é relativo aos meses julho de 
2004 a novembro de 2004, no valor total de 2.857,44. O último pagamento de honorários 
que os auditores localizaram data de 14 de julho de 2016 e refere-se aos honorários dos 
meses de maio e junho de 2016. No decorrer de todo o período entre essas duas datas 
(dezembro de 2005 e julho de 2016) existem recibos que indicam que habitualmente eram 
realizados pagamentos de valores relativos a honorários advocatícios ao Dr. Alécio da 
Rosa Cargnin filho do Dr. Alécio Sarturi Cargnin. 
 
Observações Relevantes que parecem extrapolar a função de assessoria jurídica: 
 

 Em 07 de junho de 2006 o Dr. Alécio da Rosa Cargnin ajuizou ação trabalhista 
contra o SINDIRODOSUL (Processo 00590-2006-009-04-00-0), postulando 
pagamento de diferenças salariais, reflexos em demais parcelas remuneratórias, 
férias acrescidas do terço legal, décimo terceiro salário, multa dobre o FGTS, 
diferenças salarias decorrentes de equiparação salarial, etc, além de anotação da 
CTPS e reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho, com baixa na 
CTPS. Em 31 de agosto de 2006 foi expedida a sentença dessa ação trabalhista. 
Na sentença, a Juíza Julgadora considerou o SINDIRODOSUL revel e 
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confesso, pois não foi apresentada nenhuma defesa, embora tivesse sido 
notificado. A Julgadora, então, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação 
impetrada pelo Dr. Alécio da Rosa Cargnin. Em 18 de agosto de 2008 foi 
encaminhada PETIÇÃO DE ACORDO entre o Dr. Alécio da Rosa e o Sindicato, 
para encerrar o processo relatado. Ocorreu homologação judicial do acordo, sendo 
que o SINDIRODOSUL se propôs a pagar o montante de R$ 27.419,47, sendo que 
parte seria paga através de dação de um veículo VW Gol e o restante seria pago 
em dinheiro. Interessante ressaltar que o Dr. Alécio da Rosa era assessor 
jurídico do SINDIRODOSUL desde o início da Ação até a Homologação, e 
continuou sendo posteriormente. 

 

 Os auditores encontraram no acervo do Sindicato um documento denominado 
PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DA UNIDADE 904 DO EDIFICIO COLISEU. Este 
documento data de 09 de abril de 2014 e foi assinado pelo Sr. José Antônio da 
Silva, Tesoureiro do SINDIRODOSUL. Em 29 de maio de 2014 o Sr. Helios Leão 
Russowsky assinou RECIBO onde atesta que recebeu do SINDIRODOSUL o valor 
de R$ 11.000,00 (onze mil reais) referentes ao sinal/parcela da venda da sala 904 
do Edifício Coliseu. O pagamento desse valor foi efetuado através de TED em 29 
de maio de 2014. Em 27 de junho de 2014 os o Dr. Alécio da Rosa Cargnin assina 
documento de PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, onde 
promete adquirir o CONJUNTO 904 DO EDIFÍCIO COLISEU, tendo como 
Vendedor o Sr. MÁRCIO LOUZADA CARPENA. Em 22 de julho de 2014 o Sr. 
Helios Leão Russowsky assinou novo recibo, onde atesta que recebeu do 
SINDIRODOSUL a importância de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) 
referentes ao 2º pagamento/parcial da venda da sala 904 do Edifício Coliseu, em 
espécie (dinheiro). Em 05 de fevereiro de 2015 foi assinado TERMO DE 
CONFISSÃO E LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO onde o Dr. Alécio da Rosa Cargnin 
assina como CREDOR/Promitente Comprador da sala 904 do Edifício Coliseu. Na 
outra ponta assina como CREDOR o Condomínio Edifício Coliseu. No documento é 
confessada a importância de R$ 16.432,28 referentes a cotas condominiais em 
atraso do conjunto nº 904 do Edifício Coliseu no período de Janeiro/2013 a 
Fevereiro/2015. Ficou acordado que o pagamento desse valor se daria em 11 
parcelas. Conforme os auditores verificaram, todas essas 11 parcelas foram pagas 
pelo SINDIRODOSUL. Em 24 de agosto de 2015 o SINDIRODOSUL aparece 
como LOCATÁRIO da sala 904 do Edifício Coliseu e o Dr. Alécio da Rosa Cargnin 
como LOCADOR. Em 17 de junho de 2016 o Dr. Alécio da Rosa Cargnin entrega 
ao SINDIRODOSUL documento denominado NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE 
DESPEJO, tendo em vista suposto não pagamento do aluguel. Desde então, até a 
presente data, existe contencioso entre o SINDIRODOSUL e o Dr. Alécio da Rosa 
a respeito da propriedade do referido imóvel. Ressalte-se que, conforme acima 
relatado, o Dr. Alécio da Rosa Cargnin recebeu honorários como assessor jurídico 
do SINDIRODOSUL até o mês de junho de 2016, casualmente o mês em que 
ocorreu a solicitação de despejo do imóvel, conforme retro citado. 
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5.10 Pagamentos de Despesas Pessoais de Diretores  

