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“Virtue is harder to be got than 

knowledge of the world; and, if lost in a young man, 

is seldom recovered” 

 

 

“A virtude é mais difícil de ser 

adquirida do que o conhecimento do mundo; e, se 

perdida em um homem jovem, raramente é 

recuperada” (tradução livre). 

 

 

John Locke, “Some Thoughts 

Concerning    Education”, sec. 64. 
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RESUMO 

MARQUES, KARLA. LIMITES E GARANTIAS DO SIGILO BANCÁRIO EM FACE DA 
GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. 2005. f.(192). Dissertação de Mestrado – Centro de 
Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife.    
 

A presente dissertação tem por escopo analisar o direito ao sigilo bancário sob 

diversos enfoques, situando-o ao longo da história da civilização mundial, demarcando-se, 

assim, sua íntima relação com a evolução do comércio, ainda antes de qualquer 

desenvolvimento de idéias relacionadas aos direitos da intimidade ou privacidade, típicos 

do pensamento liberal. Buscou-se, ainda, enfatizar a problemática da distinção entre o 

público e o privado no desenvolvimento do Estado brasileiro, perpassando-se por aspectos 

que apontam para o fomento à sonegação fiscal em face do reforço ao direito ao sigilo 

bancário e, por fim, analisando-se o fenômeno do neoliberalismo e sua incapacidade de 

imprimir adequados limites a tal direito. Traça-se a evolução doutrinária e legislativa dos 

direitos da intimidade e privacidade, ao lado de uma análise do status do direito ao sigilo 

bancário no sistema jurídico brasileiro. Cuidou-se, também, de estabelecer critérios que 

possam imprimir ao referido direito tratamento hermenêutico mais consentâneo com os 

princípios reitores da Constituição Federal. Desenvolveu-se, outrossim, análise visando a 

identificar meios eficazes de combate à corrupção. Finalmente, o trabalho aponta para um 

novo enfoque a ser emprestado ao princípio da supremacia do interesse público, em que se 

prestigie a proteção do erário, através do reforço à publicidade na esfera pública e do 

resgate da moralidade no serviço público, estabelecendo-se um maior elastério em relação 

às hipóteses de transferência do sigilo bancário. 

 
 
Palavras-chave: direito; sigilo bancário; interesse público. 
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ABSTRACT 

MARQUES, KARLA. LIMITS AND GUARANTEES OF BANKING SECRECY RELATED 
TO THE MANAGEMENT OF PUBLIC MONEY. 2005. p.(192). Master Degree – Centro de 
Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife.    
 

The present dissertation aims to analyze the right to banking secrecy in different 

perspectives, situating it along the history of worldwide civilization, establishing its strong 

relation with the commerce evolution, even before any development of ideas related to the 

right of privacy or intimacy, typical of liberal thoughts. The work also tried to emphasize the 

problematic distinction between the public and the private in the development of the 

Brazilian State, trying to point the reinforcement to the tax evasion due to the strong defense 

of the right to banking secrecy and, at the end, analyzing the neoliberalism phenomenon and 

its uselessness to set adequate limits to that right. It’s presented the legislative and doctrinaire 

evolution of the rights of privacy and intimacy, and, also, an analysis of the status of the right 

to banking secrecy in juridical brazilian system. There were also fixed points to put an 

adequate hermeneutical treatment to this right, according to main Constitution’s principles. It 

was developed an analysis in order to identify efficient means of combating corruption. 

Finally, the work points out to a new version of the principle of the supremacy of the public 

behalf, putting focus on the protection of the public money, emphasizing the publicity in 

public sphere and the rescue of the morality in public service, by the expansion of the 

hypothesis of banking secrecy transfer.  

 

 

Key-words: right; banking secrecy; public behalf. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu. E 

ninguém viu... O gato fugiu. O gato fugiu. O seu 

paradeiro está no estrangeiro. Onde está o dinheiro? 

Eu vou procurar e hei de encontrar e com dinheiro na 

mão eu compro um vagão, eu compro a Nação, eu 

compro até seu coração...  

No Norte não está... no Sul estará...tem gente que sabe 

e não diz... escapamos por um triz. E aí está o ‘ x ’. E 

não se pode ser feliz..”1. 

     José Maria de Abreu, Francisco Mattoso 

e Paulo Barbosa, 1984.   

 

 

 

De acordo com investigação que está sendo levada a cabo pelo Ministério Público 

Federal, no Estado do Pará, empresas “fantasmas”, criadas com o único objetivo de 

“sangrar” o erário, desviaram quase R$ 35 milhões dos cofres da SUDAM- 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia2. Na cidade de Mucuri, extremo sul da 

Bahia, de uma parcela de mais de R$ 52 milhões enviada no ano de 2003 para o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, quantia superior a R$ 20 milhões foi parar na conta 

                                                 
1 ABREU, José Maria de e outros. Onde está o dinheiro. BRBMG8400032. Irmãos Vitale, 1984.  
2 BRASILIENSE, Ronaldo. Disponível em:  <http://www.amazonpress.com.br/para/dedoc/pa30062000.htm>.  
Acesso em: 04 jan 2005.  
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particular do Secretário Municipal de Finanças, Carlos Costa Melgaço, segundo relatório 

elaborado pela Controladoria - Geral da União3.   

Conforme reportagem no jornal “Correio Brasiliense”, edição de 04/12/04, sob o 

título “Termômetro da corrupção”4, quatro altos funcionários do TCU - Tribunal de Contas 

da União e seis empresários são acusados de fraudar licitações em mais de R$ 12 milhões e 

fomentar a cartelização. Segundo a Polícia Federal, a “Operação Sentinela”, através de 

escutas telefônicas, apreensão de arquivos eletrônicos e quebra de sigilo bancário, apurou 

que os referidos funcionários receberam propinas que atingem o montante de R$ 100 mil.   

O jornalista Lauro Jardim, em reportagem de 04/01/05 veiculada no periódico 

“Brasil de Fato”, intitulada “Brasil é uma lavanderia de dinheiro ilegal”, informa que o 

Banco Central, a pedido da CPI que apura desvios no BANESTADO da ordem de U$ 30 

milhões e sonegação de impostos, entregou um disquete contendo mais de 400 mil 

operações de remessas de dinheiro para o exterior, entre 1996 e 2002, num total superior a 

R$ 500 bilhões.  

Todas as operações bancárias contidas no disquete haviam sido previamente 

autorizadas pelo Banco Central, apesar de abranger 698 empresas e pessoas (que remeteram 

R$ 4,3 bilhões para o exterior) sem qualquer registro junto à Receita Federal (CPF ou 

CNPJ) ou ao Banco Central5. Nesse sentido, segundo o jornalista, o Brasil é vítima de 

“ações sistemáticas e de decisões de governos que facilitam, autorizam e compactuam com 

as fraudes”.  

                                                 
3 CASTILHO, Alceu Luis e outro. Reportagem disponível em: http://www.fbb.br/news/noticia.asp?id=18. 
Acesso em 04 jan 2005 
4 Disponível em: <http://www.presidencia.gov/etica/Sinopse/2004/Dezembro/20041207.doc>. Acesso em: 04 
jan 2005. 
5 JARDIM, Lauro. Brasil é uma lavanderia de dinheiro ilegal. Disponível em: 
<http://www.brasildefato.com.br/?page=noticia¬icia= 2003>. Acesso em: 04 jan 2005. 
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Arnold Wald6, referindo-se a reportagens veiculadas nos jornais “L´Express”, de 

28/05/98, p. 49 e “O Estado de S. Paulo”, de 16/02/98, “ao que parece, mais de 300 bilhões 

de dólares e, até, talvez, 500 bilhões ( ou seja, quase o PIB brasileiro), estão sendo 

‘lavados’ anualmente pelo sistema financeiro internacional”.  

Notícias como as acima referidas são diariamente divulgadas através dos meios de 

comunicação de massa e já não tomam de surpresa o cidadão brasileiro, mas, nem por isso, 

deixam de causar indignação. Em todos os processos que apuram o desvio de recursos 

públicos, o tema do sigilo bancário é recorrente. 

Isso porquanto a utilização do sistema financeiro se mostra como peça 

indispensável em operações voltadas à malversação de recursos públicos, muitas vezes 

através de transações intrincadas, envolvendo empresas e pessoas físicas “laranjas” em 

sucessivas manobras, cautelosamente programadas para dificultar o deslinde dos desvios 

perpetrados. 

Daí a importância do tema selecionado para estudo, cuja abordagem pela doutrina 

e jurisprudência pátrias está longe de ser pacificada, dadas as diferentes correntes de 

interpretação que são utilizadas para enfoque da questão e a complexidade que cada caso 

particular sob análise passa a encerrar.  

Esta dissertação possui por escopo estudar o direito ao sigilo bancário, através de 

uma análise de seus fundamentos e limites, em oposição ao princípio do interesse público, 

sobretudo quanto à sua concepção em relação a movimentações financeiras supostamente 

ilícitas e que, mediata ou imediatamente, guardem relação com recursos de natureza 

                                                 
6 WALD, Arnoldo. A legislação sobre lavagem de dinheiro. Disponível em: 
<http://www.femperj.org.br/artigos/penpro/app45.htm>. Acesso em: 04 jan 2005. 
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pública. Noutras palavras, o foco do trabalho consiste em demonstrar a inexistência de 

direito ao sigilo bancário quando a matéria envolver recursos públicos. 

Costuma-se afirmar que, ao contrário do que se possa imaginar, não são as penas 

graves – ou seu quantum - que impõem ao delinqüente reflexão e cautela acerca da 

aceitabilidade ou não dos riscos de conduta ilícita em detrimento do refreamento de seus 

impulsos, mas a certeza da punição7.  

Neste diapasão, tem-se o processo judicial - e todos os meios de prova a ele 

inerentes - como instrumento que pode desembocar no efetivo deslinde da matéria sob 

investigação, ainda que venha a apresentar conclusões que apontem para a não 

culpabilidade do agente. 

Na prática, aponta-se para a freqüente dificuldade de esgotamento de todos os 

meios probatórios disponíveis, tanto durante a fase ajudicializada quanto no decorrer do 

processo propriamente dito, em face de obstáculos de ordem operacional acentuados pela 

insuficiência de recursos públicos para investimento na seara investigativa.  

Tudo isso pode resvalar em soluções pouco elucidativas, desvestidas da necessária 

consistência, apta a resultar em efetiva condenação dos responsáveis. Trata-se da tão 

debatida hipótese de absolvição ante a ausência de provas ou, ainda, em face da utilização 

de provas supostamente obtidas por meios ilícitos. 

Os danos que exsurgem da ineficácia continuada dos processos judiciais pelos 

motivos acima repercutem sobremaneira na credibilidade que o cidadão insiste – e, para sua 

própria sobrevivência, necessita – em depositar nos poderes públicos constituídos, 

notadamente, neste particular, no Poder Judiciário. Tais prejuízos, entretanto, atingem 

dimensões ainda mais profundas quando se trata de delitos envolvendo recursos públicos. 

                                                 
7 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martins Fontes, pp. 91-2, 1996. 
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A dificuldade geralmente enfrentada pelos agentes envolvidos na instrução do 

processo judicial, notadamente aqueles incumbidos da coleta de provas para identificação 

inequívoca dos responsáveis envolvidos, nas matérias em que inafastável o interesse 

público, contribuiu decisivamente para a eleição do presente tema da dissertação de 

Mestrado. 

Considerando-se a vinculação da matéria com praticamente todas as esferas das 

relações humanas na sociedade capitalista atual, dada a utilização de instituições bancárias 

para os mais diversos fins por grande parcela da população, tem-se demonstrada a 

importância da questão e a necessidade de serem concebidos novos modelos de enfoque do 

ao direito ao sigilo bancário e, por conseguinte, de seus limites. 

Finalmente, a interpretação muitas vezes distorcida que tem sido emprestada à 

matéria pelo Poder Judiciário, notadamente quando se trata de processos complexos, em 

que o dinheiro público transita por uma intrincada cadeia de destinatários, tem resultado, 

não raras vezes, em dificuldades para a demonstração processual de desvios de recursos 

públicos, quando a obtenção da prova através dos registros bancários poderia se mostrar 

irrebatível. 

