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“ A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao 

seu tamanho original.” 

 (Albert Einstein ) 

 

  



 

RESUMO: O trabalho de conclusão de curso tem como objetivo central a análise crítica da 

Lei Complementar nº 105 de 2001- que autoriza a Receita Federal do Brasil a quebrar 

diretamente o sigilo bancário dos contribuintes, com base em possíveis indícios de omissões, 

fraudes e simulações- como meio hábil para coibir o crime de sonegação fiscal. A partir dessa 

análise, vamos testar a hipótese de que nenhum agente público pode determinar a quebra das 

informações bancárias de um contribuinte, sem a prévia autorização do Poder Judiciário. O 

artigo tem três partes. Na primeira, os principais conceitos que envolvem o sigilo bancário e 

as possíveis exceções à quebra do sigilo bancário são descritas e discutidas. A partir do exame 

conceitual, vamos estudar a correlação desse assunto com o combate à sonegação fiscal e a 

afirmação do princípio da transparência fiscal na comunidade internacional. Na última parte, 

somos chamados a estudar a opinião da Suprema Corte quanto ao objeto do presente trabalho. 

A conclusão a que se chega é a de que os agentes públicos não podem obter as referidas 

informações sem prévia autorização de um juiz. Contudo, a matéria apesar de muito antiga, 

ainda é polêmica para a doutrina e a jurisprudência. Além disso, a alteração na composição do 

Supremo Tribunal Federal, de 2010 para 2015, pode indicar uma mudança também no 

entendimento dos magistrados quanto ao assunto.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Crimes contra a ordem tributária. Sigilo bancário. Privacidade. 

Intimidade. Sigilo de dados. Sonegação fiscal. Transparência fiscal. Receita Federal do Brasil. 

Ministério Público da União. Supremo Tribunal Federal. Lei Complementar 105/01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT: The central objective of this final paper is to conduct a critical analysis of the 

Supplementary Law 105/01- which authorizing the Federal Revenue of Brazil to break the 

bank secrecy of taxpayers, based on evidence of possible omissions, fraud and simulations- as 

a way to fight against tax evasion. From this analysis, we will test the hypothesis that no 

public official may determine the breach of banking information of a taxpayer without the 

prior permission of the Judiciary.  

The article has three parts. At first, the main concepts involving bank secrecy and the possible 

exceptions to breach this are described and discussed. From the conceptual exam, we will 

study the correlation of this subject with the fight against tax evasion and the affirmation of 

the principle of fiscal transparency into the international community. In the last part, we are 

called to study the opinion of the Supreme Court for this theme. The conclusion we reach is 

that public officials can not obtain such information without a prior permission of a judge. 

However the subject of thus final paper is very old, it`s still controversial to the 

jurists`opnions and jurisprudence. Also the change in the composition of the Supreme Court 

of Brazil, from 2010 to 2015, can indicate a change in the judicial precedents of that topic. 

 

KEY WORDS: Crime against the tax system. Banking Secrecy. Tax return privilege. Privacy. 

Data Secrecy. Tax evasion. Tax transparency. The Brazilian Federal Revenue Office. Federal 

attorney`s office. Supreme Court of Brazil. Supplementary law 105/01.  
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INTRODUÇÃO 

 

Você seria capaz de omitir ou falsificar alguma informação sobre a existência de bens, 

rendimentos e proventos tributários às autoridades fazendárias? Em outras palavras, você 

sonegaria tributos?
 1
  

Em se tratando dessa espécie de crime econômico, o que estimula o indivíduo a ter um 

comportamento contrário à lei, na maioria das vezes, é uma percepção individual de não 

querer contribuir para os gastos públicos considerados por ele como desproporcionais. Ou 

seja, a justificativa utilizada pela maioria dos sonegadores brasileiros envolve questões 

políticas e econômicas ou, simplesmente, um interesse pessoal de manter o seu negócio 

competitivo diante da alta carga tributária brasileira
2
. Entretanto, segundo o jurista Alberto 

Zacharias Toron, a objeção de consciência não se aplica aos casos de sonegação fiscal para 

afastar a ilicitude da prática, tendo em vista que não se assenta em valores transcendentes.
3
  

                                                           
1“Art 1º Constitui crime de sonegação fiscal: I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, 

informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de 

eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; II - 

inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros 

exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública; 

III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o propósito de fraudar a 

Fazenda Pública; IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, com o 

objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções administrativas 

cabíveis; V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da paga, qualquer percentagem 

sobre a parcela dedutível ou deduzida do imposto sobre a renda como incentivo fiscal. Pena: Detenção, de seis 

meses a dois anos, e multa de duas a cinco vêzes o valor do tributo.”  Disponível em: << 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4729.htm>>. Acessado em: 04 de maio de 2014, às 12:00.  
2
A alta carga tributária brasileira é assunto repetido entre as manchetes nacionais e internacionais, como é 

possível visualizar nos sites: <<http://www.valor.com.br/brasil/3946654/brasil-tem-maior-carga-tributaria-da-

america-latina-diz-ocde>>;<<http://www.valor.com.br/brasil/3830938/carga-tributaria-bate-recorde-em-2013-

diz-receita-federal>>; <<http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/pelo-5-ano-brasil-e-ultimo-em-ranking-

sobre-retorno-dos-impostos.html>>. 
3
“Será que neste caso o sonegador brasileiro poderia alegar objeção de consciência, porque o dinheiro vai parar 

em lugares espúrios? Penso que não. Na verdade, o caminho natural de quem se opõe à forma pela qual o 

dinheiro público é gasto, não é abstenção individual, mas o encaminhamento político desta insatisfação, não se 

descartando sequer a tomada de medidas hoje tão em voga. De outro lado como se expôs supra, na melhor das 

hipóteses, quando o objetivo do sonegador não é enriquecer, e sim o de competir em condições de igualdade, 

também não há que se falar em uma objeção de consciência. É que um tal agir pode até não ser tão imoral, mas 

não pode ser equiparado a uma objeção de consciência exatamente porque não se assenta sobre um valor 

transcendente (religião, pailismo etc). Repousa única e exclusivamente no desejo de manter o negócio vivo, 

portanto um interesse pessoal.” Em, TORON, Alberto Zacharias. “Crimes de Colarinho Branco: os novos 

perseguidos?”. In Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 28. Publicação Oficial do Instituto Brasileiro de 

Ciências Criminais. Pag. 80.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4729.htm
http://www.valor.com.br/brasil/3946654/brasil-tem-maior-carga-tributaria-da-america-latina-diz-ocde
http://www.valor.com.br/brasil/3946654/brasil-tem-maior-carga-tributaria-da-america-latina-diz-ocde
http://www.valor.com.br/brasil/3830938/carga-tributaria-bate-recorde-em-2013-diz-receita-federal
http://www.valor.com.br/brasil/3830938/carga-tributaria-bate-recorde-em-2013-diz-receita-federal
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/pelo-5-ano-brasil-e-ultimo-em-ranking-sobre-retorno-dos-impostos.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/06/pelo-5-ano-brasil-e-ultimo-em-ranking-sobre-retorno-dos-impostos.html
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No ano de 2013, a revista do Jornal O Globo publicou um artigo da escritora Martha 

Medeiros em que a autora afirma que, sonegar impostos seria o crime que ela cometeria, caso 

tivesse a certeza de que sairia impune.
4
 

Tendo a acreditar que muitos leitores ainda concordariam com a citada autora. No 

entanto, o ato de sonegar tributos costuma ser vinculado a uma prática frequente, apenas aos 

empreiteiros e políticos.  

Não se almeja aqui defender qualquer ideologia libertária que descriminalize a 

sonegação, nem acusar a categoria de empreiteiros e políticos de serem sonegadores, pelo 

contrário. Ocorre que, independentemente de quem sejam os sonegadores, no ano 2013, foram 

aproximadamente 415 bilhões de reais sonegados. A estimativa para o final de 2014 foi de 

500 bilhões de reais
5
 e já no primeiro semestre de 2015, o sonegômetro

6
 está marcando 230 

bilhões de reais.
7
 

Diante dos elevados índices de sonegação fiscal no Brasil, que comprometem não 

apenas o desenvolvimento socioeconômico do País como também a sua credibilidade 

internacional, o presente trabalho tem por problema geral de pesquisa uma análise crítica à 

Lei Complementar- LC- nº 105 de 2001, regulamentada pelo Decreto nº 3.724 de 2001, que, 

em seus artigos 5º e 6º, autoriza a administração tributária a quebrar o sigilo bancário dos 

contribuintes sem prévia autorização judicial, quando houver indícios de omissões e 

irregularidades nas informações prestadas pelo sujeito passivo e a medida for considerada 

indispensável.  

A hipótese que visa a ser comprovada nesse trabalho é que os agentes públicos
8
, seja a 

Receita Federal do Brasil, conforme previsão na LC 105 de 2001, ou o Ministério Público da 

                                                           
4
Disponível em: << http://avaranda.blogspot.com.br/2013/05/o-crime-que-eu-cometeria-martha-

medeiros.html>>. Acesso em 17 de dezembro de 2014, às 17:00. 
5
Disponível em: << http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/08/1494365-video-sonegacao-deve-atingir-r-

500-bilhoes-em-2014-indica-sonegometro.shtml>>. Acesso em 17 de dezembro de 2014, às 17:00. 
6
O sonegômetro é uma ferramenta criada pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz) com 

a função de medir em tempo real, quanto o País deixa de arrecadar devido aos altos índices de sonegação fiscal.  
7
Disponível em: << www.sonegometro.com>>. Acesso em 18 de dezembro de 2015, às 15:00.  

8
O estudo ora desenvolvido não se dedicará a abordar a legitimidade das CPI`s de quebrarem o sigilo bancário de 

seus investigados sem prévia autorização do Poder Judiciário. Isso porque, o Art. 58, §3º da CRFB/88, dispõe: 

“As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades 

judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos 

Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus 

membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 

encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”, ou 

seja, a própria Constituição Federal atribui o poder próprio de investigação do Poder Judiciário aos membros das 

Comissões. Nessa linha, prevê a jurisprudência pacificada do STF: "O princípio da colegialidade traduz diretriz 

http://avaranda.blogspot.com.br/2013/05/o-crime-que-eu-cometeria-martha-medeiros.html
http://avaranda.blogspot.com.br/2013/05/o-crime-que-eu-cometeria-martha-medeiros.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/08/1494365-video-sonegacao-deve-atingir-r-500-bilhoes-em-2014-indica-sonegometro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/08/1494365-video-sonegacao-deve-atingir-r-500-bilhoes-em-2014-indica-sonegometro.shtml
http://www.sonegometro.com/
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União, segundo a LC 75 de 1993, não podem determinar a quebra do sigilo bancário sem 

prévia autorização judicial, apenas com base em indícios de possíveis fraudes ou simulações 

nas informações prestadas. Isso porque a não interferência prévia do Poder Judiciário faz com 

que haja uma violação direta aos preceitos constitucionais, tais como o direito à privacidade e 

intimidade (art.5º, inciso X) e o sigilo de dados (art.5º, inciso XII).  

Para que a referida hipótese seja testada, almeja-se realizar, além de uma pesquisa 

doutrinária, também uma empírica, que será desenvolvida através da análise das cinco ações 

diretas de inconstitucionalidades–ADIN- à Lei Complementar nº 105 de 2001
9
, pendentes de 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal-STF-, do Recurso Extraordinário- RE- nº 601314, 

no qual o referido tribunal-, por maioria dos votos dos Ministros, em 2009, reconheceu a 

repercussão geral
10

 do caso e da recente decisão no Recurso Extraordinário nº 389.808, de 

dezembro de 2010, que por maioria dos votos julgou a Receita Federal não autorizada a ter 

acesso direto aos dados financeiros do Recorrente, sendo contrário à regra insculpida na lei 

complementar.  

Busca-se, assim, analisar a posição da Suprema Corte brasileira quanto ao fato dos 

agentes públicos serem ou não autorizados a quebrar o sigilo bancário sem prévia autorização 

judicial. E se tal prática possui eficaz ingerência na prevenção do crime de sonegação fiscal 

no país.  

É indispensável frisar que a relevância desse trabalho decorre da importância do 

direito ao sigilo bancário frente à atual realidade de globalização no mercado financeiro e da 

existência, cada vez maior, de paraísos fiscais. Tal realidade econômica gera uma maior 

facilidade de realizar transferências bancárias entre países, o que dificulta o rastreamento pela 

                                                                                                                                                                                     
de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer CPI, notadamente quando esta, 

no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como 

aquelas que importam na revelação (disclosure) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. 

A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que 

prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e 

efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula." (MS 24.817, rel. min. 

Celso de Mello, julgamento em 3-2-2005, Plenário, DJE de 6-11-2009.) (grifou-se) 
9
ADIn’s 2.386, 2.389, 2.390, 2.397 e 2.406;  

10“O Recurso Extraordinário (RE) 601314 chegou ao Supremo contra uma decisão que considerou legal o artigo 

6º da Lei Complementar 105/2001 – que permite a entrega das informações, por parte dos bancos, a pedido do 

Fisco. Para o autor do recurso, contudo, este dispositivo seria inconstitucional, uma vez que permite a entrega de 

informações de contribuintes, sem autorização judicial, configuraria quebra de sigilo bancário, violando o artigo 

5º, X e XII da Constituição Federal. De acordo com o relator, a matéria discutida nesse RE – a eventual 

inconstitucionalidade de quebra de sigilo bancário pelo Poder Executivo (Receita Federal) atinge todos os 

contribuintes.” Disponível 

em:<<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=115294>>. Acesso em: 15 de 

fevereiro de 2015, às 20:30.  

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=605418&idDocumento=&codigoClasse=376&numero=24817&siglaRecurso=&classe=MS
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=115294
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Receita Federal Brasileira e pelo Ministério Público do dinheiro enviado ao exterior e 

supostamente sonegado. 

Sendo assim, apesar de ser um assunto antigo, ainda hoje merece destaque, uma vez 

que passou a existir uma insegurança jurídica para os contribuintes. Essa insegurança, se 

fundamenta na recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, contrária à regra prevista 

na legislação nacional, nos Tratados Internacionais que visam assegurar a transparência 

fiscal
11

, prevendo, assim, a transferência de informações entre os Estados, como, por 

exemplo, a Convenção Interamericana contra a Corrupção da OEA
12

 e também na existência 

no ordenamento jurídico brasileiro do Projeto de Lei –PL- nº 354 de 2009
13

, ainda em 

tramitação no Senado Federal, que dispõe sobre medidas de estimulo à prática da cidadania 

fiscal, dentre as quais a previsão à repatriação do capital nacional com anistia
14

.  

Diante, portanto, da realidade global de combate à fraude, aos paraísos fiscais, à 

evasão de divisas, à corrupção e à sonegação fiscal, é fundamental esclarecer que o presente 

trabalho representa a primeira etapa de um estudo maior dentro do ramo do Direito Penal 

Tributário
15

. Sendo assim, após a análise do acesso direto pelos agentes públicos aos dados 

                                                           
11

“A transparência fiscal é um princípio de legitimação do ordenamento tributário internacional e constitucional. 

[...] Dirige-se tanto aos organismos financeiros supranacionais quanto às entidades não governamentais.” 