 
 
MARIANE BARCELOS DA ROSA 
 
Ocorreram pagamentos feitos diretamente da conta bancária do SINDIRODOSUL 
para assuntos particulares, a saber: 
 
Diretor Moacir Anger 
 
17.03.2011 – Mariane Barcelos da Rosa – R$ 2.473,33 
09.01.2012 – Mariane Barcelos da Rosa – R$ 2.770,48 
 
De acordo com informações da Direção atual a beneficiária dos pagamentos teria 
situação de união estável do Diretor Moacir. 
 
 
LAGUNE LIVING RESORT 
 
Durante os exames da auditoria foram constatados pagamentos realizados à conta 
contábil “Retiradas de Diretores” (3.09.03.05.37), e outros contra o Caixa, de 
valores relativos a parcelas de pagamentos, feitos pelo SINDIRODOSUL, pela 
compra feita pelo Sr. Presidente Moacir Anger de unidade condominial 
Apartamento nº 218 e Box Coberto nº 102 no Lagune Living Resort, edifício 
denominado “Lagune 1”,  ao preço ajustado de R$ 124.930,00 atualizável 
monetariamente, tendo como Promitente Vendedora SOLEL EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO LTDA (CNPJ nº 19.297.433/0001-89), e INTERVENIENTE 
ANUENTE GENESIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ nº 
07.643.436/0001-48, conforme contrato firmado em 19 de junho de 2014 no 
município de Tramandaí – RS. Em uma análise sumária por amostragem na 
referida conta localizamos os seguintes pagamentos: 
 
Em 26/11/2014 – R$ 946,78 - paga via Internet Banking Itaú conta 08096-1 lançado 
como saída de banco e entrada de caixa, sem identificar no lançamento a natureza 
do pagamento e o beneficiário; 
 
Em 27/02/2015 – R$ 955,55 – paga via Internet Banking Itaú conta 08096-1 levado 
à conta “Retiradas de Diretores”; 
 
Em 22/04/2015 – R$ 963,78 - paga via Internet Banking Itaú conta 08096-1 levado 
à conta “Retiradas de Diretores”; 
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Em 21/05/2015 – R$ 963,78 - paga via Internet Banking Itaú conta 08096-1 lançado 
como saída de banco e entrada de caixa, sem identificar no lançamento a natureza 
do pagamento e o beneficiário. 

 
Na sequência dos exames detectamos a mesma situação ocorrida com 
pagamentos de compra na mesma unidade imobiliária, pelo então Diretor José 
Antônio da Silva. Destes não tivemos acesso à contrato ou outros documentos, 
apenas de boletos pagos pelo SINDIRODOSUL. 
 