Procurar-se-á, nessa investida, averiguar os meandros que possam justificar esta 

ou aquela tomada de posição hermenêutica, sem se querer, contudo, afastar dos contornos 

da política legislativa que, necessariamente, merecem ser discutidos em matérias desse jaez, 

buscando-se, com isso, arrefecer a verdadeira angústia dos que tencionam conferir 

tratamento adequado e coerente ao tema, tendo-se por norte a preservação do patrimônio 

público, severamente ameaçado de dilapidação.     

A questão do direito ao sigilo bancário tem suscitado diversas discussões, tanto no 

que se refere à sua legitimidade, quanto ao seu alcance e desdobramentos. Seria o sigilo 
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bancário direito fundamental do cidadão, assim considerado como tal por imperativo 

constitucional? É possível sua subsistência, ainda quando se trate de revelar operações 

bancárias supostamente ilícitas, envolvendo recursos públicos? 

Ao longo do trabalho, procurar-se-á avaliar todos os aspectos relacionados a tão 

polêmico assunto, sem pretender, entretanto, esgotá-lo. Partir-se-á, outrossim, para a 

apresentação de soluções doutrinárias que possam melhor definir o tratamento a ser 

emprestado ao direito ao sigilo bancário, considerando-se o fenômeno da globalização das 

informações, sem se descurar de um indeclinável exercício de ponderação de interesses no 

caso concreto, idôneo a explicitar a solução mais adequada, seja ela embasada nos direitos 

individuais da personalidade, seja voltada ao fim público, quando este se mostrar 

preponderante8. 

Uma abordagem do direito ao sigilo bancário, contextualizando-o no tempo, será 

desenvolvida no Capítulo I, partindo-se de uma investigação que perpassa por aspectos 

relacionados à esfera privada e sua relação com a idéia de sigilo, na tentativa de se 

identificarem os liames históricos que lograram sustentar, ao longo do tempo, a necessidade 

de preservação do direito ao sigilo, de acordo com os valores dominantes em cada etapa do 

processo de civilização humana, até o advento das práticas  neocapitalistas.   

Já no Capítulo II, serão avaliados aspectos que levaram à tentativa de 

fundamentalização do sigilo bancário, com base em direitos de 1ª geração, mais 

precisamente, direitos da personalidade relacionados à intimidade e privacidade. Para 

melhor enfoque do tema, procurar-se-á avaliar o texto constitucional brasileiro nesse 

                                                 
8 LIMBERGER, Têmis. “A informática e a proteção à intimidade”. In: Revista de Direito Constitucional e 
Internacional. São Paulo: a. 8, n. 33, p. 111, out.-dez. 2000.  
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particular, e, por fim, explorar criticamente as principais linhas de argumentação adotadas 

tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência pátrias. 

No Capítulo III o enfoque consistirá numa abordagem hermenêutica do problema, 

partindo-se de aspectos peculiares ao exercício interpretativo na seara constitucional. Serão 

ainda avaliados princípios que estão a merecer primazia quando da imposição de limites ao 

direito ao sigilo bancário. 

Proceder-se-á à defesa, ainda nesse Capítulo, de uma linha interpretativa que 

permita a quebra de sigilo bancário sem violação a direitos fundamentais, concluindo-se 

com a indicação de novos delineamentos que possam apartar o sigilo bancário da 

intimidade e da privacidade enquanto direitos explicitamente inseridos no art. 5º da Magna 

Carta.  

Um enfoque sociológico do problema, sobretudo a partir da perspectiva 

luhmanniana da teoria dos sistemas será objeto do Capítulo IV, com o fito de serem 

apontados elementos dissonantes que indicam sua inadequação à realidade brasileira. Serão 

ainda, no mesmo capítulo, abordados aspectos ético-morais e sociais da problemática do 

sigilo bancário, além de questões que perpassam pelo fenômeno da corrupção e pela 

necessidade de combate à criminalidade econômica, superados os entraves conferidos pela 

defesa exacerbada do sigilo bancário.   

No Capítulo V, cuidar-se-á de avaliar as novas feições do interesse público em 

contraponto com o direito ao sigilo bancário, perquirindo-se acerca de uma adequada 

abordagem da esfera pública em face do direito ao sigilo bancário. O papel do Ministério 

Público também será abordado, enquanto legítimo interessado na obtenção de informações 

bancárias em razão de suas funções institucionais constitucionalmente asseguradas. 
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No mesmo capítulo, caberá destaque ao interesse público como justificador de 

uma atuação estatal mais eficaz e, por fim, será demonstrado o não cabimento de oposição 

do interesse particular quando a quebra do sigilo bancário se encontrar amparada na 

concreção dos princípios fundantes do Estado brasileiro, de acordo com as diretrizes 

fixadas no texto constitucional.     
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CAPÍTULO I 

------------------------------------------------------------------------------- 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO NO 

TEMPO 

 

Sumário: 1.1. O direito ao sigilo bancário e sua trajetória 

histórica. 1.2. A confusão entre o público e o privado e a 

corrupção no Brasil. 1.3. A sonegação fiscal e sua repressão 

sem a oposição do sigilo bancário 1.4. A impotência do 

Estado neoliberal na imposição de adequados limites ao 

sigilo bancário 

 

 

1.1. O direito ao sigilo bancário e sua trajetória histórica 

 

Nelson Abrão9, analisando a dificuldade de se identificar com precisão a origem 

histórica do sigilo bancário, socorre-se do critério lógico para vincular o sigilo ao “próprio 

dealbar das atividades bancárias, que, por seu caráter de discrição, dele não podem se 

separar, salvo em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, quando se 

pretenda resguardar o bem comum e a ordem pública”. 

                                                 
9 ABRÃO NELSON. Direito bancário.São Paulo: Saraiva, 2002, p. 55. 
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Segundo o mesmo autor10, a mais antiga referência legislativa ao direito ao sigilo 

encontra-se no Código de Hamurabi, que previa a possibilidade de o banqueiro revelar os 

dados de seu cliente, em caso de conflito entre ambos, o que leva à ilação de que, a 

contrario sensu, nas demais hipóteses, caberia a preservação do sigilo bancário.   

Observa Sérgio Langowski11 que o sigilo bancário não se vinculava, no passado, à 

idéia de intimidade ou privacidade, mas se baseava, unicamente, em aspectos de 

conveniência para o “impulso e desenvolvimento dos negócios”. 

Maria José Roque12, no mesmo sentido, aduz que: 

“O sigilo nas transações comerciais surgiu muito antes da noção de personalidade. 
Desde o albor da atividade comercial, por uma questão de estratégia, o sigilo esteve presente. Até a 
um escravo, que não era considerado pessoa, pois sequer tinha o mais elementar dos direitos: a 
vida, seria garantido o sigilo, caso transacionasse com Bancos”. 

 
Sérgio Covello13 identifica três fases na atividade bancária, quais sejam: a 

embrionária, a institucional e a capitalista. Já na primeira fase, em que a intermediação da 

economia se dava sobretudo dentro dos palácios e templos religiosos, observava-se uma 

vinculação da idéia do sagrado e do divino com o aspecto do silêncio, do mistério e do 

segredo que inspiravam a esfera da religiosidade.  

Na fase institucional, iniciada durante a Idade Média14 e caracterizada pela 

organização bancária através de empresas, o sigilo bancário passou a se desenvolver através 

                                                 
10 ABRÃO, Nelson. Direito bancário. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 56; Já para Sérgio Covello, foi apenas no 
ano de 1706, com a Grande Ordennance Sur le Commerce, que o sigilo bancário restou positivado pela 
primeira vez. COVELLO, Sergio Carlos. O sigilo bancário. 2 ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária 
de Direito, 2001, pp. 20-1. 
11 LANGOWSKI, Luis Sergio. Direito à intimidade e sigilo bancário. Curitiba: Dissertação de mestrado 
apresentada em 2001 junto à Universidade Federal do Paraná- Faculdade de Direito, arquivada na biblioteca 
de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná sob o nº T 347.121.1 L 284 d, pp. 158; 199-200.   
12 ROQUE, Maria José Oliveira Lima. Sigilo bancário e direito à intimidade. Curitiba: Juruá, 2001, p. 118. 
13 COVELLO, Sergio Carlos. O sigilo bancário. 2 ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito,  
2001, pp. 20-1. 
14 Maria José Roque, visando a demonstrar a desvinculação do sigilo bancário com a privacidade ou 
intimidade, observa que, durante a Idade Média, sequer havia direitos subjetivos, havendo apenas privilégios, 
sendo que os bancos já funcionavam a todo vapor. Vê-se, aí, que o sigilo bancário visava à proteção da 
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dos costumes, com a disseminação na consciência comum da idéia de que as operações 

bancárias deveriam permanecer sob reserva15. Observe-se, contudo, que o incremento das 

operações bancárias somente se deu com destaque a partir do momento em que o comércio 

e as atividades industriais foram expandidas e a idéia religiosa de proibição da usura restou 

suplantada.   

Finalmente, a fase capitalista, iniciada no Renascimento, caracterizou-se pela 

paulatina positivação16 do instituto do sigilo bancário, sobretudo em face da valorização da 

riqueza17 e da internacionalização das operações bancárias18, redundando, assim, na 

necessidade do estabelecimento de instrumentos mais sólidos de defesa do referido 

instituto.  

O mistério que até então acompanhava as relações bancárias, ainda que não mais 

sob justificações de cunho religioso, segue a acompanhar as transações econômicas 

realizadas através das entidades de crédito, de caráter preponderantemente privado.  

Como se depreende, foi com o eclodir dos valores individuais através do 

liberalismo que o direito ao sigilo bancário passou a receber reforço especial, através da 

                                                                                                                                                     
atividade comercial, não da personalidade ou intimidade do cliente. ROQUE, Maria José Oliveira Lima. 
Sigilo bancário e direito à intimidade. Curitiba: Juruá, 2001, p. 118.  
15 COVELLO, Sergio Carlos. O sigilo bancário. 2 ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito,  
2001, pp. 31-4. 
16 COVELLO, Sergio Carlos. O sigilo bancário. 2 ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito,  
2001, pp. 35-7. 
17 J.M. Roberts observa que o mais claro sinal do crescimento da riqueza foi a expansão do comércio, em 
nível mundial, não mais só por terra, mas através dos oceanos. ROBERTS, J.M. O livro de ouro da história 
do mundo. 12 ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003, pp. 494-5. 
18 De fato, as instituições bancárias passaram a ter importância fundamental para emissão de cartas de crédito 
e duplicatas, ou, ainda, para viabilizar operações de empréstimos tomados em um país para serem utilizados 
em outro, evitando-se o transtorno de se carregar sacos de ouro ou prata nas transações comerciais efetuadas a 
distância. ROBERTS, J.M. O livro de ouro da história do mundo. 12 ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003, p. 
496. 
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expansão das atividades mercantis19 e das possibilidades de lucro e de acumulação material 

de riquezas. 

O aperfeiçoamento das técnicas utilizadas nas operações comerciais, aliado às 

novas conquistas territoriais da navegação e à necessidade de seu financiamento, passaram 

a implementar, como já visto, a circulação de capitais20.  

Preservando-se a reserva nas operações monetárias, sobretudo como meio atrativo 

para os grandes investidores e detentores de capital, passa-se, doravante, a buscar espaços 

mais expandidos e confortáveis para a legitimação do sigilo, através de uma positivação 

legislativa. 

        Segundo Luiz Cazorla Prieto, 

“a atividade bancária se aparta da religiosa, mas nem por isso perde alguma das    
características que lhe proporciona aquela, a qual é a do sigilo. A discrição no desempenho 
dessas tarefas manter-se-á não só por herança recebida, que já marcará todo o seu 
desenvolvimento ulterior, senão pela própria índole do objeto da mesma, a riqueza material, o 
dinheiro que assim o exige”21.- sic. 

