
 
 

 
 

 

SDS - Conjunto Baracat - 1º andar - Salas 1 a 11 - Brasília/DF - CEP 70392-900 
Fone (61) 3218 5200 - Fax (61) 3218 5201 

 

sindifisconacional.org.br 

 

Para 

Sr. David Lewis 

Secretário Executivo – GAFI/FATF 

2, rue André Pascal 

75775 Paris Cedex 16 FRANCE 

 

 

 

Sr. Secretário, 

 

SINDIFISCO NACIONAL (Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da 

Receita Federal do Brasil), entidade representativa dos Auditores-Fiscais da Receita 

Federal do Brasil, vem informar a respeito do conjunto de decisões, recomente tomadas 

por autoridades brasileiras, que restringem a capacidade do órgão nacional de 

inteligência financeira – o COAF – e da Receita Federal do Brasil de cooperar, com 

independência e efetividade, com os órgãos incumbidos da persecução dos crimes de 

corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 

 

I. A ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE À CORRUPÇÃO, À 

LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO NO 

BRASIL. 

 

Desde o final da década de 1980, a legislação brasileira vem sendo aprimorada 

por meio da adoção de instrumentos adequados ao enfrentamento da corrupção, da 

lavagem de dinheiro e do terrorismo. 

As principais convenções internacionais de combate a esses delitos foram 

incorporadas formalmente ao ordenamento jurídico brasileiro. A Convenção sobre o 
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Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 

Comerciais Internacionais foi promulgada por intermédio da edição do Decreto n. 3678, 

em 30.11.2000. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção foi promulgada 

com a edição do Decreto n. 5687, em 31.01.2006. A Convenção Interamericana contra 

a Corrupção foi promulgada por meio do Decreto n. 4410, de 07.10.2002. A Convenção 

de Palermo (Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional) 

foi promulgada pelo Decreto nº 5.015/2004.  

Ademais, o Brasil integra, desde 1999, o Grupo de Ação Financeira contra a 

Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) e o Grupo de 

Egmont de Unidades de Inteligência Financeira. Desde 2000, tem lugar no Grupo de 

Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento 

do Terrorismo (GAFISUD), agora denominado Grupo de Ação Financeira da América 

Latina (GAFILAT). 

O Brasil, por meio da Lei nº 9.613/1998, tipificou o crime de lavagem de capitais. 

Alterações subsequentes, promovidas pelas Leis nº 10.467/2002, nº 10.701/2003 e nº 

12.683/2012, aprimoraram-na, incluindo a previsão de novos crimes antecedentes, 

destacando-se os praticados por particular contra administração pública estrangeira e o 

financiamento ao terrorismo.  

A Lei nº 9.613/1998 prevê, ainda, a criação de Unidade de Inteligência 

Financeira, em conformidade com a Recomendação 26 do GAFI. Tal unidade, no Brasil, 

recebeu o nome de COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, instituição 

que, desde a sua criação, vem contribuindo, de modo notável, para o enfrentamento dos 

delitos acima mencionados. Apenas de janeiro a junho de 2019, o órgão elaborou 4.450 

Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), consolidando comunicações relativas a 

198.217 de operações.1 

 
1 https://siscoaf.discovery.fazenda.gov.br. 
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De acordo com as diretrizes internacionais, a Lei n˚ 9.613/1998 comina a pessoas 

físicas e jurídicas que operam com recursos financeiros, câmbio e valores mobiliários – 

a relação detalhada está estabelecida no artigo 9º da Lei – o dever de identificar seus 

clientes e de, observadas certas condições, comunicar suas operações ao COAF. 

Confira-se a redação dos artigos 10 e 11 da Lei n. 9.613/1998: 

  

Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º: 

I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de 

instruções emanadas das autoridades competentes; 

 II - manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, 

títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível 

de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade 

competente e nos termos de instruções por esta expedidas; 

 III - deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis 

com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto 

neste artigo e no art. 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes; 

IV - deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador 

ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (Coaf), na forma e condições por eles estabelecidas; 

V - deverão atender às requisições formuladas pelo Coaf na periodicidade, 

forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da 

lei, o sigilo das informações prestadas. 

(...) 

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º: 

I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções 

emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios 

dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se; 

II - deverão comunicar ao Coaf, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer 

pessoa, inclusive àquela à qual se refira a informação, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a proposta ou realização: a) de todas as transações referidas no 

inciso II do art. 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso I do 

mencionado artigo; e b) das operações referidas no inciso I;   

III - deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, 

na sua falta, ao Coaf, na periodicidade, forma e condições por eles 

estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis 

de serem comunicadas nos termos do inciso II.   
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(...) 

 

As atribuições do COAF são, hoje, regulamentadas Decreto nº 9.663, de 1º de 

janeiro de 2019, e pela Resolução/COAF nº 31, de 7 de junho de 2019. Tais 

regulamentos dispõem, ainda, sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas 

físicas e jurídicas submetidas à regulação do Coaf, na forma do §1º do art. 14 da Lei nº 

9.613/1998; sobre as sanções impostas pela Lei nº 13.810, de 8 de março de 2019; e 

sobre as comunicações de que trata o art. 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 

relacionadas ao terrorismo e a seu financiamento.  

No que toca a este último ponto, o Brasil, também em observância compromissos 

internacionais, por meio da Lei n. 13.260/2016, em seu artigo 6º, tipificou as condutas 

de receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir, de 

qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou 

serviços de qualquer natureza, para o planejamento, a preparação ou a execução de 

condutas classificadas como terrorismo. O preceito cominada ainda uma das penas mais 

rigorosas do sistema penal brasileiro: reclusão, de quinze a trinta anos.  