Exemplo: 
 
Em 25/09/2014 – R$ 922,56 - paga via Internet Banking Itaú conta 08096-1 lançado 
como saída de banco e entrada de caixa, sem identificar no lançamento a natureza 
do pagamento e o beneficiário. 
 
Foram disponibilizados à auditoria diversos outros comprovantes de pagamentos 
feitos para a mesma destinação através da referida conta-corrente do 
SINDIRODOSUL junto à agência 8689 do Banco Itaú S.A.  
 
Para a avaliação total do dano financeiro causado à entidade sugerimos o 
aprofundamento do exame dos registros contábeis do período. 
 
 

 
 

6. Conselho Fiscal 
 

 

6.1. Estatuto Social 
 
O Estatuto Social do SINDIRODOSUL atualmente em vigor, aprovado em 24 de janeiro 
de 2008, em seu Capítulo III, dispõe sobre o Conselho Fiscal, conforme segue: 
 
“Artigo 29 – O Sindicato terá um Conselho Fiscal composto de 03 (três) membros efetivos 
e 03 (três) suplentes, limitando-se sua competência à fiscalização da gestão financeira e 
patrimonial da entidade, sendo vedada a acumulação de cargos pelos seus integrantes. 
 
Artigo 30 – É obrigatório o prévio parecer do Conselho Fiscal: 
 

a) Nas prestações de contas, incluindo o balanço e todas as peças que o 
acompanham e fundamentam. 

b) Na venda de bens imóveis do Sindicato.” 
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Esta auditoria não teve acesso à versão do Estatuto Social aprovada na fundação do 
Sindicato. 
 

 
6.2. Relatório do Conselho Fiscal – Abril de 2006 
 
Em abril de 2006 o Conselho Fiscal, então composto pelos Srs. Antonio José Rubim 
Aguete, Sidnei de Lima Pereira e Paulo Fernando Costa da Silva, emitiu documento 
intitulado “Relatório do Conselho Fiscal”. 
 
Pelo teor do desse documento, passamos a reproduzir algumas partes do mesmo: 
 
“TENDO EM VISTA a competência atribuída ao Conselho Fiscal no artigo 31 do 
Estatuto Social da entidade, de “fiscalização da gestão financeira e patrimonial da 
entidade”, ... o disposto no artigo 32 do mesmo Estatuto que prevê a 
obrigatoriedade de prévio parecer do Conselho Fiscal “nas prestações de contas, 
incluindo o balanço e todas as peças que o acompanham e fundamentam”, ... o 
direito do Conselho Fiscal de requerer livros e documentos referentes à gestão 
financeira e patrimonial da entidade, ..., a convocação de Assembleia Geral de 
Prestação de Contas ... sem qualquer parecer do Conselho Fiscal, ..., a reiterada 
negativa pelo Tesoureiro e pelo Presidente da entidade de apresentar os livros e 
documentos referentes à gestão 2002/2006 ..., proximidade do fim dos atuais 
mandatos e considerando as obrigações legais e estatutárias, ..., atribuídas ao 
Conselho Fiscal, 
 
RESOLVEM encaminhar a todos os diretores da entidade, ..., o seguinte relatório ... 
:” 
 
A partir desse ponto, o Conselho relata que solicitaram reiteradamente à direção do 
Sindicato documentação para exames e que recebiam parcialmente ou não recebiam os 
documentos. Destacam que não recebiam informações sobre a movimentação financeira 
e patrimonial do Sindicato, além de outras informações. 
 
A partir daí relacionam itens que para o Conselho Fiscal são indícios de irregularidades.  
 
Alguns dos itens relacionados: 
 
“- a confusão entre contas da entidade e contas pessoais, ...; 
- pagamentos realizados sem qualquer comprovação de destinação ou motivo; 
- débitos do Sindicato sem comprovação de despesas; 
- depósitos em nome do Diretor José Adelar sem qualquer recibo; 
- ausência de recibos de pagamento de remuneração do Presidente, do Tesoureiro 
e do Secretário, ...; 
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- recibos de pagamento de profissionais contratados pelo Sindicato dados pela 
pessoa física do Presidente; 
...” 
 