 
        Com a consolidação do capitalismo na fase renascentista, os estabelecimentos de 

crédito passaram a se disseminar a fim de dar cabo às múltiplas relações negociais 

decorrentes da política do laissez-faire. 

    A partir de então,     

“a idéia de que as operações bancárias devem permanecer sob reserva universaliza-se na  
consciência comum dos povos como necessidade jurídica a despertar a atenção da autoridade 
pública, numa evolução que redundará nas modernas legislações que regulam o sigilo 
bancário”.22 
 

 

                                                 
19 Saldanha da Gama identifica na propulsão do comércio durante a Era Moderna, comércio este concentrado 
inicialmente nas feiras e portos, o móvel para o estímulo do desenvolvimento bancário, ou, noutras palavras, 
da “indústria” do banco. GAMA E SILVA, José Saldanha da. Os bancos e o estado moderno. Rio de 
Janeiro: O Cruzeiro, 1952, p. 105. 
20 ABRÃO, Nelson. Direito bancário. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 13. 
21 PRIETO, Luiz M. Cazorla. El secreto bancario. Madrid: Instituto de Estudos Fiscales, Ministerio de 
Hacienda, 1978, p.115. 
22 COVELLO, Sergio Carlos. O sigilo bancário. 2 ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito,  
2001, p. 37. 
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  A ascensão do movimento liberal burguês, que legitimou a usura23, até então 

duramente combatida pela igreja em tempos medievais, trazia a reboque o direito de todos e 

de cada um de exercitar livremente suas potencialidades, sobretudo na seara econômica, 

com o estímulo à riqueza decorrente do esforço e capacidade individuais.  

Vê-se, assim, que a idéia do direito ao sigilo bancário não se desenvolveu 

necessariamente vinculada ao universo de preservação da esfera da intimidade ou 

privacidade de quem quer que seja, mas sim, sempre se baseou no interesse de se manter 

em segredo as flutuações da vida econômica e as transações financeiras efetuadas pelos 

clientes dos bancos – pessoas físicas ou jurídicas. 

 

 

1.2. A confusão entre o público e o privado e a corrupção no Brasil 

 

A idéia do “homem cordial24” pressupõe relações pessoais dentro da estrutura do 

Estado brasileiro25. Trazemos da herança portuguesa o patriarcalismo e o personalismo, 

com a exaltação do prestígio pessoal e a falta de coesão social, o que aponta para uma elite 

ibérica que “não renuncia às veleidades em benefício do grupo ou dos princípios”26. 

                                                 
23 DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 
1995, pp. 12-3.  
24 Expressão utilizada pelo escritor Ribeiro Couto, segundo Sérgio Buarque de Holanda, no sentido de 
expressar características espontâneas encontradas no homem brasileiro, relacionadas ao seu caráter 
hospitaleiro e generoso.  HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 7 reimp. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1999, pp. 146-7; 204-5. 
25 Do mesmo modo, Jorge Luis Borges já via no povo argentino a dificuldade de se identificar com o Estado. 
Imputa tal concepção à experiência de maus governos ou, ainda, à relutância do argentino em entender o 
Estado como ente impessoal, como abstração: “El Estado es impersonal: el argentino solo concibe uma 
relación personal. Por eso, para él, robar dineros públicos no es un crimen. Compruebo um hecho; no lo 
justifico o excuso”. BORGES, Jorge Luis. “Otras Inquisiciones”. In: Obras completas: Buenos Aires: 
Emecé, 1989, v. I, p. 658.    
26 CÂNDIDO, Antônio. “O significado de Raízes do Brasil”. Apresentação do livro Raízes do Brasil. São 
Paulo: Companhia das Letras, 7 reimp., 1999, pp. 13-5. 
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 A tradicional dificuldade do brasileiro (sobretudo aquele integrante das classes 

relacionadas com o poder) em identificar no Estado algo completamente impessoal faz com 

que se recorra, até os dias atuais, a fórmulas ou padrões pessoais e afetivos27, ainda dentro 

da estrutura oficial. Sérgio Buarque de Hollanda28 chega a afirmar que: 

“A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia 
rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos ou 
privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia 
contra os aristocratas. E assim puderam incorporar à situação tradicional, ao menos como fachada 
ou decoração externa, alguns lemas que pareciam os mais acertados para a época e eram exaltados 
nos livros e discursos”.     

 

Tal ausência de impessoalidade no trato da coisa pública passou a resultar, em 

última análise, na ausência de interesse pelo respeito à ampla publicidade dentro da 

estrutura estatal. Rechaçada, nesse contexto, qualquer iniciativa voltada à transparência na 

atuação governamental, já que isso implicaria em admitir a exposição de todas as 

articulações engendradas em total desprestígio de ideários voltados ao bem comum ou ao 

progresso da Nação. 

Tratando-se a visibilidade e a publicidade29, na Administração pública, de 

ingredientes essenciais a uma verdadeira democracia, na medida em que se refletem em 

mecanismos essenciais ao controle da conduta dos governantes pela população30, sua 

ausência contínua apenas contribuiu para a consolidação da idéia, considerados os 

distorcidos valores prevalecentes, de que o Estado pertencia, de modo inexorável, aos 

detentores do poder e seus afins.  
                                                 
27 CÂNDIDO, Antônio. “O significado de Raízes do Brasil”. Apresentação do livro Raízes do Brasil. São 
Paulo: Companhia das Letras, 7 reimp., 1999, p. 17. 
28 HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 7 reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 
160. 
29 Nas palavras de Celso Lafer, “numa democracia a publicidade é a regra básica do poder e o segredo a 
exceção, o que significa que é extremamente limitado o espaço dos arcana imperii, ou seja, dos segredos de 
Estado”. LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. Um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. 5 reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 244.  
30 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. Um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 
5 reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 243.  



 26 

A idéia prevalecente entre os ocupantes dos cargos públicos residia, justamente, 

em extrair da máquina estatal o máximo de vantagens que a mesma pudesse proporcionar, 

sem qualquer compromisso ou preocupação com a concreção de diretrizes pautadas em 

critérios impessoais ou ao menos extensíveis a todos, simpatizantes ou não das classes 

ocupantes de posições estratégicas dentro da burocracia estatal: confundiu-se assim, desde 

sempre, o público com o privado, ausentes critérios razoáveis de distinção entre ambas as 

esferas.      

Já se apontava, com certo espanto, para a tendência dos espanhóis - podendo-se aí 

estender o comentário a Portugal e Brasil, que guardam semelhanças profundas nesse 

aspecto - em não aceitarem com facilidade o fato de que alguém, por exercer determinada 

função pública, deixe de prestar a amigos e parentes “favores” pessoais31 relacionados ao 

órgão oficial que integra32.   

Noutras palavras, chega-se a distinguir portugueses e espanhóis de outros povos 

europeus no que se refere à “incapacidade, que se diria congênita, de fazer prevalecer 

qualquer forma de ordenação impessoal e mecânica sobre as relações de caráter orgânico e 

comunal, como o são as que se fundam no parentesco, na vizinhança e na amizade”33. 

Talvez atentando para essa influência ibérica quanto ao prestígio dos valores 

pessoais nos negócios públicos, ou, noutras palavras, da confusão entre a coisa pública e os 

                                                 
31 “É da índole do sistema das transações o contentar os amigos, que nos ajudaram a subir o poder, e nele nos 
sustentaram, embora para isso se posterguem todas as regras da decência, da eqüidade e da justiça”.  GAMA, 
Padre Lopes. “A sede dos empregos entre nós”. In: Evaldo Cabral de Mello (org). O carapuceiro. Coleção 
retratos do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p.395. 
32 Sérgio Buarque de Hollanda reporta-se aí a observações elaboradas pelo psicólogo alemão Alfred Rühl que 
aponta ainda, a título exemplificativo, no início do século XX, para um enorme volume de pedidos de passes 
gratuitos ou com redução de preços em transporte ferroviário, oriundos, no mais das vezes, dos integrantes 
das classes mais favorecidas economicamente. HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 7 reimp. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 17. 
33 HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 7 reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 
137. 
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interesses privados, possa-se identificar algumas das raízes da disseminação da corrupção 

no Brasil e as razões da sua infiltração em todas as estruturas do Poder, de modo indelével e 

socialmente tolerável.        

Nesse diapasão, o veio ibérico34 impregnado na cultura brasileira indica um 

desprezo pelo culto aos valores de proteção da ordem pública e por uma atuação estatal 

impessoal35 e dirigida a todos indistintamente - presente aí a idéia do famoso “jeitinho 

brasileiro36”. 

Destaca o sociólogo José Arthur Rios37 que o colonialismo português cuidou de 

estimular o enriquecimento rápido dos favorecidos com a aquisição graciosa de 

propriedade, fomentado por laços frágeis a vincular o indivíduo à coletividade, sob 

inspiração do ganho “sem nenhuma consciência do bem comum ou preocupação com as 

gerações vindouras”.    

Sérgio Buarque de Hollanda38 chega a afirmar que, ao longo da história, no Brasil, 

apenas excepcionalmente se tem notícias de um Estado verdadeiramente burocrático39 nos 

                                                 
34 Com o eclodir do “Estado patrimonial de estamento” em Portugal, superado o apogeu do “Estado 
absoluto”, Raimundo Faoro identifica os primeiros sinais de separação entre a coisa pública e os bens do 
príncipe, a partir do momento em que o reino deixa de ser domínio do rei e este sim, torna-se domínio da 
nação. Sobre o assunto: FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 
3 ed. São Paulo: Globo, 2001, p. 63.   
35 Apontando para a época do Brasil Colônia e, mais precisamente, para a realidade constatada em terras 
alagoanas outrora vinculadas a Pernambuco, afirma Elcio Verçosa que “temos, pois, desde que se organiza a 
ocupação da terra e se institucionaliza a administração do poder, as incursões do interesse privado no domínio 
público, não apenas tolerado mas, muitas vezes, até incentivado”. VERÇOSA, Elcio de Gusmão. Cultura e 
educação das Alagoas: história, histórias. 3 ed. Maceió: AL Educação, 2001, p. 31. 
36 “Quando uma empresa se vê tolhida em seu funcionamento pela demora na concessão da patente ou do 
alvará, quando os dias correm sem que possa usar a licença requerida ou abrir as portas para iniciar sua 
atividade, que muito é que busque no burocrata ou tecnocrata prestimoso a franquia solicitada?” RIOS, José 
Artur. “A fraude social da corrupção”. Sociologia da Corrupção. Celso Barroso Leite (org). Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1987, p. 100. 
37 RIOS, José Artur. “A fraude social da corrupção”. Celso Barroso Leite (org). Sociologia da corrupção. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987, p. 99. 
38 HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 7 reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, pp. 
145-6. 
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moldes weberianos, já que o comum sempre foi o modelo patrimonial, com “predomínio 

constante das vontades particulares que encontram seu ambiente próprio em círculos 

fechados e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal”. 

Expandindo territorialmente os influxos perversos do gozo de privilégios apenas 

por uma camada seleta da população, Padre Lopes Gama40 observa que 

 “seja qual for o país, seja qual for o tempo, seja qual for a forma de governo, sempre o 
homem sagaz e esperto há de burlar o tolo, o rico há de ser mais estimado que o pobre, o sábio 
sobrará ao ignorante, o bem-nascido e bem-educado ao farroupilha e malcriado, etc, etc.”    
 
Referindo-se sobretudo à burguesia pernambucana do Brasil Império, através de 

crônicas publicadas em jornal local ainda no século XIX, Padre Lopes Gama41 apresenta, 

com invulgar ironia, sinais claros de corrupção dentro da estrutura estatal brasileira: 

“De saber furtar, sim, porque de furtar a saber furtar vai uma distância imensa. Só furta 
segura e proveitosamente aquele que sabe repartir... Tudo está em que ele saiba e queira repartir 
com o advogado ( a quem tanto rende o justo como o injusto), com o escrivão, que pode fazer 
muito bem ou muito mal, com o procurador, que não se descuida de procurar para si, e com o 
meritíssimo juiz, a quem muitas vezes é mister esclarecer com provas tão áureas, que não possa 
desconhecer a verdade, afora as gorjetas, que tem de repartir pelo banco dos acomodáveis 
beleguins”. 
 

