
CONSIDERAÇÕES SOBRE A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA GESTÃO
PATRIMONIAL DA ADUFC EM GESTÕES ANTERIORES (JUNHO/2015 - MAIO/2019)

Apresenta-se neste documento a sistematização das questões apresentadas em relatório de
auditoria operacional e de gestão e em parecer da assessoria jurídica da ADUFC como indícios
de irregularidades na gestão patrimonial da entidade sindical que podem ter sido cometidas por
ex-membros da diretoria do sindicato e do seu conselho fiscal, no período compreendido entre
01.06.2015 a 31.05.2019.

1) DAS POSSÍVEIS IRREGULARIDADES A SEREM APURADAS  

1.1 Suspeita de superfaturamento das obras de expansão da sede do Cariri e nas
obras de expansão da sede da UFC

A auditoria apontou o seguinte:

O  período  auditado  teve  uma  cobertura  de  42,26%  da  conta  de
Imobilizado  através,  principalmente,  das  aquisições  de  duas
propriedades vizinhas à sede da ADUFC para ampliação do prédio
e  construção  de  um  estacionamento,  somando  um  custo  de
aproximadamente 759 mil reais,  e a ampliação no prédio da UFC
onde se encontra a sede Cariri,  onde foram realizadas benfeitorias
na ordem de 753 mil reais.  A obra de ampliação e construção do
estacionamento  foi  aprovada  apenas  pelos  então  presidente,
secretário-geral e tesoureiro, de acordo com a ata. A obra do Cariri
contemplou uma ampliação na sede da UFC, com um valor total de R$
753.745,73, de acordo com o contrato. Esta obra ampliou a sede de
190,42  metros  quadrados  para  528,65  metros  quadrados.  Uma
ampliação  de  338,23  metros  quadrados,  fazendo  desta  uma
ampliação que custou R$ 2.228,50 por metro quadrado. De acordo
com o  IBGE,  o  custo  por  metro  quadrado  na  construção  civil
brasileira,  calculado  através  do  Índice  Nacional  da  Construção
Civil – INCC, é de R$ 1.152,87 por metro quadrado em setembro de
2019. Destacando que os estados do nordeste estão entre os que
possuem o metro quadrado mais barato do Brasil (grifou-se).

Como desdobramento desse ponto, perícia especializada vem sendo realizada para
apurar eventual superfaturamento nas obras em questão, de modo que, após a conclusão da
perícia,  se  forem  constatadas  irregularidades,  aqueles  que  deram  causa  aos  danos  serão
responsabilizados. 



1.2. Suspeita de utilização do cartão corporativo da ADUFC para gastos pessoais

O relatório da auditoria aponta o seguinte:

Compras  em  cartão  de  crédito  corporativo  possuem  diferentes
interpretações de acordo com o escritório de contabilidade que realiza
a  escrituração.  O  gráfico  apresentado  acima  faz  referência  aos
valores encontrados especificamente nas contas de “Cartão de
Crédito” e “Despesas com a Presidência”, sendo impraticável para
este trabalho listar as operações que foram diretamente para outras
contas.  Em  contato  com  algumas  das  faturas,  nos  resultados  da
auditoria caracterizaram como gastos pessoais, como gastos com
salão de beleza e compras de ternos, incluindo compras em dias
não úteis, o que leva a operação contra o princípio da entidade,
onde os recursos da pessoa jurídica não se confundem com os
recursos da pessoa física.

Um dos gráficos presente no relatório, por sua vez, traz as seguintes informações:

As compras realizadas com o cartão de crédito corporativo desse período serão
devidamente detalhadas. As despesas realizadas para fins estranhos aos propósitos da ADUFC
serão registradas e aqueles que utilizaram o patrimônio do sindicato de maneira inadequada
deverão ressarcir o prejuízo causado à entidade.

1.3. Contratação de advogados para atuação em interpelação criminal

De acordo com a auditoria, tem-se o seguinte:

Em  análise  a  alguns  dos  contratos  celebrados  pela  auditada,  foi
possível localizar um celebrado com escritório de advocacia com
escopo de acompanhamento a uma interpelação criminal visando



os interesses de uma pessoa física, no valor de R$ 15.000,00, na
data de 18 de maio de 2017.

No  momento,  essa  contratação  está  sendo analisada.  Busca-se  averiguar  se  a
contratação de serviços jurídicos em questão foi realizada tendo como perspectiva os propósitos
estatutários da ADUFC, caso contrário estará configurada a lesão ao patrimônio do sindicato,
devendo serem tomadas as medidas adequadas para reparação do dano. 

1.4. Excessos com gastos automobilísticos e multas de trânsito

Foi identificado pelos auditores um excesso de multas de trânsito e gastos com
aluguéis de veículos. Destacamos trecho da auditoria:

O período verificado foi do biênio de 2017 até início de 2019. Nesse
período foram identificadas 27 multas, num valor total de R$ 4.840,24,
sendo a maior delas, no valor de R$ 1.408,66, por ultrapassagem em
faixa  contínua.  Todas  as  multas  chegaram  à  auditada  através  da
locadora de veículos Localiza, o que implica que as infrações foram
cometidas em carro alugado. 