Esse Relatório do Conselho Fiscal está juntado ao presente Relatório de Auditoria como 

ANEXO 6. 

 
Trajetória dos Conselheiros Fiscais que emitiram o Relatório: 
 
Antônio José Rubim Aguete 
 
Conselheiro Fiscal Titular no período 15 de julho de 1998 a 14 de julho de 2006. 
2º Tesoureiro no período 14 de julho de 2006 a 27 de maio de 2010. 
Suplente do Conselho Fiscal no período 27 de maio de 2010 a 17 de julho de 2015. 
Suplente da Diretoria a partir de 17 de julho de 2015. 
 
Sidnei de Lima Pereira 
 
Suplente da Diretoria no período15 de julho de 1998 a 15 de julho de 2002. 
Titular do Conselho Fiscal no período 15 de julho de 2002 a 14 de julho de 2006. 
 
Paulo Fernando Costa da Silva 
 
Titular do Conselho Fiscal no período 15 de julho de 2002 a 27 de maio de 2010. 
 
 
 

6.3. Evolução da Composição dos Membros Titulares 
 

Conselho Fiscal do SINDIRODOSUL 
 
 
14 de julho de 2006 a 27 de maio de 2010 
 
Paulo Fernando Costa da Silva 
Flori Daniel Pinheiro Carneiro 
Sibiles da Silva Biasibeti 
 
27 de maio de 2010 a 17 de julho de 2015 
 
Flori Daniel Pinheiro Carneiro 
Sibiles da Silva Biasibeti 
João Luiz Fontoura 
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17 de julho de 2015 em diante 
 
Eloi Rossi de Lima 
Vilmar Trisch 
José Carlos da Silva Salerno 
 
Observação: em 03 de feveriro de 2016 o Sr. Eloi Rossi de Lima renunciou, assumindo 
em seu lugar o Sr. Sérgio Luiz da Silva Hernandes. 
 
 

6.4. Evolução da Atuação do Conselho Fiscal 
 
Os auditores examinaram as Atas de Reunião do Conselho Fiscal que se encontravam 
nos arquivos do SINDIRODOSUL. A seguir passamos a relatar sumariamente o conteúdo 
das mesmas: 
 

 Em 26 de outubro de 2006 o Conselho Fiscal reuniu com a presença dos 
Conselheiros Paulo Fernando Costa da Silva, Flori Daniel Pinheiro Carneiro e 
Sibiles da Silva Biasibeti para “finalizarem análise da contabilidade da entidade no 
período de 01 de julho a 30 de setembro de 2006...”. Nessa Ata o Conselho 
Fiscal elogia a mudança da postura da entidade em relação às suas 
responsabilidades fiscais. A única observação negativa na ata diz respeito a 
problemas de preenchimento de notas fiscais, problema considerado, porém com 
incidência “rara e insignificante no contexto geral das contas da entidade” (sic). 

 

 Em 10 de janeiro de 2008 o Conselho Fiscal reuniu com a presença dos 
Conselheiros Flori Daniel Pinheiro Carneiro e Sibiles da Silva Biasibeti, para 
“deliberarem sobre a análise da contabilidade da entidade dos anos de 2006 e 
2007. Inicialmente, nesta Ata, o conselho repete o elogio relativo a mudança da 
postura da entidade em relação às suas responsabilidades fiscais. Constata que 
essa postura contrasta com “a contabilidade referente ao primeiro período de 2006, 
quando se identificou um rombo nas contas da entidade que supera os três milhões 
de reais...” (sic). O Conselho Fiscal, nessa ata, faz menção a “auditoria realizada 
na contabilidade da entidade no período de 2005 e primeiro semestre de 2006 que 
indicam apropriação indébita de valores...”. Por outro lado, “o Conselho Fiscal 
sente uma progressiva e sensível melhora nos registros contábeis da entidade, ..., 
principalmente a partir do ano de 2007.” O Conselho recomenda a adoção na 
íntegra das recomendações da auditoria realizada e já constata que “a 
contabilidade da entidade se encaminha para o cumprimento integral das práticas 
sugeridas...”. O Conselho fiscal rejeitou as contas do primeiro período de 2006 
(até 13 de junho de 2006) e aprovou as contas do restante do exercício de 
2006 e da totalidade do exercício de 2007 da Entidade, apenas com ressalva já 
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efetuada na ata de 26 de outubro de 2006, relativamente a problemas de 
preenchimento de notas fiscais, e recomenda um controle mais rigoroso em 
relação aos fornecedores do Sindicato.  
 