As empresas instaladas em solo brasileiro, desde o início da colonização, do 

mesmo modo que os particulares, sempre souberam extrair da máquina pública as benesses 

para seu êxito e ascensão.  

Joaquim Nabuco42, traçando um panorama do Brasil Império, mais precisamente 

da segunda metade do século XIX, afirma sem maiores rodeios que: “desde o princípio, o 

calor, a luz, a vida para as maiores empresas, tinha vindo do Tesouro. Em todo tempo, as 

                                                                                                                                                     
39 Entenda-se, nesse sentido, um modelo de Estado de caráter impessoal, em que os cargos são ocupados de 
acordo com a capacidade profissional de cada um, e não em face de amizades ou vínculos pessoais, oposto, 
portanto, ao modelo patrimonial de Estado.  
40 GAMA, Padre Lopes. “A fofice aristocrata”. In: Evaldo Cabral de Mello (org). O carapuceiro. Coleção 
retratos do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, pp.315-6. 
41 GAMA, Padre Lopes. “Furtar e mentir, adular e repartir”. In: Evaldo Cabral de Mello (org). O 
carapuceiro. Coleção retratos do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, pp.325-6. 
42 NABUCO, Joaquim. Um estadista do Império. 5 ed, 1 reimp. Rio de Janeiro: Topbooks, 1998. v.2, p. 987.    
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grandes figuras financeiras, industriais, do país tinham crescido à sombra da influência e 

proteção que lhes dispensava o governo; esse sistema só podia dar em resultado a corrupção 

e a gangrena da riqueza pública e particular”.  

Nesse contexto, outra não poderia ter sido a orientação jurídica cuidadosamente 

concebida para fomentar o gosto pelos ideários da liberdade - ainda que para poucos. 

 

 

1.3. A sonegação fiscal e sua repressão sem a oposição do sigilo bancário 

 

Cristina Chulvi, estabelecendo um breve escorço histórico em relação à 

conturbada relação Estado - contribuinte, aponta para um primeiro momento em que o 

dever fiscal possuía como único fundamento o poder absoluto do soberano43. Tal idéia por 

certo se encontra superada, ante as razões adiante expostas.  

Posteriormente, ainda segundo a mesma autora, as teorias passaram a identificar o 

dever tributário como “una relación de intercambio en la que el Estado presta servicios 

públicos y el ciudadano paga el tributo en compensacion de lo recibido”44. A complexidade 

reclamada pela matéria e seus desdobramentos de ordem prática não permitem, contudo, 

que a relação se resolva de modo tão eqüitativo e equilibrado quanto a assertiva possa 

sugerir. 

                                                 
43 CHULVI, Cristina Pauner. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2001, pp. 74-5. 
44 CHULVI, Cristina Pauner. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 75. 
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Hodiernamente, a questão passou a demandar ainda novos contornos, 

considerando-se os excessos e abusos que o Estado cuidou de praticar ao longo do tempo, 

no exercício de seu poder de arrecadação45, como adiante se verá.  

  A adequada e regular arrecadação de impostos foi, desde sempre, combatida pelas 

classes acumuladoras de capital, que a viam como um mal necessário, a qual deveria, 

portanto, se circunscrever ao inevitável. Aliomar Baleeiro46 já observava que, na época do 

apogeu burguês e, posteriormente, da Revolução Industrial, os impostos eram tidos como 

verdadeiros inimigos, capazes de desviar fundos os quais, pela acumulação, poderiam vir a 

formar capitais, através do emprego em atividades produtivas dos particulares. 

Toda uma ideologia fora edificada, portanto, para apresentar o lado nefasto do 

acesso, pelo Estado, aos rendimentos e riquezas das classes privilegiadas, através da 

tributação. As justificativas negativas residiam, portanto, em uma suposta força 

intimidativa que tais tributos estariam a exercer sobre a formação de capitais, a produção, e 

a própria capacidade de os empresários assumirem riscos47, reduzindo-se com isso, os 

incentivos ao trabalho, consubstanciados, justamente, no lucro que estaria sendo 

injustamente tributado. 

Não raras vezes, o próprio Estado contribuiu, com seus excessos na cobrança de 

tributos, para a disseminação de uma concepção negativa em relação aos deveres fiscais.  

                                                 
45 CHULVI, Cristina Pauner. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 76. 
46 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1974, 
p.178. 
47 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1974, 
p.178. 
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Raymundo Faoro48, tratando da realidade brasileira, refere-se a um “fiscalismo 

metropolitano”, ainda no século XVIII, antes da independência do Brasil, e que denota a 

exploração da colônia brasileira por Portugal, para estímulo do ócio, do luxo e da 

ostentação das elites lusitanas, através da cobrança extorsiva de tributos, gerando um 

quadro que chegou a deslocar “o centro do interesse econômico do lucro do empresário 

para o beneficiário dos tributos, o velho, tenaz e rígido estamento”.   

De fato, a carga tributária vigente durante o período do Brasil Colônia refugia a 

qualquer padrão razoável, aliada a um fenômeno de corrupção crescente e ao desinteresse 

da Coroa em promover quaisquer medidas desenvolvimentistas em solo brasileiro. 

Relata-nos Raymundo Faoro49, ainda sobre o período colonial brasileiro, que 

“cerca de 30% do preço do açúcar cabe aos cofres públicos, por via tributária: a dízima, as 

propinas (comissões devidas aos funcionários da Coroa), as pensões e a redízima (ao 

donatário), o cruzado e a vintena,o tostão por tarefa (na Bahia), o dote à rainha da Inglaterra 

e paz da Holanda (1662)...Nenhuma preocupação havia em aliviar a carga fiscal dos 

brasileiros e esse espírito perdurou já que, proclamada a Independência e no curso do 

Primeiro Reinado, ainda se pagava a tributação resultante do terremoto de Lisboa de 1755”. 

Por outro lado, já se condenava, desde aquela época, os impostos progressivos, 

buscando-se com isso privilegiar os impostos sobre o consumo, por exemplo, justamente 

aqueles que atingem com mais vigor a classe assalariada. O argumento consistia no fato de 

que os impostos sobre a renda e a herança provocariam o êxodo dos capitais, que iriam em 

                                                 
48 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3 ed. São Paulo: 
Globo, 2001, pp. 272-3.    
49 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3 ed. São Paulo: 
Globo, 2001, pp. 273-5.    
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busca de países que não os perseguissem com as exigências do fisco50: na outra face da 

moeda, os favores fiscais já se acumulavam em direção à burguesia, desde o século XIX.  

Durante o Segundo Reinado, destaca-se a visão de um empresariado que, 

enquanto defensor da livre iniciativa, não declina da utilização reiterada de privilégios junto 

ao Governo, tendo-se em conta ainda o fato de que, no mais das vezes, tal camada de 

empresários era composta de integrantes da própria estrutura estatal. Raymundo Faoro51 

fala, assim, de um “liberalismo sui generis, com a liberdade assentada sobre a rede oficial 

de favores”, em um “regime incestuoso entre economia e política”. 

Transcorrido mais de um século, o cenário parece não haver se modificado na 

estrutura brasileira até os dias atuais. O Estado não é visto como ente a serviço da 

sociedade, mas como elemento a ser explorado e manipulado ao alvedrio de quem detém 

poder decisório, gerando-se desesperança em relação a uma eficaz aplicação dos recursos 

arrecadados.  

Entretanto, a “ressaca” que hoje vivencia o cidadão em sua descrença quanto à 

adequada aplicação pelo Estado dos tributos por ele pagos não pode justificar qualquer 

direito a que se furte em colaborar52 com o adimplemento dos compromissos estatais. 

 Sendo os tributos a principal fonte de financiamento do Estado, tem-se que a 

manutenção de elevados índices de sonegação fiscal53 compromete o próprio 

                                                 
50 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1974, 
pp.178-9. 
51 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3 ed. São Paulo: 
Globo, 2001, pp. 495-500.  
52 De fato, os tributos são dotados de coercitividade ou, noutras palavras, são devidos nas hipóteses 
legalmente previstas, independentemente da vontade do contribuinte.  
53 Lênio Streck, na esteira do pensamento de Baptista Machado, refere-se aos sonegadores, pessoas físicas e 
jurídicas, como “poderes sociais de fato”, que obstaculizam, de modo escandaloso, a realização dos direitos 
previstos na CF/88, razão pela qual o princípio do Estado de Direito estaria a exigir atuação contra tais 
poderes, através de métodos preventivos e repressivos indispensáveis à tutela da segurança, dos direitos e 
liberdades dos cidadãos. STRECK, Lênio Luiz. O dever fundamental de pagar impostos. Disponível em: 
<http://www.leniostreck.com.br>. Acesso em: 06 jul. 2004. 
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desenvolvimento econômico e social do País, através do gradativo aniquilamento do 

mecanismo de retroalimentação da relação Estado-cidadão.   

Apesar de não explicitamente previsto na Constituição brasileira, pode-se 

facilmente depreender como implícito em seu texto o dever constitucional de todos de 

contribuir, na medida de sua capacidade econômica (art. 145, parág. 1º, CF), para a 

manutenção dos gastos públicos54. Já na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem de 1948 se previa, em seu art. XXXVI, que “toda pessoa tem o dever de pagar os 

impostos estabelecidos pela Lei para a manutenção dos serviços públicos”. 

José Casalta Nabais55 aponta para um dever fundamental de pagar tributos a ser 

encarado não como simples poder para o Estado ou mero sacrifício para os cidadãos, mas, 

sobretudo, como elemento imprescindível para uma vida em comunidade organizada em 

Estado Fiscal. Ainda segundo o mesmo jurista, tal dever fundamental se constitui expressão 

da soberania fundada na dignidade da pessoa humana, na medida em que representa o preço 

que todos pagamos para dispormos de uma sociedade baseada na liberdade, de um lado, e 

num mínimo de solidariedade, de outro56.    

Doutra forma, não se poderia atingir os fins maiores estatuídos por um Estado 

inspirado em valores sociais, somente realizáveis in concreto com o produto da arrecadação 

fiscal, através de investimentos públicos57. 

                                                 
54 Na Constituição espanhola de 1978, tal dever se encontra consubstanciado expressamente no art. 31.1., nos 
seguintes termos: “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, 
em ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.  
55 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, Coleção teses, 
1998, p. 679. 
56 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. 
Disponível em: <https://www.agu.gov.br/Publicacoes/Artigos/05042002JoseCasaltaAfaceocultadireitos_-
01.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2005. 
57 Cristina Chulvi, em sua tese de doutorado, observa que “en el Estado social y democratico de Derecho, los 
derechos y los deberes son categorias inseparables en el sentido de que no existen derechos sin el 
cumplimiento de un mínimo de deberes”. Vai ainda mais além, quando estabelece um paralelo entre o Estado 
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Suplantada, por conseguinte, qualquer idéia de poder estatal personalizado ou 

justificado como fim em si mesmo, tampouco eventual indistinção entre o Estado e o 

governante, devendo este último guiar sua conduta sob inspiração de um interesse legítimo 

e dissociado de suas preferências pessoais. Tal premissa não retira, contudo, a posição de 

supremacia estatal em relação ao particular, que deve colaboração e obediência aos ditames 

fixados erga omnes.  

O Estado brasileiro contemporâneo se encontra jungido, assim, a uma atuação 

necessariamente eficiente (art. 37, caput, CF), consentânea com os objetivos traçados pelo 

texto Constitucional, a ser continuamente avaliada e fiscalizada pelo cidadão, enquanto 

destinatário-mor dos resultados dela decorrentes, mediata ou imediatamente. 