O dever de compartilhar, com o Ministério Público e com as autoridades 

policiais, dados relativos a eventuais ilícitos é atribuído ainda aos Auditores da Receita 

Federal, seja pela disposição genérica do art. 116, VI, da Lei n. 8.112/1990, seja pelas 

disposições específicas constantes do art. 198 do Código Tributário Nacional, do art. 83 

da Lei 9.430/96 e do Decreto 2.730/1998, que concerne à representação fiscal para fins 

penais. Essa modalidade de representação é ainda regulamentada pela Portaria n. 

1.750/2018, da Receita Federal do Brasil.  

Verifica-se, pelo exame desses preceitos, que a representação deve ocorrer 

quando as autoridades fiscais identificarem a prática de (a) crimes contra a ordem 

tributária, contra a Previdência Social e de contrabando ou descaminho; (b) crimes 

contra a Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional ou contra 
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administração pública estrangeira, de falsidade de títulos, papéis e documentos públicos 

e de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; e (c) ilícitos que configuram, 

em tese, atos de improbidade administrativa.  

Após um longo período de aprimoramento normativo e institucional, o Brasil 

estruturou um sólido sistema de enfrentamento dos delitos ligados à lavagem de 

dinheiro, à corrupção e ao financiamento do terrorismo. A legislação nacional foi 

adequada aos compromissos assumidos pelo Brasil na esfera internacional. Em especial, 

foram amplamente implementadas as Recomendações do GAFI.  

No entanto, nos últimos meses, esse sistema vem sendo desestruturado, como se 

verifica na seção seguinte. A desestruturação é tão ampla e contundente que, hoje, o 

Estado Brasileiro não mais reúne condições efetivas para cumprir seus compromissos 

internacionais de reprimir a corrupção, a lavagem de dinheiro e o financiamento do 

terrorismo.  

 

II. A DESESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE À CORRUPÇÃO, 

À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

NO BRASIL. 

 

Está em curso no Brasil ampla desestruturação no sistema de combate à 

corrupção, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. Denotam essa desestruturação: a) as 

recentes alterações na composição e no poder de fiscalização do COAF; b) as decisões 

do STF que limitaram a atuação do COAF e da Receita Federal do Brasil; c) as pressões 

realizadas pelo Tribunal de Contas da União sobre agentes da administração tributária 

federal; e d) as mudanças na Representação fiscal para fins penais. É o que será exposto 

nos tópicos a seguir. 

 



 
 

 
 

 

SDS - Conjunto Baracat - 1º andar - Salas 1 a 11 - Brasília/DF - CEP 70392-900 
Fone (61) 3218 5200 - Fax (61) 3218 5201 

 

sindifisconacional.org.br 

 

 

A. Recentes alterações na composição do COAF. 

 

O COAF, em sua composição original, prevista no art. 16 da Lei nº 9.613/1998, 

congregava representantes oriundos Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores 

Mobiliários, da Superintendência de Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, da Secretaria da Receita Federal, de órgão de inteligência do Poder 

Executivo, do Departamento de Polícia Federal e do Ministério das Relações Exteriores. 

Nos três últimos casos, a indicação do integrante do Conselho seria realizada pelos 

respectivos Ministros de Estado.  

A Medida Provisória, a nº 893, editada em 19 de agosto de 2019, além de vincular 

o órgão ao Banco Central, alterou sua composição: passou a ser integrado por “cidadãos 

brasileiros com reputação ilibada e reconhecidos conhecimentos na área e nomeados 

pelo Presidente do Banco Central do Brasil”. Suprimia-se a vinculação dos integrantes 

do COAF aos órgãos incumbidos da condução de políticas de estado, antes exigida, 

abrindo-se espaço para nomeações políticas, destituídas de requisitos objetivos. 

 

B. As decisões do STF que limitaram a atuação do COAF e da Receita Federal 

 

O Ministro Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu, 

em 16.07.2019, todos os processos judiciais deflagrados a partir de dados 

compartilhados pelos órgãos de fiscalização e controle, sem autorização judicial. A 

decisão foi proferida no âmbito do RE 1.055.941. A decisão restringiu gravemente a 

utilização de dados originariamente reunidos pelo COAF e pela Receita Federal do 

Brasil. A partir da decisão do Ministro, apenas seriam válidas as provas produzidas com 

base nesses dados se compartilhamento for precedido de decisão judicial.  
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A suspensão de tais investigações criminais atendeu a pedido da defesa do 

Senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do atual Presidente da República, que era 

investigado em decorrência de movimentações financeiras realizadas por seus 

assessores na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.  

A decisão do ministro Dias Toffoli foi proferida nos seguintes termos: 

“Vistos. Por intermédio de petição protocolada nos autos (Petição/STF nº 

41.615/19), a defesa de Flávio Nantes Bolsonaro, pleiteia seu ingresso no 

feito (CPC, art. 1.038, I). Aponta, para tanto, a existência de 

procedimento investigatório criminal deflagrado contra o requerente, a 

partir da quebra ilegal dos sigilos bancário e fiscal por parte do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Segundo sua 