Atenção: a atual auditoria solicitou o relatório dos auditores citado nesta ata, 
porém o mesmo não foi localizado nos arquivos do Sindicato até o encerramento 
dos trabalhos. Os Diretores que apoiaram a presente auditoria fizeram esforço para 
localizar os auditores anteriores, porém os mesmos não foram passíveis de 
localização. 

 

 Em 10 de fevereiro de 2009 o Conselho Fiscal se reuniu com a presença dos 
Conselheiros Nelson Roberto Rodrigues de Freitas, Flori Daniel Pinheiro Carneiro e 
Sibiles da Silva Biassibett (a grafia do sobrenome do Sr. Sibiles está conforme a 
ata). Nota-se que o Sr. Nelson Roberto Rodrigues de Freitas havia sido eleito 
Suplente do Conselho Fiscal, porém nesta reunião substituiu o Titular Paulo 
Fernando Costa da Silva. Essa reunião foi realizada para examinar as contas do 
segundo semestre do ano de 2008. As contas foram aprovadas com as 
seguintes recomendações: “a) toda e qualquer obra deverá ser autorizada por um 
diretor da entidade, devendo haver o seu visto no orçamento e/ou autorização para 
realização do serviço; b) todas as notas fiscais de abastecimento e/ou conserto de 
veículo deverão conter a sua identificação, tipo de combustível e quantidade, bem 
como o tipo de reparo realizado; c) as notas fiscais de abastecimento de veículo 
que não sejam de propriedade da entidade deverão conter, além dos itens 
previstos acima, a autorização de um diretor; d) os recibos referentes a prestação 
de serviços realizados por pessoa física deverão informar o tipo de atividade 
efetuada, o CPF, RG e/ou outro documento de identificação e o endereço do 
beneficiário. 

 

 Em 07 de agosto de 2009 o Conselho Fiscal se reuniu com a presença dos 
Conselheiros Nelson Rodrigues de Freitas, Flori Daniel Pinheiro Carneiro e Sibiles 
Biasibetti. Nesta ocasião foram examinadas as contas do período janeiro a junho 
de 2009. O Conselho Fiscal aprovou as contas desse período com a única 
recomendação de que os gastos com combustíveis tenham identificação da placa 
do veículo, usuário e razão do uso. 

 

 Em 10 de outubro de 2010 o Conselho Fiscal se reuniu com a presença dos 
Conselheiros Milto Souza Soares, Cibiles da Silva Biasibetti e Flori Daniel Pinheiro. 
Foram examinadas as contas do período 01 de julho de 2009 a 31 de março de 
2010. A única ressalva foi a falta de assinatura de Diretores na aquisição de bens e 
serviços. As contas foram aprovadas. Destaque-se que, conforme Ata de 
Assembleia de 27 de maio de 2010, o Sr. Milto Souza Soares não era membro do 
Conselho Fiscal nessa ocasião. O membro titular eleito era o Sr. João Luiz 
Fontoura, que não participou dessa reunião do Conselho Fiscal. 
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 Em 04 de abril de 2011 o Conselho Fiscal se reuniu com a presença dos 
Conselheiros João Luiz Fontoura, Flori Daniel Pinheiro Carneiro e Sibiles da Silva 
Biasibetti. O objeto dos exames foi o período de abril a dezembro de 2010. O 
Conselho Fiscal aprovou as contas e fez ressalvas pontuais, indicando alguns 
documentos com problemas de preenchimento. 

