
Relatório da Comissão de Análise das multas aplicadas a algumas DS´s por atrasos
na entrega de documentação com base no artigo 96 do Estatuto do Sindifisco Nacional,
que estabelece:

No dia 29 de maio de 2019, durante o CDS Extraordinário, apresentaram recurso as
DSs Belo  Horizonte,  Campos dos Goytacazes,  Maringá,  São Paulo  e  Sorocaba,  pois
todas tinham sofrido descontos por atrasos na entrega da documentação, nos meses de
janeiro/19 e, no caso da DS Belo Horizonte e Sorocaba, também no mês de fevereiro/19.

Naquela ocasião, por meio da Proposta 8.2, o CDS decidiu que:



Naquele  CDS Extraordinário,  também foi  formada Comissão de acordo com os
parágrafos 3º e 4º do artigo 96, conforme consta da Ata: 

Atendendo à deliberação do CDS, em julho/19, a DEN procedeu à devolução dos
valores anteriormente retidos, conforme relatório preparado pela contadora da entidade,
Sra. Cristiane Araújo:

Destaque-se que no dia 29 de maio de 2019 a DS Novo Hamburgo reapresentou
recurso referente a Demonstrações Contábeis e Folha de Pagamento de dezembro 2017.
Também foram encaminhadas a esta comissão, os recursos de multas da DS Salvador e
DS Rio de Janeiro, referentes ao 4º trimestre de 2017. 

Todos estes recursos foram originalmente apresentados ao CDS de 13 a 16 março
de 2018,que instituiu Comissão que negou o recurso das três DSs.

Por outro lado, em outubro de 2019 foi recebido recurso da DS Taubaté referente
aos períodos de apuração de agosto/17 a fevereiro/18, abril/18, maio/18 e janeiro/19 a
março/19.

Apontando o que estabelece o Estatuto :



As  DSs  Novo  Hamburgo,  Rio  de  Janeiro  e  Salvador tiveram  seus  recursos
apreciados e negados por Comissão designada pelo CDS de março de 2018 e tiveram
seus  descontos  efetivados  em  16/01/2019. Embora  o  recurso  apresentado  seja
“tempestivo” pois ocorre no CDS seguinte ao desconto, por óbvio, não serão apreciados
por esta comissão, pois referem-se à efetivação de descontos, ou seja, de aplicação de
multa, em cumprimento da deliberação do CDS de 5 a 7 de dezembro/2018.

A  DS  Taubaté apresentou  recurso  de  aplicação  de  penalidade  referente  a  12
competências,  sendo  a  última  referente  a  março  de  2019.  O  prazo  para  entrega  do
recurso  para  esta  última  competência,  seria  o  CDS  de  maio/19  e  ainda  o  CDS  de
setembro/2019, pelo que depreende-se que todos os recursos são intempestivos.

Isto  posto  passamos  a  apresentar  o  trabalho  efetuado  para  as  Delegacias
Sindicais  de  Belo  Horizonte,  Campos  dos  Goytacazes,  Maringá,  São  Paulo  e
Sorocaba.

Do trabalho efetuado

Apresentamos  a  seguir  os  Recursos  apresentados  por  cada  DS,  e  os  motivos
apresentados pela Contabilidade para aplicação da multa.  Nosso trabalho limitou-se a
apreciar os recursos apresentados.

 



1 - Recurso da DS Belo Horizonte

Justificativas da Contabilidade da DEN - Prazo para entrega: 25/01/19

Em  25  de  janeiro/19  a  DS  encaminhou  todas  as  demonstrações  e  arquivos,  exceto
balancete após o zeramento e Parecer  do Conselho Fiscal.  A DEN, no dia  25/01/19,
encaminhou e-mail  avisando a DS da falta do Parecer do Conselho Fiscal. Em 20 de
março/19 o Parecer do Conselho Fiscal assinado junto com o balancete foi enviado pela
DS e as Demonstrações Financeiras foram consolidadas.



2 - Recurso da DS Campos dos Goytacazes

Justificativas da Contabilidade da DEN - Prazo para entrega: 25/01/19

Em 25 de janeiro a DS enviou um arquivo contendo as informações do 4º trimestre/18,
sendo  que  os  arquivos  devem  ser  individualizados  mês  a  mês  para  possibilitar  a
importação. Não foi enviado quaisquer outros demonstrativos.

Em 11/02/19 a DS enviou as demonstrações contábeis sem nenhuma assinatura, junto
com o Parecer do Conselho Fiscal com apenas duas assinaturas. 



3 - Recurso da DS Maringá

Justificativas da Contabilidade da DEN -  Prazo para entrega: 10/01/19

Constam dos registros da Contabilidade que as pendências foram sanadas em 30/01/19,
com o envio dos extratos bancários.

A  DS  Maringá  mantém  escrituração  contábil  centralizada.  O  prazo  de  envio  da
documentação se faz com periodicidade mensal no dia 10 do mês subsequente.



4 - Recurso da DS São Paulo









Justificativas da Contabilidade da DEN - Prazo para entrega: 25/01/19

A Contabilidade informa que em 30/01/19 a DS foi informada que ainda se encontrava
pendente de consolidação do 3º  trimestre de 2018,  e  que essa pendência impactava
diretamente  na  análise  das  informações  do  4°  trimestre.  A  DS  enviou  os  arquivos
solicitados mas havia erro na geração dos arquivos SPED (conforme imagem abaixo).
Somente em 29/03/2019 a consolidação foi possível.



5 - Recurso da DS Sorocaba

Justificativas da Contabilidade da DEN - Prazo para entrega: 25/01/19



Segundo a Contabilidade, no dia 16/01/19 a DS enviou apenas os arquivos de importação
do 4º trimestre/18, faltando o Balanço Patrimonial com a DRE, Demonstração de Mutação
do Patrimonio Social e Fluxo de Caixa assinados, além do Parecer do Conselho Fiscal.

No dia 25/01/19 a Contabilidade enviou e-mail solicitando o envio das DFs e Parecer do
Conselho Fiscal. Em 07/02 o pedido do dia 25/01 foi reiterado pela contabilidade. Em
07/03/19 a DS solicita novas orientações acerca das pendências.  A consolidação ocorreu
em 21/03/19.

Parecer da Comissão 

Com  base  nas  informações  obtidas  e  nas  cópias  dos  e-mails  trocados  entre  a
Contabilidade  da  DEN  e  os  responsáveis  nas  respectivas  Delegacias  Sindicais,  a
Comissão encaminha para este CDS o que se segue:

1. Em relação às alegações apresentadas pela DS Belo Horizonte, esta comissão
entende  não  ser  possível  aceitar  o  recurso  apresentado,  haja  vista  a
documentação não ter sido enviada completa,  dentro do prazo estatutário,  sem
razão que a justifique.

2. Em relação às alegações apresentadas pela DS CAMPOS DOS GOYTACAZES,
esta comissão entende não ser possível aceitar o recurso apresentado, haja vista a
própria  DS,  em  seu  recurso,  assumir  ter  dado  causa  ao  descumprimento  dos
prazos estatutários.

3. Em relação às alegações apresentadas pela DS MARINGÁ esta comissão entende
ser possível aceitar o recurso apresentado, haja vista o motivo apresentado não
estar sob o controle da Delegacia Sindical, pois o extravio ocorreu no âmbito do
Banco do Brasil.

4. Em  relação  às  alegações  apresentadas  pela  DS  SÃO PAULO,  esta  comissão
entende  não  ser  possível  aceitar  o  recurso  apresentado.  Apesar  de  a  DS  ter
informado  que  o  feriado  do  dia  25/01/2019,  na  cidade  de  São  Paulo,  ter
impossibilitado o envio na data prevista, as demonstrações não foram enviadas no
primeiro  dia  útil  seguinte.  Além disto,  os  arquivos  enviados  no  dia  30/01/2019
continham erros que impediam a geração dos arquivos SPED.

5. Em  relação  às  alegações  apresentadas  pela  DS  SOROCABA,  esta  comissão
entende  não  ser  possível  aceitar  o  recurso  apresentado,  haja  vista  a  entrega
efetuada  no  dia  16/01/2019  não  conter  todas  as  demonstrações  necessárias,
acarretando,  desta  forma,  descumprimento  dos  prazos  estatutários.  O  e-mail
enviado em 07/02/2019, pela Contabilidade, confirma que a entrega efetuada pela
DS no dia 16/01, não estava completa. Em 07/03/2019 ainda estavam faltando os
livros diário e razão assinado pela diretoria e contador responsável.



 