TORRES, Ricardo Lobo. “Sigilos Bancário e Fiscal”. In Sigilos Bancário e Fiscal- Homenagem ao Jurista José 

Carlos Moreira Alves, Belo Horizonte: Editora Fórum., 2011, p. 148.  
12
“l. O Estado Parte requerido não poderá negar-se a proporcionar a assistência solicitada pelo Estado Parte 

requerente alegando sigilo bancário. Este artigo será aplicado pelo Estado Parte requerido em conformidade com 

seu direito interno, com suas disposições processuais e com os acordos bilaterais ou multilaterais que o vinculem 

ao Estado Parte requerente. 2. O Estado Parte requerente compromete-se a não usar informações protegidas por 

sigilo bancário que receba para propósito algum que não o do processo que motivou a solicitação, salvo com 

autorização do Estado Parte requerido.”Disponível em: << 

http://www.transparencia.org.br/docs/OEA_Brasil.pdf>>, visualizado em 05 de janeiro de 2015, às 16:00.   
13

Disponível em: << http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=92678>>. Acesso 

em: 05 de janeiro de 2015, às 16:00. 
14
“Art. 9o A declaração de bens e direitos e a opção pela consolidação de débitos acompanhada do pagamento do 

imposto previsto nos arts. 2o, 3o, 4o e 5o extinguirá a punibilidade: I – dos crimes contra a ordem tributária, 

econômica e financeira de que trata a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990; II – dos crimes abaixo 

especificados previstos no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal: a) do crime de 

descaminho, previsto no caput do art. 334 e seu § 1o;b) dos crimes de falsidade material de documentos públicos 

e privados previstos nos arts. 297 e 298;c) do crime de falsidade ideológica previsto no art. 299;d) dos crimes 

contra a previdência social previstos no inciso III do art. 337-A. III – dos crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional de que trata a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986. Parágrafo único. Estão excluídos das disposições 

deste artigo os crimes previstos na Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, com exceção do crime previsto no 

inciso VI do art. 1o, de forma a não conflitar com a exclusão penal prevista no inciso III deste artigo.” 

Disponível em: << http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/64270.pdf>>. Acesso em: 17 de janeiro 

de 2015, às 13:00. 
15

“As condutas que constituem crimes tributários usualmente também configuram infrações administrativas. Diz-

se que o Direito Tributário Penal se ocupa das sanções e infrações administrativas, e o Direito Penal Tributário, 

dos crimes contra a ordem tributária e suas penas (Tenório:58). Tal distinção fica clara em decisão na qual o 

TRF da 4
a
 Região afirmou que: “O art. 112 do Código Tributário Nacional não se aplica à seara penal, uma vez 

que de sua exegese se compreende que é a lei tributária e não a penal que se interpreta da maneira mais favorável 

http://www.transparencia.org.br/docs/OEA_Brasil.pdf
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=92678
http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/64270.pdf
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bancários dos contribuintes, como um suposto mecanismo a reprimir a sonegação fiscal, 

almeja-se estudar, futuramente, de modo aprofundado, as regras dos diferentes paraísos fiscais 

e legislações nacionais e internacionais quanto à transparência fiscal, visando a encontrar 

mecanismos eficazes de combate aos crimes contra a ordem tributária e à evasão de divisas, 

sem que haja, para isso, violação aos direitos constitucionais.  

Desta forma, o primeiro capítulo do presente estudo aborda questões conceituais e 

normativas previstas no ordenamento jurídico nacional quanto ao direito ao sigilo bancário e à 

exceção do acesso indiscriminado aos dados bancários.  

No capítulo seguinte, será estudada a consulta indiscriminada de agentes do Poder 

Público, Receita Federal Brasileira e Ministério Público Federal, às informações bancárias. 

Para isso, será analisado o Recurso Extraordinário nº 389.808, julgado pelo Supremo Tribunal 

Federal, quase uma década após a edição da LC 105 de 2001- em 15 de dezembro de 2010-, 

que positivou entendimento contrário ao previsto na aludida lei complementar.  

No terceiro capítulo, almeja-se apresentar o atual posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal sobre o presente tema. Visando, portanto, a esse objetivo, serão estudadas as 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas face à Lei Complementar nº 105 de 2001,
16

 

pendentes de julgamento pelo STF, voltaremos a analisar os principais argumentos presentes 

no acórdão do RE nº 389.808 e o RE nº 601.314, no qual foi reconhecida a Repercussão Geral 

da matéria.    

No quarto capítulo, será discutido se a exceção à quebra sem autorização judicial das 

informações bancárias dos contribuintes pode ser ou não considerada um mecanismo eficaz 

para coibir o crime de sonegação fiscal. Para isso, serão apontados os aspectos gerais do crime 

em questão e, de modo resumido, se buscará demonstrar a importância do princípio da 

transparência fiscal, conforme positivado nos tratados internacionais e o tema da repatriação 

do capital, segundo o Projeto de Lei nº 354 de 2009, assunto esse que será estudado de 

maneira mais aprofundada em um trabalho futuro.  

                                                                                                                                                                                     
ao contribuinte (e não ao acusado).” (AC 2002.04.01.055872-7/PR, José Luiz B. Germano da Silva, 7

a
 T., un., 

DJ 15.10.03) [...] Nossa posição é no sentindo da necessidade de um Direito Penal Tributário, o que não viola o 

princípio da lesividade, pois o bem jurídico protegido é a arrecadação tributária, nem a subsidiariedade, pois é 

flagrante a insuficiência das sanções administrativas na matéria. Na doutrina, porém, há posições em sentindo 

contrário, devendo a persecução penal de tais questões ficar a cargo do Direito Penal, comum, quando existente 

previsão para tanto (Silva, 1998:9).” JUNIOR, José Paulo Baltazar. “Crimes Federais”. Editora: Livraria do 

Advogado. 2
a 
Edição. Porto Alegre, 2007. Pag. 355.  

16
As Ações Diretas de Inconstitucionalidade, as quais serão abordadas no presente trabalho, evocam a 

inconstitucionalidade dos arts. 5º e 6º da LC 105/2001.  
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Por último, serão apresentadas as conclusões decorrentes dos resultados encontrados 

ao longo do trabalho.  

 

1- SIGILO BANCÁRIO E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

 Um tema considerado antigo, mas que tem sido objeto de reflexão contínua, até hoje, é 

aquele concernente ao sigilo bancário, especialmente à suposta permissão de agentes do Poder 

Público terem acesso às informações bancárias sem prévia autorização do Poder Judiciário. 

 Foi o Projeto de Lei do Senado Federal nº 219, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, 

apresentado em junho de 1995, que deu origem à Lei Complementar nº 105 de 2001
17

. Regra 

jurídica, essa, que autoriza a administração tributária, quando julgar imprescindível, ter acesso 

direto às informações bancárias dos contribuintes, desde que haja processo administrativo 

instaurado ou procedimento fiscal em curso. O art. 6º dispõe: 

 “Art. 6º. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar 

documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os 

referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver 

processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais 

exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa 

competente.”
18

 

 

  A regra transcrita autorizou a quebra do sigilo bancário, a pedido direto, de agentes 

fiscais ou autoridades tributárias das Receitas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios
19

. Portanto, a primeira problemática, a ser examinada envolve a positivação do 

direito ao sigilo bancário, fiscal e de dados.  

 O Poder Legislativo Constituinte de 1988, no art. 5º, incisos X e XII, assegurou aos 

indivíduos, sejam eles brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, o direito à intimidade, à 

vida privada e à inviolabilidade do sigilo de dados, assim veiculados:  

                                                           
17

DOU-E 11 01 2001 pag. 00001 a 00003.  
18

Disponível em: << http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/LCP/Lcp105.htm>>. Acesso em: 16 de junho 

de 2014, às 18:00.  
19

O estudo ora desenvolvido não se dedicará às referidas autoridades e agentes fiscais dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/LCP/Lcp105.htm
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“X. são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; 

XII. é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, 

por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins 

de investigação criminal e instrução processual penal.”
20

 (grifou-se) 

 

 De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o sigilo de dados é um 

direito individual e, portanto, objeto de cláusula pétrea, conforme art. 60, §4º, inciso IV, não 

podendo ser abolido nem restringido, salvo por autorização judicial, nas hipóteses e na forma 

que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal, como 

prevê a própria Constituição-CRFB/88-. Mas, o que se pode entender por sigilo bancário? Ou 

dados bancários?  

 A expressão “dado” constitui um meio pelo qual se obtém uma determinada 

informação. Entretanto esse “dado” pode gerar informações de diferentes gêneros, entre elas 

as bancárias e fiscais. Ou seja, os dados conhecidos através das informações bancárias dos 

contribuintes podem ser coletados para fins diferentes dos gerados pelas informações fiscais
21

. 

Portanto, não há dúvida de que as expressões são autônomas, porém ambas podem convergir, 

quanto à finalidade de reconhecer os rendimentos e operações financeiras realizadas pelo 

sujeito passivo, assim como a doutrina e a jurisprudência vem vinculando-os ao direito à 

intimidade e a vida privada.  

 Ricardo Lobo Torres defende que o sigilo bancário e o fiscal são distintos, mas que 

cada vez mais encontram-se em crescente interação tendo em vista o forte combate à evasão 

fiscal, principalmente após a crise financeira de 2008. Sendo assim, conceitua as duas 

espécies:  

“O sigilo bancário protege o cidadão contra a divulgação de dados seus que 

se encontram em poder de instituições financeiras públicas ou privadas. O 

sigilo fiscal é o que ampara o contribuinte contra a divulgação de informação 

sobre a sua situação financeira ou econômica por parte de qualquer 

funcionário do Fisco.”
22

 

 

                                                           
20

Disponível em: << http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>>. Acesso 

em: 16 de junho de 2014, às 18:00. 
21

CASSONE, Vittorio. “Sigilos Bancário e Fiscal como corolário do Direito à Privacidade em confronto com os 

interesses do Fisco e do Parquet.” In Sigilos Bancário e Fiscal- Homenagem ao Jurista José Carlos Moreira 

Alves, Belo Horizonte: Editora Fórum., 2011, p. 224. 
22

TORRES, Ricardo Lobo. “Sigilos Bancário e Fiscal” In Sigilos Bancário e Fiscal- Homenagem ao Jurista José 

Carlos Moreira Alves, Belo Horizonte: Editora Fórum., 2011, p. 147. 



 17 

 Para Eivany A. Silva, o sigilo bancário é espécie do gênero sigilo de dados, inserido 

no cerne do direito fundamental à intimidade, o que faz com que ele constitua uma cláusula 

pétrea, não podendo, portanto, ser modificado nem por legislação de hierarquia inferior à 

Constituição Federal, nem mesmo por emenda à Constituição.
23

  

 Entretanto, por opção, o constituinte de 1988 fez com que fosse previsto no texto da 

própria Constituição da República Federativa do Brasil, apenas o sigilo de dados como 

inviolável. Contudo, não é porque o sigilo bancário não se encontra previsto na redação do 

art. 5º, inciso XII, que não deva ser considerado como um direito individual. Imprescindível 

lembrar que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ambos evocados com forte 

frequência por juristas e magistrados, também não possuem previsão expressa. 

 O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentindo de que o segredo bancário 

é espécie de direito à privacidade.
24

 Porém, declara não se tratar de um direito absoluto, 

motivo pelo qual deve ser relativizado, dentro dos limites estabelecidos em lei, quando em 

confronto com os interesses público e social.  

 A doutrina é quase unânime em reconhecer que o sigilo bancário é uma garantia 

constitucional, de modo que o cidadão está protegido de qualquer investida de terceiros em 

suas informações bancárias. Considera-se como “terceiros” todos os agentes políticos e 

administrativos pertencentes ao Estado e os agentes privados. 

Oswaldo Othon Saraiva se expressa da seguinte forma, quanto a essa problemática: 

“Os institutos do sigilo bancário e do sigilo fiscal, embora não tenham sido 

expressamente nomeados, pela Constituição, como direitos e garantias 

individuais, são tidos, pela jurisprudência pátria, como amparados, por igual 

forma, pelas mesmas razões, pela Constituição brasileira, como corolário da 

inviolabilidade da vida privada e da comunicação de dados.  

De modo que só se pode entender que os sigilos bancário e fiscal são 

espécies do gênero right of privacy- direito à privacidade.”
25

 

                                                           
23

SILVA, Eivany A. “Considerações a Respeito do Sigilo de Dados.” Revista Dialética de Direito Tributário. 

n.61,pgs. 41/42- Editora: Dialética. In DELGADO, José Augusto. “O Sigilo Bancário e Fiscal no ordenamento 

jurídico brasileiro.” 
24

“RE nº 219.780, Ac. Da 2a Turma, de 13.04.99, Rel. Min Carlos Velloso, DJ, 10 set.99: “ […] CF, art.5º, X. I- 

Se é certo que o sigilo bancário, que é espécie de direito à privacidade, que a Constituição protege art. 5º, X não 

é um direito absoluto, que deve ceder diante do interesse público, do interesse social e do interesse da Justiça, 

certo é , também, que ele há de ceder na forma e com observância de procedimento estabelecido em lei e com 

respeito ao princípio da razoabilidade.” In TORRES, Ricardo Lobo. “Sigilos Bancário e Fiscal” In Sigilos 

Bancário e Fiscal- Homenagem ao Jurista José Carlos Moreira Alves, Belo Horizonte: Editora Fórum., 2011, p. 

153.  
25

SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. Sigilo fiscal: transferência ao Ministério Público: análise da 

correspondente jurisprudência do STF e do STJ. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, ano 7, 



 18 

 

Seguindo a mesma linha de pensamento, e pelas mesmas justificativas, o Dr. Ives 

Gandra da Silva Martins defende que o sigilo bancário é espécie do gênero sigilo de dados.
26

  

“Pelos incisos X e XII do artigo 5º tem o contribuinte o direito de 

preservação de sua intimidade, de sua privacidade e de que terceiros que 

detenham informações pessoais suas sejam obrigados a guarda-las. Não 

pode, pois, a fiscalização exigir de terceiros informações que apenas pode 

obter do próprio contribuinte. Em determinadas hipóteses, todavia, o 

interesse público há de prevalecer sobre o interesse individual e caberá a um 

outro poder definir se tais hipóteses efetivamente ocorrem, com o que 

poderá, o Poder Judiciário autorizar, se convencido estiver o magistrado de 

que a hipótese é de gravidade e de lesão ao interesse público e de quebra do 

direito ao sigilo bancário. Estou convencido ser esta a melhor conformação 

jurídica da questão, idealizada pelos constituintes, defendida pela doutrina e 

consagrada na jurisprudência, corrente exegética esta a que me filio desde os 

meus primeiros estudos sobre a matéria.”
27

  

 

 Corroborando com esse pensamento, o Professor Roberto Quiroga Mosquera assim 

defende:  

“Do exposto até aqui, é evidente que o sigilo bancário representa uma 

espécie de direito a privacidade. É incontroverso que os dados e informações 

de natureza bancaria dizem respeito à intimidade e à vida privada dos 

cidadãos. Dados que dizem respeito aos valores em direito depositados em 

contas correntes bancarias, tinham características de aplicações financeiras, 

ganhos e prejuízos auferidos ou incorridos em operações bursáteis etc., 

constituem, sem sombra de dúvida, elementos particulares e pessoais de 

qualquer indivíduo. Utilizando outra voz: informações que tocam nos 

aspectos financeiro do ser humano representam direito individual e 

personalíssimo, devendo ser mantidas em sigilo por aqueles que 

eventualmente as detenham, em razão da atividade profissional. Parece-nos 

que tal conclusão é de uma clareza inconteste. Não tem sido outra a posição 

da doutrina mais abalizada do País e da jurisprudência dominante.”
28

  

 

Por tudo até aqui exposto, é possível concluir que o sigilo bancário e o fiscal são 

expressões distintas, mas que se interligam. E também, que a doutrina majoritária e a 

jurisprudência reconhecem o sigilo bancário como uma garantia constitucional, inerente à 

privacidade e à intimidade. E, portanto, constitui um direito individual, protegido por cláusula 

                                                                                                                                                                                     
n.39, p.12, maio/jun. 2009. In Sigilos Bancário e Fiscal- Homenagem ao Jurista José Carlos Moreira Alves, Belo 

Horizonte: Editora Fórum. 2011, p. 243.  
26

MARTINS, Ives Gandra da Silva. “Sigilo Bancário”. São Paulo.28 de abril de 2000.  
27

MARTINS, Ives Gandra da Silva. “Sigilo Bancário”. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: 

Editora Dialética. n.1 pgs. 24 e 25. In DELGADO, José Augusto. “O Sigilo Bancário e Fiscal no ordenamento 

jurídico brasileiro.” 
28

MOSQUERA, Roberto Quiroga. “Tributação no mercado financeiro e de capitais”. São Paulo: Editora 

Dialética. 1998, pgs. 70/71. In DELGADO, José Augusto. “O Sigilo Bancário e Fiscal no ordenamento jurídico 

brasileiro.” 
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pétrea, não podendo ser violado, salvo com a prévia análise de razoabilidade e 

proporcionalidade do caso concreto pelo Poder Judiciário.  