 
 
Observações: 
 

1. Não foi localizada ata do Conselho Fiscal que examinou o período de janeiro a 
junho de 2008. 
 

2. Constata-se evidente mudança de postura do Conselho Fiscal se comparado o 
Relatório de Abril de 2006 (item 6.2, acima) com as Atas do Conselho Fiscal 
relatadas no presente item 6.4. A leitura desses documentos parece dar a 
impressão que existia uma situação calamitosa no SINDIRODOSUL até 13 de 
junho de 2006 e a partir de então, conforme Atas do Conselho Fiscal, essa 
situação foi revertida, restando apenas pequenos problemas pontuais a serem 
solucionados. A leitura do conjunto do presente relatório, porém, contrasta muito 
com essa percepção do Conselho Fiscal. Poderia ser questionado o que levou o 
Conselho Fiscal a adotar uma postura de colaboração com as Diretorias do 
Sindicato no período examinado. Os Diretores que auxiliaram a auditoria no 
decorrer dos trabalhos levantaram a hipótese de que os Conselheiros Fiscais 
poderiam ter sido cooptados por membros da Diretoria, tendo como contrapartida 
vantagens de cunho financeiro. De fato, esta auditoria constatou pagamentos 
realizados a Conselheiros Fiscais no período abrangido pelas atas acima descritas, 
porém esse é um tema que parece merecer aprofundamento posterior, o que não é 
o objeto do presente trabalho. 

 
 
 
 
 
 

7. Considerações Finais e Recomendações 
 
 

 

Considerações Finais 
 
 

Controles Internos de uma entidade pode ser definido como o conjunto de 
procedimentos, normas e objetivos estabelecidos pela Gestão da Organização com o 
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objetivo de cumprir a política administrativa e proporcionar confiança no que diz respeito à 
eficácia e eficiência dos recursos. 
 
 No decorrer dos exames realizados constatou-se desorganização da 
documentação e dos procedimentos administrativos praticados pela Tesouraria da 
entidade, como ficou demonstrado no presente relatório. Observou-se descuido da 
administração, no período objeto de exames, no trato com o patrimônio do sindicato, 
tendo sido constadas diversas operações que denotam fragilidade de controle na 
utilização do dinheiro sob sua guarda, as quais foram relatadas, confusão patrimonial com 
outra entidade sindical da mesma categoria (SINDIRODOMUN), pagamentos indevidos 
ou em duplicidade, desorganização e falta de documentos escriturados (não localizados 
pela auditoria), extravio de livros e documentos, etc. 
  
 Um exemplo de falta de critérios adequados é a desordem dos documentos de 
despesas de viagem, alimentação e outros, escriturados sem qualquer informação e 
justificativa dos detalhes da atividade sindical realizada. 
 
 A documentação contábil diária era anexada aos extratos bancários do período, 
porém em desordem cronológica, o que dificulta a localização quando necessário, e não 
gera confiabilidade quanto à segurança do documento. 
 
 As despesas diárias de Caixa também não têm qualquer ordem no seu 
arquivamento, ficando soltas em um envelope, de fácil extravio. 
 
 Face ao exposto, nossas conclusões e afirmativas neste relatório foram obtidas 
com extenso trabalho de busca, exames de documentos, confirmações com fontes 
públicas externas à entidade e entrevistas com dirigentes e empregados. Porém não 
descartamos a existência de outras circunstâncias, ocorrências e situações por nós não 
constatadas, devido à referida precariedade dos controles internos, desorganização e 
falta de cuidado na guarda dos documentos, relatórios e livros contábeis. 