Considerando-se os nefastos efeitos advindos de uma arrecadação fiscal 

ineficiente e insuficiente, põe-se hoje como inadiável o desafio de se proceder a uma eficaz 

repressão à fraude e à sonegação fiscal, idônea a autorizar, legitimamente, a imposição de 

limitações ao exercício dos direitos individuais, através de instrumentos legalmente 

previstos, de que lança mão o aparelho estatal58. Nesse sentido, incabível a oposição do 

sigilo bancário como óbice inamovível aos mecanismos de fiscalização e investigação do 

Estado, dês que respeitados os regramentos previstos no ordenamento jurídico vigente. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
liberal, onde os deveres imputáveis ao cidadão se baseiam no princípio da igualdade formal, e o Estado social 
e democrático de direito, em que a essência de tais deveres avança no sentido de promover a igualdade real e 
a própria realização da dignidade humana. CHULVI, Cristina Pauner. El deber constitucional de contribuir 
al sostenimiento de los gastos públicos. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2001, pp. 
47-8. 
58 Não se pretendendo discutir, nesse tópico, a questão da inserção ou não do sigilo bancário no rol dos 
direitos fundamentais do cidadão, o que se intenta por ora é destacar que os direitos individuais hão que ceder 
ante um interesse maior, justificado pelos princípios constitucionais que regem todo o sistema jurídico. 
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1.4. A impotência do Estado contemporâneo neoliberal na imposição de adequados 

limites ao sigilo bancário 

 

  Desde a pré-história59 já se tinha a noção de produção acima dos limites da 

simples subsistência. Na Antiguidade veio o uso da moeda60, de molde a facilitar as trocas e 

a acumulação de riquezas. Outros componentes a isso se somaram, como a indústria e a 

invenção fomentadas na Era moderna, capazes de multiplicar os bens disponíveis. 

Expandia-se assim a idéia de excedente e a necessidade de proteção do que foi adquirido.  

A reforço à exploração do homem pelo homem com o movimento liberal iniciado 

no século XVIII e a descoberta da mais-valia, mostra-nos a história, desconstituiu a 

importância do trabalho em sua forma original e segmentou a sociedade em camadas 

sociais cuja mobilidade, no sentido ascendente, tornou-se cada vez mais tarefa 

verdadeiramente hercúlea, se o único instrumento de que se dispunha era o esforço humano 

pessoal.  

 Com o advento do fenômeno da globalização nas últimas décadas, eclodiram 

significativas alterações no perfil do Estado nacional. Sua soberania restou severamente 

ameaçada, sobretudo quando tal Estado se encontrava inserto no rol dos países periféricos, 

vendo-se, assim, a priori, privado da possibilidade de acesso ao desenvolvimento 

tecnológico e econômico pleno e integral. 

                                                 
59 ROBERTS, J.M. O livro de ouro da história do mundo. 12 ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003, p. 51. 
60 ROBERTS, J.M. O livro de ouro da história do mundo. 12 ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003, pp. 140-1. 
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 Desenvolveu-se, nesse diapasão, toda uma ideologia idônea a justificar o acúmulo 

de capital praticamente sem limites61, imprimindo-se reforço significativo aos direitos 

humanos de primeira geração, quais sejam, aqueles emanados do movimento liberal que 

culminou com a Revolução Francesa, consentâneos com os ideários do individualismo. 

Observe-se, contudo, que a idéia inspiradora daquele movimento, em prol de um 

Estado Mínimo, passou a não mais se coadunar com as exigências e peculiaridades do 

cenário hodierno, impregnado de fenômenos como a globalização e a transnacionalidade. 

Nada obstante, as regras ditadas pelo “Consenso de Washington”62 prevêem exatamente a 

redução do tamanho do Estado e outras medidas internas, com o fim de abertura dos países 

à livre circulação internacional do capital especulativo63. 

 O arcabouço teórico liberal surgido na Era Moderna cuidou de robustecer os direitos 

da liberdade, como se os mesmos possuíssem o condão de redundar, ao final, na igualdade 

de todos64. Doutra banda, os direitos sociais, econômicos e culturais e, mais ainda, os 

direitos de terceira e quarta dimensões, sofreram severo abalo em suas possibilidades de 

concreção, com o refreamento do poder regulador e intervencionista do Estado, e mesmo 

seu encolhimento, decorrente dos movimentos de privatização. 

                                                 
61 CARCANHOLO, Reinaldo. “A globalização, o neoliberalismo e a síndrome da imunidade auto-atribuída”. 
In: Manoel L. Malaguti, Reinaldo A. Carcanholo, Marcelo D. Carcanholo (orgs.). Neoliberalismo: A tragédia 
do nosso tempo. São Paulo: Cortez, 2002, v. 65, p. 80. 
62 Trata-se aqui das conclusões decorrentes de reunião, realizada em 1989, entre o FMI, o Banco Mundial e o 
BID, além de economistas latino-americanos e funcionários do governo americano, com vistas a avaliar as 
reformas econômicas implementadas na América Latina.  
63 CARCANHOLO, Reinaldo. “A globalização, o neoliberalismo e a síndrome da imunidade auto-atribuída”. 
In: Manoel L. Malaguti, Reinaldo A. Carcanholo, Marcelo D. Carcanholo (orgs.). Neoliberalismo: A tragédia 
do nosso tempo. São Paulo: Cortez, 2002, v. 65, p. 80.    
64 Em pertinente comentário, Hannah Arendt assim se expressa: “Devo confessar que não vejo em que se 
baseiam os economistas liberais da sociedade atual (que hoje se chamam de conservadores) para justificar seu 
otimismo, quando afirmam que apropriação privada de riqueza será bastante para proteger as liberdades 
individuais- ou seja, desempenhará o mesmo papel da propriedade privada. Numa sociedade de detentores de 
empregos, estas liberdades só estão seguras na medida em que são garantidas pelo estado, e ainda hoje são 
constantemente ameaçadas, não pelo estado, mas pela sociedade, que distribui os empregos e determina a 
parcela de apropriação individual”. ARENDT, Hannah. A condição humana. 10 ed. Trad. Roberto Raposo. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 78. 
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 Nesse sentido, viu-se comprometida a natural evolução que mereceram os direitos 

fundamentais, transmutados que foram de uma perspectiva subjetiva para as regiões da 

objetividade65, com fins de promoção de uma efetiva reforma da relação indivíduo-poder, 

sociedade-Estado, legalidade-legitimidade e, finalmente, governante-governado66.  

 O “mito desenvolvimentista”, ressurgido a partir das décadas de 70 e 80 com o 

codinome de neoliberalismo67, cuida de defender, portanto, a separação entre Estado e 

economia e Estado e sociedade, nos seguintes termos: seria a economia matéria atinente 

exclusivamente aos privados (sociedade civil, sociedade econômica), sendo dever do 

Estado apenas assegurar a todos a liberdade individual (a liberdade de adquirir e possuir, 

sem entraves, a liberdade econômica), o que, supostamente, levaria à concessão de iguais 

oportunidades a todos68.   

 A história nos mostra que as livres forças do mercado, ao tempo em que fizeram 

expandir as possibilidades de lucro e o movimento especulativo de capitais69, aumentaram 

ainda mais o fosso existente entre aqueles que realmente logram se posicionar como 

legítimos destinatários de direitos fundamentais, integrantes dos oligopólios dominantes e a 

                                                 
65 Ou, noutras palavras, perderam os direitos fundamentais sua perspectiva individualista de meros direitos 
subjetivos para assumirem igualmente a feição de garantias institucionais inspiradas em valores e princípios 
fundamentais. 
66 BONAVIDES, Paulo. Direitos fundamentais, globalização e neoliberalismo. Conferência proferida em 
15 de setembro de 2003, perante o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Disponível em: 
<oab-sc.com.br/oab-sc/outros/discursos/discurso_paulo.doc>. Acesso em: 12 mai. 2004; SODRÉ, Nelson 
Werneck. A farsa do neoliberalismo. 6 ed. Rio de Janeiro: Graphia, 1999, p.25.  
67 CARCANHOLO, Marcelo Dias. “Neoliberalismo e o Consenso de Washington: A verdadeira concepção do 
desenvolvimento do Governo FHC”. In: Manoel L. Malaguti, Reinaldo A. Carcanholo, Marcelo D. 
Carcanholo (orgs.). Neoliberalismo: A tragédia do nosso tempo. São Paulo: Cortez, 2002, v. 65, p.16. 
68 NUNES, António José Avelãs. Neoliberalismo e direitos humanos. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 
2003, p.38. 
69 Saldanha da Gama observava, já na década de 50, a emergência do fenômeno da transferência de capital 
desvinculada dos bens de produção, característico do capitalismo financeiro, em que os instrumentos de 
riqueza tendem, de modo progressivo, para a impessoalidade. GAMA E SILVA, José Saldanha da. Os bancos 
e o estado moderno. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1952, p. 54. 
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grande maioria excluída, a quem foi completamente obstaculizada qualquer possibilidade 

de mobilidade positiva, seja econômica, social ou política70. 

 A propósito, as idéias neoliberais71 recusam qualquer esforço no sentido de redução 

das desigualdades através de políticas voltadas à concreção de ideais de eqüidade e justiça: 

nesse ponto, a justiça social distributiva é rechaçada como atentado à liberdade individual72, 

configurando-se verdadeiro conflito entre os princípios da liberdade e igualdade, cabendo, 

sob tal concepção, prevalência do primeiro73. Opondo-se a Milton Friedman, Marcelo 

Carcanholo contesta suas afirmações de que a política do laissez-faire, no século XIX, teria 

levado a um enorme desenvolvimento do bem-estar das massas74. De fato, os registros 

históricos cuidaram de demonstrar realidade bem diversa.  

 Nada obstante tantas evidências em sentido contrário, a idéia que se tenta inculcar 

na opinião pública, contando-se com a preciosa colaboração de uma imprensa não raro 

comprometida com facções do poder e, portanto, parcial, é que o fenômeno globalizante, 

intrínseco e indissociável do cenário econômico hodierno, mostra-se inarredável ao 

progresso e à modernização de qualquer nação. 

                                                 
70 Nesse sentido, Serge Halimi constata que, em toda a Europa, no final do século XX, fenômenos como a 
flexibilização do mercado de emprego, a privatização e a defesa incondicional da livre concorrência 
redundaram, em última análise, no aumento das desigualdades. HALIMI, Serge. “Um capitalismo fora de 
controle”. In: Manoel L. Malaguti, Reinaldo A. Carcanholo, Marcelo D. Carcanholo (orgs.). Neoliberalismo: 
A tragédia do nosso tempo. São Paulo: Cortez, 2002, v. 65, p.98.    
71 Paulo Bonavides, afirma que, em países como o Brasil, a implantação de um Estado Social é muito mais 
dificultosa que na Europa. Acresce ainda, em pertinente metáfora, que “No Velho Mundo o retrocesso 
neoliberal fere tão somente a epiderme da sobredita forma de organização do poder, ao passo que nos países 
da periferia a lesão do tecido social é bem mais grave e profunda”. BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal 
ao Estado social. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 10.   
72 NUNES, António José Avelãs. Neoliberalismo e direitos humanos. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 
2003, p.38. 
73 Hannah Arendt, referindo-se ao Estado Moderno, cujas concepções se reproduzem com o advento do 
neoliberalismo, “logo que passou à esfera pública, a sociedade assumiu o disfarce de uma organização de 
proprietários que, ao invés de se arrogarem acesso à esfera pública em virtude de sua riqueza, exigiram dela 
proteção para o acúmulo de mais riqueza”. ARENDT, Hannah. A condição humana. 10 ed. Trad. Roberto 
Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 78.   
74 CARCANHOLO, Marcelo Dias. “Neoliberalismo e o Consenso de Washington: A verdadeira concepção do 
desenvolvimento do Governo FHC”. In: Manoel L. Malaguti, Reinaldo A. Carcanholo, Marcelo D. 
Carcanholo (orgs.). Neoliberalismo: A tragédia do nosso tempo. São Paulo: Cortez, 2002, v.65, p.19. 
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Tal fenômeno mundializante, que traz consigo íntima imbricação com os valores 

neoliberais, em verdade, cuida de solapar a autonomia estatal dos países subdesenvolvidos 

como o Brasil e de manipular as decisões políticas, jurídicas e legislativas em prol da elite 

dominante, interessada, a todo custo, na manutenção do status quo. 