Mais adiante será estudada (itens II e III), de modo aprofundado, a constitucionalidade 

da hipótese de quebra de sigilo bancário instituída pela Lei Complementar nº 105 de 2001, 

regulada pelo Decreto nº 3.724 de 2001.  

 

2- O ACESSO INDISCRIMINADO DE AGENTES DO PODER PÚBLICO ÀS 

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS 

 

 No capítulo anterior, foram apresentados os sigilos bancário e fiscal, sua conceituação 

e correlação aos direitos constitucionais, à intimidade e à privacidade. 

 Almejando, portanto, testar a hipótese do presente trabalho (a de que os agentes 

públicos, seja a Receita Federal do Brasil ou o Ministério Público da União, não podem 

determinar a quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial) faz-se necessário o 

estudo detalhado das regras positivadas com a edição da Lei Complementar nº 105 de 2001.  

 Primeiramente, será analisada a atuação da Receita Federal do Brasil. E para isso serão 

contrapostos os argumentos dos agentes fiscais para justificar a quebra direta – sem prévia 

autorização de um magistrado - do sigilo bancário com base em indícios de possíveis 

simulações nas informações prestadas pelos contribuintes, com os argumentos de importantes 

juristas que fundamentam os pedidos de inconstitucionalidade da referida Lei Complementar. 

 Em seguida, apesar de não prevista na lei, será questionada a possibilidade da violação 

direta aos dados bancários dos cidadãos pelo Ministério Público da União.  

 

 2.1- Receita Federal do Brasil 

 

 A administração tributária federal entende que o seu poder/dever de fiscalizar, não 

pode ser limitado pelo sigilo bancário, devendo ter acesso às contas bancárias dos 

contribuintes sem prévia autorização judicial, tendo em vista, a presente morosidade do Poder 

Judiciário no ordenamento brasileiro.  
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 Para isso, argumenta que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

em seu art. 145, parágrafo 1º, outorga às autoridades fazendárias o poder de identificar, o 

patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, a fim de graduar 

corretamente os impostos, conforme a capacidade contributiva
29

 do sujeito passivo. Assim, 

encontra-se previsto: 

“Art. 145. § 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 

serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado 

à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 

objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da 

lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 

contribuinte.” 
30

 

 

 Nessa mesma linha, a Receita Federal do Brasil sustenta que esse poder fiscalizatório 

encontra respaldo, também, no Código Tributário Nacional-CTN-, que em seu artigo 197, 

dispõe que, instituições como, por exemplo, os bancos, são obrigados a fornecer àquela 

informações inerentes aos bens, negócios ou atividades de seus clientes. E também no artigo 

198, do mesmo código, que veda a divulgação pelos agentes fazendários das informações, 

sobre a situação financeira do contribuinte, obtida em razão do ofício. Estão os dispositivos 

assim redigidos: 

“Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade 

administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, 

negócios ou atividades de terceiros: 

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; 

II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições 

financeiras; 

III - as empresas de administração de bens; 

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 

V - os inventariantes; 

VI - os síndicos, comissários e liquidatários; 

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de 

seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 

divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de 

informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou 

financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de 

seus negócios ou atividades.”
31

 

                                                           
29

“De fato, a capacidade contributiva, informador sob o aspecto fiscal do princípio da igualdade no tratamento 

tributário, consiste, segundo o magistério de Ricardo Lobo Torres, “em legitimar a tributação e graduá-la de 

acordo com a riqueza de cada qual, de modo que os ricos paguem mais e os pobres, menos.” TORRES, Ricardo 

Lobo. “Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário.” Rio de Janeiro: Renovar, 1999. V.3, p.334.  
30

Disponível em: << http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>>. Acesso 

em: 16 de junho de 2014, às 18:00. 
31

Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm>>. Acesso em: 16 de junho 

de 2014, às 18:10.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm
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 Sendo assim, conforme entendimento dos agentes fazendários, com base nos 

dispositivos supra citados, as instituições financeiras e bancos, possuem a obrigação de 

fornecer dados bancários dos contribuintes, quando requisitadas pela Receita Federal.  

 Tais informações são consideradas pelo Poder Público como necessárias para graduar 

os impostos à capacidade contributiva correta de cada sujeito passivo. Portanto, existe a 

passagem do sigilo bancário, diante da requisição, para o sigilo funcional e fiscal dos 

membros da Receita Federal do Brasil, que possuem obrigação legal de manter os dados sobre 

sigilo.
32

  

 Dessa forma, para reafirmar o poder de fiscalização, supostamente autorizado pelo 

poder constituinte de 1988 às autoridades fazendárias, a Lei Complementar nº 105 de 2001, 

regulada pelo Decreto nº 3.724, do mesmo ano, passou a prever expressamente e de modo 

bastante objetivo o poder dos agentes fiscais de requisitar informações financeiras, quando 

consideradas indispensáveis pela autoridade competente, conforme lista prevista no art. 3º do 

referido Decreto, e quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal 

em curso.
 33

  

 Ocorre que, o parágrafo 1º do art. 145 da Constituição Federal dispõe que o poder de 

fiscalização, facultado à Fazenda, deve respeitar os direitos individuais. De acordo com o 

                                                           
32

“Desse modo, a própria Constituição autoriza a transferência direta, da instituição financeira para a 

Administração Tributária, de dados bancários sigilosos, com a comutação de sigilo bancário para os sigilos 

funcional e fiscal, tendo, assim, a Administração Tributária a obrigação legal de manter o sigilo, conservando-se, 

pois, os sigilos bancário e fiscal perante terceiros.” SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. “Segredos 

Bancário e Fiscal relacionados com a Administração Tributária e o Ministério Público” In Sigilos Bancário e 

Fiscal- Homenagem ao Jurista José Carlos Moreira Alves, Belo Horizonte: Editora Fórum., 2011, p. 26.  
33

“Art. 3
o
. Os exames referidos no § 5

o
 do art. 2

o
 somente serão considerados indispensáveis nas seguintes 

hipóteses: I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou alienação de 

bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;II - obtenção de empréstimos de pessoas 

jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo 

recebimento dos recursos;III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou 

domiciliada em país com tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal de que tratam os art. 24 e art. 24-

A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de 

aplicações financeiras de renda fixa ou variável;V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à 

renda disponível;VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não residente, de 

valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;VII - previstas no art. 33 da Lei n
o
 9.430, de 

1996;VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas seguintes 

situações cadastrais:a) cancelada;b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei n
o
 9.430, de 1996; 

IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição cancelada;X - negativa, 

pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da responsabilidade pela movimentação financeira; 

XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato; e(Redação dada pelo 

Decreto nº 8.303, de 2014)XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou 

convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.” Disponível em: << 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3724.htm>>. Acesso em: 12 de junho de 2014, às 14:50.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8303.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8303.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3724.htm
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demonstrado no primeiro capítulo do presente trabalho, a maioria dos doutrinadores e a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagraram o sigilo bancário como uma espécie 

dos direitos da personalidade. Sendo assim, o poder fiscalizatório estaria subordinado aos 

limites das garantias individuais, entre elas o sigilo bancário. Portanto, reconhecido que o 

sigilo bancário é espécie do direito à privacidade e intimidade e para alguns juristas, também, 

do gênero sigilo de dados, a única hipótese cabível de quebra daquele seria por meio de uma 

autorização judicial.  

 Entretanto, a Administração Tributária afirma que a solicitação de autorização ao 

Poder Judiciário inviabilizaria a fiscalização eficiente dos tributos. Isso porque, “a cada 

fiscalização demandaria um pedido específico ao Poder Judiciário, que já exaurido de 

demandas, certamente atrasaria a investigação e a pesquisa, contribuindo para a decadência do 

crédito fiscal, ou mesmo inviabilizaria a necessária fiscalização tributária, sendo esta 

indispensável para o real cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, da 

eficiência administrativa, da pessoalidade do imposto de renda, da igualdade tributária, da 

capacidade contributiva e da livre e justa concorrência.”
34

  

 No entanto, não há direitos absolutos na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 e conforme jurisprudência consagrada do Supremo Tribunal Federal, o sigilo 

bancário não é um direito absoluto, devendo ser analisado caso a caso, devendo ser 

relativizado. Portanto, estamos diante de um conflito entre garantias constitucionais, de um 

lado há o direito à intimidade, à privacidade do contribuinte e a inviolabilidade dos dados e do 

outro lado, a capacidade contributiva, a igualdade tributária, pessoalidade dos impostos e a 

eficiência da administração pública e principalmente, o dever de arrecadação pelo Estado.  

 Em julgamento emblemático no STF
35

, o Ministro Roberto Barroso lembrou que não 

existe hierarquia entre as regras constitucionais. E diante de um possível conflito entre essas, 

existe a necessidade de fazer uso do método da ponderação
36

 que só pode ser realizado pelo 

legislador ou pelo aplicador da lei, o juiz.  

                                                           
34

SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. “Segredos Bancário e Fiscal relacionados com a Administração 

Tributária e o Ministério Público” In Sigilos Bancário e Fiscal- Homenagem ao Jurista José Carlos Moreira 

Alves, Belo Horizonte: Editora Fórum., 2011, p. 34. 
35

Julgamento da ADIN 4815 em 10 de junho de 2015.  
36

Conforme o voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso na ADIn 4815, julgada dia, 10/06/2015, o método 

da ponderação é dividido em três etapas. Na primeira etapa devem-se buscar as normas constitucionais que 

postulam efeitos sobre aquele caso concreto. Posteriormente, os fatos relevantes para julgamento. E na última 

etapa, devem-se encontrar as soluções possíveis, as quais devem ter concordância com a prática.  
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 No caso, ora em estudo, o Poder Legislativo ao editar a LC 105/2001 teria dado 

supremacia às regras constitucionais dos arts. 37 e 150, II em relação ao inciso, X, art. 5º da 

CRFB/88. Primazia essa, que pelos motivos que já foram até agora apresentados, e que 

continuarão a ser defendidos, é inconstitucional.  

 Sabe-se que pelo princípio da unidade das regras constitucionais, dispositivo nenhum 

da Constituição pode ser considerado hierarquicamente superior a outro. Entretanto, existem 

situações, como a tratada no presente estudo, nas quais há soberania inconstitucional, pois 

violam direitos da personalidade, direitos individuais, que são resguardados pela Cláusula 

Pétrea do art. 60, §4º, inciso IV da CRFB/88. Dessa forma, caberá somente ao Poder 

Judiciário analisar caso a caso e, através do mecanismo da ponderação, concluir qual regra 

constitucional deve prevalecer.  

 É verdade que os artigos 10 e 11
37

 da Lei Complementar nº 105 de 2001 preveem 

responsabilidades aos agentes da administração tributária que venham a quebrar o sigilo 

bancário em diferentes hipóteses daquelas previstas na regra jurídica ou não cumpram com a 

obrigação do sigilo funcional e fiscal.  

 A autora deste trabalho posiciona-se por discordar dos doutrinadores que defendem ser 

a Fazenda uma terceira que não é parte na relação. O maior interessado pela arrecadação de 

tributos é o Estado, afinal uma das funções dele é financiar a sua própria atividade. E assim, o 

responsável pelo controle da cobrança do pagamento de tributos é a Receita Federal do Brasil. 

Portanto, a Fazenda Nacional é a maior interessada em, por meio do seu poder fiscalizatório, 

encontrar quantias supostamente não declaradas ou em outras palavras, sonegadas.  

 Por isso, consideramos que, apesar da previsão de responsabilidade funcional, somente 

os magistrados munidos da imparcialidade inerente ao Poder Judiciário é que devem julgar o 

descrito conflito de interesses
38

.  

                                                           
37

“Art.10. A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta Lei Complementar, constitui crime e sujeita os 

responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o Código Penal, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis.  

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem omitir, retardar, injustificadamente ou prestar falsamente as 

informações requeridas nos termos desta Lei Complementar. 

Art. 11. O servidor público que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer informação obtida em decorrência 

da quebra de sigilo de que trata esta Lei Complementar responde pessoal e diretamente pelos danos decorrentes 

sem prejuízo da responsabilidade objetiva da entidade pública, quando comprovado que o servidor agiu de 

acordo com orientação oficial.” Disponível em: 

<<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/LCP/Lcp105.htm>>. Acesso em: 07 de julho de 2014, às 19:00. 
38

“O juiz federal ressalva que não há direitos absolutos na Constituição, conforme entende a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. Por isso, sempre que os dois princípios (intimidade do contribuinte e a arrecadação 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/LCP/Lcp105.htm
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 Há de se lembrar, também, que, à época da promulgação da atual Constituição da 

República Federativa do Brasil, o antigo Tribunal Federal de Recursos já havia consagrado na 

súmula 182: “ser ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em 

extratos ou depósitos bancários”.
39

 E que, na mesma época, foi posta para votação um projeto 

de Emenda Constitucional ao dispositivo 145, parágrafo 1º, que assim previa: 

“Art.4º. O §1º do artigo 145 e o artigo 149 passam a vigorar com a seguinte 

redação: “Art. 145 ... 

§1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte, sendo facultada à 

fiscalização tributária e previdenciária, nos termos da lei, a requisição e 

acesso a informações sobre o patrimônio, os rendimentos e as operações 

financeiras e bancárias dos contribuintes, ficando responsável civil, criminal 

e administrativamente pela garantia de sigilo dos dados que obtiver e 

atendido o disposto no art. 5º, XII.”
40

 

 

 Esse texto não foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, sendo 

considerado inconstitucional por violar garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso 

X e XII da Lei Maior e, consequentemente, ferir cláusula pétrea.
41

 Entretanto, a matéria 

atualmente disciplinada na Lei Complementar nº105 de 2001, em complemento ao art. 145, 

§1º da CRFB, veio a ser a mesma da Proposta de Emenda Constitucional, julgada 

inconstitucional. 