 
Por outro lado, um fato que pode ser considerado inusitado é a situação do saldo 

da Conta Caixa em 27 de junho de 2016, data base dos trabalhos da Auditoria. Após os 
procedimentos e exames da evolução do Saldo de Caixa realizados cujos resultados 
apresentamos, que importava em R$ 3.141.789,10 (três milhões, cento e quarenta e um 
mil, setecentos e oitenta e nove reais e dez centavos) na data da intervenção, ficaram 
evidenciados fatos que originaram esse aumento significativo no saldo, o qual não se 
confirmou como real, conforme as várias causas de aumento fictício apontadas.  
 

Que este recurso não existia de fato foi comprovado na abertura do cofre, na data 
da intervenção, pois o mesmo estava vazio, conforme relatado. 
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Além disso, diversos empréstimos de capital de giro foram tomados junto a bancos, 
e outros de Mútuo junto a terceiros (pessoas físicas), e mesmo com entidades afins, o que 
indica que não existiam recursos financeiros disponíveis na entidade, naquelas datas. 
 

Como agravante tem-se casos de lançamentos contábeis de saídas de dinheiro 
sem a contabilização da despesa correspondente, portanto não se sabe no que o valor foi 
gasto de fato, e transferências bancárias lançadas como entrada de Caixa sem a 
contrapartida do pagamento (despesa), ficando as operações financeiras sem 
identificação dos beneficiários. 
 

Ainda, e com muita frequência ao longo do período analisado, ocorreram diversos 
ingressos de receitas, sem contabilização de despesas respectivas, ficando os valores 
ficticiamente como se no Caixa estivessem.  
 

Em função dos fatos relatados, pode-se deduzir que os recursos financeiros do 
Sindicato nem sempre foram utilizados para defender, direta ou indiretamente, a categoria 
representada, sendo que os dirigentes em várias ocasiões atuaram ao arrepio do previsto 
nos Estatutos Sociais da Entidade. 

 
As constatações dos auditores evidenciam não só um entrelaçamento de duas 

entidades, SINDIRODOSUL e SINDIRODOMUN, mas, principalmente, uma confusão 
entre a pessoa jurídica SINDIRODOSUL e as pessoas físicas de alguns Dirigentes, o que 
é vetado legalmente. 
 

De qualquer forma, se a contabilidade do SINDIRODOSUL em 27/06/2016, 
assinada por profissional devidamente registrada no conselho profissional, portanto 
habilitada para tal, mostrava que deveria existir em Caixa mais de três milhões de reais, 
os dirigentes à época podem ser acionados para esclarecer o destino desses recursos 
financeiros, pois é Patrimônio da entidade que dirigiam. 
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Recomendações 
 
 
O SINDIRODOSUL não se caracteriza como uma entidade que possui alto grau de 
complexidade. Pelo contrário, trata-se de um Sindicato cujos Dirigentes podem adotar um 
modelo de gestão racional e transparente sem demasiado esforço. 
 
Para tal, alguns procedimentos podem ser considerados recomendáveis: 
 

 Elaboração de Planejamento Estratégico, que pode ser detalhado até o final da 
atual gestão, com sugestões de possíveis desdobramentos para gestões 
seguintes. O detalhamento pode se transformar em cronogramas para que os 
objetivos da entidade sejam gradativamente cumpridos. 

 

 Adotar estrutura de Controles Internos que permita racionalidade e transparência 
das finanças. Neste caso pode-se utilizar a máxima: “Não se gerencia o que não 
se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e 
não há sucesso no que não se gerencia.” (Deming) 

 

 Para otimizar todo o processo organizacional do Sindicato é fortemente 
recomendável a utilização da tecnologia. A adoção de software de gestão 
adequado às necessidades pode apoiar de forma bastante objetiva os Gestores do 
SINDIRODOSUL. 

 

 Para garantir a segurança dos bens da entidade, a implantação de um sistema de 
controle Patrimonial, precedida de uma verificação documental e física de todo o 
acervo existente, também é recomendada. 

 
 
Era o que tínhamos a relatar. 
 
 
 
 

 
Claudiomar Pedroso Flores 
Contador CRC RS 40349 

 