 A disseminação das idéias neoliberais em escala universal, apresentadas como única 

alternativa para dar cabo a essa nova fase da sociedade globalizada, não admite o dissenso: 

Nesse sentido, aqueles que ousem defender a resistência nacional à impregnação do 

neoliberalismo, supostamente partidários de movimentos concebidos na contramão da 

história, mereceriam adjetivação de “viúvas do socialismo”, “esquerdistas órfãos de 

ideologia”, “nacionalistas ultrapassados e mal-humorados” ou, até, de integrantes do 

“neobobismo”, nesse último caso, neologismo oriundo da criatividade comprometida do ex-

Presidente Fernando Henrique Cardoso75.   

 A propósito, sabe-se que o domínio da sociedade civil, entendida esta como 

representação de uma classe dominante, é eminentemente ideológico76, ardilosamente 

disseminado através de todas as áreas de influência, como a economia, a escola, o direito, a 

imprensa ou a religião, a fim de que possa a minoria dirigente eficientemente difundir seus 

ideários e fazer com que os mesmos sejam incorporados e aceitos pelas classes oprimidas, 

como se seus fossem. 

 Habermas77 estabelece um paralelo entre os direitos humanos vistos sob a ótica 

liberal e sob a perspectiva republicana, apontando que, no primeiro caso, tais direitos se 

                                                 
75 CARCANHOLO, Marcelo Dias. “Neoliberalismo e o Consenso de Washington: A verdadeira concepção do 
desenvolvimento do Governo FHC”. In: Manoel L. Malaguti, Reinaldo A. Carcanholo, Marcelo D. 
Carcanholo (orgs.).  Neoliberalismo: A tragédia do nosso tempo.  São Paulo: Cortez, 2002, v.65, p.15. 
76 WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, estado e direito. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, 
p.73. 
77 HARBEMAS, Jürgen. Direito e Democracia entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno 
Siebeneichler - UGF. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. 1, p. 134. 
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impõem ao saber moral como algo dado, escudado num estado natural fictício. Já na 

segunda hipótese, a fundamentação encontra-se na vontade ético-política de uma 

coletividade que nada absorve que não o seu próprio projeto de vida autêntico. A distinção 

básica entre ambas as concepções reside, portanto, na consciência coletiva das classes 

oprimidas em relação aos seus reais direitos e prerrogativas.    

 Nesse sentido, Antonio Wolkmer78, concordando com Gramsci, constata que a 

classe dominante ora faz uso de institutos da sociedade civil (como órgãos de opinião 

pública, por exemplo), ora de veículos da sociedade política (como o Poder Legislativo), no 

sentido de “sedimentar seu monopólio na área do aparelho coercitivo do Estado”, no 

primeiro caso, ou de obter a “junção da coerção estatal com o consenso público”, no último. 

Isso porquanto a preservação da hegemonia dos detentores do poder repousa, precisamente, 

nessa vinculação perniciosa entre a sociedade civil e a sociedade política.         

 Toda a construção argumentativa dos formadores de opinião, ressalvados aqueles 

que resistem à absorção como elite intelectual útil e manipulada pela máquina neoliberal, 

direciona-se a justificar o realce à não intervenção estatal no livre exercício das 

potencialidades do particular, sobretudo se tais potencialidades refletem o interesse 

capitalista na acumulação de riquezas, sob a pretensa bandeira do crescimento econômico e 

da expansão dos mercados. 

O que se produz nos países periféricos, ao lado de lucros convidativos conferidos 

a uma minoria beneficiária, é uma nefasta e cruel política de exclusão social em relação à 

grande massa assalariada e oprimida, pela falta de acesso aos mais elementares direitos 

                                                 
78 WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, estado e direito. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 
74. 
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fundamentais79, que podem ser subsumidos na dignidade da pessoa humana, aí inserido, 

inclusive, o direito à vida. 

A simples existência de leis gerais e abstratas, que inspiram a idéia de igual 

tratamento a todos, já inserida no conceito de direito80, não possui o condão de distribuir, 

por si só, tais direitos de forma equânime: faz-se imperativo ações positivas tendentes a 

garantir a concretização de referidos preceitos. 

   Nesse sentido, Habermas aponta para a necessidade de uma mudança de 

paradigma do direito formal burguês para o direito materializado do Estado social, através 

de uma reinterpretação81 do direito privado, que não mais pode ser compreendido de modo 

reducionista e individualista.  

    Ademais, recorrendo-se à ótica marxista, ter-se-á a lei como ideologia utilizada 

para disfarçar os antagonismos de classe e, ao mesmo tempo, consagrar os interesses da 

classe dominante. Com tal uso do direito, mantém-se intocável a titularidade da propriedade 

privada e restringem-se os meios de resgate de posições mais favoráveis na escala social82.   

    A política neoliberal prima pela prevalência dos direitos de resistência perante o 

poder estatal, em favor de um verdadeiro endeusamento do homem singular, do homem das 

liberdades abstratas, do homem da sociedade mecanicista integrante da chamada sociedade 

civil. Tudo isso em detrimento dos princípios da igualdade que emanam da ideologia social, 

                                                 
79 Vieira de Andrade chega a questionar se não existiria um “direito à sobrevivência”, enquanto direito de 
personalidade análogo aos direitos, liberdades e garantias, de aplicabilidade imediata, portanto, consistente no 
direito de cada um ver atendidas suas necessidades sociais mínimas em matéria de habitação, tratamento 
médico e sanitário, alimentação, educação, etc... Tal idéia vai ao encontro, assim, do conceito de “mínimo 
existencial”, desenvolvido inicialmente pela doutrina e jurisprudência tedescas e hoje já incorporado pelo 
direito brasileiro, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. ANDRADE, José Carlos Vieira de. 
Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1998, p. 203; 250.   
80 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno 
Siebeneichler - UGF. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, v.1, p. 114. 
81 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno 
Siebeneichler - UGF. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, v.1, pp. 113-4. 
82 HERKENHOFF, João Baptista. Direito e Utopia. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p.22 e 
35.  
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através da criminosa utopia do neoliberalismo globalizado, que doutrina uma falsa 

despolitização da sociedade83.        

    A propósito, a experiência de duas grandes potências mundiais (EUA e Inglaterra 

nas eras Reagan e Thatcher84, respectivamente) demonstra que o estímulo incondicional à 

política liberal de defesa do investimento particular resultou, isto sim, no aumento do fosso 

existente entre pobres e ricos, com flagrante incremento das desigualdades sociais. 

Representa o neoliberalismo, como fartamente demonstrado, muito mais do que única saída 

possível, deliberada opção pelos valores capitalistas individuais85 em detrimento dos 

sociais. 

    Até aqui se tratou de um período em que a concepção de crime ainda atendia, em 

certa medida, a padrões mais ou menos uniformes, em face dos quais dispunham os Estados 

de mecanismos tradicionais para sua prevenção e repressão. Com o advento do fenômeno 

da globalização, a acelerada disseminação da criminalidade transnacional, sobretudo no que 

concerne ao tráfico internacional de entorpecentes passou a apontar, de modo iniludível, 

para a necessidade de maior controle das transações financeiras operadas pelos grandes 

investidores.  

   Nesse sentido, atenuações à preservação do sigilo bancário restam identificadas 

como o único método idôneo a refrear a livre movimentação de capitais ilícitos, bem assim, 

                                                 
83 BONAVIDES, Paulo. Direitos fundamentais, globalização e neoliberalismo. Conferência proferida em 
15 de setembro de 2003, perante o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Disponível em: 
<http://oab-sc.com.br/oab-sc/outros/discursos/discurso_paulo.doc>. Acesso em: 12 mai. 2004, pp. 3-4.     
84 CARCANHOLO, Marcelo Dias. “Neoliberalismo e o Consenso de Washington: A verdadeira concepção do 
desenvolvimento do Governo FHC”. In: Manoel L. Malaguti, Reinaldo A. Carcanholo, Marcelo D. 
Carcanholo (orgs.). Neoliberalismo: A tragédia do nosso tempo. São Paulo: Cortez, 2002, v.65, p.16; 
HALIMI, Serge. “Um capitalismo fora de controle”. In: Manoel L. Malaguti, Reinaldo A. Carcanholo, 
Marcelo D. Carcanholo (orgs.). Neoliberalismo: A tragédia do nosso tempo. São Paulo: Cortez, 2002, v.65, 
pp.104-6. 
85 Ainda que a idéia do individualismo possua hoje novas feições, já que os verdadeiros “donos do capital” 
são instituições financeiras anônimas ou fundos de previdência privada. Assim, os capitais que migram das 
bolsas e transitam de um país para outro são apócrifos.    
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a permitir a investigação da sistemática de atuação de tais organizações criminosas e a 

conseqüente responsabilização dos criminosos, cujas atividades necessitavam de imediata 

contenção. 

   Diversas atividades igualmente ilícitas merecem destaque na esteira da 

globalização organizacional da macrocriminalidade86, como o tráfico de drogas, o 

contrabando de armas, o próprio contrabando de mercadorias (inclusive de materiais 

radioativos, órgãos humanos e imigrantes ilegais), além do terrorismo87, prostituição, jogos 

de azar, agiotagem, seqüestro, chantagem e extorsão, falsificação de mercadorias, ou ainda, 

de títulos bancários, papéis financeiros, cartões de crédito e cédulas de identidade, dentre 

muitas outras espécies criminosas típicas da modernidade. Como se verá, o Brasil não está 

distante desta realidade.    

“É cada vez maior a pressão internacional para que as transações financeiras sejam 
transparentes e facilitem o combate à evasão de impostos, à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento de atividades terroristas... A Suíça teme que a quebra do sigilo bancário provoque 
uma fuga de investimentos de seus bancos. A privacidade é o principal atrativo da indústria 
financeira do país, que controla 27 trilhões de dólares em depósitos feitos por gente de todo canto 
do mundo.88” 

 
   Nesse diapasão, os destinatários de fato dos direitos privados ou civis, ocupantes 

da elite dominante e inseridos em todas as esferas de poder, cuidaram de dimensionar a 

extensão dos institutos que especificamente lhes interessavam, como os mecanismos de 

proteção à intimidade e à privacidade, de molde a desenvolver toda uma construção teórica 

tendenciosa, capaz de inserir, em seu contexto, suposto direito ao sigilo bancário, quase 

                                                 
86 CASTELLS, Manuel. Fim de milênio. A era da informação: economia, sociedade e cultura. Trad. Klauss 
Brandini Gerhardt e Roneide Venâncio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2000, v.3, pp.204-5. 
87 Vieira de Andrade observa que “hoje, com a proliferação das actividades terroristas e dada a especial 
perigosidade dos criminosos, começam a rebentar algumas costuras do Estado-de-Direito quer no que toca aos 
direitos dos presos, quer no que respeita às garantias do processo criminal. A intensidade com que os valores 
comunitários são postos em causa faz aumentar o grau de necessidade da restrição”. ANDRADE, José Carlos 
Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1998, pp. 
246-7.  
88  Revista VEJA, 17 de junho de 2.002, p.92, Seção “Economia e Negócios”, edição 1.756, ano 35, n.24.   
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intangível, apesar de não restar qualquer previsão constitucional expressa que possa levar, 

de forma iniludível, a tal conclusão. 

    O fato é que referido esforço de elaboração interpretativa, absolutamente 

consentâneo com a política neoliberal, cuida de favorecer o livre fluxo de recursos 

financeiros para além das fronteiras nacionais, com o mínimo controle do aparelho estatal - 

judicial e fiscal, com vistas a se evitar qualquer redução das margens de lucro auferidas no 

mercado de capitais, ainda que se trate de operações ilícitas. 