 No entanto, mais de uma década após a edição da Lei Complementar nº 105 de 2001, 

magistrados e juristas, mostram-se, ainda, inseguros quanto ao tema.  

 Desde 2009, encontra-se pendente de julgamento o Recurso Extraordinário nº 601.314, 

no qual foi reconhecida a Repercussão Geral da matéria nele suscitada.
42

 

                                                                                                                                                                                     
pelo Estado) estiverem em conflito, deve ser feito um balanço com base nas particularidades de cada caso. E isso 

não pode ser feito pela Administração Pública de forma unilateral.” CANÁRIO, Pedro.“Só Judiciário pode 

autorizar envio de informações bancarias ao Fisco”. Publicado pelo site do Conjur, em 8.11.2014.  
39

MARTINS, Ives Gandra da Silva. “Sigilo Bancário”. São Paulo.28 de abril de 2000. 
40

MARTINS, Ives Gandra da Silva. “Sigilo Bancário”. São Paulo.28 de abril de 2000. 
41

MARTINS, Ives Gandra da Silva. “Sigilo Bancário”. São Paulo.28 de abril de 2000. 
42

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE 

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE CONTRIBUINTES, PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, 

DIRETAMENTE AO FISCO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 

105/2001). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001 PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA 

JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” Disponível 

em:<<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+60

1314%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EPRCR%2E+ADJ2+601314%2EPRCR%2E%29&base=baseReperc

ussao&url=http://tinyurl.com/a97p879>>. Acesso em, 17 de fevereiro de 2015, às 20:30.  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+601314%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EPRCR%2E+ADJ2+601314%2EPRCR%2E%29&base=baseRepercussao&url=http://tinyurl.com/a97p879
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+601314%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EPRCR%2E+ADJ2+601314%2EPRCR%2E%29&base=baseRepercussao&url=http://tinyurl.com/a97p879
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+601314%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EPRCR%2E+ADJ2+601314%2EPRCR%2E%29&base=baseRepercussao&url=http://tinyurl.com/a97p879
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 Porém no julgamento ocorrido em 15.12.2010,
43

 o Supremo Tribunal Federal, pela 

maioria dos seus Ministros, declarou que a Receita Federal do Brasil não pode, sem prévia 

autorização judicial, acessar as informações bancárias dos contribuintes. Entretanto, o caso 

possui uma interessante peculiaridade.  

 Um mês antes ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 389.808/PR, no qual foi 

proferido o referido acórdão, o aludido Tribunal deixou de referendar o pedido de Medida 

Cautelar
44

 formulado pela parte. Assim foi proferido o voto da Ministra Ellen Gracie, sendo 

contrária ao posicionamento do Ministro Relator Marco Aurélio: 

“Tratando-se do acesso do Fisco às movimentações bancárias de 

contribuinte, não há que se falar em vedação da exposição da vida privada ao 

domínio público, pois isso não ocorre. Os dados ou informações passam da 

instituição financeira ao Fisco, mantendo-se o sigilo que os preserva do 

conhecimento público.”
45

  

 

 Portanto, a citada mudança repentina, dentro de um mês, no posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, (além do não julgamento do Recurso 

Extraordinário 601.314, no qual foi reconhecida a Repercussão Geral do tema, e a não 

                                                           
43

RE 389.808/PR-“SIGILO DE DADOS – AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII do artigo 5º da 

Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados 

e às comunicações, ficando a exceção – a quebra do sigilo – submetida ao crivo de órgão equidistante – o 

Judiciário – e, mesmo assim, para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal. SIGILO DE 

DADOS BANCÁRIOS – RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta da República norma legal atribuindo à 

Receita Federal – parte na relação jurídico-tributária – o afastamento do sigilo de dados relativos ao 

contribuinte.” DJe-086 DIVULG 09-05-2011 PUBLIC 10-05-2011. Disponível em: << 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+389808

%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+389808%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos

&url=http://tinyurl.com/b6l57m3>>. Acesso em: 17.02.2015, às 20:30. 
44

AC 33 MC/PR-“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA (PODER GERAL 

DE CAUTELA). REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. REFERENDO DE DECISÃO 

MONOCRÁTICA (ART. 21, V DO RISTF). CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DADOS BANCÁRIOS 

PROTEGIDOS POR SIGILO. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS DA ENTIDADE 

BANCÁRIA AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO 

JUDICIAL. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. LEI 10.174/2001. DECRETO 3.724/2001. A concessão de 

tutela de urgência ao recurso extraordinário pressupõe a verossimilhança da alegação e o risco do transcurso do 

tempo normalmente necessário ao processamento do recurso e ao julgamento dos pedidos. Isoladamente 

considerado, o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema é insuficiente para justificar a 

concessão de tutela de urgência a todo e qualquer caso. Ausência do risco da demora, devido ao considerável 

prazo transcorrido entre a sentença que denegou a ordem e o ajuizamento da ação cautelar, sem a indicação da 

existência de qualquer efeito lesivo concreto decorrente do ato tido por coator” (21.09.2001 – 30.06.2003). 

Medida liminar não referendada. Decisão por maioria. DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-2011. 

Disponível em: << 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28AC%24%2ESCLA%2E+E+33%2E

NUME%2E%29+OU+%28AC%2EACMS%2E+ADJ2+33%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http:

//tinyurl.com/ajgmahd>>. Acesso em: 17 de fevereiro de 2015, às 21:00.  
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NIGRI, Tânia. “Dez anos da Lei Complementar 105/2001- Há o que comemorar?”. Publicado pelo Site 

Migalhas. 18.01.2015. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI134115,11049-

Dez+anos+da+Lei+Complementar+1052001+Ha+o+que+comemorar> >. Acesso em 18 de fevereiro de 2015, às 

17:00.  
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inclusão na pauta de julgamento das três Ações Diretas de Inconstitucionalidade à Lei 

Complementar 105 de 2001, que serão estudadas no quarto capítulo do presente trabalho) faz 

com que exista uma insegurança jurídica para os contribuintes. Isso porque, enquanto não 

houver uma posição consagrada, a Lei Complementar continuará em vigor e a Receita Federal 

continuará autorizada a quebrar sigilo bancário sem antes passar pelo crivo do Poder 

Judiciário.   

 Além de todas as justificativas aqui apresentadas, ainda resta o argumento de que, 

conforme redação do §2º do art. 198 introduzida pela Lei Complementar nº 104 de 2001, “não 

é vedada a divulgação de informações relativas as representações fiscais para fins penais”, o 

que equivale dizer que a Fazenda está autorizada a enviar tais informações adquiridas por 

meio da quebra direta do sigilo bancário ao Ministério Público da União, quando considerar 

ser tais dados possíveis provas de crimes.  

 Sendo assim, ao autorizar a Receita Federal do Brasil a quebrar o sigilo bancário sem 

prévia autorização judicial, existe uma autorização indireta a fazer com que o Ministério 

Público Federal obtenha tais informações bancárias dos contribuintes. No entanto, o parquet 

não é autorizado expressamente pela Constituição nem pela jurisprudência majoritária, a obter 

diretamente tais dados, sem prévia autorização do Poder Judiciário.  

 

 2.2- Ministério Público da União 

 

 Desde a edição da LC 105 de 2001 vem se discutindo a questão da quebra do sigilo 

bancário sem previa autorização judicial. Até que haja um exame definitivo pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, quanto à constitucionalidade ou não da lei aqui impugnada, esta 

goza da presunção de constitucionalidade. Entretanto, somente encontra-se autorizado o 

agente fiscal para requerer informações bancárias sem previa requisição ao Poder judiciário. 

Nada se encontra expressamente estabelecido sobre o poder do Ministério Público da União 

para a mencionada providência.   

 Uma corrente minoritária entende que, diante dos princípios e funções institucionais 

do Ministério Público, os membros da Instituição não poderiam ter o acesso vedado às 

informações bancárias, em nome do direito ao sigilo bancário.  
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Os argumentos baseiam-se no princípio da independência funcional e na competência 

exclusiva do “parquet” de ser o titular da ação penal pública, previstos, respectivamente, nos 

arts. 127, parágrafo 1º
46

 e 129, inciso I e VI
47

 da CRFB/88. Além, é claro, das atribuições 

funcionais estatuídas na Lei Complementar nº 75 de 1993, que dispõe sobre a organização, as 

atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, destacando-se o art. 8º, §1º e 2º, 

“verbis”:  

“O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável 

pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar (...).”
48

 

“Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer 

pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter da 

informação, do registro, do dado ou do documento, que lhe seja fornecido.”
49

 

(grifou-se) 

 

 Mas, será que o Ministério Público da União detém autorização, mesmo que indireta, 

para violar o sigilo bancário sem previa autorização judicial? Em outras palavras, estaria o 

Parquet autorizado igualmente como o Fisco?  

 O entendimento do jurista Othon Saraiva reflete o pensamento de uma parte da 

doutrina. Assim expõe o autor:  

“(...) Consoante tal jurisprudência, numa interpretação conforme à 

Constituição, os preceitos do artigo 129, caput, incisos VI e VII da Carta 

Política, de 1988, não autorizam a transferência direta ao Ministério Público 

de dados protegidos pelo sigilo bancário ou fiscal. Sendo assim, ou seja, 

                                                           
46

Art. 127. “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. §1º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a 

independência funcional.” Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 18 de fevereiro de 

2015, às 18:00.  
47

Art. 129. “São funções institucionais do Ministério Público: I- promover, privativamente, a ação penal pública, 

na forma da lei; (…) VI- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, 

requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva.” Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 18 de 

fevereiro de 2015, às 18:00.  
48

Disponível em: << http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm>>. Acesso em: 24 de fevereiro 

de 2015, às 19:00. 
49

“Em relação às informações e dados bancários e fiscais, a Lei Complementar nº 75/1993, no §2º do art. 8º, não 

contém disposição expressa que obriga o Ministério Público a obter tais elementos via juízo, aspecto que implica 

três interpretações possíveis: 1
a. 

que o Ministério Público pode requisitar tais elementos diretamente de 

“autoridades”, e somente a estas, sem o ser via juízo; 2
a
 . que o Ministério Público pode requisitar tais elementos, 

de autoridades ou entidades privadas, somente via juízo, tendo em vista que a CF/88 outorgou expressamente 

tais poderes à Administração Tributária, faltante a mesma autorização expressa em relação ao Ministério 

Público; 3
a
. que a CF/88 outorgou competência tanto à Administração Tributária (para poder cumprir a 

finalidade que lhe é própria), para obter ou requisitar tais elementos diretamente da fonte produtora.” 

CASSONE, Vittorio. “Sigilos Bancário e Fiscal como corolário do Direito à Privacidades em Confronto com os 

Interesses do Fisco e do Parquet” In Sigilos Bancário e Fiscal- Homenagem ao Jurista José Carlos Moreira 

Alves, Belo Horizonte: Editora Fórum., 2011, p. 247. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm
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inexistindo ressalva expressa da Constituição em relação ao MP, e tendo em 

vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera que os sigilos 

bancário e fiscal são nuances do direito constitucional à privacidade e à 

inviolabilidade da comunicação de dados, lei infraconstitucional alguma, 

nem sequer lei complementar, poderia restringir ou limitar um direito 

individual fundamental. Assim, nos demais casos, não ressalvados acima, 

quer a solicitação seja feita pelo Ministério Público da União, quer pelo 

Ministério Público dos Estados, ou do Ministério Público junto às Cortes de 

Contas, o atendimento, pela Administração, somente, pode suceder mediante 

prévia autorização judicial. Entendimento contrário poderia favorecer, na 

visão atual da jurisprudência dos Tribunais Superiores pátrios, a 

geração de provas ilícitas (CF/ 1988, art. 5º, LVI).”
50

 (grifou-se)  

 

 Não há dúvidas de que o membro do Ministério Público, assim como o Fisco, possui 

responsabilidade civil e criminal caso faça uso indevido das informações, que foram obtidas 

por meio da sua função. Entretanto, tal responsabilidade, assim como as atribuições e 

princípios institucionais não fazem com que o parquet esteja autorizado a quebrar sigilo 

bancário sem previa autorização de um magistrado.  

 A Jurisprudência já se dividiu bastante, quanto ao assunto. Vale lembrar um “leading 

case” da corte máxima, o MS nº. 21.729 de 1995, anterior à LC 105 de 2001, no qual foi 

decidido que “em se tratando de recursos de natureza pública, não há que se falar em 

resistência ao fornecimento de informações bancárias ao Órgão Ministerial.”
51

 Contudo, 

alguns precedentes tendem a mostrar um posicionamento estritamente contrário a quebra de 

sigilo bancário pelo Ministério Público.  

Nessa linha, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu no HC 160.646 

de São Paulo, que o “Ministério Público, no uso de suas prerrogativas institucionais, não está 

autorizado a requisitar documentos fiscais e bancários sigilosos diretamente ao Fisco e às 

instituições financeiras, sob pena de violar os direitos e garantias constitucionais de 

intimidade da vida privada dos cidadãos. Somente quando precedida da devida autorização 

judicial, tal medida é válida.”
52

 

                                                           
50

SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. Sigilo Fiscal: transferência ao Ministério Público: análise da 

correspondente jurisprudência do STF e do STJ. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, ano 7, n. 

39, p. 46-47, maio/jun. 2009.  
51

PADILHA, Karla. “Corrupção, Dineheiro Público e Sigilo Bancário.” 2a Edição. Editora: Nuria Fabris. Porto 

Alegre. 2010. Pag. 82 e 83. 
52

HC 160.646/SP- “HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL REALIZADA DIRETAMENTE 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE 

RENDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA. DESENTRANHAMENTO DOS 

AUTOS. CONCESSÃO DA ORDEM.1. Considerando o artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e o 

artigo 8º, incisos II, IV e § 2º, da Lei Complementar 75/1993, há quem sustente ser possível ao Ministério 

Público requerer, diretamente, sem prévia autorização judicial, a quebra de sigilo bancário ou fiscal. 
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 Ora, admitir que o parquet, parte diretamente interessada na obtenção dos dados 

bancários de contribuintes, tendo em vista ser ele o titular da ação penal pública, possa 

requerer tais informações diretamente às instituições financeiras sem prévia análise da 

necessidade desse pedido pelo Poder Judiciário, configuraria um ato abusivo do Poder 

público, completamente contrário aos princípios do Estado democrático de direito.  

 Caso o membro do Ministério Público requeira tais informações sem previa 

autorização do Poder Judiciário, existe uma probabilidade muito alta de tais provas serem 

consideradas ilícitas e, portanto, todas as demais provas obtidas a partir dessas, conforme a 

teoria da árvore envenenada, serão também consideradas ilícitas.  

 É importante ressaltar que a Receita Federal, até o momento autorizada pela LC 105 

de 2001, tem a obrigação de repassar tais informações ao Órgão Ministerial para fins de 

representação penal por crimes contra a ordem tributária. Portanto, havendo indícios de 

sonegação fiscal, tais dados evidenciadores do ilícito chegarão, necessariamente, ao 

conhecimento do Ministério Público da União.  