manifestação incidental, “o D. MPRJ utilizou-se do COAF para criar 

‘atalho’ e se furtar ao controle do Poder Judiciário. Sem autorização do 

Judiciário, foi realizada devassa, DE MAIS DE UMA DECADA, nas 

movimentações bancárias e financeiras do Requerente em flagrante burla 

às regras constitucionais garantidoras do sigilo bancário e fiscal. Houve 

extrapolação da autorização de compartilhamento de informações entre 

MPRJ e o COAF, e até mesmo quanto ao tipo e a forma de obtenção de 

dados pelo próprio COAF.” (...) Feito esse registro, anoto que as razões 

escritas trazidas ao processo pelo requerente agitam relevantes 

fundamentos, que chamam a atenção para situação que se repete nas 

demandas múltiplas que veiculam matéria atinente ao Tema 990 da 

Repercussão Geral, qual seja, as balizas objetivas que os órgãos 

administrativos de fiscalização e controle, como o Fisco, o COAF e o 

BACEN, deverão observar ao transferir automaticamente para o 

Ministério Público, para fins penais, informações sobre movimentação 

bancária e fiscal dos contribuintes em geral, sem comprometer a higidez 

constitucional da intimidade e do sigilo de dados (art. 5º, incisos X e XII, 

da CF). Isso porque, o julgamento das ações diretas de 

inconstitucionalidade pelo Plenário no qual se reconheceu a 

constitucionalidade LC nº 105/2001 (ADI’s nsº 2.386 2.390 2.397 e 2.859, 

todas de minha relatoria, julg. 24/2/16, DJe 21/10/16), foi enfático no 

sentido de que o acesso às operações bancárias se limita à identificação 

dos titulares das operações e dos montantes globais mensalmente 

movimentados, ou seja, dados genéricos e cadastrais dos correntistas, 

vedada a inclusão de qualquer elemento que permita identificar sua 

origem ou [a] natureza dos gastos a partir deles efetuados, como prevê a 

própria LC nº 105/2001. Portanto, a depender do que se decidir no 

paradigma da controvérsia, o risco de persecuções penais fundadas no 
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compartilhamento de dados bancários e fiscais dos órgãos 

administrativos de fiscalização e controle com o Ministério Público, sem 

o adequado balizamento dos limites de informações transferidas, podem 

redundar em futuros julgamentos inquinados de nulidade por ofensa às 

matrizes constitucionais da intimidade e do sigilo de dados (art. 5º, incisos 

X e XII, da CF). Não convém, por conseguinte, manter a atuação cíclica 

da máquina judiciária no tocante a tais demandas que veiculam matéria 

semelhante, até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão, 

que, registro, já tem data definida para o seu julgamento pelo Plenário no 

calendário da Corte, a dizer, 21/11/19. Esses argumentos levam-me a 

concluir pela necessidade de se aplicar, o disposto no art. 1.035, § 5º, do 

CPC, de modo a suspender o processamento de todos os processos 

judiciais em andamento, que tramitem no território nacional e versem 

sobre o assunto discutido nestes autos. (...) Deve ficar consignado, 

contudo, que essa decisão não atinge as ações penais e/ou procedimentos 

investigativos (Inquéritos ou PIC’s), nos quais os dados compartilhados 

pelos órgãos administrativos de fiscalização e controle, que foram além 

da identificação dos titulares das operações bancárias e dos montantes 

globais, ocorreram com a devida supervisão do Poder Judiciário e com a 

sua prévia autorização. Ante o exposto e observada a ressalva acima 

destacada: 1) determino, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, a 

suspensão do processamento de todos os processos judiciais em 

andamento, que tramitem no território nacional e versem sobre o Tema 

990 da Gestão por Temas da Repercussão Geral; 2) determino, com base 

no poder geral de cautela, a suspensão do processamento de todos os 

inquéritos e procedimentos de investigação criminal (PIC’s), atinentes 

aos Ministérios Públicos Federal e estaduais, em trâmite no território 

nacional, que foram instaurados à míngua de supervisão do Poder 

Judiciário e de sua prévia autorização sobre os dados compartilhados 

pelos órgãos de fiscalização e controle (Fisco, COAF e BACEN), que vão 

além da identificação dos titulares das operações bancárias e dos 

montantes globais, consoante decidido pela Corte (v.g. ADI’s nsº 2.386, 

2.390, 2.397 e 2.859, Plenário, todas de minha relatoria, julg. 24/2/16, 

DJe 21/10/16); (...)” (RE 1055941, Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgado 

em 15/07/2019, publicado em DJe-167 01/08/2019). 

O Tema 990 da Repercussão Geral tem previsão de julgamento para 21.11.2019. 

Discute-se, no caso, a “possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, 

para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita 

Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do 

Poder Judiciário”. A decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 
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deverá ser replicada em todos os processos instaurados no Brasil. O impacto decorrente 

de eventual decisão proibindo o compartilhamento de informações sem previa 

autorização judicial pode ser aferido pelos efeitos já provocados pela cautelar de 

suspensão dos processos já concedida pelo Ministro Dias Toffóli, que reduziu 

expressivamente as atividades do COAF nos últimos meses, praticamente 

interrompendo a produção de novos relatórios.2 

Em 27.09.2019, o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, com 

fundamento na decisão do Min. Dias Toffóli, determinou a suspensão de todos os 

processos que envolvem a quebra do sigilo do Senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), no 

processo relativo às movimentações financeiras realizadas por seus assessores na 

Assembleia Legislativa do Rio. A decisão, proferida nos autos da Rcl n. 36.679/RJ, 

possui o seguinte teor: 

Trata-se de reclamação ajuizada por Flávio Nantes Bolsonaro, contra ato 

de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

relator do HC 014980-83.2019.8.19.0000 e do HC 0028203-

06.2019.8.19.0000. O reclamante sustenta que, após o Ministro 

Presidente, Dias Toffoli, proferir a decisão sobre o tema 990 da 

sistemática da repercussão geral, em 15.7.2019, providenciou a juntada 

da referida decisão junto ao PIC 2018.00452470, em trâmite no MPRJ, 

bem como junto aos mencionados autos de Habeas Corpus 014980-

83.2019.8.19.0000 e 0028203-06.2019.8.19.0000, requerendo a 

suspensão dos feitos. Narra que, apesar de o Procedimento de 

Investigação Criminal e os Processos judiciais referidos versarem sobre 

o tema 990 da sistemática da repercussão geral e se enquadrarem na 

hipótese da decisão do Ministro Presidente Dias Toffoli, eles não foram 

devidamente suspensos, restando descumprida a decisão-paradigma, (...) 

A decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli nos autos do RE 

1.055.941, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo 

Civil, determinou que a suspensão nacional operar-se-ia, de forma geral, 

sobre as múltiplas demandas em que se discute a forma de transferência, 

para fins penais, de dados obtidos por órgãos administrativos de 

 
2https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/09/coaf-esvazia-producao-de-relatorios-e-enfrenta-

paralisia-apos-decisao-de-toffoli.shtml >. 
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fiscalização e controle – incluindo a Receita Federal, o COAF e o 

BACEN. (...) A decisão paradigma, portanto, ordenou a suspensão do 

processamento de “todos os processos judiciais em andamento, que 

tramitem no território nacional e versem sobre o Tema 990 da Gestão por 

Temas da Repercussão Geral” e ainda de “todos os inquéritos e 

procedimentos de investigação criminal (PIC’s), atinentes aos Ministérios 

Públicos Federal e estaduais, em trâmite no território nacional, que foram 

instaurados à míngua de supervisão do Poder Judiciário e de sua prévia 

autorização sobre os dados compartilhados pelos órgãos de fiscalização 

e controle (Fisco, COAF e BACEN), que vão além da identificação dos 

titulares das operações bancárias e dos montantes globais, consoante 

decidido pela Corte”. No caso dos autos, o reclamante pretende 

suspender o andamento do PIC 2018.00452470, em trâmite no MPRJ, 

bem como dos Habeas Corpus 014980-83.2019.8.19.0000 e 0028203-

06.2019.8.19.0000, esses em trâmite no TJRJ. Considerando os 

parâmetros fixados na decisão paradigma, para que a suspensão nacional 

atinja tais procedimentos administrativos e judiciais, basta que fique 

evidenciado (1) que a instauração do PIC 2018.00452470 e dos Habeas 

Corpus 014980-83.2019.8.19.0000 e 0028203-06.2019.8.19.0000 versa 

sobre o compartilhamento de dados entre o COAF e o Ministério Público; 

(2) que o compartilhamento de dados deu-se sem autorização judicial da 

quebra de sigilos fiscais, bancários e financeiros e (3) que referido 

compartilhamento ultrapassou a identificação dos titulares das operações 

bancárias e dos montantes globais. No caso dos autos, entendo que todos 

os três requisitos estão antedidos. Não prospera o argumento do juízo 

reclamado no sentido de que, em razão de as informações inicialmente 

prestadas pelo COAF ao MPRJ, sem a devida autorização judicial, 

dizerem respeito a outra pessoa, não haveria que se falar em similitude 

com a decisão paradigma. Tendo sido a instauração do procedimento de 

investigação criminal, pelo MPRJ, provocada e fundamentada por 

compartilhamento de dados com o COAF, sem o devido controle judicial, 

deve incidir os efeitos da decisão paradigma. Além disso, vale destacar 

que o referido compartilhamento atingiu diretamente a esfera jurídica da 

pessoa do reclamante. Ademais, verifica-se que, na presente demanda, o 

Relatório Fiscal de Inteligência Financeira do COAF compartilhado com 

o Ministério Público do Rio de Janeiro, antes de autorização judicial, 

continha elementos que ultrapassavam as balizas objetivas estabelecidas 

pelo STF no julgamento das ADIs 2.386, 2.390 2.397 e 2.859, quais sejam 

(i) a indicação dos titulares das operações e (ii) a indicação dos 

montantes globais movimentados. A necessidade de observância de 

balizas objetivas foi explicitamente referenciada na decisão do relator do 

RE 1.055.941, quando destacou que: “O julgamento das ações diretas de 

inconstitucionalidade pelo Plenário no qual se reconheceu a 
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constitucionalidade LC nº 105/2001 (ADI’s nsº 2.386 2.390 2.397 e 2.859, 

todas de minha relatoria, julg. 24/2/16, DJe 21/10/16), foi enfático no 

sentido de que o acesso às operações bancárias se limita à identificação 

dos titulares das operações e dos montantes globais mensalmente 

movimentados, ou seja, dados genéricos e cadastrais dos correntistas, 

vedada a inclusão de qualquer elemento que permita identificar sua 

origem ou [a] natureza dos gastos a partir deles efetuados, como prevê a 

própria LC nº 105/2001. Portanto, a depender do que se decidir no 

paradigma da controvérsia, o risco de persecuções penais fundadas no 

compartilhamento de dados bancários e fiscais dos órgãos 

administrativos de fiscalização e controle com o Ministério Público, sem 

o adequado balizamento dos limites de informações transferidas, podem 

redundar em futuros julgamentos inquinados de nulidade por ofensa às 

matrizes constitucionais da intimidade e do sigilo de dados (art. 5º, incisos 

X e XII, da CF)”. (STF, RE 1.055.941/ SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 

15.7.2019) No caso dos autos, observa-se que o RIF 38.484 apresenta, 

além dos detalhamentos bancários, informações sobre a origem, a 

natureza e o destino das operações realizadas pelos investigados. 

Destaca-se, ainda, a presença, nos autos, de e-mail enviado pelo MPRJ, 

datado de 14.12.2018, em que o MPRJ solicitou ao COAF, a partir do 

compartilhamento inicial do RIF 27.746, a ampliação das informações 

prestadas, o que foi prontamente realizado pelo COAF e deu origem ao 

RIF 38.484, também compartilhado com o MPRJ em 18.12.2018, sem 

prévia autorização judicial. Nesse sentido, vale mencionar e-mail interno 

do MPRJ, datado de 18.12.2018, em que se confirma o que foi dito acima 

(e-DOC 11, p. 30): “Prezado Dr. Cláudio, bom dia. Encaminho, em 

anexo, o RIF n. 38.484 e DOI enviados pelo COAF e recebidos por esta 

CSI/DLAB na data de hoje, relativo à complementação do RIF 27.746. 

Ressalto que esta Divisão está elaborando uma Informação 

Complementar ao RIF contendo pesquisas aos bancos de dados 

conveniados e análise de vínculos entre as pessoas e informações contidas 

no Relatório de Inteligência. Outrossim, com relação aos 

questionamentos feitos em reunião do dia 13/12, referente às possíveis 

inconsistências existentes no RIF 27.746, esclareço que, após contato com 

o COAF, foi dito que: 1) O COAF entrará em contato com o Banco para 

obter esclarecimentos acerca do montante a crédito descrito no item 

81.1.1 que não condiz com o somatório de todos os lançamentos a crédito 

narrados na comunicação (...) Com relação às transferências, a primeira 

delas refere-se às TEFs e a segunda é relativa às TBIs. Todavia, o COAF 

entrará em contato com o Banco para aferir se de fato uma mesma pessoa 

realizou essas transferências em momentos e valores diversos (…)” 

Ressalta-se que, ao invés de solicitar autorização judicial para a quebra 

dos sigilos fiscais e bancários do reclamante, o Parquet estadual requereu 
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diretamente ao COAF, por e-mail, informações sigilosas, sem a devida 

autorização judicial, de modo a nitidamente ultrapassar as balizas 

objetivas determinadas na decisão paradigma, como se depreende de uma 

análise atenta do RIF 38.484. (...) Por todos esses motivos, resta claro o 

descumprimento da decisão proferida por esta Corte, de modo que a 

presente reclamação deve ser provida. Ante o exposto, julgo procedente a 

presente reclamação para determinar, tão somente em relação ao 

reclamante, a suspensão do andamento do PIC 2018.00452470, em 

trâmite no MPRJ, bem como dos Habeas Corpus 014980-

83.2019.8.19.0000 e 0028203-06.2019.8.19.0000, em trâmite no TJRJ, até 

o julgamento final, pelo STF, do tema 990 da repercussão geral, pautado 

para 21 de novembro de 2019, nos termos decididos pelo Ministro Dias 

Toffoli, no Recurso Extraordinário 1.055.941/SP. Diante da gravidade 

dos fatos, sobretudo no que tange ao e-mail trocado entre o Ministério 

Público do Rio de Janeiro e o COAF com a quebra indevida do sigilo do 

reclamante, determino que seja oficiado ao Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), para a apuração da responsabilidade 

funcional dos membros do MP/RJ. Outrossim, considerando que a 

Constituição Federal estabelece a regra da publicidade dos atos 

processuais e dos julgamentos do Poder Judiciário, ressalvada a 

preservação do direito à intimidade do interessado (art. 93, inciso IX), 

determino a publicação na íntegra da presente decisão, mantendo-se o 

sigilo dos autos restritos às partes em razão da existência de dados 

bancários e fiscais do reclamante acobertados pela proteção à intimidade. 

Intimem-se as partes via DJe. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 

2019. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente. 

(Rcl 36679, Relator Min. GILMAR MENDES, julgado em 27/09/2019, 

DJe-215 03/10/2019). 

No Inquérito nº 4.781, também instaurado no Supremo Tribunal Federal, 

igualmente foram estabelecidas graves restrições à atuação da Receita Federal. O 

Inquérito nº 4.781 foi instaurado, por meio da Portaria GP Nº 69, de 14 de março de 

2019, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de apurar a 

existência de “notícias fraudulentas (fake news), denunciações caluniosas, ameaças e 

infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a 

honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e 

familiares”. Embora sem nenhuma relação com o objeto do inquérito, em 01.08.2019, 

o Ministro Alexandre de Moraes, relator da Inquérito n˚ 4.781, decidiu suspender 
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procedimentos de fiscalização incidentes sobre as movimentações financeiras de 

agentes públicos, inclusive de Ministros e seus familiares: 

Dessa maneira, são claros os indícios de desvio de finalidade na 

apuração da Receita Federal, que, sem critérios objetivos de seleção, 

pretendeu, de forma oblíqua e ilegal investigar diversos agentes 

públicos, inclusive autoridades do Poder Judiciário, incluídos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, sem que houvesse, repita-se, 

qualquer indicio de irregularidade por parte desses contribuintes. 

Por tais fundamentos, presentes graves indícios de ilegalidade no 

direcionamento das apurações em andamento na Receita Federal, com 

aparente quebra dos princípios da legalidade e impessoalidade, 

DETERMINO CAUTELARMENTE, 

1) A SUSPENSÃO IMEDIATA de todos os procedimentos 

investigatórios instaurados na Receita Federal ou em outros órgãos, 

com base na Nota Copes n. 48, de 2/3/2018, em relação aos 133 

contribuintes; 

2) O AFASTAMENTO TEMPORÁRIO de todas as atividades 

funcionais dos Auditores Fiscais WILSON NELSON DA SILVA 

(matrícula 01169778) e LUCIANO FRANCISCO CASTRO (matrícula 

0065476), por indevida quebra de sigilo noticiada no PAD 

14044.720005/2019-79, até a conclusão do presente inquérito, em 

virtude da existência de graves indícios da prática de infração 

funcional prevista no art. 116, inciso II da lei n. 8.112, de 1990; bem 

como, da prática de infração penal e improbidade administrativa. 

DETERMINO, ainda, que o Secretário da Receita Federal, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias: 

(a) Informe, detalhadamente, qual a “constatação da CGU de indícios 

de irregularidades tributárias e participação de agentes públicos em 

esquemas escusos”, bem como quais os “subsídios apresentados pelo 

Tribunal de Contas da União; ainda em 2016 (...) apontando indícios 

de incompatibilidade entre a variação patrimonial e as receitas 

informadas por agentes públicos em declaração anual de bens e 
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rendas”, que levaram a escolha subjetiva de fiscalização dos 133 

contribuintes; 

(b) Aponte se houve compartilhamento dessas informações com outros 

órgãos públicos; indicando-os; 

(c) Remeta cópia integral do procedimento iniciado com a NOTA 

COPES nº 48, bem como de todos os 133 procedimentos fiscalizatórios 

dela derivados. 

A fiscalização, por Auditores da Receita Federal, de “pessoas politicamente 

expostas - PPE” não é estranha à prática internacional e está plenamente internalizada 

no direito brasileiro.3 Fiscalização de PPEs está prevista, em especial na Convenção das 

Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada por meio do Decreto n. 5687/2006, bem 

como nas Recomendações do GAFI, que, até o momento, vinham sendo seguidas pelo 

Brasil. A regulamentação do conceito de PPE é realizada por meio da Deliberação 

Coremec nº 2, de 1º de dezembro de 2006; da Circular Nº 3.339, de 22.12.2006, 

do Banco Central do Brasil; da Instrução MPS/SPC Nº 26, de 01.09.08, da Secretaria de 

Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social.  

A Receita Federal do Brasil, após a edição da Lei Complementar nº 105, de 10 

de janeiro de 2001, possui a prerrogativa de requisitar diretamente às instituições 

financeiras informações protegidas por sigilo bancário, sem necessidade de ordem 

 
3 Em virtude do Brasil ser signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, internalizada 
pelo Decreto n.º 5.687/2006, as instituições financeiras têm obrigações de vigilância especial em relação 

a “pessoas politicamente expostas” (PPPEs). A Ação nº 7, de 2013 da ENCCLA – Estratégia Nacional 

de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, organizou o cadastro das PPEs. Foi nesse contexto 
que se deu a edição da Nota nº 48/2018 – RFB/Copes, de 2 de março de 2018, com a finalidade de 

“apresentar resultado de trabalho desenvolvido pela Equipe Especial de Programação e Combate a 

Fraudes Tributárias – EPP Fraude, criada pela Portaria Copes nº 7/2017, a qual busca aprimorar 
metodologia de seleção para identificação de indícios de crimes contra a ordem tributária, corrupção e 

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores envolvendo agentes públicos”. Os procedimentos de 

investigação e análise de contribuintes pela Fiscalização seguem motivações técnicas e impessoais, com 

a finalidade de verificar a eventual existência de indícios de inconformidade tributária. Portanto, a partir 
de critérios objetivos e em consonância com a missão institucional da Receita Federal do Brasil de 

exercer a administração tributária, foram estabelecidos parâmetros para seleção e fiscalização de agentes 

públicos, incluídos nesse universo as PPPEs. 
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judicial (art. 6º). O Supremo Tribunal Federal havia se manifestado sobre esse poder de 

requisição ao julgar improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade, que o 

contestavam, sob o argumento de que  apenas ato jurisdicional poderia afastar, em cada 

caso concreto, a garantia do sigilo bancário (ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859). O 

Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento, considerou que a atribuição do 

poder de requisição à Receita Federal se justificava, considerando as necessidades 

inerentes à prevenção e à repressão de crimes como o narcotráfico, a lavagem de 

dinheiro e o terrorismo. Confira-se o teor do acórdão: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI nº 

2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das 

operações de instituições financeiras. (...) Expressão “do inquérito ou”, 

constante no § 4º do art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001. Acesso ao 

sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade. 

Precedentes. Art. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos 

regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito 

fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever 

fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem 

tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil 

em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1º da Lei 

Complementar nº 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3º, § 3º, da 

LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do 

Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI nº 2.859. Ação 

que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. 

ADI nº 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes. 

1. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm 

como núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, 

pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes 

à administração tributária. (...) 3. A expressão “do inquérito ou”, 

constante do § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001, refere-se 

à investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo 

âmbito esta Suprema Corte admite o acesso ao sigilo bancário do 

investigado, quando presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: 

AC 3.872/DF-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, 

DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR, Relatora a Ministra Cármen 

Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR, Relator o Ministro 

Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95. 4. Os artigos 5º e 6º da 

Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos 

nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009) 



 
 

 
 

 

SDS - Conjunto Baracat - 1º andar - Salas 1 a 11 - Brasília/DF - CEP 70392-900 
Fone (61) 3218 5200 - Fax (61) 3218 5201 

 

sindifisconacional.org.br 

 

 

consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações 

bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles 

autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de 

uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que 

tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, 

permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, 

exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal. 5. 

A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os 

objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a 

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para 

tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais, 

econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses 

direitos, existem também deveres, cujo atendimento é, também, condição 

sine qua non para a realização do projeto de sociedade esculpido na 

Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar 

tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as ações 

estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, 

é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação 

fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5º e 6º da Lei 

Complementar nº 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa. 6. O 

Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre 

Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários 

(Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax 

Purposes), a cumprir os padrões internacionais de transparência e de 

troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o 

descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas 

criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático 

aos dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, 

sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais. 7. O 

art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, 

inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas 

transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração 

Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros comandos legais 

já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que 

permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e 

patrimônio de determinados indivíduos. 8. À Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa 

da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o 

conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela 

defendido. Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3º, § 

3º, da LC 105/2001. 9. Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.859/DF 

conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente. 
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Ações diretas de inconstitucionalidade nº 2390, 2397, e 2386 conhecidas 

e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e Municípios, 

que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei 

Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente 

regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de 

modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma 

preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários. 

(ADI 2859, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

24/02/2016, DJe-225 21-10-2016). 

As decisões cautelares acima apontadas, tomadas em processos do interesse de 

Pessoas Politicamente Expostas, em relação ao precedente fixado no julgamento das 

ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, significam enorme retrocesso no que toca ao combate 

aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. 

 

C. O TCU e as pressões indevidas contra a fiscalização dos agentes da 

administração tributária federal. 

 

O Tribunal de Contas da União também tem adotado medidas de constrição da 

atividade fiscalizatória dos Auditores Fiscais. O Ministro do Tribunal de Contas da 

União, Bruno Dantas, proferiu, no âmbito da TC n. 005.576/2019-9, Despacho em que 

determinou à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a apresentação dos nomes 

e matrículas dos auditores fiscais que, nos últimos 5 anos, fiscalizaram membros de 

poder ou agentes públicos federais e seus familiares. A decisão, publicada no dia 02 de 

agosto de 2019, possui o seguinte teor: 

TC 005.576/2019-9  

Natureza: Representação  

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial da Receita Federal do 

Brasil.  
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DESPACHO  

Versam os presentes autos acerca de representação formulada pelo 

MP/TCU com o objetivo de apurar indícios de irregularidades praticadas 

no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB), as quais dizem respeito a 

possível desvio de finalidade de agentes envolvidos, com dispêndio de 

recursos públicos.  

2. Analiso, neste momento, aditamento à representação realizado pelo 

parquet (peça 54), no qual propõe seja requerido à RFB que informe ao 

TCU “os números dos processos relacionados à fiscalização de agentes 

públicos federais bem como as respectivas matrículas de todos os 

servidores do referido órgão que acessaram as informações constantes 

desses processos fiscais”.  

3. Considerando que, nos termos do art. 71, VI, da nossa Magna Carta, o 

controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, entre outras, 

realizar inspeções e auditorias nas unidades administrativas dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário; e que, nos termos do art. 2° da Lei 

Federal n° 8.443/1992 (LO/TCU), para o desempenho de sua 

competência o TCU receberá documentos ou informações que considerar 

necessários, podendo solicitar ao Ministro de Estado supervisor da área, 

ou à autoridade de nível hierárquico equivalente, elementos 

indispensáveis ao exercício de sua competência; e que, também segundo 

a LO/TCU, nenhum processo, documento ou informação poderá ser 

sonegado ao TCU em suas inspeções ou auditorias, a qualquer pretexto, 

sob pena das sanções previstas no art. 58 da mesma Lei; decido 

determinar à Secretaria da Receita Federal que informe a esta Corte de 

Contas:  

3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, os números dos processos autuados nos 

últimos 5 (cinco) anos relacionados a fiscalizações que envolvam 

membros e ex-membros, bem como respectivos cônjuges e dependentes:  

3.1.1. do Poder Executivo Federal, especificamente na figura do Chefe do 

Executivo e dos Ministros de Estado;  

3.1.2. do Poder Legislativo Federal;  

3.1.3. do Poder Judiciário Federal, especificamente na figura dos 

integrantes dos Tribunais Superiores, inclusive do Supremo Tribunal 

Federal, e dos Tribunais Regionais Federais;  
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3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, nome e matrícula de todos os servidores 

da RFB formalmente designados para atuar nos processos de fiscalização 

de que trata o item 3.1;  

3.3. no prazo de 15 (quinze) dias, nome e matrícula de todos os servidores 

da RFB que, independentemente de vínculo formalizado aos processos de 

fiscalização de que trata o item 3.1, acessaram informações relativas a 

esses mesmos agentes (relacionados nos no item 3.1);  

3.4. no prazo de 90 (noventa) dias, os números dos processos autuados 

nos últimos 5 (cinco) anos relacionados a fiscalizações que envolvam 

agentes públicos federais;  

3.5. no prazo de 90 (noventa) dias, nome e matrícula de todos os 

servidores da RFB formalmente designados para atuar nos processos de 

fiscalização de que trata o item 3.4;  

3.6. no prazo de 90 (noventa) dias, nome e matrícula de todos os 

servidores da RFB que, independentemente de vínculo formalizado aos 

processos de fiscalização de que trata o item 3.4, acessaram informações 

relativas aos agentes indicados no item 3.4.  

À SecexPrevidência para adoção das medidas cabíveis.  

Brasília, 2 de agosto de 2019.  

Ministro BRUNO DANTAS  

Relator  

O escopo do procedimento (TC 005.576/2019-9), de natureza correcional, é 

revelado ainda por passagem, constante do Acórdão nº 2173, proferido na TC 

010.472/2016-9: 

Vazamento de informações da EEP Fraude (TC 005.576/2019-9) 

63. Conforme amplamente noticiado pela mídia nacional, a Equipe 

Especial de Programação de Combate a Fraudes Tributárias (EEP 

Fraude) da Receita Federal estava investigando 134 agentes públicos 

com indícios de fraudes tributárias, tendo sido vazados os documentos 

relativos a algumas autoridades públicas. 

64. Assim, tendo em vista possível desvio de finalidade da EEP Fraude, o 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União representou ao 
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TCU para que se apurasse o caso. O Ministro-Relator Bruno Dantas 

determinou a realização de imediata inspeção na RFB para: apurar os 

fatos relatados na representação; avaliar a legalidade, a legitimidade e a 

eficiência da realização desse tipo de atividade investigativa desatrelada 

do papel institucional da RFB; e avaliar o sistema de governança e 

controle relacionados a esse tipo de atividade. 

Trata-se de decisão que extrapolou a competência do Tribunal de Contas da 

União. Não lhe são conferidas funções disciplinares ou correcionais. O poder disciplinar 

é atribuído à própria Administração Pública, que deve punir, após o contraditório e a 

ampla defesa, os agentes públicos que eventualmente tenham praticado infrações 

funcionais. A requisição, indiscriminada, do nome e da matrícula de todos os Auditores 

Fiscais, sem a existência de indícios específicos de irregularidade, consubstancia grave 

violação de sua independência, funcionando como desestímulo à eventual 

responsabilização futura de pessoas dotadas de grande poder político e social. 

O ministro Bruno Dantas, do TCU, determinou ainda à Receita Federal que 

entregue nomes e matrículas de todos os Auditores-Fiscais que acessaram informações 

desses contribuintes PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS (PPE) e de seus 

familiares. Com essa atitude, o TCU pode expor apurações em andamento, operações 

envolvendo outros órgãos, ações controladas, inclusive servidores da área de 

inteligência, comprometendo o sigilo de procedimentos em curso que podem implicar 

PPE, seus familiares, sócios e pessoas ligadas. As normas do GAFI são claras ao 

condenar qualquer tipo de “interferência indevida” no trabalho das autoridades 

responsáveis pela fiscalização e apuração de ilícitos financeiros. 

 

D. As mudanças na representação fiscal para fins penais. 

 

Atualmente, ao concluir fiscalização na qual tenha se deparado com indícios de 

corrupção, lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo, o Auditor Fiscal deve 
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formular representação fiscal para fins penais, que é dirigida diretamente ao Ministério 

Público, após a conclusão do procedimento administrativo.  

Porém, é objeto de deliberação no Congresso Nacional proposta elaborada com 

intuito de tolher a cooperação dos Auditores Fiscais com os órgãos responsáveis pela 

persecução criminal. De acordo com o texto do substitutivo do PL 6.064/2016, os 

auditores fiscais não poderiam mais reportar ao Ministério Público indícios de crimes 

detectados durante apuração fiscal. Nos termos da proposta legislativa, havendo indícios 

de crimes, o auditor deveria reportá-los ao Secretário Especial da Receita Federal do 

Brasil, o qual constituiria comissão interna "para analisar a materialidade das 

evidências indicadas pelo referido auditor”. Se a comissão concluísse que existe 

materialidade e crime, comunicaria ao Secretário Especial da Receita Federal, ao qual 

caberia, por sua vez, acionar o Poder Judiciário com pedido de autorização para repassar 

os dados ao Ministério Público.  

O procedimento, evidentemente, dificulta a cooperação para o combate aos 

crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O fato de o 

cargo de Secretário Especial da Receita Federal ter natureza política, por exemplo, 

expõe a cooperação em matéria penal a pressões indevidas. Não por outra razão a 

Câmara Criminal do Ministério Público Federal (MPF) se manifestou contrariamente à 

proposta. Em 18 de setembro de 2019, o órgão do Ministério Público Federal divulgou 

Nota técnica na qual recomendou a rejeição de qualquer emenda ao Projeto de Lei nº 

6064/16 que limite o atual procedimento de cooperação entre a Receita Federal e o 

Parquet.4 

 
4 De acordo com o Manual de Sensibilização dos Inspetores Tributários para o Fenômeno da 
Corrupção, da OCDE, “As administrações fiscais têm um papel importante a desempenhar na luta 

contra a corrupção e o suborno. No decurso da sua atividade, os inspetores tributários encontram-se 

numa posição muito forte para identificar indicadores de possível suborno ou corrupção, e a 

administração fiscal tem a responsabilidade de exercer as suas funções e competências por forma a 
auxiliar outras agências governamentais no combate a esses crimes.” Ao desempenhar a função, “Os 

inspetores tributários devem estar cientes da possibilidade da corrupção no setor público decorrer de 

operações que envolvem uma Pessoa Politicamente Exposta (PPE) (Politically Exposed Person - PEP) 
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III. Conclusão 

 

Os auditores fiscais têm instado o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de 

Contas da União a rever as decisões mencionadas acima, que impedem o trabalho da 

Receita Federal, de modo a continuarem a atuar legalmente. Esperamos que o diálogo 

entre o GAFI/TATF e as autoridades brasileiras contribuam para restabelecer, no 

sistema jurídico brasileiro, a plena observância dos padrões internacionais de combate 

à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 
devido ao elevado nível de influência desta. Um PPE é uma pessoa que foi incumbida de uma função 

pública de destaque, tal como um alto quadro político, bem como os seus parentes próximos e seus 
sócios. (...). Para auxiliar as instituições na identificação de PPEs, diversas organizações públicas e 

privadas mantêm listas de PPEs às quais poderá ser possível os inspetores tributários acederem no 

curso de suas verificações.” 

Kleber Cabral 

Presidente do SINDIFISCO 

 