Gastos  com  infrações  administrativas  cometidos  por  mau  uso  de  veículos  não
poderiam ter sido arcados pela ADUFC. Além disso, está sendo realizada análise para verificar
se o aluguel dos veículos atendeu de fato a demandas do sindicato e não a demandas pessoais.

1.5. Investimentos e aplicações. VGBL contratado em nome de pessoa física

A  auditoria  identificou  que  em  22/02/2017  houve  a  contratação,  com  recursos  da
ADUFC, de plano de previdência privada - VGBL em nome da pessoa física e com autorização
única e exclusiva do então Presidente, Prof. Leonardo Monteiro. O valor inicial do investimento
foi de R$250.000,00. Após 327 dias corridos, em 15/01/2018 os valores foram devolvidos pelo
titular do plano para a conta da entidade na quantia de R$263.738,16.

Aponta  a  auditoria  que  a  taxa  Selic  do  período  da  aplicação  do  VGBL  foi  de
aproximadamente 8,23% e o rendimento líquido dos valores que retornaram para a entidade foi
de 5,49%, o que já representa uma diferença de R$6.844,49.

As aplicações e investimos financeiros da ADUFC estão sendo analisados de maneira
detalhada, buscando identificar se houve irregularidades na gestão das finanças do sindicato ou
se houve movimentações financeiras temerárias. Caso sejam encontrados prejuízos causados
ao  patrimônio  do  sindicato,  em  virtude  da  gestão  inconsequente  dos  recursos,  ou  mesmo
utilização de recursos para fins estranhos aos previstos no Estatuto Social da ADUFC, aqueles
que deram causa aos danos deverão repará-los.



1.6. Condenações trabalhistas

Os processos  em que  a  ADUFC  sofreu  condenações  trabalhistas  estão  sendo
analisados para que seja apurado, caso-a-caso, se as gestões anteriores do sindicato deram
causa a irregularidades na contratação de  profissionais,  em virtude da má observância  aos
preceitos  contidos  na  CLT.  Apuradas  as  responsabilidades,  aqueles  que  deram  causa  às
condenações da ADUFC deverão reparar os danos causados ao sindicato.

1.7. Condenação da ADUFC no processo de n° 0143980-33.2018.8.06.0001

A ADUFC sofreu condenação em ação cível no valor de R$   85.209,84  , em virtude
da resilição unilateral temerária de um contrato de prestação de serviços. Na ação ajuizada pela
empresa contra o sindicato, regularmente citada, a ADUFC foi revel, de modo que a atual gestão
só tomou conhecimento do processo, quando este se encontrava na fase de cumprimento de
sentença.

Em virtude da imprudência ocorrida na resilição unilateral do contrato de prestação
de serviços sem justa causa, que fez surgir a pretensão de cobrança de valores da empresa, e
em virtude da negligência  de não diligenciar  para garantir  a  redução dos danos em âmbito
judicial, aqueles que deram causa a esse dano patrimonial sofrido pela ADUFC deverão repará-
lo, ressarcindo em sua integralidade os valores decorrentes da condenação processual.

1.8. Negativação da ADUFC em entidades de proteção ao crédito

As circunstâncias deste fato estão sendo detalhadamente apuradas, com o objetivo
de verificar se gestores anteriores deram causa a danos sofridos pela ADUFC, em virtude da
negativação do sindicato junto às instituições de proteção ao crédito.

2) DAS POSSIBILIDADES DE RESPONSABILIZAÇÃO JURÍDICA  

Os  fatos  até  agora  apurados  e  que  estão  sendo  analisados  podem  gerar
responsabilização dos implicados nas esferas civil, penal e administrativa. A partir da análise dos
indícios  de  ilicitudes,  as  condutas  daqueles  que  causaram  os  resultados  danosos  serão
individualizadas, de modo que as instituições com atribuição para tanto serão provocadas para
apurar a existência de responsabilidade dos envolvidos nas esferas jurídicas acima informadas,
levando-se em consideração os prazos prescricionais para cada situação concreta.

3) DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O detalhamento jurídico das questões envolvidas será realizado em sede própria,
sejam nas ações cíveis ajuizadas pela ADUFC, nas representações a serem protocoladas junto
ao Ministério Público ou procedimentos administrativos de apuração instaurados com base no
Estatuto da entidade.

Aqueles  que  eventualmente  sejam  apontados  como  responsáveis  por  danos
causados à ADUFC usufruirão de todas as garantias constitucionais  relacionadas ao devido



processo legal, seja em juízo ou seja em âmbito interno ao sindicato, quando da aplicação de
sanções estatutárias.

Fortaleza, 04 de fevereiro de 2021.
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