 

  

                                                                                                                                                                                     
2.No entanto, numa interpretação consentânea com o Estado Democrático de Direito, esta concepção não se 

mostra a mais acertada, uma vez que o Ministério Público é parte no processo penal, e embora seja 

entidade vocacionada à defesa da ordem jurídica, representando a sociedade como um todo, não atua de forma 

totalmente imparcial, ou seja, não possui a necessária isenção para decidir sobre a imprescindibilidade ou não da 

medida que excepciona os sigilos fiscal e bancário. 3. A mesma Lei Complementar 75/1993 - apontada por 

alguns como a fonte da legitimação para a requisição direta pelo Ministério Público de informações contidas na 

esfera de privacidade dos cidadãos - dispõe, na alínea "a" do inciso XVIII do artigo 6º, competir ao órgão 

ministerial representar pela quebra do sigilo de dados. 4. O sigilo fiscal se insere no direito à privacidade 

protegido constitucionalmente nos incisos X e XII do artigo 5º da Carta Federal, cuja quebra configura restrição 

a uma liberdade pública, razão pela qual, para que se mostre legítima, se exige a demonstração ao Poder 

Judiciário da existência de fundados e excepcionais motivos que justifiquem a sua adoção. 5. É evidente a 

ilicitude da requisição feita diretamente pelo órgão ministerial à Secretaria de Receita Federal, por meio da qual 

foram encaminhadas cópias das declarações de rendimentos do paciente e dos demais investigados no feito. 6. 

Conquanto sejam nulas as declarações de imposto de renda anexadas à medida cautelar de sequestro, não foi 

juntada ao presente mandamus a íntegra do mencionado procedimento, tampouco o inteiro teor da ação penal na 

qual a citada documentação teria sido utilizada, de modo que este Sodalício não pode verificar quais "provas e 

atos judiciais" estariam por ela contaminados, exame que deverá ser realizado pelo Juízo Federal responsável 

pelo feito. 7. Ordem concedida para determinar o desentranhamento das provas decorrentes da quebra do sigilo 

fiscal realizada pelo Ministério Público sem autorização judicial, cabendo ao magistrado de origem verificar 

quais outros elementos de convicção e decisões proferidas na ação penal em tela e na medida cautelar de 

sequestro estão contaminados pela ilicitude ora reconhecida.”(STJ, HC 160.646/SP, T5 - Quinta Turma, Rel. 

Min. Jorge Mussi, j. 01/09/2011, p. 19/09/2011). Disponível em: << http://jus.com.br/artigos/24078/quebra-de-

sigilo-bancario-pela-receita-federal-tribunal-de-contas-da-uniao-e-ministerio-publico-possibilidade-ou-

impossibilidade#ixzz3ToCmGDdM>>. Acesso em: 08 de março de 2015, às 12:30.  

 

http://jus.com.br/artigos/24078/quebra-de-sigilo-bancario-pela-receita-federal-tribunal-de-contas-da-uniao-e-ministerio-publico-possibilidade-ou-impossibilidade#ixzz3ToCmGDdM
http://jus.com.br/artigos/24078/quebra-de-sigilo-bancario-pela-receita-federal-tribunal-de-contas-da-uniao-e-ministerio-publico-possibilidade-ou-impossibilidade#ixzz3ToCmGDdM
http://jus.com.br/artigos/24078/quebra-de-sigilo-bancario-pela-receita-federal-tribunal-de-contas-da-uniao-e-ministerio-publico-possibilidade-ou-impossibilidade#ixzz3ToCmGDdM
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3- O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A LEI COMPLEMENTAR Nº 105 DE 2001 

 

 Dando continuidade ao trabalho, torna-se imprescindível analisar a repercussão dessa 

matéria dentro do Supremo Tribunal Federal. Desde a edição das Leis Complementares nº 

105 e 104, ambas de 2001, foram propostas pelo menos cinco ações diretas de 

inconstitucionalidade- ADIn’s nº 2386, 2397, 2390, 2406 e 2389.  

 As ações diretas de inconstitucionalidade 2406 e 2389, conforme decisão do Relator 

originário, Ministro Sepúlveda Pertence, de outubro de 2001, foram apensadas. Assim, o 

autor da primeira passou a atuar como litisconsorte ativo da segunda.
53

 Contudo, em março de 

2008, o Ministro Menezes Direito, do Supremo Tribunal Federal, julgou prejudicadas, por 

perda do objeto,
54

 as duas ações, nos seguintes termos: 

“(...) É manifesta, portanto, a prejudicialidade da ação direta, como anota, 

aliás, a jurisprudência dominante deste Tribunal em casos semelhantes (...) 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno, 

julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade.”
55

 

 

 Sendo assim, restam ainda pendentes de julgamento pela Suprema Corte do Brasil as 

ações diretas de inconstitucionalidade 2390, 2397 e 2386, que, também por decisão do 

Ministro Relator, à época, Sepúlveda Pertence, foram apensadas. E portanto, os requerentes 

das ações 2397 e 2386 passaram a atuar como litisconsortes ativos no processo ADI 2390.
56

 

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2390 foi proposta pelo Partido Social 

Liberal-PSL-, o qual requereu a declaração de inconstitucionalidade dos seguintes 

dispositivos: parágrafo 4º do art. 1º, art. 5º e seus incisos e parágrafos e art. 6º e seu parágrafo 

único da Lei Complementar nº 105/2001 e por consequência de arrastamento, também, o 

Decreto nº 3.724 de 2001, uma vez que visa regulamentar o art. 6º da referida LC, ora 

impugnado.  

                                                           
53

Conforme a decisão proferida na ADIn 2397; Publicada no DJ do dia: 02/10/2001. Disponível em: <<  
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+2397%

2ENUME%2E%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ayhc5zc>>. 

Acesso em: 26 de abril de 2015, às 14:00.  
54“Verifico que, em 31/12/2007, exauriu-se a vigência da CPMF, assim como da Lei nº 9.311/1996, cujo art. 11, §3º 

constituía o objeto desta ação. É o que sobressai claramente do art. 90, §1º, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003, que tem a seguinte redação: “Art. 90. O prazo 

previsto no caput do art. 84 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica prorrogado até 31 de dezembro de 

2007”§ 1º Fica prorrogada, até a data referida no caput deste artigo, a vigência da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, 

e suas alterações.” (ADI 2.406. DJE nº 40 de 06/03/2008, rel. o em. Ministro Menezes Direito.) 
55

Disponível em: << http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1896784>>. 

Acesso em: 26 de abril de 2015, às 18:00.  
56

idem nota de rodapé nº 78.  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+2397%2ENUME%2E%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ayhc5zc
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+2397%2ENUME%2E%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ayhc5zc
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9311.htm
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1896784
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 Conforme argumentado pelo autor, esses dispositivos violam o artigo 5º, incisos X, 

XII e LIV da Constituição Federal, pelos mesmos fundamentos apresentados no primeiro e 

segundo capítulos do presente trabalho.  

De acordo com o PSL “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vem se 

consolidando, após a Constituição de 1988, que não cabe ao PODER EXECUTIVO, inclusive 

em relação ao Ministério Público, autorizar diretamente a quebra de sigilo bancário ou fiscal 

de qualquer cidadão, sem a interferência da autoridade judiciaria.”
57

 Vide os acórdãos 

paradigmas citados na petição inicial: 

“Essa Corte tem admitido a quebra do sigilo bancário quando há interesse 

público relevante, como o da investigação criminal fundada em suspeita 

razoável de infração penal.”
58

  

“(...) Se tem presente que o sigilo bancário é espécie de direito à privacidade, 

que a C.F. consagra, art. 5º, X, somente autorização expressa da Constituição 

legitimaria o Ministério Público a promover, diretamente e sem a 

intervenção da autoridade judiciaria, a quebra de sigilo bancário de qualquer 

pessoa.”
59

  

 

 Assim sendo, o presente caso, configura um “postulado da reserva de jurisdição” e que 

“somente autorização expressa contida na Constituição da República legitimaria o Poder 

Executivo a determinar diretamente e sem autorização judicial, a quebra de sigilo bancário”, 

isso porque, trata-se “de um direito que tem inequivocamente hierarquia constitucional, cuja 

ruptura não pode ser realizada por quem não tem essa competência.”
60

 

 A segunda ADIn, que recebeu o nº 2386, foi proposta pela Confederação Nacional do 

Comércio, em face dos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105. A autora sustenta, que os 

dispositivos citados violam frontalmente os incisos X, XXXV,
61

 art. 5º da Constituição 
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Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1896787>>. 

Acesso em: 26 de abril de 2015, às 18:00. 
58

RMS 23.000/RJ (D.J. de 27/11/98), rel. o em. Ministro Ilmar Galvão. 
59

RE nº 215.301-0- CE (D.J. 28/05/99), rel. o em. Ministro Carlos Velloso. 
60

Trechos retirados da Petição Inicial da ADIn nº 2390/DF- Disponível em:<< 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobj

etoincidente=1896787 >>. Acesso em:26 de abril de 2015, às 18:00.  
61

“Apesar do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, reafirmado por diversas vezes, da jurisprudência dos 

Tribunais inferiores, e de toda a doutrina constitucional no sentindo de que o sigilo bancário é espécie de direito 

à privacidade resguardado no inciso X, do artigo 5º da Constituição Federal, e somente em casos extremamente 

excepcionais, pode ser suprimido, os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001, estabeleceram uma forma 

automática e contínua de monitoramento, não só da movimentação bancaria propriamente dita, mas de toda a 

vida financeira de qualquer indivíduo, seja ela suspeito da prática de atos atentatórios ao interesse público ou 

não, deixando, ainda, ao exclusivo arbítrio da Administração, a fixação de todos os critérios para ter acesso às 

informações, o que transforma o levantamento de uma garantia constitucional, protegida como cláusula pétrea, 

em mero ato administrativo, auto-executável, cujo controle judicial da legalidade somente poderá ser feito a 

posteriori. Assim, a Lei Complementar nº 105/2001, também exclui a possibilidade do Poder Judiciário evitar a 
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Federal e o princípio da razoabilidade.
62

 Por sua vez, a ADIn 2397 foi ajuizada pela 

Confederação Nacional da Indústria e tem por objeto o artigo 1º da Lei Complementar nº 104, 

o parágrafo 3º do art. 3º e os arts. 5º e 6º da LC 105 e o Decreto nº 3.724 de 2001. Argumenta-

se que tais regras configuram gravíssimas violações às cláusulas pétreas, precisamente, o art. 

5º, caput e incisos X, XII, XXXV, LIV e LV e ainda o parágrafo 1º do art. 145 da CF.
63

  

 O Supremo Tribunal ainda não iniciou o julgamento dessas ações diretas de 

inconstitucionalidade, de modo que, as Leis Complementares nº 104 e 105 de 2001 ainda se 

encontram vigentes e produzindo efeitos no mundo jurídico.  

 Ocorre que a demora de mais de 14 (quatorze) anos no julgamento das referidas ações 

acaba por gerar um cenário de insegurança jurídica e, consequentemente um número cada vez 

maior de novas ações questionando a autorização dada à Receita Federal do Brasil, pela LC nº 

105 de 2001.  

 Dessa forma, o RE nº 389.808 distribuído em junho de 2003, foi interposto em face da 

decisão do TRF da 4
a
 Região que negara acolhimento ao pedido formulado em apelação, ante 

os fundamentos de que o acesso da autoridade fiscal aos dados bancários não afronta os 

direitos individuais constitucionais, tais como a vida privada e a intimidade.  

                                                                                                                                                                                     
lesão ou ameaça a um direito constitucionalmente tutelado, o que viola frontalmente o inciso XXXV do artigo 

5º, da Constituição da República.” In ADIN 2386, folhas 8 e 9. Disponível em: << 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1896537>>. Acesso em: 26 de maio 

de 2015, às 15:00.  
62

“Além da manifesta incompatibilidade com os dispositivos constitucionais, a Lei Complementar nº 105/2001, 

também viola o princípio da razoabilidade que deve nortear a autuação do legislador ordinário quando este 

versar sobre restrições à direitos fundamentais e cuja importância já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal 

Federal, conforme a manifestação do Excelentíssimo Ministro Carlos Velloso, no julgamento unânime pela 

Segunda Turma, do Recurso Extraordinário nº 219.780/PE, em 13/04/1999, do seguinte teor: “Se é certo que o 

sigilo bancário que é espécie de direito à privacidade, que a Constituição protege no art. 5º, X, não é um direito 

absoluto, que deve ceder diante do interesse público, do interesse social e do interesse da Justiça, certo é, 

também, que ele há de ceder na forma e com observância de procedimento estabelecido em lei e com respeito ao 

princípio da razoabilidade.” In ADIN 2386, folha 15. Disponível em: << 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1896537>>. Acesso em 26 de maio 

de 2015, às 15:00.  
63

“Estes resumidos fundamentos destinam-se a comprovar a induvidosa incompatibilidade do conteúdo do §3º do 

artigo 3º, do artigo 5º, caput §1º e incisos, §2º e §4º e artigo 6º, todos da Lei Complementar nº105/01 e do inciso 

II do §1º e §2º acrescentados ao art. 198 do CTN pela Lei Complementar nº 104/01, com as garantias 

constitucionais da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, do sigilo de dados, do livre acesso ao 

Judiciário, da igualdade de tratamento às partes em juízo, do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa, todos relacionados no Título dedicado aos direitos e garantias individuais assegurados nos incisos X, XII, 

XXXV, LIV, LV do artigo 5º da Constituição Federal, como forma de expressão da liberdade evocada no caput 

do mesmo art. 5º, sedimentos no texto constitucional como cláusulas pétreas, a teor do disposto no inciso IV do 

artigo 60 da Carta, a eles se reportando, expressamente, o §1º do art. 145, bem como com o princípio da 

razoabilidade.” In ADIN 2397, folhas 34 e 35. Disponível em: << 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1899968>>. Acesso em 26 de maio 

de 2015, às 15:00.  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1896537
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1896537
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1899968
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 A Requerente argumentou que “a inviolabilidade das garantias individuais 

constitucionalmente asseguradas constitui um dos núcleos básicos em que se desenvolve, em 

nosso País, o regime das liberdades públicas”.
64

 Sustenta que, apesar de tais garantias, até 

mesmo as relativas à intimidade e ao sigilo de dados, não serem absolutas, o afastamento 

destas, em situações excepcionais, não prescinde de autorização judicial. Nesse passo, salienta 

que “não se apresenta possível e legítima a outorga de poder a qualquer órgão estatal da 

República, para que passe a desempenhar atribuição exclusiva do Poder Judiciário, sob pena, 

inclusive, de violação aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição, da 

independência e autonomia dos poderes e da inafastabilidade do controle jurisdicional.”
65

 

 Sobre esse tema o Ministro Celso de Mello expressou-se em seu voto: 

“Com efeito, a própria Constituição da República, em seu art. 145, §1º, ao 

dispor sobre o sistema tributário nacional, prescreve, em caráter impositivo, 

que a administração tributária, quando no exercício de sua competência, 

respeite os direitos individuais das pessoas em geral e dos contribuintes em 

particular. (...) 

Impede reconhecer, desde logo, que não são absolutos- mesmo porque não o 

são- os poderes de que se acham investidos os órgãos e agentes da 

administração tributária, cabendo assinalar, por relevante, senhores 

Ministros, presente o contexto ora em exame, que o Estado, em tema de 

tributação, está sujeito à observância de um complexo de direitos e 

prerrogativas que assistem, constitucionalmente, aos contribuintes e aos 

cidadãos em geral. Na realidade, os poderes do Estado encontram, nos 

direitos e garantias individuais, limites intransponíveis, cujo desrespeito 

pode caracterizar ilícito constitucional. (...) 