    Aliás, os montantes em circulação não são capazes de revelar, por si sós, a origem 

de sua obtenção, ainda que haja suspeitas sobre seu volume, o que permite a conotação de 

licitude a qualquer movimentação financeira, ante a defesa neoliberal da ausência de 

fiscalização estatal, em prol de uma economia livre de amarras e, por conseguinte, apta a 

crescer e competir no mundo globalizado. Desse modo, empresas multinacionais ou mesmo 

especuladores financeiros de grande expressividade procuram se escudar sob a suposta 

defesa de sua esfera íntima e escamoteiam a “seara proibida” de suas transações 

financeiras. 

Ainda que não se possa estigmatizar qualquer fluxo expressivo de numerário 

procedido através do sistema bancário como operação ilícita, o que se tem de fato é um 

grande volume de capital corrente comprometido com a especulação financeira, tendo em 

vista os atrativos de segurança e sigilo de investimentos oferecidos pela rede bancária. 

   De fato, os lucros estimulantes, a diversidade de opções oferecidas pelo 

mercado da especulação financeira e a expansão dos mecanismos utilizados para a lavagem 

de dinheiro, favorecem o escoamento de recursos para a ciranda do mercado de capitais, em 

manobras perniciosas e nefastas ao crescimento de qualquer economia nacional, 

fomentando-se ainda mais a concentração de renda.  
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   Tudo isso em detrimento da drenagem de recursos para a economia produtiva 

propriamente dita, com a criação de novas empresas e, por conseguinte, de maiores 

oportunidades de inserção da população ativa no mercado de trabalho, decorrentes do 

crescimento da economia nacional. 

    Como consectários dessa ampla liberdade de transferência de capitais sem a 

“interferência” estatal, ocorre flagrante estímulo à sonegação de tributos, bem como à 

prática de outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ou contra a Administração 

Pública, de um lado, e, ainda, verifica-se uma mitigação das possibilidades de investimento 

estatal em políticas públicas tendentes à redução das desigualdades sociais, doutra banda. 

    Segundo Manuel Castells89, apesar da prática delituosa ser tão antiga quanto a 

própria humanidade, o fenômeno do crime global, disseminado através da formação de 

verdadeiras redes criadas entre poderosas organizações criminosas e seus associados 

disseminados por todo o planeta, é capaz de afetar profundamente a economia no âmbito 

nacional e internacional, a segurança, a política, enfim, a sociedade como um todo.     

   As reais justificativas para a preservação do sigilo bancário, como se vê, passam 

longe de questões atinentes a direitos individuais em essência, vinculando-se muito mais a 

aspectos econômicos, no mais das vezes, inconfessáveis. Aliás, a própria globalização da 

economia reflete a utilidade do neoliberalismo para os interesses de acumulação financeira 

da classe dominante. 

   Emergem, nesse contexto, dificuldades operacionais de difícil superação para que 

o Estado possa vir a exercer qualquer controle eficaz em relação à circulação bancária de 

capitais. Tudo isso tendo em vista o crescimento das atividades internacionais decorrente de 

                                                 
89 CASTELLS, Manuel. Fim de milênio. A era da informação: economia, sociedade e cultura. Trad. Klauss 
Brandini Gerhardt e Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2000, v. 3, p.203. 
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uma reorganização dos grupos industriais em redes de firmas, aliado a uma intensificação 

da circulação financeira fomentada pela expansão na mobilidade e intermediação do capital 

internacional e até por uma ampla mudança da base tecnológica, em fenômeno que chegou 

a ser denominado de 3ª Revolução Industrial90.          

  A idéia de soberania, ainda que mereça hoje novos contornos em face do mundo 

globalizado, resgata a necessidade de que o Estado estabeleça critérios de atuação 

compatíveis com os encargos e desafios que lhe foram impostos constitucionalmente. 

   Sem dispor de eficazes mecanismos de controle da criminalidade e da evasão de 

divisas, onde se insere o acesso regrado aos dados bancários dos investigados, não se 

poderá pensar em qualquer evolução do País em termos de mitigação das desigualdades 

sociais e, por conseguinte, dos níveis de miséria que campeiam por todo o território 

brasileiro.  

   Tal mudança de atitude não deve significar, por certo, violação a direitos 

fundamentais, mas, isto sim, postura voltada ao efetivo respeito aos mandamentos basilares 

que transpiram de todo o Texto Constitucional, como se demonstrará ao longo dos 

próximos capítulos.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 CARCANHOLO, Marcelo Dias. “Neoliberalismo e o Consenso de Washington: A verdadeira concepção do 
desenvolvimento do Governo FHC”. In: Manoel L. Malaguti, Reinaldo A. Carcanholo, Marcelo D. 
Carcanholo (orgs.). Neoliberalismo: A tragédia do nosso tempo. São Paulo: Cortez, 2002, v. 65, p.16. 
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CAPÍTULO II 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RAÍZES DA TENTATIVA DE FUNDAMENTALIZAÇÃO DO SIGILO 
BANCÁRIO 
 

Sumário: 2.1. Os direitos de 1ª geração e a superação de sua 

prevalência. 2.2. Evolução normativa e correntes doutrinárias 

acerca dos direitos da intimidade e privacidade. 2.3. A 

trajetória do sigilo bancário e sua não inserção no texto 

constitucional de 1988. 2.4. O atual tratamento acadêmico e 

jurisprudencial emprestado ao sigilo bancário 

 

2.1. Os direitos de 1ª geração e a superação de sua prevalência 

 

As mudanças das condições históricas, e, com elas, das necessidades e dos 

interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para sua realização, das 

transformações técnicas, fez dos direitos dos homens, ao longo dos tempos, uma categoria 

variável91, o que repercute diretamente no fenômeno da fundamentalização de tais direitos.    

Materialmente falando, um direito é fundamental se o seu grau de necessidade põe 

em xeque o próprio desenvolvimento de determinada concepção do Estado e da sociedade, 

                                                 
91 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 
18. 



 48 

nada obstante já observe Bobbio92 sobre a ausência de termos pacíficos quando se intenta 

definir o que se entende por aperfeiçoamento da pessoa humana ou por desenvolvimento da 

civilização, dado o caráter ideológico que impregna o intérprete, de modo indelével. Nesses 

termos, não se pode desvincular o critério material que norteia a teoria dos direitos 

fundamentais de uma determinada ideologia do Estado e da Constituição.93 

Noutras palavras, os direitos fundamentais são aqueles direitos humanos que, dada 

a sua desejabilidade94, restaram reconhecidos por determinada sociedade. As definições 

contidas no texto constitucional, ainda que estabeleçam expressamente o rol de direitos 

fundamentais eleitos como merecedores de defesa específica, tanto em face do Estado 

quanto dos particulares, não são capazes de expor com clareza solar o real alcance que se 

quis imprimir a tais institutos, como uma operação matemática.  

Até porque não foi finalidade do legislador constituinte estabelecer conteúdos 

engessados e absolutamente delimitados, mas, sim, fixar nortes e diretrizes que se tornarão 

aptos a se adequarem às reais necessidades das gerações, as quais, dada a evolução das 

relações vivenciadas pela própria espécie humana e da natureza que a cerca, demandam 

diferentes expectativas e contornos em relação aos direitos fundamentais, sem que isso 

possa implicar, é certo, em violação aos núcleos básicos que os caracterizam em sua 

essência, salvo se inexistir outra alternativa menos penosa. 

No Brasil, inexiste disposição constitucional expressa que preveja a inafastável 

necessidade de preservação do núcleo essencial dos direitos fundamentais no texto 

constitucional (ao contrário do que se o verifica na Lei Fundamental de Bonn, art. 19, II, e 
                                                 
92 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, pp. 
17-8. 
93 CASTRO, Mônica Neves Aguiar da Silva. Honra, imagem, vida privada e intimidade, em colisão com 
outros direitos. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, Biblioteca de Teses, 2002, p.82.  
94 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, pp. 
15-6. 
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na Constituição Portuguesa de 1976, art. 18, II), ou, em outras palavras, do respeito aos 

seus limites imanentes. 

Entretanto, semelhante concepção poderá defluir da previsão de cláusula pétrea 

inserida no art. 60, § 4º, inc. IV da CF, que aponta para a idéia de direitos fundamentais 

insuscetíveis de supressão, ainda que através de emendas ao texto constitucional. 

Pensar diferente seria permitir verdadeiro esvaziamento95 de seu conteúdo básico, 

tornando tais direitos vulneráveis aos influxos políticos e ideológicos do legislador ou do 

próprio Executivo. Ademais, como se verá, não se pode descurar da antinomia inerente aos 

valores utilizados para o reconhecimento universal e conseqüente fundamentalização de 

direitos, o que retira, portanto, a possibilidade de sua inserção em contornos nítidos 

supostamente inamovíveis. 

Não é por outra razão que o texto constitucional brasileiro é classificado como de 

natureza compromissória96, no sentido de absorver e buscar compatibilizar, 

simultaneamente, valores diametralmente opostos.  

Nesse sentido, de se observar a tensão contida na relação travada entre o realce à 

livre iniciativa, de um lado, erigida à condição de princípio inspirador da ordem econômica 

e financeira97 e, doutra banda, regras de intervenção estatal no domínio econômico, a 

exemplo da expressa indicação constitucional de atividades cuja exploração direta se 

constitui em monopólio da União, relacionadas no art. 177 da Magna Carta98. Assim, tais 

                                                 
95 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. Estudos de direito 
constitucional. 2 ed. São Paulo: Celso Bastos, 1999, pp. 38-9.  
96 BARROSO, Luís Roberto. “Doze anos da Constituição Brasileira de 1988”. In: Temas de direito 
constitucional. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 2001, p. 11. 
97 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social...”. 
98 “Art. 177. Constituem monopólio da União: 
                I- a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarburantes fluidos; 
                II- a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
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valores não podem ser realizados global e simultaneamente: as concessões99, que implicam 

em renúncias recíprocas, hão que ser consideradas em cada caso posto. 

Há pretensões inclusive incompatíveis entre si. Ademais, pode-se outrossim 

chegar à conclusão de que não há direitos fundamentais por natureza100, podendo o que é 

fundamental hoje deixar de sê-lo amanhã, transmutadas as peculiaridades culturais e 

históricas de determinada civilização. 

Interessante ainda observar a perspectiva de José Casalta Nabais101, que cuida de 

desmitificar a falsa idéia que intenta robustecer os direitos ditos de 1ª dimensão, ao 

asseverar que  

“do ponto de vista dos custos comunitários, que o mesmo é dizer do ponto de vista dos 
custos para os contribuintes, a tradicional e arraigada distinção dicotômica, quando não mesmo 
maniqueísta, entre direitos negativos ou direitos de liberdade e direitos positivos ou direitos de 
prestações, não faz o menor sentido”-sic.  

 
Os direitos fundamentais de 1ª geração (ou dimensão) partem, assim, de uma 

justificação, constatada historicamente como frustrante,102de que, quanto mais livre fosse o 

indivíduo e, por conseguinte, quanto mais pudesse fazer ou deixar de fazer o que lhe 

aprouvesse, mais poderia ele progredir moralmente e, assim, promover igualmente o 

progresso material da sociedade. 

Nesse sentido, a idéia de liberdade desvestida de qualquer compromisso com 

postulados de justiça social e que, por conseguinte, não levava em conta as desigualdades 

                                                                                                                                                     
                    III- a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas 

nos incisos anteriores;...” 
99 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, pp. 
18-20. 
100 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, pp. 
18-9. 
101 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. 
Disponível em:  <https://www.agu.gov.br/Publicacoes/Artigos/05042002JoseCasaltaAfaceocultadireitos_-
01.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2005. 
102 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, pp. 
21-2. 
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potenciais entre os homens, resultou em uma realidade permeada de opressões, sob os 

pontos de vista econômico, social, político e pessoal. 

Nesse sentido, reportando-se às idéias de Alfred Vierkandt e Bismarck, Paulo 

Bonavides103 identifica na liberdade formal disseminada no século XVIII verdadeiro 

instrumento de opressão dos fracos, aos quais teria restado, tão somente, a liberdade de 

morrer de fome.      

Descartado, portanto, o argumento de que os direitos de 1ª geração partem de 

fundamentos ou pressupostos absolutos em sua essência, já que tal argumento retórico não 

passa, no mais das vezes, de pretexto para fins de defesa de posições conservadoras.  

O reconhecimento da inexistência de direitos fundamentais absolutos ou 

ilimitados remonta à época liberal-individualista, posto que o art. 4º da Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789104 assim preconiza: 

“A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem: assim, o 
exercício dos direitos naturais de cada homem não tem como limites senão os que asseguram aos 
outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser 
determinados por Lei.”   

 

     Norberto Bobbio105 observa que não se pode afirmar um novo direito em favor de 

uma categoria de pessoas sem que para isso se venha a suprimir algum velho direito, do 

qual se beneficiava outra categoria de pessoas: isso porquanto são bem poucos os direitos 

fundamentais que não entram em concorrência com outros direitos também considerados 

fundamentais e que, por conseguinte, não venham a impor, em dadas situações ou em 

relação a certas categorias de pessoas, uma opção. 

                                                 
103 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 60-2.     
104 Proclamada na França, em 26 de agosto de 1789. 
105 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 
18-9. 
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 Nesse diapasão, os direitos da liberdade, dentre os quais aqueles de conteúdo 

liberal voltados à defesa da personalidade, como o direito à intimidade e à privacidade, 

exsurgem como proteção contra o interesse, concentrado nas mãos do Estado, de exercer 

um controle mais direto de vigilância na conduta do particular.  

Doutra banda, com o desenvolvimento da idéia do Estado do bem-estar social, 

observa-se o reforço ao conteúdo dos direitos sociais e, por outro lado, o arrefecimento da 

defesa incondicional dos direitos fundamentais de 1ª geração106, que passam a sofrer 

temperamentos, refletidos na atenuação do pessoal em prol do coletivo107. O que pesa, em 

cada situação, é a existência de uma motivação razoável para a mudança de ventos 

enfocada.       

    Assim, os direitos individuais tradicionais, consistentes em liberdades, tanto mais 

diminuem seu espectro quanto mais se robustecem os direitos sociais, consistentes em 

poderes exigíveis: não há, assim, que se falar em realização integral108 de nenhuma das 

duas esferas, dotadas que são, em certa medida, de fundamentos colidentes. 

    Ademais, materialmente falando, questionável é a idéia de que existiria uma 

precedência constitucional ou eficácia mais intensa dos direitos individuais em detrimento 

                                                 
106 Ressalte-se, mais uma vez, que para José Casalta Nabais, tal segmentação dos direitos fundamentais em 
dimensões é por demais simplista e praticamente inútil, sobretudo quando se tem em foco os deveres 
fundamentais e os custos de tais direitos. NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: 
os deveres e os custos dos direitos. Disponível em: 
<https://www.agu.gov.br/Publicacoes/Artigos/05042002JoseCasaltaAfaceocultadireitos_01.pdf>. Acesso em: 
04 mar. 2005. 
107 Vieira de Andrade destaca a existência de limites “externos” aos direitos de 1ª geração, decorrentes da 
necessidade de os mesmos se libertarem de uma concepção puramente individualista, mantendo-se 
congruentes com as exigências próprias da vida em sociedade, aí inserida a ordem pública, a ética ou moral 
social, o bem-estar da comunidade, a segurança nacional, a prevenção e repressão criminal, a autoridade do 
Estado (....). Com isso, estar-se-ia resgatando a idéia de responsabilidade social e integrando os direitos da 
liberdade no conjunto dos valores comunitários com assento constitucional. ANDRADE, José Carlos Vieira 
de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1998, p. 213; 245.     
108 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 21. 
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dos sociais109, até porque a garantia destes últimos representa, no mais das vezes, 

pressuposto para efetiva fruição dos primeiros. 

   Nesse sentido, tem-se, por exemplo, que a concreção do direito à saúde é condição 

para a realização do direito à vida (art. 5º, caput, CF). Do mesmo modo, só se pode 

adequadamente exercitar o direito de ir e vir e à liberdade de expressão ou de reunião 

pacífica (art. 5º, inc. IX, XV e XVI, CF) quando garantido o direito à segurança pública, 

através da ação do Estado. Finalmente, mas sem pretender esgotar as hipóteses, o direito à 

informação (art. 5º, inc. XIV, CF) apenas se torna eficaz em sua plenitude a partir do 

momento em que se goza, precedentemente, do direito à educação.  

    Feitas tais ponderações, cumpre avaliar o alcance dos valores da intimidade e 

privacidade enquanto direitos fundamentais da personalidade e, posteriormente, inquirir as 

razões pelas quais o direito ao sigilo bancário tem sido inserido nesse contexto.  

 

 

2.2. Evolução normativa e correntes doutrinárias acerca dos direitos da intimidade e 

privacidade 

 

Já na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem110, no rol de 

direitos estatuído em seu capítulo primeiro, consta o direito à proteção da vida particular e 

familiar (Artigo V), à inviolabilidade do domicílio (Artigo IX) e à inviolabilidade e 

circulação de correspondência (Artigo X). 

                                                 
109 Essa a posição de Vieira de Andrade. ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na 
Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1998, p. 309.     
110 Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aprovada na IX Conferência Internacional Americana, 
realizada em Bogotá, em 1948.  
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O Artigo 11, item 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos111, prevê 

que “ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, 

na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência...”.   

Consta da Declaração Universal dos Direitos do Homem disposição similar, 

quando se lê, em seu art. XII que “ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, 

na sua família, no seu lar ou na sua correspondência...”. Na mesma esteira, o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos estatui em seu art. 17, item 1 que “ninguém 

poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, 

em seu domicílio ou em sua correspondência...”.  

Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, no Brasil, os direitos da 

personalidade (intimidade, privacidade) quedaram restritos a regulamentação na esteira do 

direito civil, ao menos de modo explícito, excetuando-se aí a tutela da honra, que já 

encontrava respaldo no direito criminal e na Lei de Imprensa. 

Na Constituição do Império de 1824 tratava-se da inviolabilidade do domicílio em 

seu art. 179, VII, bem como da inviolabilidade do “segredo das cartas” no inc. XXVII do 

mesmo dispositivo legal. Já a Constituição da República de 1891, referia-se, em seu art. 72, 

§ 11, à inviolabilidade do domicílio e no § 18 do mesmo dispositivo constitucional, ao 

sigilo da correspondência. 

Igual tratamento foi dispensado à inviolabilidade do sigilo da correspondência e 

do domicílio, através, respectivamente, dos itens 8) e 16) do art. 113 da Constituição 

Federal de 1934. Já a partir desta Carta Constitucional (art. 114), passou-se a assegurar 

outros direitos e garantias não expressos no texto, mas decorrentes do regime e princípios 

                                                 
111 Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, realizada em San José da 
Costa Rica em 1969 e ratificada pelo Brasil em 25/09/92. 
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que adota, o que nos remete à parte inicial do § 2º do art. 5º da atual Constituição, com 

similar redação. 

A Constituição de 1937 previu, em seu art. 122, inc. VI, a inviolabilidade do 

domicílio e de correspondência, ressalvadas exceções previstas em lei. Já a de 1946 se 

referiu ao sigilo da correspondência em seu art. 141, § 6º e à inviolabilidade do domicílio 

no § 15 do mesmo dispositivo legal. Finalmente, a Constituição de 1967/69 acresceu à 

inviolabilidade do domicílio (art. 153, § 10) o direito ao sigilo da correspondência e das 

comunicações telegráficas e telefônicas (art. 153, § 9º).  

A demora na expressa constitucionalização dos direitos da personalidade 

consubstanciados na intimidade e na privacidade não retira em nada sua importância e sua 

característica de direitos inatos ao ser humano, se adotado o viés jusnaturalista de 

legitimação dos direitos humanos. O reconhecimento estatal de tais direitos serve, sim, para 

estabelecer eventuais limites ao seu exercício, bem como, para instituir instrumentos 

eficazes a sua salvaguarda judicial.   

José Afonso da Silva refere-se aos direitos individuais, dentre os quais estariam 

inseridos aqueles listados no inc. X do art. 5º da CF, como direitos fundamentais do 

homem-indivíduo, no sentido de serem “aqueles que reconhecem autonomia aos 

particulares, garantindo a iniciativa e independência aos indivíduos diante dos demais 

membros da sociedade política e do próprio Estado”112. 

O referido inc. X do art. 5º da Constituição Federal relaciona separadamente 

intimidade e vida privada, não sem razão. Apesar de ambos os vocábulos se prestarem a 

                                                 
112 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 
188. 
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configurar direitos extrapatrimoniais em sua essência, porquanto insuscetíveis de direta 

quantificação monetária, apresentam igualmente diferenças que merecem destaque. 

O direito à vida privada é definido como “o direito que tem cada indivíduo de 

excluir do conhecimento público fatos que denotem preferências e outros dados que a 

pessoa julgue devam ser subtraídos dessa esfera de informação”113. 

Vânia Aieta114 observa que, nada obstante alguns juristas utilizarem de modo não 

distinto os vocábulos intimidade e vida privada, a maioria da doutrina consagra justamente 

o oposto. Do mesmo modo, aduz a autora que o problema há que ser entendido sob dois 

aspectos115, sendo eles: o técnico-jurídico e o ideológico-político, os quais devem ser 

conjugados para fins de uma adequada e eficaz proteção da esfera privada. 

Em verdade, tais análises perpassam pela tentativa de construção de uma 

adequada relação entre o indivíduo e a coletividade na qual se encontra inserido de modo 

inarredável, decorrente dos papéis operados simultaneamente pelo homem, tanto sob a ótica 

social quanto individual, papéis que muitas vezes entram em direta contradição. 

Socorrendo-se das lições de Pierre Kayser, a propósito, José Afonso da Silva116 

prefere abordar o tema a partir da conceituação do que seria vida interior, de um lado, 

relacionada ao universo da vida privada e, de outro lado, vida exterior, de conotação 

pública, referindo-se ao envolvimento do indivíduo em relações sociais e atividades 

públicas, suscetíveis, portanto, de divulgação a terceiros. 

                                                 
113 CASTRO, Mônica Neves Aguiar da Silva. Honra, imagem, vida privada e intimidade, em colisão com 
outros direitos. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, Biblioteca de Teses, 2002, pp.31-2.  
114 AIETA, Vânia Siciliano. A garantia da intimidade como direito fundamental. Rio de Janeiro: Lumen 
Iuris, 1999, p. 103. 
115 AIETA, Vânia Siciliano. A garantia da intimidade como direito fundamental. Rio de Janeiro: Lumen 
Iuris, 1999, p. 105. 
116 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 
204.   
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A questão está em aferir se a matéria comporta ou não conflito a ser superado pelo 

intérprete, seja tal conflito real ou aparente, considerando-se a possibilidade de inserção em 

zona cinzenta que dificulta sobremaneira a perfeita distinção entre onde começa a condição 

humana (e, com ela, a esfera privada do indivíduo) e em que termos desaparece o interesse 

social117, preservando-se, em qualquer hipótese, a dignidade da pessoa humana, em toda a 

sua extensão. 

 

(a) A Teoria de Henkel 

A doutrina germânica capitaneada por Henkel subdivide a esfera da vida 

particular ou privada em esferas progressivamente menores, à medida que se vai 

restringindo118 o espectro da intimidade.  

Fora de tais domínios de conotação privada estariam as condutas, processos e 

episódios de natureza pública, em relação aos quais não se faz qualquer restrição em 

relação ao seu domínio coletivo. Tais fenômenos119 restariam, por conseguinte, excluídos 

dos delitos de indiscrição. 

Em relação aos diferentes níveis de reserva, o mais amplo âmbito seria a esfera 

privada stricto sensu, onde estariam inseridos os comportamentos e acontecimentos que o 

indivíduo não deseja venham a atingir o conhecimento público. 

Num círculo concêntrico ainda mais restrito, encontra-se a esfera da intimidade ou 

esfera confidencial, da qual fazem parte apenas as pessoas em relação às quais o indivíduo 

dispensa confiança e mantém certa intimidade. Integram tal universo restrito, portanto, as 
                                                 
117 TRINDADE, