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1. RELATÓRIO
 

1.1. Trata-se de Investigação Preliminar Sumária (IPS) instaurada, por ato do Diretor
de Responsabilização de Entes Privados (Despacho 2545184), com a finalidade de apurar
pretensos atos lesivos praticados pelo Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil (SINDIFISCO NACIONAL, doravante denominado apenas de "SINDIFISCO" ou
"sindicato"), os quais foram reportados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) e se encontram compilados na Representação acostada aos presentes autos (2544954),
por meio da qual as autoridades do Órgão signatárias do documento, daqui em diante
qualificados como "requerentes" ou "proponentes", sugestionam a instauração de Processo
Administrativo de Responsabilização (PAR) em face do aludido sindicato.
1.2. Em breve síntese, os requerentes alegam que o SINDIFISCO, por meio de
movimento reivindicatório iniciado em 23 de dezembro de 2021, em razão da ausência de
regulamentação do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira
(BEP), vem supostamente operando para dificultar, ou até impedir, que a administração da
Receita Federal comprove, por exemplo, os trabalhos realizados pelos Auditores-Fiscais em
mobilização, bem como agindo de modo coercitivo, ferindo os direitos de filiados, para que
eles adiram às pautas do movimento de mobilização, além de impedir a escolha dos titulares
das unidades administrativas do Órgão.
1.3. Como materialização dos fatos narrados, os requerentes anexaram à peça de
denúncia documentos evidenciando que o SINDIFISCO representou diversos administradores
da RFB com vistas à aplicação de punição estatutária de desfiliação em virtude da não
aquiescência desses administradores às determinações do sindicato, consoante evidencia o
anexo 11 (2544895).
1.4. Além da peça de acusação em si, os proponentes apresentaram, como
elementos de informação, cópia das Considerações e Indicativos para a Assembleia Nacional
do Sindifisco Nacional nos dias 23/12/2021 (2508779), 12/01/2022 (2508780), 16/02/2022
(2508781), 09/03/2022 (2508782), 07/04/2022 (2508783), 09 a 11/05/2022 (2508784), 21 a
23/06/2022 (2508785), 12 a 14/07/2022 (2508786) e 10 a 12/03/2022 (2508787), além de
cópia do Caderno de Mobilização, aprovado pelo Comando Nacional de Mobilização (CNM),
onde constam as principais ações de mobilização a serem observadas pelos Auditores-Fiscais
da Receita Federal do Brasil sindicalizados (2508788).
1.5. Ato contínuo ao recebimento da documentação oriunda da RFB, autuou-se o
presente processo, o qual foi encaminhado à Coordenação-Geral de Admissibilidade
Correcional (COAC), que se manifestou nos termos da Nota Técnica 2240 ( 2544958),
sugerindo a instauração de IPS a ser conduzida por esta Corregedoria-Geral da União (CRG),
considerando a aparente ausência de condição objetiva para apuração no âmbito da Receita
Federal, bem como a complexidade e relevância da matéria.
1.6. No que atine à materialidade, o entendimento da COAC se deu no seguinte
sentido: “existem elementos suficientes para iniciar procedimento de análise de
admissibilidade, na medida em que o representante apresenta situações onde a entidade
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representativa extrapola, em tese, os meios para a mobilização dos trabalhadores em
detrimento do interesse público.” Ressaltou-se, contudo, que a análise se restringia a avaliar
se o caso é ou não passível de avocação, sem análise quanto ao mérito dos atos lesivos
supostamente praticados pela SINDIFISCO NACIONAL.
1.7. Submetida à consideração das instâncias competentes desta CRG, a NT 2240 foi
aprovada por meio do Despacho COAC (2544960) e ratificada pelo Despacho DIREP
(2544962).
1.8. Instaurada a IPS, na sequência foi encaminhado, por meio eletrônico (2545860),
o Ofício 14583 (2545398) ao SINDIFISCO comunicando a instauração da investigação e
solicitando a sua respectiva manifestação quanto aos fatos reportados,  oportunidade em que
se disponibilizou cópia integral da IPS nº 00190.109368/2022-66.
1.9. Por meio do Ofício PR 295/2022 (2553244), o SINDIFISCO, ao tempo em que
encaminhou documentação referente à qualificação e representação da entidade, solicitou
dilação do prazo para apresentação de resposta por mais em 30 (trinta) dias, o que foi
prontamente atendido, consoante se observa no e-mail juntado aos presentes autos
(2553764).
1.10. Por fim, e dentro do prazo prorrogado, o sindicato apresentou suas razões de
fato e direito a respeito do teor da representação, nos termos da manifestação anexada aos
autos (2588361). Em síntese, o ente sindical aduziu, em contraponto ao teor da
representação feita em nome da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o seguinte:

 

⇨ a mobilização da categoria representada pelo SINDIFISCO é lícita,
pública e pacífica e, igualmente, visa um fim lícito: a garantia de um direito
previsto em lei e em acordo com o Executivo aprovado pela categoria em
2016;

⇨ os signatários da representação não estão preocupados ou interessados
com possíveis atos lesivos à Administração, mas com suas situações
individuais perante a entidade sindical, pretendendo resolvê-las de modo
idiossincrático, valendo-se de estrutura do Estado que não possui tal função
e nem poderia tê-la, haja vista que é vedada pela Constituição Federal a
ingerência estatal nos assuntos internos dos sindicatos. Que os proponentes
visam alcançar seus interesses pessoais utilizando a máquina pública, em
vez de propor a discussão na Justiça especializada, a via adequada para tratar
da relação filiado-entidade;

⇨ não há notícia de que, desde a vigência da Lei Anticorrupção, alguma
entidade sindical tenha sido submetida a tratamento semelhante, por razões
análogas, e que o SINDIFISCO não é a única entidade sindical que
representa categoria profissional interessada e mobilizada em prol da
regulamentação do Bônus de Eficiência, porém, é a única entidade acusada
perante a CGU;

⇨ a narrativa dos requerentes sequer indica concretamente quais seriam os
atos lesivos que, identificáveis como de corrupção nos termos do art. 5º,
inciso V, Lei 12.846/2013, teriam como resultado a obtenção de vantagem
indevida pela entidade sindical. Tampouco foi capaz de identificar os atos de
mobilização com a descrição abstrata da conduta inserta no dispositivo
mencionado;

⇨ o pleito objetiva a interferência da CGU no sindicato em prol dos
acusadores que assinam a proposta, como se a CGU fosse controladora de
entidades sindicais ou pudesse advogar em favor de pessoas que ocupam
cargos de comando na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
notadamente Auditores-Fiscais;

⇨ as normas estatutárias da entidade obrigam que todas as representações
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sejam processadas, independentemente de quem seja o representado. E a
decisão final sobre a representação, após garantia de contraditório e de
ampla defesa, é tomada por órgão colegiado;

⇨ a proposta de PAR apresentada não se qualifica como de interesse da
Administração, dado que a relação reclamada é de natureza privada, não
administrada ou administrável pelo Executivo, portanto fora da competência
legalmente atribuída à CGU;

⇨ por conta de o fato narrado não configurar evidente infração à LAC, a
denúncia deverá ser arquivada, por falta de objeto;

⇨ os fatos trazidos na representação não podem ser identificados como atos
de frustração de atividade investigativa ou fiscalizadora que recairia sobre
SINDIFISCO, inexistindo correspondência dos atos de mobilização da
categoria com o preceito normativo estampado no inciso V, art. 5° da LAC,
que exige que a pessoa jurídica esteja sob investigação ou fiscalização e
nesse contexto atue para frustrá-la. O SINDIFISCO não esteve ou está sendo
investigado ou fiscalizado por qualquer órgão competente, logo não poderia
ter incorrido na conduta em comento; e

⇨ a peça acusatória não faz a indicação de benefício ou interesse, direto ou
indiretamente, afeto ao SINDIFISCO.

 

1.11. À luz desses argumentos, o SINDIFISCO requer o arquivamento da IPS, na forma
do art. 3º, inciso III, do Decreto n. 11.1129/2022 e do art. 6º, inciso I, da Instrução Normativa
CGU/CRG n° 8/2020.
1.12. Sendo o que importa relatar, passa-se ao exame da matéria nos termos a seguir
aduzidos.

 

2. ANÁLISE
 

2.1. Antes de tratar dos fatos objeto destes autos, imperioso referir a outro caso
reportado à Corregedoria-Geral da União envolvendo o SINDIFISCO, que, em certa medida, é
similar ao presente processo, e, por esse motivo, apresenta-se como importante parâmetro a
ser considerado no decorrer desta análise. Trata-se do Processo Administrativo de
Responsabilização n. 00190.111397/2019-92, que tinha como escopo apurar as circunstâncias
em torno das ações perpetradas pelo SINDIFISCO no sentido de apurar disciplinarmente
condutas de certos associados, em razão de atos praticados enquanto servidores públicos
no exercício de suas competências funcionais de Auditores Fiscais.
2.2. Consoante informam os autos do PAR, o SINDIFISCO instaurou processo de
desfiliação contra servidores da área correcional da RFB designados para investigar casos de
enriquecimento ilícito de outros servidores públicos. Estes servidores investigados pela
Corregedoria, por não anuírem com as práticas de apuração adotadas pela unidade
correcional da RFB, representaram seus pares no âmbito do sindicato.
2.3. O SINDIFISCO, por sua vez, à luz do teor das representações que recebeu,
instaurou, reitere-se, processos de desfiliação em face de determinados servidores da
Corregedoria. A apuração disciplinar, por suposta infringência ao Estatuto da entidade
sindical, poderia, em tese, atingir direitos dos servidores públicos, sobretudo o de associação
sindical, bem como benefícios decorrentes dessa associação. Ademais, eventual reprimenda
de desfiliação por atos praticados no exercício do cargo público, sem qualquer ligação com
as obrigações sindicais, além de extrapolar as competências do SINDIFISCO, poderia provocar
temor e desinteresse aos filiados, na medida em que os desencorajaria a adotarem práticas
correcionais das quais, eventualmente, o sindicato pudesse discordar. Em outras palavras, a
instauração de processo de desfiliação de associado por ato praticado no exercício do cargo
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público poderia causar prejuízo à atividade de investigação desenvolvida no âmbito da
Corregedoria da Receita Federal, na medida em que os servidores lá lotados poderiam ficar
receosos de atuar em comissão disciplinar designada para investigar ilícito funcional de
colegas filiados ao SINDIFISCO, gerando um potencial prejuízo à atividade disciplinar da
Corregedoria.
2.4. Submetido esses fatos ao crivo desta CGU, em sede de juízo de admissibilidade,
o entendimento foi pela necessidade de instauração de processo administrativo de
responsabilização contra o sindicato, visando apurar eventual responsabilidade administrativa
pelo suposto cometimento de ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei 12.846/2013,
consubstanciado na "(...) possível tentativa, mesmo que mediata, de bloquear ou tolher as
ações correcionais da Corregedoria da Receita Federal do Brasil" (DESPACHO DE APROVAÇÃO
Nº 537/2019/COAC/DICOR/CRG - 1309483 – autos 00190.111397/2019-92). O fato de o
sindicato ter instaurado, sob o pretexto de uma suposta infringência ao Estatuto da entidade,
processo de desfiliação em face de associados por atos praticados no exercício de suas
competências funcionais na Corregedoria da Receita Federal poderia, em tese, configuraria o
tipo previsto no inciso V do art. 5° da Lei n. 12.846/2013, que assim estabelece:

 

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta
Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º ,
que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da
administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim
definidos:

.....

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou
intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização
do sistema financeiro nacional.

 

2.5. Por oportuno, vale transcrever alguns trechos do Termo de Indiciamento que
ilustram o entendimento preliminar da Comissão quanto aos fatos (1365238 - autos
00190.111397/2019-92):

 

TERMO DE INDICIAÇÃO

.....

Chega-se à conclusão, portanto, que, conforme bem aduzido nos Pareceres Coger/Gab/Ass n°
001/2019 (Documento SEI 1328461) e Nota Técnica (fls. 1 a 21 do Documento SEI 1328453), o
procedimento apuratório e sancionador conduzido pelo SINDIFISCO NACIONAL
constituiu instrumento de intimidação dos servidores da Receita Federal que atuam na área
correcional. (grifei)

Sublinhe-se que a atuação ilegal do SINDIFISCO NACIONAL atingiu não apenas alguns de
seus filiados, mas também uma função estatal, que é a atividade correcional, responsável pela
apuração e sanção disciplinar de agentes públicos. (grifei)

O temor imposto pelo SINDIFISCO NACIONAL tanto inibe a consecução dos
procedimentos correcionais de maneira independente, quanto dificulta à Administração a
obtenção de colaboradores dispostos a exercer atribuição de natureza correcional. (grifei)

Dessa forma, é possível concluir que as ações adotadas pelo SINDIFISCO NACIONAL
constituiriam dificultador para a atividade de investigação no âmbito correcional promovida no
Escor07. (grifei)

 

2.6. Em sua defesa escrita (1401829 - autos 00190.111397/2019-92), o SINDIFISCO
pugnou pelo arquivamento do PAR aduzindo, grosso modo, quanto ao mérito, o seguinte: i) que
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apurou disciplinarmente a conduta dos servidores públicos estritamente nos termos de seu
Estatuto sindical, com garantia de contraditório e ampla defesa; ii) que a relação entre o
sindicato e seus filiados tem caráter eminentemente privado, conforme decidido no Processo
Judicial n° 1034906-52.2019.4.01.3400, que tramitou perante a 3ª Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Distrito Federal, e no respectivo Agravo de Instrumento n° 1000677-
47.2020.4.01.000, que excluíram a União do processo judicial com fundamento na vedação
constitucional de interferência do Estado nas relações sindicais que se caracterizariam pela
natureza privada, bem como no direito à livre associação; iii) que o relatório do Conselho de
Delegados Sindicais, recomendando a responsabilização dos servidores públicos, seria apenas
sugestivo; e iv) que em 22 de janeiro de 2020, o Conselho de Delegados Sindicais, após
apuração e diante da constatação de que a matéria apurada não era de competência
do SINDIFISCO, arquivou a representação, fazendo o PAR perder o objeto, considerando a
ausência de qualquer efetivo prejuízo para os processados ou para a Administração Pública.

2.7. No Relatório Final (1520630 - autos 00190.111397/2019-92), a Comissão de PAR -
após análise dos elementos de informação acostados aos autos, em especial os argumentos
trazidos na peça de defesa e as considerações apresentadas pela Receita Federal, autora da
representação que deu ensejo à instauração do PAR - firmou a seguinte convicção:

 

RELATÓRIO FINAL

.....

Resta claro que a atividade correcional da Receita Federal é uma atividade investigativa nos
termos da Lei e que criar dificuldades à sua execução pode caracterizar ato lesivo.

A dificuldade tratada no texto pode ser causada em diferentes graus de intensidade. No entanto,
precisa ser concreta e verificável. Deve causar algum tipo de ônus à atividade de investigação da
Administração que não seria naturalmente esperado.

Embora uma apuração que possa limitar direito de servidores responsáveis por investigações tenha
potencial de causar esse ônus, é razoável a alegação da defesa de que não existem provas nos
autos de que qualquer ônus tenha se concretizado em face da Receita Federal em razão do
ato praticado. (grifei)

.....

Não obstante a comprovação do interesse, conduta e nexo de causalidade, além de possível
configuração do tipo previsto pelo inciso V, do art. 5°, Lei n° 12.846/2013, em sua forma tentada,
elementos em tese suficientes para a cominação de sanção, esta Comissão reconhece a necessidade
de se verificar se os atos praticados pela pessoa jurídica exacerbam o exercício regular de suas
atribuições e direitos.

.....

No caso em comento, como bem apontado pela defesa, é direito e dever da Entidade Sindical
apurar representações em face de seus membros.

Sobre essa apuração, dada a natureza privada da relação entre sindicatos e seus membros, não cabe
à Administração definir uma forma adequada.

Portanto, seria possível afirmar que a pessoa jurídica agiu em dissonância de seus direitos e
obrigações, ou mesmo com abuso de direito, caso:

a. A apuração não tivesse sido instaurada ou conduzida nos termos do Estatuto; ou

b. A apuração tivesse sido instaurada com desvio de finalidade.

Descartada a hipótese “a” e com o fim de se verificar a hipótese “b”, a comissão solicitou ao
SINDIFISCO NACIONAL que demonstrasse a recorrência de apurações nos moldes daquela aqui
discutida (Documento SEI n° 1410610).

.....
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Dessa forma, comprovou-se a não atipicidade da apuração ora discutida, tornando-se eventual
desvio de finalidade de identificação impossível, além do que fora anteriormente demonstrada a
adequação do procedimento às suas normas de regência.

.....

V - CONCLUSÃO

Tendo a presente Comissão concluído não configuração do ato lesivo previsto no inciso V, do art.
5°, da Lei n° 12.846/2013, sugere a absolvição SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO
NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CNPJ nº
03.657.699/0001-55, em razão dos atos lesivos relacionados à criação de dificuldades para a
atividade de investigação no âmbito da atividade correcional promovida no Escor07.

 

2.8. Na sequência, a COREP, ao analisar a regularidade processual do PAR, reconheceu
a regularidade do procedimento apuratório e, no mérito, corroborou o entendimento da
Comissão no sentido de que os argumentos invocados pela defesa foram suficientes para
afastar a responsabilidade do SINDIFISCO (NOTA TÉCNICA Nº 179/2021/COREP - 1809242 -
autos 00190.111397/2019-92).

2.9. Submetido os autos à CONJUR, esta se manifestou por meio do PARECER n.
00137/2021/CONJUR-CGU/CGU/AGU (2046024 - autos 00190.111397/2019-92), onde certificou a
lisura do PAR, tanto com relação ao aspecto formal quanto substancial do procedimento. Em
breves linhas, o órgão de assessoramento jurídico ressaltou a ausência de elementos para dizer
que o procedimento do SINDIFISCO contra servidores da Corregedoria da Receita Federal tenha
efetivamente causado dificuldades à atividade de investigação da referida unidade correcional,
havendo tão somente uma presunção de que tal procedimento poderia causar incomodo
abstrato aos servidores investigados, o que seria subjetivo e insuficiente para embasar eventual
condenação do SINDIFISCO. Dessa forma, finalizou o parecerista: “Diante do exposto, tendo em
vista a insuficiência de provas de que a instauração do procedimento aberto pelo SINDIFISCO
NACIONAL contra servidores da Corregedoria da Receita Federal tenha, de fato, dificultado a
atividade funcional deles; e considerando que, ao final, o procedimento foi arquivado pelo
SINDIFISCO, sugerimos a absolvição do SINDIFISCO NACIONAL e o consequente arquivamento
deste processo 00190.111397/2019-92”.

2.10. De seu turno, a autoridade julgadora, o Ministro da CGU, ao adotar como
fundamento de sua decisão o Relatório Final da Comissão e o aludido Parecer Jurídico,
determinou, por ausência de elementos suficientes de provas da prática de ilícito, o
ARQUIVAMENTO do PAR nº 00190.111397/2019-92 (Decisão 133 - 2046027 - autos
00190.111397/2019-92).

2.11. Feito esse breve resumo do PAR, cumpre, na sequência, abordar especificamente
dois fatos relacionados ao mérito desse processo de responsabilização, considerando o
potencial impacto deles no objeto da presente IPS.

2.12. O primeiro é o reconhecimento de que o SINDIFISCO, em tese, atua dentro dos
limites de sua competência estatutária ao instaurar processo de apuração em face de seus
filiados, mesmo em situações nas quais não esteja muito clara a existência de indícios
de materialidade do cometimento de irregularidades previstas em seu estatuto. Como
asseverado pela Comissão processante em seu Relatório, não há ilegalidade em se definir, como
rito do procedimento, que a competência do sindicato será verificada apenas no curso do
processo sancionatório e não previamente à instauração. Com efeito, seria lícita a instauração
de processo disciplinar pelo sindicato mesmo nos casos em que os indícios de materialidade
apontem para a ocorrência de falta funcional (irregularidade praticada no exercício do cargo) e
não necessariamente de falta estatutária (prevista no estatuto da entidade sindical). Em
continuidade ao raciocínio, só haveria extrapolação por parte do sindicato e,
consequentemente, possível materialidade para embasar eventual responsabilização pelo ato
lesivo previsto no inciso V do art. 5° da Lei n. 12.846/2013, na hipótese de aplicação de
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penalidade a filiado por conduta funcional praticada no exercício do cargo público, sem ligação
com os deveres estatutários do associado, e desde que reste comprovado o efetivo prejuízo às
atividades de fiscalização e investigação do órgão. Dito de outra forma, tem-se o seguinte: o
sindicato pode, em tese, instaurar processo de desfiliação de associado para investigar
situações que indiquem a ocorrência de um possível ilícito funcional, porém, não pode sancioná-
lo por conduta relacionada ao exercício das atribuições do cargo público, sob pena de
extrapolação de sua competência estatutária. Eventual pena de desfiliação necessitaria, por
óbvio, de prévia demonstração do cometimento de conduta contrária ao Estatuto do
sindicato, o que não foi o caso, conforme reconheceu o próprio SINDIFISCO em sua defesa.

2.13. O segundo, e talvez mais importante fato tratado no PAR, refere-se à Decisão
Judicial proferida nos autos do Processo Judicial n° 1034906-52.2019.4.01.3400, que tramitou
perante a 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, e no respectivo Agravo
de Instrumento n° 1000677- 47.2020.4.01.000, onde se reconheceu o caráter
eminentemente privado da relação estabelecida entre o sindicato e os seus filiados.
Conforme se observa nos trechos a seguir colacionados da referida Decisão, a União foi excluída
do processo judicial que tratava do tema com fundamento na vedação constitucional de
interferência do Estado nas relações sindicais que se caracterizariam pela natureza privada,
bem como no direito à livre associação. Após exame da matéria, o magistrado se manifestou
nos seguintes termos:

 

PROCESSO: 1034906-52.2019.4.01.3400

.....
DECISÃO
.....
Sem maiores delongas, tenho que a questão trazida aos autos versa, tão somente, sobre
questões privadas concernentes ao procedimento disciplinar instaurado no âmbito do
Sindicato - réu em face dos autores Luciano Almeida Carinhanha, Ricardo Mattos Espozel,
Aline Ribeiro Areas e Christiano Jose Paes Leme Botelho, cuja conclusão poderá ensejar, na
pior das hipóteses, em desfiliação sindical, onde não se observa qualquer interesse da União
em tal fato. (grifei)
Na espécie, sem adentrar nos aspectos materiais ou formais do Processo Administrativo no âmbito
do Sindifisco para exclusão dos litisconsortes pessoas físicas, a exclusão dos autores dos quadros
sindicais da ré não impede suas atuações funcionais no âmbito da RFB, situação justificadora,
em tese, da presença do Ente no processo. (grifei)
Explico.
Eventual desfiliação dos servidores-autores do sindicato não implicará em óbice à atuação
funcional dos litisconsortes, pois esses não deixarão de ser auditores-fiscais ou terão suas
atribuições obstadas por eventual exclusão da entidade de classe, ainda que a União estenda a
sua justificativa para atuar no feito em uma possível "pressão" para a atuação do servidor no âmbito
correcional, alegando o risco de se submeter a processo de desfiliação perante à entidade sindical
certamente será maior do que qualquer recompensa (cívica, moral ou até mesmo patrimonial) que o
servidor público possa ter. (grifei)
Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão ao direito/dever institucional da União, não subsistindo o
interesse seletivo alegado. (grifo no original)
No que nos interessa ao presente instante processual, a presença da União no polo ativo ofende o
princípio da autonomia sindical, em sua dimensão negativa, considerando que o pedido
principal busca interferir diretamente no poder disciplinar do sindicato, cuja conformação
constitucional encontra balizas no inciso I, art. 8º da CF[2], que tutela o direito fundamental à livre
associação sindical, que deve ser compreendido, também, como a prerrogativa de o ente sindical
excluir ou afastar dos quadros associativos quaisquer dos seus representados, e não apenas de o
trabalhador buscar uma filiação. (grifei)
Assim, o próprio constituinte originário incluiu em seu núcleo fundamental de proteção a regra
matriz da organização sindical, e excluiu do seu espectro garantidor a atuação ou participação do
Estado-administrador.
O julgamento do RE 201.819-8 no STF[3] apenas deu concretude a esse dispositivo para dizer que
o exercício do poder disciplinar e organizacional de tais entes não se reveste de caráter absoluto,
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devendo reverência, também, ao Texto Maior, não estando imune, nessa quadra, ao controle de
legalidade realizado pelo Poder Judiciário (Estado-juiz), de sorte que a atuação sindical se
formalize observando-se o devido processo legal (eficácia horizontal dos direitos fundamentais).
Dessarte, referido julgado, repito, reforça o pleno exercício de uma garantia constitucional nas
relações jurídicas entre particulares (associação/sindicato x representado/substituído), nada tendo
a ver com eventual comando para que o Poder Público venha se imiscuir em questões interna
corporis de tais entidades diretamente em Juízo, sob a justificativa genérica e universal de
tutela da atuação funcional de servidores. (grifei)
Ainda nesse diapasão, e que não se revela de menor gravidade, é que o direito à liberdade de
associação, igualmente fundamental (TÍTULO II – DOS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS), de o sindicalizado manter-se ou não filiado ao sindicato é
personalíssimo, não podendo terceiro, mormente o Estado, que já encontrou vedação
específica e expressa no inciso I do art. 8º da Carta já mencionado, tutelar administrativa ou
judicialmente tal direito, sob pena de afronta, também, ao inciso V do mesmo art. 8º, que
aduz que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. (grifei)
Assim, eventual litigância referente à permanência ou não de trabalhador (latu sensu) à
entidade coletiva trabalhista possui inquestionável natureza privada, nada justificando a
presença da União Federal no polo ativo da presente ação, haja vista que a filiação ou não a
qualquer dos órgãos sindicais ou associativos existentes no Brasil não constitui requisito
essencial para a investidura ou o exercício do cargo, quer no plano constitucional (art. 39, CF),
quer no âmbito infraconstitucional (8.112/90). (grifei)
Em conclusão, ante a ausência de competência para processar e julgar a presente lide com a
retirada da União Federal do polo ativo desta ação, tenho que a exclusão dos autores dos
quadros sindicais da ré não impede suas atuações funcionais no âmbito da RFB, sendo as
perdas dos benefícios sindicais apenas de natureza patrimonial, as quais devem ser dirimidas
e salvaguardadas na Justiça local estadual. (grifei)
Ante o exposto, EXCLUO A UNIÃO DA LIDE, nos termos do art. 485, VI do CPC, e declaro a
incompetência deste Juízo Federal para processar e julgar a causa.
(...)

 

2.14. Do teor desse julgado, extraem-se alguns ensinamentos importantes que podem
e/ou devem ser aplicados no âmbito da IPS em questão, são eles: i) o reconhecimento da
natureza eminentemente privada da relação entre sindicato e seus filiados; ii) o fato de que as
eventuais sanções aplicadas no âmbito do sindicato têm o condão, quando muito, de repercutir
tão somente no patrimônio do filiado (por exemplo, perdas de benefícios disponibilizados pela
entidade sindical a seus associados, que é justamente o caso do SINDIFISCO, que oferece, por
exemplo, plano de saúde aos filiados); iii) a rigor, as ações disciplinares engendradas pelo
sindicato contra seus filiados não obstaculizam o exercício das atribuições do cargo público;  iv)
o princípio da autonomia sindical permite que a conduta pretensamente irregular de seus
associados seja apurada disciplinarmente no âmbito do sindicato, não podendo o Poder Público,
a priori, imiscuir-se nessa relação, sob o risco de interferência indevida no poder disciplinar do
ente privado.

2.15. Além das pertinentes prescrições assinaladas pelo magistrado, cuja aplicação
parece ir muito além do caso concreto submetido à apreciação da Justiça, importa ressaltar que
eventual abuso perpetrado pelo ente sindical no exercício do poder disciplinar poderá, à luz do
princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5°, inciso XXXV, da CF/88, ser levado
ao conhecimento do Poder Judiciário por aquele filiado que se sentir prejudicado ou violado no
seu direito.

2.16. Ademais, conforme pontuaram a Comissão de PAR no Relatório Final e a
Consultoria Jurídica da CGU no Parecer 00137/2021/CONJUR-CGU/CGU/AGU, não foram
identificados elementos suficientes para dizer que o procedimento do SINDIFISCO contra os
servidores da Corregedoria da Receita Federal tenha efetivamente causado dificuldades à
atividade de investigação da unidade correcional do órgão, havendo apenas mera presunção de
que tal procedimento pode ter causado incomodo abstrato caracterizado como desassossego
aos servidores investigados, o que, por óbvio, mostrou-se insuficiente para suportar uma
condenação ao SINDIFISCO no âmbito do PAR.
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2.17. De relevo acrescentar que, para além do direito de filiação (ato de liberalidade, de
natureza privada), ao servidor do Estado se impõe uma série de deveres, como forma de
assegurar o exercício regular do cargo e a adequada prestação dos serviços públicos, estes sim
de relevante valor social e coletivo, que transcendem interesses particulares dos administrados,
inclusive dos agentes públicos. A estes incumbem, dentre tantos outros, os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

2.18. Com efeito, os inúmeros deveres inerentes à função ou ao cargo público exigem do
agente comportamento sempre voltado ao atendimento das demandas de interesse público,
não podendo se desgarrar desse mandamento, especialmente quando no exercício de suas
competências legais. A fim de ilustrar essa máxima, e usando como exemplo os fatos tratados
no PAR instaurado contra o SINDIFISCO, poder-se-ia imaginar a seguinte situação: servidores da
Corregedoria da Receita Federal - filiados ao SINDIFISCO, que exercem o importante múnus
público de investigar conduta de colegas Auditores Fiscais, também filiados, contra os quais
existam indícios de materialidade e autoria da prática de ilícito funcional - JAMAIS poderiam se
afastar do seu dever funcional de promover a adequada investigação dos fatos envolvendo seus
pares sob a alegação de que se sentem coagidos pelo sindicato em razão da instauração de
processo de desfiliação. O interesse público na condução de processo disciplinar em face de
servidor público suspeito do cometimento de falta funcional não pode ser escamoteado em
detrimento de questões de ordem particular, a exemplo do eventual receio do associado em
responder a processo disciplinar na órbita do sindicato, cuja sanção mais gravosa passível de
lhe ser aplicada pelo ente sindical é justamente a desfiliação, que, a rigor, conforme ressaltado
pelo próprio Poder Judiciário na decisão acima colacionada, só gera consequência na esfera
patrimonial do associado, sem possibilidade de repercussão no cargo público ou no exercício
das atribuições funcionais.

2.19. Nesse diapasão, é importante reiterar que eventuais riscos de perdimento de
benefícios oferecidos por sindicato não podem afastar o servidor público filiado do ônus de bem
desempenhar as prerrogativas do cargo. A relação com o ente sindical tem natureza privada.
Ocasional ameaça ou risco de desfiliação não pode repercutir negativamente no exercício das
atribuições legais do cargo ou da função pública. Destarte, deixar de cumprir ou não observar
corretamente as responsabilidades funcionais com temor de sofrer reprimenda do sindicato a
que se filiou voluntariamente pode caracterizar, em tese, infração administrativa passível de
responsabilização disciplinar no âmbito do órgão ou da entidade a que o agente público é
vinculado.

2.20. Feitas essas considerações, e adentrando especificamente no objeto da IPS n.
00190.109368/2022-66, oportuno lembrar que a representação encaminhada e subscrita pelo
atual Secretário Especial da Receita Federal do Brasil e por outras autoridades do órgão reporta
condutas supostamente ilícitas praticadas pelo SINDIFISCO, as quais, no entender dos
subscritores do documento, configurariam o ato lesivo estampado no inciso V do art. 5° da LAC,
uma vez que as ações adotadas pelo ente sindical de instaurar processos disciplinares em face
de diversos gestores da RFB com vistas à aplicação de punição estatutária de desfiliação teriam
o condão de dificultar a atividade de fiscalização e investigação do órgão fiscal. Aduz, ainda,
que o SINDIFISCO vem atuando para evitar que novos administradores sejam selecionados. Cita,
como exemplo, o processo seletivo para Delegado da Receita Federal em Florianópolis, no qual
se tem o manifesto do SINDIFISCO conclamando os auditores a não participarem da seleção.

2.21. Por sua relevância, cumpre expor a seguir as condutas do SINDIFISCO que, no
entender dos autores da Representação, justificaria a instauração de PAR contra o sindicato,
considerando uma pretensa atuação no sentido de dificultar, ou até impedir, que a
administração da Receita Federal do Brasil comprove os trabalhos realizados pelos
auditores-fiscais em mobilização, assim como atuar de modo coercitivo, ferindo os
direitos de filiados, para que estes adiram às pautas do movimento de mobilização.
Vejamos então as condutas denunciadas:

- Em Assembleia Nacional, realizada no dia 12 de janeiro de 2022, o
SINDIFISCO NACIONAL aprovou a instalação dos comandos de mobilização;
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ratificou as orientações do caderno de mobilização; que os presidentes de
turma das Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) se abstenham
de agendar sessões de julgamento; que os AFRFB que atuam como
conselheiros titulares e suplentes do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) se abstenham de participar das sessões de julgamento; e a
inclusão na pauta de reivindicações da reposição das perdas salariais e
realização de concurso público para AFRFB.

- Em Assembleia Nacional, realizada no dia 16 de fevereiro de 2022, o
SINDIFISCO NACIONAL aprovou a realização de “dias de apagão” (quando não
se acessam sistemas e computadores da RFB) durante três dias na semana;
que os AFRFB não devem participar da homologação do programa do IRPF
2022 nem atuar em sua divulgação e orientação, que os AFRFB não devem
participar de reuniões de trabalho internas ou externas; e que os AFRFB
impetrem ações judiciais individuais para a exoneração dos cargos
comissionados.

- Em Assembleia Nacional, realizada no dia 9 de março de 2022, o SINDIFISCO
NACIONAL aprovou que os AFRFB que desliguem um outro AFRFB do
teletrabalho sejam representados para punição estatutária com vistas à sua
desfiliação do sindicato; que os AFRFB que assumiram cargos de confiança
vagos em razão do movimento reivindicatório sejam representados para
punição estatutária com vistas à sua desfiliação do sindicato; que os AFRFB
que assumirem cargos vagos por quaisquer motivações sejam representados
para punição estatutária com vistas à sua desfiliação do sindicato; que os
AFRFB lotados nas aduanas intensifiquem a operação “risco zero”; a
impetração de mandados de segurança para promover a publicação das
portarias de exoneração dos cargos.

- Em Assembleia Nacional, realizada no dia 7 de abril de 2022, o SINDIFISCO
NACIONAL aprovou que qualquer AFRFB filiado que assumir mandato na DRJ
ou no CARF, ou que venha a realizar substituição e atuar como ad hoc, ficará
sujeito às penalidades constantes do Estatuto do SINDIFISCO NACIONAL,
devendo ser representados para punição estatutária com vistas à sua
desfiliação do sindicato; que os AFRFB que tenham entregado seus cargos se
abstenham de executar atividades de chefia, ainda que sua exoneração não
tenha sido publicada no Diário Oficial da União.

- Em Assembleia Nacional, realizada no dia 9 de maio de 2022, o SINDIFISCO
NACIONAL aprovou a reivindicação de publicação imediata de portaria que
estabelece regime de trabalho específico para os AFRFB; o repúdio à
comunicação do Gabinete do Secretário Especial da RFB acerca do
desligamento do teletrabalho dos servidores que não estão cumprindo com os
requisitos do programa; que os delegados, coordenadores e superintendentes
da RFB não prestem informações ao gabinete da RFB, sob pena de serem
representados para punição estatutária com vistas à sua desfiliação do
sindicato; que se AFRFB forem desligados do teletrabalho que o Secretário
Especial será representado para punição estatutária com vistas à sua
desfiliação do sindicato; que se AFRFB forem desfiliados será aprovada moção
de desconfiança; que o SINDIFISCO NACIONAL fica autorizado a utilizar
medidas judiciais em desfavor dos administradores da RFB.

- Em Assembleia Nacional, realizada no dia 21 de junho de 2022, o SINDIFISCO
NACIONAL aprovou repudiar ações da Administração da RFB, suspensão dos
plantões das equipes de análise de risco relativas as unidades aduaneiras até
que os pleitos da categoria fossem atendidos.

- Em Assembleia Nacional, realizada no dia 10 de agosto de 2022, o

Nota Técnica 2925 (2590492)         SEI 00190.109368/2022-66 / pg. 10



SINDIFISCO NACIONAL aprovou a continuidade do movimento reivindicatório, a
alteração da ação "meta zero" para "meta de até 30%", a manutenção de um
dia por semana sem ligar computadores, a manutenção da deliberação de não
preencher relatórios gerenciais até que condições por eles estabelecidas
sejam atendidas.

 

2.22. Pois bem, a partir das deliberações relatadas acima, o SINDIFISCO formalizou, com
base na suposta desobediência às decisões da categoria, representações no âmbito interno da
entidade contra o Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Júlio Cesar Vieira Gomes, o
Secretário Especial Adjunto, Sandro de Vargas Serpa, o Subsecretário-Geral José de Assis Ferraz
Neto, o Subsecretário de Gestão Corporativa, Juliano Brito da Justa Neves, o Coordenador-Geral
de Fiscalização, Paulo Eduardo Nunes Verçosa, o Corregedor da RFB, João José Tafner, e o
Coordenador-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação, Felipe Mendes Moraes. Conforme
relata a RFB em sua representação, do dia 28/06/2022 até agora, foram formalizadas 163
representações contra gestores da RFB.

2.23. São esses, portanto, os atos praticados pelo SINDIFISCO, que, no entender dos
subscritores da Representação (2544954), constituem, em tese, ato lesivo previsto na Lei
Anticorrupção, na medida em que teriam dificultado a atuação da Secretaria da Receita Federal.

2.24. Isto posto, vê-se que o ponto fulcral desta IPS consiste na avaliação das ações
tomadas pelo SINDIFISCO no curso da mobilização que visava a regulamentação do Bônus de
Eficiência, a fim de verificar a presença de elementos de materialidade e autoria do
cometimento do ato lesivo ora denunciado.

2.25. Para tanto, oportuno referir, inicialmente, ao Manual de Responsabilização de Entes
Privados desta CGU, disponível em https://www.gov.br/corregedorias/pt-br/assuntos/painel-de-
responsabilizacao/responsabilizacao-entes-
privados/manual_de_responsabilizao_de_entes_privados-2022.pdf, para trazer à tona trechos
que tratam do ato lesivo tipificado no inciso V do art. 5° da Lei n. 12.846/2013, os quais
fornecem subsídios a esta manifestação. O primeiro ressalta que o citado dispositivo visa
proteger, em especial, as investigações e fiscalizações de responsabilidade dos órgãos e
entidades da Administração Pública. Por se tratar de ilícito de forma livre, o cometimento da
infração pode se dar, por exemplo, mediante destruição de provas, coação de testemunhas,
tráfico de influência ou suborno. Segundo, para que se verifique a prática do ato lesivo em
questão é indispensável que a pessoa jurídica atue comissivamente, ou seja, destruindo provas,
coagindo testemunhas, subornando servidores públicos, sonegando seu acesso à Administração
Pública, etc. Ademais, em se tratando de ato lesivo tipificado na LAC, é imperioso, para fins de
aplicação de penalidade, comprovar a ocorrência do ato lesivo em si e o nexo causal com a
atuação direta ou indireta do ente privado, por meio da demonstração de que a conduta
questionada foi praticada no interesse ou benefício, exclusivo ou não, da pessoa jurídica
infratora.

2.26. Posto isso, e reportando-se ao caso em tela, pertinente os seguintes
questionamentos: (i) quais seriam então os benefícios obtidos ou ao menos almejados pelo
sindicato com os atos ora denunciados por autoridades da Secretaria da Receita Federal? A
rigor, e salvo melhor avaliação, as ações perpetradas pelo SINDIFISCO visaram, principalmente,
a regulamentação do Bônus de Eficiência, ou seja, o beneficiário dos atos não parece ser o
sindicato, mas sim a própria categoria de Auditores Fiscais; (ii) quais foram os efetivos
prejuízos causados à RFB além das dificuldades administrativas para seleção de servidor para
ocupar cargo de confiança, das alegadas dificuldades para comprovar o trabalho realizado pelos
Auditores Fiscais que estavam em teletrabalho, dos transtornos naturais causados a partir dos
atos de mobilização da categoria, bem como do desassossego e aflição eventualmente
ocasionados aos filiados denunciados no âmbito do sindicato (estes, os filiados representados,
vale reiterar, só sofreriam consequências em sua esfera particular, sem repercussão, a priori, no
cargo público, que estaria, por óbvio, resguardado)?; e (iii) Será que faz sentido, ou melhor,
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será que é lícito enveredar pela seara da responsabilização administrativa de sindicatos, com
base na LAC, por prejuízos gerados ao Poder Público a partir dos atos de paralisação das
categorias de servidores e empregados públicos que os respectivos sindicados representam?
Ressaltando que os entes sindicais têm como função precípua a defesa dos interesses
econômicos, profissionais, sociais e políticos dos seus associados, inclusive com
amparo constitucional.

2.27. Conforme se viu no PAR outrora instaurado contra o SINDIFISCO em razão de ter, o
sindicato, apurado a conduta de filiados por atos estranhos aos deveres de associados, mas sim
relacionados ao exercício de atribuições funcionais, só seria possível, teoricamente, embasar
eventual responsabilização na hipótese de extrapolação de suas competências estatutárias e de
demonstração de que os atos trouxeram efetivo prejuízo às atividades de investigação da
Receita Federal. Além disso, é importante acrescentar que para fundamentar sanção com base
na LAC ainda seria necessária a comprovação do benefício auferido pelo ente privado infrator.

2.28. No que tange ao objeto da presente Investigação Preliminar Sumária, e já
respondendo aos questionamentos colocados linhas acima, os requisitos exigidos pela Lei
Anticorrupção parece não estar presentes. Em que pese serem visíveis os entraves criados
a partir dos atos de mobilização coordenados pelo sindicato, os quais, de fato e em certa
medida, dificultam a gestão administrativa do órgão, entende-se que os fatos narrados na
representação e a documentação anexada não evidenciam o cometimento do ato ilícito
previsto no inciso V do art. 5° da LAC e, portanto, não são suficientes para justificar a
instauração de novo PAR contra o SINDIFISCO. Os prejuízos e as dificuldades causadas ao Poder
Público parecem estar dentro daquilo que é naturalmente esperado dos atos paredistas e,
mesmo que haja extrapolação, não cabe à CGU, salvo melhor juízo, avaliar a legalidade desses
movimentos. Também não se vislumbra o benefício auferido diretamente pelo SINDIFISCO em
decorrência dos atos reportados na peça de denúncia. Na verdade, considerando que a principal
fonte de renda dos sindicatos são os valores provenientes das mensalidades pagas por seus
associados, no caso de aplicação da penalidade de desfiliação, ter-se-á na prática uma queda
na arrecadação da entidade, isto é, um prejuízo, e não o contrário.

2.29. Sendo prescindível entrar no mérito das estratégias traçadas por sindicatos
representativos de trabalhadores para atingimento dos objetivos almejados, e sem a intenção
de avaliar excessos por ventura praticados pelas associações no desempenho de suas
competências (até porque a fiscalização e/ou acompanhamento da atuação de sindicatos não
estão nas atribuições legais da CGU), parece legítima a conduta dos entes sindicais que atuam
no sentido de averiguar - por meio de processo disciplinar formalmente instaurado, desde que
assegurados os direitos à ampla defesa e ao contraditório – eventuais descumprimentos ao
Estatuto da entidade. No caso específico do SINDIFISCO NACIONAL, o art. 8º do Estatuto aponta
como deveres do filiado o seguinte:

I – cumprir as disposições estatutárias, regimentais e regulamentares do SINDIFISCO
NACIONAL;

II – contribuir regularmente com a mensalidade, bem como com as contribuições
financeiras extraordinárias, estabelecidas em Assembleia Nacional;

III – defender o bom nome do SINDIFISCO NACIONAL e zelar pelo seu patrimônio;

IV – colaborar para a realização de trabalhos, metas e objetivos da entidade;

V – acatar, respeitar e colaborar na implementação de todas as decisões
tomadas pelas instâncias deliberativas do SINDIFISCO NACIONAL;

VI – manter atualizados endereço e demais dados cadastrais junto ao SINDIFISCO
NACIONAL.

 

2.30. Note que o inciso V é cristalino ao dispor sobre o dever do filiado de acatar as
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decisões deliberativas. Destarte, considerando que, em tese, as deliberações registradas nas
atas das assembleias anexadas à representação (2544954) DEVEM ser observadas por todos
filiados, parece estar dentro dos limites de competência do SINDIFISCO a instauração de
processo disciplinar no caso de descumprimento de algum dos deveres estampados no referido
art. 8°.

2.31. Posto isso, ao examinar as ações efetivamente tomadas pelo SINDIFISCO
NACIONAL, o que se afigura mais evidente são que as ações do ente sindical se
destinaram ao alcance das demandas da própria categoria de Auditores Fiscais, as
quais se encontram materializadas nas atas das diversas assembleias realizadas entre 2021 e
2022, notadamente a regulamentação do “Bônus de Eficiência”, espécie de benefício financeiro
atrelado à produtividade do órgão concedido aos servidores da RFB. 

2.32. Com esse desiderato (atingimento de demandas da categoria), o SINDIFISCO
lançou mão de medidas, todas aprovadas pela categoria nas respectivas assembleias, para
pressionar autoridades públicas, incluindo os próprios gestores do órgão. Sobre o ponto, vale
reiterar que, de uma forma geral, os atos reivindicatórios encabeçados por sindicatos
representativos de servidores ou empregados públicos, mormente os atos de paralisação de
atividades, resultam, em alguma medida, em prejuízos à Administração Pública (isso parece
estar dentro da “regra do jogo”, especialmente se considerarmos o direito de greve assegurado
constitucionalmente aos empregados em geral, o que inclui a categoria de servidores públicos).
No caso específico dos agentes do Estado, são justamente os transtornos causados por essas
paralisações a principal “arma” usada pelos sindicatos para pressionar a Administração Pública
a oferecer, por exemplo, reajustes salariais e melhores condições de trabalho. No caso
específico do SINDIFISCO, tido como umas das entidades com maior poder de pressão junto ao
Poder Executivo Federal, já que representa os Auditores-Fiscais da Receita Federal,
responsáveis, em grande parte, pela administração (arrecadação) dos tributos de competência
da União, são diversos os meios à disposição da entidade para atingimento dos objetivos
definidos pela categoria e, a julgar pelos encaminhamentos feitos no curso da campanha de
regulamentação do Bônus de Eficiência, um dos artifícios usados foi justamente a instauração
de processos disciplinares contra filiados que não observaram as deliberações da classe.

2.33. Nesse sentido, o art. 117 do Estatuto do SINDIFISCO NACIONAL parece não deixar
qualquer dúvida quanto à possibilidade de o ente sindical apurar eventuais descumprimentos a
decisões tomadas pelas instâncias deliberativas, mesmo em face daqueles filiados que estejam,
de algum modo, impossibilitados de cumprir certas deliberações em razão de ocuparem cargos
de direção e chefia no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal. Nessa quadra,
importante ressaltar que a nomeação para cargo ou função de confiança não traz consigo
apenas benefícios, a exemplo do acréscimo financeiro ao rendimento normal do servidor público
efetivo, mas também, e, principalmente, aumenta a sua responsabilidade, de modo que, na
hipótese de conflito entre o exercício das atribuições funcionais e as responsabilidades de
filiado, caberá ao servidor, notadamente os ocupantes de cargo ou função de confiança, agir
para garantir o atendimento ao interesse público, deixando à margem, quando a situação assim
exigir, pretensões de ordem estritamente pessoais.

2.34. Sem a intenção de fechar questão, até por não ser o ponto vital desta análise,
parece que a situação concreta trazida ao conhecimento deste Órgão Central de Correição do
Poder Executivo Federal também sinaliza um aparente conflito entre o público (necessidade de
zelar pelos interesses da RFB) e o privado (gozar dos benefícios de filiado). Em situações como
essa, em que aparentemente não se mostra possível a conciliação de interesses, deverá
prevalecer, obviamente, a observância ao interesse público, que se concretizará, no caso em
tela, com o exercício regular e eficiente das obrigações funcionais por parte dos requerentes.
Assim, mostram-se pertinentes os argumentos do SINDIFISCO quando aduz "(...) ademais de não
qualificar o ato lesivo à Administração e a vantagem indevida que teria sido obtida pelo SINDIFISCO, a
proposta desenvolveu-se pela percepção de seus subscritores de que as representações disciplinares feitas à
entidade teriam o condão de afetá-los e que essa circunstância, pela posição que ocupam na cúpula da
Receita, justificaria a ação de controle e de correição da CGU em desfavor de um sindicato."   Em outro
trecho, que também parece representar a realidade dos autos, o sindicato assevera "Ademais,
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na peça de proposição não se verifica qualquer informação ou documento que demonstre lesão
à Administração que, no mínimo, decorra de tentativa do sindicato de perceber vantagem ou
benefício indevido para si ou para terceiros. Como dito alhures, a mobilização da categoria
reivindica direito conferido pela Lei n. 13.464/17".

2.35. De mais a mais, malgrado as condutas reportadas na peça acusatória terem, reitere-se,
gerado transtornos à gestão atual da RFB, entende-se que os episódios narrados não configuram ato ilícito
enquadrável na Lei n. 12.846/2013 também pelo fato de não haver indicativo de prática de corrupção. Vale
lembrar que o objetivo da LAC é coibir a atuação de entes privados em esquemas de
corrupção, evitando danos aos cofres públicos. Hipotéticos excessos nos encaminhamentos do
SINDIFISCO na luta pela regulamentação do Bônus de Eficiência não se encaixam, salvo melhor
compreensão, em nenhum dispositivo da LAC e, por consequência, não atraem a competência da CGU. 

 

3. CONCLUSÃO
 

3.1. À luz das considerações apresentadas ao longo desta manifestação, o
entendimento que ora se firma é pela ausência de indícios de materialidade aptos a suportar
a instauração de processo administrativo de responsabilização em face do SINDIFISCO para
apurar eventual ocorrência do ato ilícito insculpido no inciso V do art. 5° da Lei n.
12.846/2013, vez que não restou demonstrado que o referido ente sindical tenha, com a
finalidade de auferir benefício indevido, agido para obstar ou impedir a atividade de
investigação e fiscalização a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
3.2. No que atine especificamente ao mérito da IPS, assiste razão ao SINDIFISCO
quando aduz não ter sido indicado o benefício ou interesse, direto ou indiretamente, auferido
pela entidade sindical em razão da prática do suposto ato lesivo imputado, bem como não
haver correspondência dos atos de mobilização da categoria denunciados com o
preceito normativo estampado no inciso V, art. 5° da LAC.
3.3. Para além das questões substanciais desta IPS, vale reforçar outros pontos aqui
assinalados que reforçam o ponto de vista deste subscritor quanto à pertinência de se
encerrar esta IPS, quais sejam: (i) o caráter privado das relações entre sindicato e filiados, o
que impõe limite à interferência estatal; (ii) a legitimidade de o sindicato instaurar processo
disciplinar contra associado que eventualmente não observe as decisões tomadas pela
categoria nas assembleias; (iii) que eventual reprimenda de desfiliação tem o condão de
atingir, quando muito, o patrimônio pessoal do filiado, sem possibilidade de repercutir no
exercício do cargo ou da função pública; (iv) que para enquadramento da conduta na LAC é
necessário demonstrar a ocorrência do ato lesivo em si e o nexo causal com a atuação direta
ou indireta do ente privado, por meio da demonstração de que a conduta questionada foi
praticada no interesse ou benefício, exclusivo ou não, da pessoa jurídica infratora.
3.4. Por todo o exposto, recomenda-se o ARQUIVAMENTO da presente Investigação
Preliminar Sumária.

Documento assinado eletronicamente por LUIS AUGUSTO PACHECO DE ARAUJO , Auditor Federal
de Finanças e Controle, em 01/12/2022, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o
código verificador 2590492 e o código CRC 671C4ED2

 

Referência: Processo nº 00190.109368/2022-66 SEI nº 2590492
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

  

DESPACHO COREP2 - ACESSO RESTRITO

 

1. Aprovo a Nota Técnica nº 2925/2022/COREP2 - ACESSO RESTRITO/DIREP/CRG
(2590492), que, em síntese, recomendou o arquivamento da presente Investigação Preliminar Sumária, por
não vislumbrar a ocorrência de ato lesivo insculpido no inciso V do art. 5° da Lei n. 12.846/2013 na
conduta do Sindifisco Nacional.

2. Registro, por oportuno, a juntada de novo expediente oriundo da Secretaria da Receita
Federal (2598146), contendo aditamento à representação inicial, que, no entanto, não é suficiente para
alterar o entendimento já exposto na Nota Técnica ora aprovada.

3. À consideração superior do Sr. Diretor de Responsabilização de Entes Privados.
 

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA VALLE LAFETA, Coordenador-Geral de
Instrução e Julgamento de Entes Privados 2, em 01/12/2022, às 11:31, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o
código verificador 2599153 e o código CRC 5A9E4489
Referência: Processo nº 00190.109368/2022-66 SEI nº 2599153
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

  

DESPACHO DIREP

Acolho os fundamentos da Nota Informativa 2925 (2590492), aprovada pelo Despacho
COREP 2599153, e determino o arquivamento desta investigação preliminar sumária, com fulcro no 7° da
IN CGU n° 8/2020, sem prejuízo de ulterior desarquivamento, caso surjam novos elementos que assim o
justifiquem. 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO PONTES VIANNA, Diretor de
Responsabilização de Entes Privados, em 01/12/2022, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o
código verificador 2607484 e o código CRC F3608856
Referência: Processo nº 00190.109368/2022-66 SEI nº 2607484
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