O que me parece significativo, no contexto ora em exame, é que a 

administração tributária, embora podendo muito, não pode tudo, eis que lhe 

é somente lícito atuar, “respeitados os direitos individuais e nos termos da 

lei” (CF, art. 145, §1º), consideradas, sob tal perspectiva, e para esse efeito, 

as limitações decorrentes do próprio sistema constitucional, cuja eficácia 

restringe, como natural consequência da supremacia de que se acham 

impregnadas as garantias instituídas pela Lei Fundamental, o alcance do 

poder estatal, especialmente quando exercido em face do contribuinte e dos 

cidadãos da República.”
66

 

 

 Por outro lado, inaugurando a divergência, o Ministro Dias Toffoli assim exarou o seu 

voto:  
                                                           
64

RE nº 389.808, folha: 166. Disponível em: << 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2129315>>. Acesso em 18 de maio 

de 2015, às 20:30. 
65

Texto retirado do relatório do Ministro Relator Marco Aurélio do Acórdão do julgamento, de dezembro de 

2010, do RE 389.808 Disponível em: << 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2129315>>. Acesso em 18 de maio 

de 2015, às 20:30. 
66

Texto retirado do voto do Ministro Celso de Mello no julgamento de, dezembro de 2010, do RE 389.808. 

Disponível em: << http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2129315>>. 

Acesso em 18 de maio de 2015, às 20:30. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2129315
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2129315
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2129315
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“Qual o conjunto maior de patrimônio que temos, todos os cidadãos? Nossos 

bens, os quais nós somos compelidos a declarar ao Estado brasileiro, à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, por obrigação legal; não por ordem 

judicial.”(...)  

Se a Receita Federal tem acesso ao conjunto maior, como ela não pode ter 

acesso ao conjunto menor? E o §1º do artigo 145 muito sabidamente 

ressalvou: “identificar, respeitados os direitos individuais (...). Ora, data 

vênia, a lei respeita; e penaliza a administração pública se o ilícito ocorreu 

por ordem superior, se houve conivência. Lerei, novamente, os dispositivos. 

[A administração poderá] identificar o patrimônio, os rendimentos e as 

atividade econômicas (...). O que estamos a dizer sobre a atividade 

econômica, a movimentação bancária? Que é lícita a identificação, conforme 

o §1º do artigo 145 da Constituição Federal. Por quê? Porque a lei que regra 

o dispositivo... e aqui vou além, vou aos artigos 10 e 11 da Lei 

Complementar nº 105.”
67

 

 

 Dessa forma, acordaram, por maioria, os Ministros do Supremo Tribunal Federal em 

dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do relator. 
68

 Foi aprovada a 

ementa, nos seguintes termos: 

“SIGILO DE DADOS- AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII 

do artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à 

correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados e às 

comunicações, ficando a exceção- a quebra do sigilo- submetida ao crivo de 

órgão equidistante- o judiciário- e, mesmo assim, para efeito de investigação 

criminal ou instrução processual penal. 

SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS-RECEITA FEDERAL. Conflita com a 

Carta da República norma legal atribuindo à Receita Federal- parte na 

relação jurídico-tributária- o afastamento do sigilo de dados relativos ao 

contribuinte.”
69 

 

 Ainda sobre esse tema, o RE 601.314 foi atuado no Supremo Tribunal Federal em 

julho de 2009, contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3
a
 Região que julgara 

constitucional o art. 6º da LC 105 de 2001
70

 e a Lei nº 10.174 de 2001
71

.Da repercussão geral 

suscitada constou: 

                                                           
67

Texto retirado do voto do Ministro Dias Toffoli no julgamento de, dezembro de 2010, do RE 389.808. 

Disponível em: << http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2129315>>. 

Acesso em 18 de maio de 2015, às 20:30. 
68

Texto retirado do acórdão do julgamento de, dezembro de 2010, do RE 389.808. Disponível em: << 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2129315>>. Acesso em 18 de maio 

de 2015, às 20:30. 
69

Texto retirado da ementa do julgamento de, dezembro de 2010, do RE 389.808. Disponível em: << 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2129315>>. Acesso em 18 de maio 

de 2015, às 20:30.  
70

“(…) no tocante ao fornecimento de informações sobre a movimentação bancária de contribuintes, pelas 

instituições financeiras, diretamente ao Fisco por meio de procedimento administrativo, sem a prévia autorização 

judicial.” Texto retirado da Decisão que reconheceu a Repercussão Geral em RE 601.314/SP. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2129315
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2129315
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2129315
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 “(...) a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar 105/2001, ao 

fundamento de que fornecer informações sobre a movimentação financeira 

diretamente ao Fisco, sem autorização judicial, configuraria quebra de sigilo 

bancário do contribuinte de maneira inconstitucional, por ofensa aos 

princípios que asseguram ser invioláveis a intimidade e o sigilo de dados, 

consoante dispõe o art. 5º, X e XII, da CF. 

Aduziu-se, ainda, a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei 

10.174/2001, que alterou o art. 11, §3º, da Lei 9.311/96 e possibilitou que as 

informações obtidas, referentes à CPMF, também pudessem ser utilizadas 

para apurar eventuais créditos relativos a outros tributos, no tocante a 

exercícios anteriores a sua vigência.”
72

 

 

 Apesar de ainda pendente de julgamento quanto ao mérito, o Supremo Tribunal 

Federal já proclamou a existência de repercussão geral. Extrai-se do voto do Ministro Ricardo 

Lewandowski: 

“Com efeito, o tema apresenta relevância do ponto de vista jurídico, uma vez 

que a definição sobre a constitucionalidade do envio de informações sobre 

movimentações financeiras diretamente ao Fisco, sem autorização judicial, 

bem como a definição sobre possibilidade de aplicação de normas nesse 

sentindo à fiscalização de tributos referentes a exercícios anteriores à sua 

vigência, norteará o julgamento de inúmeros processos similares, que 

tramitam neste e nos demais tribunais brasileiros.  

(...) 

Ademais, com base nos motivos já expostos, verifico que a questão 

constitucional trazida aos autos- a constitucionalidade e a aplicação no 

tempo de normas que permitam a quebra do sigilo fiscal pelo Poder 

executivo (autoridade administrativa) independente de autorização judicial- 

ultrapassa o interesse subjetivo das partes que atuam neste feito, 

recomendando seja analisado por esta corte.  

Isso posto, manifesto-me pela existência de repercussão geral neste recurso 

extraordinário, nos termos do art. 543-A, §1º do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, §1º do RISTF.”
73

 

 

 Interessante notar que o julgamento do RE 389.808 não tem o condão de produzir 

efeitos para além das partes requerentes e requeridas no presente recurso. Contudo como o RE 

                                                                                                                                                                                     
<<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2689108>>. Acesso em: 20 de 

maio de 2015, às 17:00. 
71

“O acórdão recorrido também entendeu que a Lei 10.174/2001 é constitucional e que é possível aplicá-la para 

instaurar procedimento administrativo para verificação de existência de eventuais créditos tributários, mesmo 

que em relação a exercícios anteriores a vigência da referida lei.” Texto retirado da Decisão que reconheceu a 

Repercussão Geral em RE 601.314/SP. Disponível em: 

<<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2689108>>. Acesso em: 20 de 

maio de 2015, às 17:00. 
72

Texto retirado da Decisão que reconheceu a Repercussão Geral em RE 601.314/SP. Disponível em: 

<<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2689108>>. Acesso em: 20 de 

maio de 2015, às 17:00. 
73

Texto retirado da Decisão do Ministro Ricardo Lewandowski que reconheceu a Repercussão Geral em RE 

601.314/SP. Disponível em: 

<<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2689108>>. Acesso em: 20 de 

maio de 2015, às 17:00.  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2689108
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2689108
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2689108
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2689108
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com repercussão geral reconhecida ainda não foi julgado, assim como ainda encontram-se 

pendentes de julgamento pelo C. Plenário do STF as ações diretas de inconstitucionalidade 

sobre o tema, tal julgado vem sendo utilizado como precedente para outras decisões, o que fez 

com que levantemos a hipótese de que, talvez, esse seja o posicionamento a ser adotado pela 

Suprema Corte ao julgar as mencionadas Ações Diretas de Inconstitucionalidades, que darão 

fim à atual insegurança.  

 A exemplo, invoca-se decisão monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia no 

RE 387.604/RS:  

 “1. O sigilo bancário, como dimensão dos direitos à privacidade (art. 5º, X, 

CF) e ao sigilo de dados (art. 5º, XII, CF), é direito fundamental sob reserva 

legal, podendo ser quebrado no caso previsto no art. 5º, XII, 'in fine', ou 

quando colidir com outro direito albergado na Carta Maior. Neste último 

caso, a solução do impasse, mediante a formulação de um juízo de 

concordância prática, há de ser estabelecida através da devida ponderação 

dos bens e valores, in concreto, de modo a que se identifique uma 'relação 

específica de prevalência' entre eles. 

2. No caso em tela, é possível verificar-se a colisão entre os direitos à 

intimidade e ao sigilo de dados, de um lado, e o interesse público à 

arrecadação tributária eficiente (ordem tributária hígida), de outro, a ser 

resolvido, como prega a doutrina e a jurisprudência, pelo princípio da 

proporcionalidade. 

3. Com base em posicionamentos do STF, o ponto mais relevante que se 

pode extrair desse debate, é a imprescindibilidade de que o órgão que realize 

o juízo de concordância entre os princípios fundamentais - a fim de aplicá-

los na devida proporção, consoante as peculiaridades do caso concreto, 

dando-lhes eficácia máxima sem suprimir o núcleo essencial de cada um - 

revista-se de imparcialidade, examinando o conflito como mediador neutro, 

estando alheio aos interesses em jogo. Por outro lado, ainda que se aceite a 

possibilidade de requisição extrajudicial de informações e documentos 

sigilosos, o direito à privacidade, deve prevalecer enquanto não houver, em 

jogo, um outro interesse público, de índole constitucional, que não a mera 

arrecadação tributária, o que, segundo se dessume dos autos, não há.”
74

 

 

  

                                                           
74

DJe-049 DIVULG 15/03/2011 PUBLIC 16/03/2011. Disponível em:<< 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+387604

%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/a5ovyy3>>. Acesso em: 17.02.2015, às 

21:12.  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+387604%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/a5ovyy3
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+387604%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/a5ovyy3
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4- O COMBATE À SONEGAÇÃO E O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA FISCAL 

 

 No tópico anterior foi demonstrada a repercussão da matéria sobre as possíveis 

exceções à quebra do sigilo bancário dentro do Supremo Tribunal Federal. Neste capítulo, o 

objetivo é relacionar a possibilidade de quebra de sigilo bancário pelo Ministério Público da 

União e pela Receita Federal Brasileira com a finalidade maior dos agentes públicos em 

conter à sonegação fiscal.  

Em 1965, foi editada a Lei nº 4.729, que definia o crime de sonegação fiscal. 

Conforme redação desse diploma normativo, o referido crime era constituído através das 

seguintes práticas:  

“Art 1º Constitui crime de sonegação fiscal 

I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que 

deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, 

com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de 

tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; 

II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de 

qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a 

intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda 

Pública; 

III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis 

com o propósito de fraudar a Fazenda Pública; 

IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, 

majorando-as, com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à 

Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. 

V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da 

paga, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida do 

imposto sobre a renda como incentivo fiscal. (Incluído pela Lei nº 5.569, de 

1969) 

Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vezes o 

valor do tributo.”
75

 

 

Ocorre que, em 1990, a Lei nº 8.137 passou a prever os crimes contra a ordem 

tributária, econômica e relações de consumo, revogando assim a antiga lei de 1965, uma vez 

que aquela passou a regular inteiramente a matéria prevista pela norma antecedente.
76

 Sendo 

assim, o crime contra a ordem tributária recebeu a seguinte tipificação: 

                                                           
75

Disponível em: << http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4729.htm>>. Acesso em: 08 de 

março de 2015, às 21:00.  
76

“É a lei atual sobre crimes contra a ordem tributária, que revogou a Lei nº 4.729/65, por regular inteiramente a 

matéria, nos termos do §1º do art. 2º da LICC. O único dispositivo da Lei n0 4.729/65 ainda em vigor é seu art. 

5º, que alterou os §§ 1º e 2º do art. 334 do CP, disciplina não atingida pela Lei nº 8.137/90 (Stoco, 1995:318).” 

In JUNIOR, José Paulo Baltazar. “Crimes Federais”. Editora: Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2007. 2
a 

Edição. Págs. 353.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5569.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5569.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4729.htm
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“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir 

tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 

condutas:  

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou 

omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido 

pela lei fiscal; 

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou 

qualquer outro documento relativo à operação tributável; 

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou 

deva saber falso ou inexato; 

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou 

documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 

serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a 

legislação. 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo 

de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou 

menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da 

exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.”
77

 

 

Embora a regra legal de 1990 não dê nome especifico às condutas tipificadas como 

crimes contra a ordem tributária, diferentemente do dispositivo de 1965 que denominava 

práticas semelhantes, a essas como crime de sonegação fiscal, à luz do que ocorre no Código 

Penal, nada impede que o art.1º da Lei nº 8.137 continue a ser intitulado como crime de 

sonegação fiscal.
78

 Isso demonstra, mais uma vez, pela igualdade nas condutas previstas, que 

o que antes recebia o “nome juris”, crime de sonegação fiscal, passou a ser tipificado como 

conduta, que entre outras, caracteriza um crime contra a ordem tributária. 

Desta forma, o bem jurídico ora protegido é a integridade do erário ou até mesmo, 

pode se dizer, em proporção maior, a ordem tributária. Em suma, o que se busca garantir é 

que através da arrecadação fazendária, o Estado consiga somar recursos para suprir algumas 

demandas, principalmente as sociais e de interesse coletivo.  

Portanto, apesar de a finalidade maior ser arrecadar recursos para as despesas do 

Estado e do objeto
79

 do crime ser o tributo em sí, a prática também conhecida como “evasão 

                                                           
77

Disponível em: << http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8137.htm>>. Acesso em: 08 de março de 2015, 

às 21:10.  
78

“À falta de designação legal para o crime previsto pelo art. 1º da Lei nº 8.137/90, nada impede que prossiga 

sendo chamado de crime de sonegação fiscal, designação que a Lei nº 4.729/65, antecessora daquela de número 

8.137/90, reservava para o crime previsto em seu art. 1º.” Em, DECOMAIN, Pedro Roberto. “Crimes Contra a 

Ordem Tributária”. 5a Edição. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010. Pag. 79.  
79

Quanto ao objeto da Sonegação, esse é o tributo, contribuição ou qualquer acessório, sendo que uma vez 

inexistindo qualquer um deles, não há crime. Portanto, “em caso de descumprimento de obrigação tributária 

acessória, como a emissão de nota fiscal ou declaração, mas inexistindo o tributo devido não há que se falar em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8137.htm
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fiscal”
80

 só será constituída no momento em que, tendo conhecimento da ocorrência do fato 

gerador, o sujeito passivo vier a praticar uma conduta paradigma com a finalidade de reduzir 

ou eliminar o pagamento do tributo devido. Como ilustra as palavras do jurista Rubens 

Gomes de Souza: 

“... se o contribuinte agiu antes de ocorrer o fato gerador, a obrigação 

tributária específica não tinha surgido e o direito do fisco ao tributo ainda se 

encontrava em sua fase abstrata, não  concretizada nem individualizada em 

relação a um fato e a um contribuinte determinado: por conseguinte o fisco 

nada poderá objetar se um determinado contribuinte consegue  por meios 

lícitos, evitar a ocorrência do fato gerador , ou fazer com que essa ocorrência 

se dê na forma, na medida ou ao tempo que lhe sejam favoráveis. Ao 

contrário, depois da ocorrência do fato gerador, já tendo, portanto, surgido a 

obrigação tributária específica, qualquer atividade desenvolvida pelo 

contribuinte, ainda que por meios ilícitos, só poderá visar modificação ou a 

ocultação de uma situação jurídica já concretizada a favor do fisco, que 

poderá então legitimamente objetar violação do seu direito adquirido, 

mesmo que a obrigação ainda não esteja individualizada contra o 

contribuinte pelo lançamento, de vez que este é meramente declaratório.”
81

  

 

Ocorre que, apesar da prática, de omitir ou falsificar alguma informação sobre a 

existência de bens, rendimentos e proventos tributários das autoridades fazendárias, constituir 

crime, previsto em legislação infraconstitucional, ainda assim, a estimativa para o primeiro 

semestre desse ano é de R$ 230 bilhões de reais sonegados. Realidade essa que cria uma falsa 

percepção de impunidade aos brasileiros.  

Diante desse fato, a troca internacional de informações em matéria tributária e as 

discussões legislativas nacionais visando a repatriação do dinheiro nacional constituem 

núcleos essenciais para o combate à sonegação fiscal.  

 A cooperação internacional visando garantir a transparência fiscal entre diferentes 

Estados tem se revelado um meio poderoso de coerção as práticas de elisão fiscal e evasão de 

divisas. 
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 Os artigos 198 e 199 do Código Tributário Nacional são bases legais internas ao 

ordenamento jurídico nacional que preveem a troca de informações entre administrações 

tributárias. Assim dispõe as normas: 

 

“Art. 198, §2º. O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da 

Administração Pública, será realizado mediante processo regularmente 

instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, 

mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do 

sigilo.” 

Art. 199. “A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização 

dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, 

em caráter geral ou específico, por lei ou convênio. 

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação 

de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente 

obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, 

atividade ou profissão.”
82

 

 

 O recente Decreto nº 8.303 de 4 de setembro de 2014 alterou o Decreto nº 3.724 de 

janeiro de 2001,
83

 incluindo o inciso XII ao artigo 3º desse, levantando assim a questão da 

troca de informações a um nível internacional. Com isso, ela foi positivada tornando-se uma 

hipótese a ser considerada indispensável pela Receita Federal para quebrar diretamente o 

sigilo de dados bancários dos contribuintes. Assim disciplina o artigo: 

 

“Art. 3º, inciso XII: intercâmbio de informações, com fundamento em 

tratados, acordos ou convênios internacionais, para fins de arrecadação e 

fiscalização de tributos.”
84

 

 

 A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), criada em 

setembro de 1961, aborda a problemática da troca internacional de informações tributárias da 

seguinte forma:
85
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“In today`s globalised economy, mutual assistance in tax matters and in 

particular effective Exchange of information, are essentioal for countries to 

maintain sovereignty over the application and eforcement of their laws and 

to ensure the correct application of tax conventions. While taxpayers can 

operate relatively unconstrained by national borders, tax authorities must 

respect these borders in carrying out their functions. Mutual assistanc 

provisions offer them a legal framework for co-operating across borders 

without violating the sovereignty of other countries or the rights of 

taxpayers.”
86

  

 

 Nessa mesma linha, a Convenção Interamericana contra a Corrupção da OEA dispõe 

em seu artigo XVI, sobre o sigilo bancário, afirmando que, “o mesmo não poderá ser 

invocado como óbice à troca de informações entre os Estados convenentes, respeitados, é 

certo, critérios de reserva em relação aos dados transmitidos e a legislação local da cada 

Estado-parte.”
87

 

No cenário em que para a cooperação internacional a transparência fiscal tem se 

tornado um instrumento poderoso de combate à sonegação fiscal e também, à evasão de 

divisas, vale relembrar que o Estado Brasileiro e os Estados Unidos da América celebraram 

ainda em 2007,
88

 um acordo internacional para troca de informações em matéria tributária, o 

Tax Information Exchange Agreements (TIEA).  

 Apesar do citado acordo prever o intercâmbio de informações tributárias, ele não 

prevê qualquer método para efetivar esse intercâmbio, o que faz com que não represente um 

instrumento hábil para a adoção do FACTA
89

- Foreign Account Tax Compliance.
90
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 Desta forma, em 23 de setembro de 2014, o Ministro da Fazenda, Guido Mantega e a 

Embaixadora dos EUA, Liliana Ayale, representando respectivamente, o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, assinaram o 

intergovernamental agreement (IGA), um acordo que visa regulamentar o intercâmbio 

automático de informações de contribuintes. Assim, o IGA  foi concebido com a finalidade 

de, uma vez aprovado pelo nosso ordenamento jurídico interno, se transformar no mecanismo 

hábil para a implementação da legislação do FACTA.  

 Assim disciplinam os artigos 2 e 3 do referido acordo, quanto à obrigação de obter e 

trocar as informações relativas às contas a serem informadas, o período e modo para a 

ocorrência dessa:  

 

“Artigo 2 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 3º do presente Acordo, cada Parte 

deverá obter as informações especificadas no parágrafo 2º do presente 

artigo no que diz respeito a todas as Contas a serem informadas e trocar 

anualmente estas informações com a outra Parte de maneira automática 

em conformidade com as disposições do artigo I do TIEA.  

2. As informações a serem obtidas e trocada são as seguintes: 

a) No caso do Brasil, no que se refere a cada conta dos EUA a ser 

informada de cada Instituição Financeira Brasileira Informante:  

(1) nome, endereço, número U.S. TIN de cada pessoa física ou 

jurídica especifica dos EUA que seja titular da conta e, no caso 

de entidade que não seja dos EUA a qual, após registro dos 

procedimentos de diligência devida descritos no Anexo I, seja 

identificada como tendo uma ou mais Pessoas Controladoras 

que sejam Pessoa Física ou Jurídica Especifica dos EUA, o 

nome, endereço, número U.S. TIN (se houver) da referida 

entidade e de cada Pessoa Física ou Jurídica dos EUA; 

(2) o número da conta (ou informação funcional equivalente, na 

ausência de número de conta); 

(3) o nome e o número de identificação da Instituição Financeira 

Brasileira Informante; 

(4) o balanço ou valor a conta (incluindo, no caso de Contrato de 

Seguro com Valor Monetário ou Contrato de Anuidade, o valor 

Monetário ou o valor de resgate) no final do ano civil pertinente 

ou em outro período de prestação de informações apropriado, 

ou, caso a conta tenha sido fechada durante o ano, 

imediatamente antes do fechamento;  

(...) 

b) No caso dos Estados Unidos, no que se refere a cada Conta 

Brasileira a ser informada de cada Instituição financeira Informante 

dos EUA: 
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(1) nome, endereço e CPF/ CNPJ brasileiro de toda pessoa que 

seja residente no Brasil e titular da conta; 

(2) o número da conta (ou informação funcional equivalente, na 

ausência de número de conta); 

(3) o nome e o número de identificação da Instituição Financeira 

Informante dos EUA; 

(4) o valor bruto de juros pago na Conta de Depósito; 

(5) o valor bruto de dividendos de fonte dos EUA pagos ou 

creditados na conta; e 

(6) o valor bruto de outra fontes de renda dos EUA pagas ou 

reditadas na conta, desde que sujeito à obrigação de prestação 

de informações constante no capítulo 3 da alínea A ou 

capítulo 61 da alínea F do Código da Receita Federal dos 

EUA.  

Artigo 3 

(...) 

3. No que tange ao parágrafo 2º do artigo 2º do Acordo, as informações a 

serem obtidas e trocadas referem-se ao ano de 2014 e subsequentes, 

exceto: 

a) No caso do Brasil: 

(1) as informações a serem obtidas e trocadas para 2014 são apenas 

as informações descritas nos parágrafos 2(a)(1) até 2(a)(4) do 

artigo 2º do presente Acordo; 

(2) as informações a serem obtida e trocadas para 2015 estão 

descritas nos parágrafo 2 (a)(1) até 2 (a)(7) do artigo 2º do 

Acordo, exceto no que tange às receitas brutas descritas no 

parágrafo 2 (a)(5)(B) do artigo 2º do presente Acordo; e 

(3) as informações a serem obtidas e trocadas para 2016 e anos 

subsequentes estão descritas nos parágrafos 2(a)(1) até 2 (a)(7) 

do artigo 2º do presente Acordo; 

b) No caso dos Estados Unidos, as informações a serem obtidas e 

trocadas para 2014 e anos subsequentes são todas as informações 

identificadas no parágrafo 2 (b) do artigo 2º do presente Acordo.  

(...) 

5.  Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 3º e 4º do presente artigo, as 

informações descritas no artigo 2º do presente Acordo serão trocadas no 

prazo de nove meses após o final do ano civil a que se referem as 

informações prestadas.”
91

 

 

 Com a leitura dos dispositivos normativos acima transcritos é possível concluir que o 

presente texto encontra-se em conformidade com o art. 4º, inciso IX da Constituição de 1988, 

o qual prevê a regra da reciprocidade, ou seja, a cooperação mútua entre os Estados.  

 Importante notar que o acordo ainda está pendente de aprovação pelo Congresso 

Nacional,
92

 em observância ao disposto no artigo 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso 
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VIII, da Constituição de 1988, que uma vez aprovado pela Câmara será encaminhado ao 

Senado Federal para deliberação e por último, à Presidência da República.  

 Entretanto, a possibilidade de aprovação do referido acordo, após extinta toda a 

tramitação pelo Poder Legislativo e Executivo, traz à tona um importante questionamento 

quanto à sua constitucionalidade. 

 Isso porque, ao prever a cooperação mútua entre o Brasil e os Estados Unidos para 

troca de informações bancárias entre os agentes de cada administração tributária, visando a 

transparência fiscal, o meio de realização dessa transferência, conforme positivado nos artigos 

do referido acordo, afrontaria, necessariamente, os direitos constitucionais da vida privada e 

da intimidade. Afinal, para informar a administração tributária solicitante será necessário 

quebrar o sigilo bancário e fiscal dos contribuintes. 

 Sendo assim, a aprovação do acordo confronta diretamente com o debate acerca da 

constitucionalidade da Lei Complementar nº 105 de 2001.  

 Conforme já mencionado nos capítulos anteriores, esse é um tema antigo, porém 

bastante presente e sem definição pela jurisprudência pátria. Apesar de o STF ter afastado a 

autorização da Receita Federal do Brasil para quebrar sigilo de dados bancários sem prévia 

autorização judicial no RE nº 389.808, os julgamentos das ações diretas de 

inconstitucionalidade ainda não ocorreram. E, por isto, pode-se admitir que existe uma 

insegurança jurídica quanto à matéria.  

 Apesar do tema dividir a opinião dos tributaristas, a possibilidade de quebra do sigilo 

bancário pelos agentes tributários para cumprimento do FACTA, como já sustentado neste 

trabalho, afronta direitos constitucionais.  

 Antônio de Moura Borges se expressou da seguinte forma, quanto ao fornecimento de 

informações fiscais com base em acordos internacionais: 

“Considerando, pois, não ser absoluto o sigilo fiscal, espécie de direito à 

privacidade, devendo ceder diante do interesse da justiça, do interesse social, 
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observando o procedimento estabelecido em lei, e atento aos limites ou 

restrições das informações a serem prestadas no âmbito dos acordos sobre 

dupla tributação internacional, que podem versar apenas sobre os impostos 

objeto de tais acordos, e desde que não sejam reveladoras de segredos 

comerciais, industriais ou profissionais, processos comerciais ou industriais, 

ou que não contrariem a ordem pública, conclui-se não ser inconstitucional a 

cláusula da troca de informações constante de tais acordos internacionais. 

[...] Ora, a troca de informações de natureza tributária entre os Estados, a fim 

de combater a evasão tributária internacional, constitui modalidade de 

cooperação de grande valia para o progresso dos Estados vítimas de tal 

fenômeno.”
93

  

 

 Na mesma linha, o Professor Marcos Aurélio Valadão, em trabalho publicado em 

2000, antes da edição da Lei Complementar nº 105, defendia que não havia violação ao sigilo 

fiscal, quando as informações eram repassadas para agentes tributários de outros países 

observando a regra da reciprocidade.  

“Por outro lado, a administração tributária só repassará às autoridades de 

outro país as informações que tiver obtido por vias legais. Assim, no âmbito 

do Estado brasileiro, o risco ou temor de que o sigilo bancário seja quebrado 

em decorrência de cumprimento de um tratado internacional é incabível, vez 

que se o fisco brasileiro teve acesso aos dados bancários de um contribuinte, 

o fez pelas vias legais. [...] Reputa-se que o sigilo fiscal também não é 

quebrado se as informações forem repassadas a Estados estrangeiros, sob 

solicitação justificada e sob regra de reciprocidade (ou seja, também, no 

Estado estrangeiro haverá manutenção do sigilo fiscal, e quando for 

solicitada informação de idêntica natureza ela será fornecida).”
94

 

 

 O advogado Artur Ricardo Ratc, sócio do escritório de advocacia, Ratc & Gueogjian, 

expõe de maneira concisa uma preocupação atual. Defende que “o acordo não pode suprimir o 

direito constitucional à inviolabilidade do sigilo da pessoa, ainda que vise a celeridade na 

troca de informações entre os contribuintes dos dois países.”
95

 

“O sigilo das movimentações financeiras e informações tributárias de acordo 

com a jurisprudência do STF, pacificada no Recurso Extraordinário 389.808, 

é no sentindo de impedimento de a Receita Federal ter acesso às informações 

irrestritas do contribuinte sem que haja autorização judicial.”
96
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 Corroborando com o princípio da transparência tributária e visando, também, a 

repatriação do dinheiro nacional sonegado aos cofre públicos, existe o Projeto de Lei nº 354 

apresentado em agosto de 2009, de autoria do Senador Delcídio do Amaral, que dispõe sobre 

as medidas de estímulo à prática de cidadania fiscal e dá outras providências.  

 O texto inicial do referido projeto de lei prevê a repatriação, com estímulo fiscais, do 

capital nacional não declarado e a extinção da punibilidade de crimes, os quais a presente 

prática possa vir a caracterizar.  

 Assim, os artigos 1º, 2º e 9º dispõe sobre a matéria: 

“Art.1º. As pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil ou no 

exterior, contribuintes do imposto de renda na forma da legislação vigente, 

poderão, observado o disposto no art. 2º e os demais preceitos e condições 

desta Lei, introduzir alterações na declaração de bens e direitos apresentada 

no exercício financeiro de 2009, ano base de 2008, independentemente da 

data de sua aquisição, para fins de: 

I- inclusão de bens e direitos no País não declarados em 

exercícios anteriores; 

II- inclusão de bens e direitos no exterior não declarados em 

exercícios anteriores, assegurando-se ao contribuinte, a seu 

critério, a opção de: 

a)promover a declaração diretamente em seu nome; 

b)efetuar a declaração através de instituição financeira sediada 

no País ou no exterior, na condição de seu agente fiduciário, 

observado o disposto nos §§1º e 2º do art. 6º desta Lei; 

c)internar ou não os recursos mantidos no exterior. 

(...) 

Art.2º. A utilização do benefício previsto no art. 1º implica obrigação de 

pagamento do imposto de renda sobre o valor global dos bens ou direitos 

adicionados, como tributação definitiva, mediante cota única com desconto 

de 5% (cinco por cento) ou em até 10 (dez) parcelas mensais de igual valor, 

de acordo com as seguintes alíquotas: 

I- 5% (cinco por cento) na hipótese de que trata o inciso I do art. 1º; 

II- 10% (dez por cento) na hipótese de que trata o inciso II do art. 1º a 

qual poderá se reduzida para 5% se o contribuinte internar no país, 

parcial ou totalmente, os recursos declarados. 

Parágrafo único. As alíquotas de tributação previstas nos incisos I e 

II deste artigo ficarão reduzidas à metade se o contribuinte aplicar no 

mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor dos bens e direitos 

adicionados em cotas de fundos de investimentos destinados a 

aplicação de recursos em projetos de infraestrutura, habitação, 

agronegócio, inovação e pesquisa cientifica e tecnológica e ainda em 

bônus ou títulos de dívidas de emissão de empresas brasileiras 

ofertados nos mercados externos, observadas as seguintes regras:(...) 

Art. 9º. A declaração de bens e direitos e a opção pela consolidação de 

débitos acompanhada do pagamento do imposto previsto nos arts. 2º, 3º, 4º e 

5º extinguirá a punibilidade: 

I- dos crimes contra a ordem tributária, economica e financeira de que 

trata a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990.; 
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II- dos crimes abaixo especificados previstos no Decreto-Lei nº2.848, 

de 7 de dezembro de 1940- Código Penal: 

a) do crime de descaminho, previsto no caput do art. 334 e seu §1º; 

b) dos crimes de falsidade material de documentos públicos e 

privados previstos nos arts. 297 e 298; 

c) do crime de falsidade ideológica previsto no art. 299; 

d) dos crimes contra a previdência social previsto no inciso III do 

art. 337-A. 

III- dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional de que trata a Lei nº 

7.492, de 16 de junho de 1986.”
97

 

 

 O invocado Projeto de Lei nº 354 permite que o contribuinte possa retificar a 

Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, permitindo a 

regularização dos bens e direitos não declarados no exercício financeiro de 2009, em 

condições mais favoráveis, tendo direito, assim, à anistia, à remissão parcial e à extinção da 

punibilidade.  

 Para melhor ilustrar o previsto na citada regra do Projeto de Lei, o contribuinte pessoa 

física que recolheu o imposto de renda e sonegou rendimento, ao invés de aplicar a alíquota 

de até 27,5%, segundo o regime fiscal ordinário do Brasil, mais juros e multa pela ausência da 

declaração, não irá mais recolher com juros e nem multa e incidirá apenas uma alíquota de 5% 

ou 10%, se o capital não for nacionalizado.  

 Contudo, essa alíquota já reduzida poderá ser diminuída à metade se o contribuinte 

pessoa física aplicar o capital em fundos de investimentos destinados à aplicação de recursos 

em projeto de infraestrutura, habitação, agronegócio, inovação e pesquisa cientifica e 

tecnológica.  

 Portanto, em um primeiro momento, o referido PL pode parecer ser um prêmio ou um 

presente para os sonegadores brasileiros. Entretanto, uma visão maior da norma poderá 

demonstra-la como um instrumento poderoso de combate à sonegação fiscal e ao crime de 

evasão de divisas.  

 É portanto, nessa linha, que o Senador autor do projeto justifica a sua edição: 

“Em minuciosa justificação, o Senador Delcídio Amaral, expõe os 

antecedentes fáticos e jurídicos que deram origem, do lado do contribuinte, a 

verdadeira cultura da sonegação e, do lado da Administração Tributária, a 

uma postura extremamente conservadora, focada exclusivamente na 
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arrecadação. Defende, pois, a construção de um ambiente de cooperação na 

relação fisco-contribuinte, em que preponderem os princípios da justiça 

fiscal. Para tanto, é necessário resolver as questões pretéritas, permitindo a 

regularização fiscal do contribuinte.  

Nesse contexto, aduz que a internação dos bens e valores de contribuintes 

brasileiro localizados fora do brasil e, pois, infensos ao poder fiscalizador da 

Administração Tributária, revela-se como o principal obstáculo à construção 

desse novo ambiente. A seu ver, a solução desse impasse deve implicar a 

submissão desses bens e valores à legislação brasileira, por parte do 

contribuinte, ainda que com redução dos respectivos ônus tributários. Como 

compensação, teremos vultosos recursos sendo utilizados para gerar riqueza 

no País, conclui.”
98

 

 

 O projeto foi protocolado em 19 de agosto de 2009 e enviado às Comissões de 

Relações Exteriores (CRE) e de Assuntos Econômicos (CAE) para parecer. Contudo na data 

de, 24 de agosto de 2009, a Presidência comunicou ao Plenário que o texto do referido projeto 

reproduzia, com poucas alterações, o Projeto de Lei do Senado Federal- PLS nº 443, de 2008 

e que visando manter a uniformidade com o despacho anteriormente aposto, o projeto foi ao 

exame da Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa.
99

 

 O Senador Garibaldi Alves Filho, membro da Comissão de Assuntos Econômicos, 

emitiu parecer em 2010 pela aprovação do Projeto do Lei nº 354, de 2009. Entretanto, propôs 

algumas emendas. 

 Não cabe no presente trabalho debater cada emenda proposta pelo referido Senador. 

Nota-se, apenas, que o objetivo final e as medidas de estimulo à prática da cidadania fiscal 

foram mantidas na sua integra. Contudo, no dia 18 de março de 2015, o projeto de Lei foi 

arquivado.   

 

CONCLUSÃO 

 

 Com o “popular” argumento de fazer “justiça social”, buscando coibir a prática de 

sonegação fiscal, o Poder Legislativo, na figura do Senador Lúcio Alcântra apresentou para 
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votação o Projeto de Lei nº 219, em junho de 1995, que foi aprovado, dando origem à Lei 

Complementar nº 105 de 2001.  

 Inicialmente, este trabalho demonstrou que o direito ao sigilo bancário é espécie do 

direito à privacidade, positivado no inciso X do art. 5º da Constituição Federal. Na linha do 

voto do Ministro Celso de Mello, no julgamento do Agravo Regimental nº 897/DF: “Sabemos 

que a tutela jurídica da intimidade constitui- qualquer que seja a dimensão em que se projete- 

uma das expressões mais significativas em que se pluralizam os direitos da personalidade.(...) 

A relevância do direito ao sigilo bancário- que traduz, na concreção do seu alcance, uma das 

projeções realizadoras do direito à intimidade- impõe, por isso mesmo, cautela e prudência ao 

Poder Judiciário na determinação da ruptura da esfera de privacidade individual, que o 

ordenamento jurídico, em norma de salvaguarda, pretendeu submeter à cláusula tutelar de 

reserva constitucional (CF, art. 5º, X).”
100

  

 Ademais, o sigilo bancário protege o individuo da divulgação indevida de dados
101

 que 

se encontram sob a responsabilidade das instituições financeiras. Sendo assim, como a 

pesquisa também indicou, a autorização expressa dada as autoridades tributárias para 

quebrarem tais informações sem o prévio crivo de um magistrado, configura-se uma violação 

frontal, também, ao inciso XII do art. 5º da CF.  

 Assim sendo, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal reconhece o 

sigilo bancário como uma espécie do direito à privacidade, à intimidade. Esse raciocínio 

quando levado ao extremo poderá chegar a conclusão que o sigilo bancário constitui um 

direito fundamental, uma vez que a doutrina e a jurisprudência consagram o art. 5º como o 

principal dispositivo impositivo dos direitos fundamentais e portanto, por se tratar de um 

direito à personalidade, alcançaria o parágrafo 4º, inciso IV, do art. 60 da Constituição 

Federal, as cláusulas pétreas. Dessa forma, lei nenhuma poderia abolir ou restringir o sigilo 

bancário.  

 Diante das interpretações dadas às leis pertinentes à temática, confrontadas com o 

texto constitucional e a jurisprudência da Supremo Tribunal Federal, apesar de ainda não 
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pacificada, a Lei Complementar nº 105/2001, ao visar coibir o crime de sonegação fiscal e 

considerar tais informações necessárias para graduar os impostos à capacidade contributiva do 

sujeito passivo, esquece-se de que o parágrafo 1º do art. 145 da CF/88 dispõe que o poder de 

fiscalização dos agentes fiscais encontra-se limitado pelo respeito aos direitos individuais.  

 Ademais, quanto ao Ministério Público Federal, além de não haver qualquer lei que o 

autorize expressamente e apesar de o STF ter reconhecido recentemente o poder de 

investigação do MPF, isso não o autoriza a requisitar diretamente tais informações às 

Instituições Financeiras para fins de investigação criminal. No entanto, a Receita Federal do 

Brasil, conforme prevê o parágrafo 2º, art. 198 do CTN, dispõe não ser vedada a divulgação 

de informações relativas a representações fiscais para fins penais. Ou seja, 

“independentemente de pedido, cabe à Administração, encaminhar aos Ministérios Públicos, 

quando comportar, informações relativas às representações fiscais para fins penais.” 

 Caso isso ocorra, estar-se-á favorecendo a geração de provas ilícitas e pela teoria da 

árvore envenenada, todas e quaisquer provas obtidas através das informações bancárias 

fornecidas pelo fisco serão consideradas ilícitas. E consequentemente acabaria por gerar a 

improcedência da ação penal ajuizada.  

 A análise doutrinária, ainda que não unânime, demonstra que apesar dos membros da 

Receita Federal do Brasil ou do Ministério Público da União, possam vir a ser 

responsabilizados civilmente e administrativamente, caso venham a violar sigilo funcional, 

não há meio adequado de quebrar sem previa autorização do Poder Judiciário o sigilo 

bancário dos contribuintes, sem que para isso haja ofensa às garantias constitucionais.  

Diante de todo o exposto, a hipótese testada ao longo do texto demonstra ser 

verdadeira. Isso porque, a autorização expressa dada pela LC 105/01 à Administração 

tributária para quebrar o sigilo bancário, sem prévia autorização judicial, diante de fundados 

indícios de fraudes e sonegações de tributos, representa uma flagrante majoração do 

pensamento estatal quanto à necessidade de arrecadar a qualquer custo, para então, custear 

suas atividades, independentemente de que para isso seja necessário violar direitos 

constitucionais.  

Assim sendo, por se tratar de uma contraposição de regras constitucionais, concluímos 

que somente o Poder Judiciário está autorizado a quebrar o sigilo bancário e ainda assim, 

diante da análise concreta de cada caso, no qual deverá fazer uso do método da ponderação. 
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Nas palavras do mestre Hamilton Dias de Souza no artigo, “Sigilo Bancário e o Direito à 

Liberdade”- publicado pela Revista do IASP de 1999-, “Só o Poder Judiciário é dotado de 

imparcialidade para, através de um juízo de ponderação, decidir, previamente, se é caso de 

invadir esfera reservada privativamente ao indivíduo. (...). De todos o exposto, e tendo em 

vista que, consoante a interpretação dada pelo STF ao art. 5º, incs. X e XII, da CF, é o sigilo 

bancário desdobramento do direito à intimidade e à privacidade, que por sua vez compreende-

se no campo mais amplo do direito à liberdade e à dignidade da pessoa humana, e por ser 

próprio desse direito que não possa ele ser violado sem prévia autorização do Poder 

Judiciário, que com isenção é quem o analisa e estabelece os limites para sua quebra no caso 

concreto (...).”
102

 Nessa linha, o Ministro Celso de Mello afirmou em seu voto no Ag Reg. Nº 

897/DF que  somente o Judiciário pode autorizar a quebra das informações bancárias 

protegidas pelo sigilo bancário, se estiverem presentes “fundadas razoes”.
103

 

É possível concluir que diante das violações constitucionais, a Lei Complementar nº 

105 de 2001 e em consequência os Decretos nº 3.724 de 2001, alterado pelo de nº 8.303 de 

2014, são inconstitucionais. Contudo, é fundamental ressaltar que não se busca defender no 

presente trabalho que em nenhuma hipótese o sigilo bancário pode ser quebrado, pelo 

contrário. Conclui-se que, o sigilo bancário somente pode ser quebrado, após apreciação 

concreta do caso pelo Judiciário, único agente público imparcial à relação jurídica 

caracterizada.  

Nas palavras de Ives Gandra Martins, “o combate à criminalidade sempre se faz, 

através do Poder Judiciário, que é quem podem condenar ou absolver um criminoso. Nada 

mais legítimo que seja aquele que decida a quebra do sigilo, sempre que os indícios sinalizem 

que as atividades financeiras estão sendo utilizadas para viabilizar a criminalidade 

internacional, lavagem de dinheiro, narcotráfico, sonegação, corrupção, etc.”.
104

 

O atual cenário de crise econômica e de credibilidade internacional que o Brasil está 

enfrentando, tem o condão de incentivar o envio do capital para bancos no exterior que 

possam gerar para o brasileiro uma maior segurança e rentabilidade. Contudo, na maioria das 

vezes essa operação de remessa é operacionalizada por doleiros, o que poderá acabar por 

caracterizar a prática ilegal de evasão de divisas. Assim sendo, por arrastamento, visando 
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evitar a alta tributação brasileira, o cidadão opta por sonegar tais rendimentos que se 

encontram no exterior, omitindo assim da Receita Federal Brasileira a titularidade dessas 

contas internacionais.  

No momento em que a Polícia Federal do Brasil trabalha no caso conhecido como 

“swissleaks”, o qual investiga os brasileiros com indícios de movimentações financeiras no 

Banco do HSBC da Suíça, e operações como a lavajato ganham as mídias e rompem 

fronteiras, acaba-se inaugurando na sociedade brasileira um sentimento de combate à 

corrupção, sonegação, lavagem de dinheiro e evasão de divisas e com isso, os acordos 

internacionais tornam-se, cada vez mais, presentes nos debates entre juristas.  

Conclui-se assim que o IGA- “Intergovernamental agreement”- celebrado com os 

Estados Unidos da América, uma vez aprovado pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro e 

adaptado para não violar direito individual, ao prever a troca internacional de informações 

tributárias entre as Receitas Federais brasileira e norte americana, configura um poderoso 

remédio ao combate à sonegação e também a prática cada vez maior de evasão de divisas.  

 Finalmente, é interessante observar que a resposta à hipótese aventada neste trabalho 

não se mostra absoluta, já que o Supremo Tribunal Federal não enfrentou em âmbito de ação 

direta de inconstitucionalidade esta questão. Ademais, até o momento não houve julgamento 

que gere efeitos “erga omnes”, pacificando o então entendimento sobre o tema.  

 O acórdão do RE 389.808 de 2010 representa uma possível indicação do que será o 

posicionamento da Suprema Corte brasileira, quanto à matéria. Ocorre que, sob a ótica 

temporal, de 2010 para 2015, com a mudança de quase metade dos Ministros que 

compuseram o C. Plenário do STF em dezembro de 2010,
 105

 data do julgamento do referido 

paradigma, tal percepção não pode ser absoluta. Assim sendo, essa considerável alteração na 

composição do pleno do Supremo Tribunal Federal pode representar uma modificação no 

entendimento quanto ao tema. O que faz com que o assunto seja antigo, mas ainda 

polêmico.
106
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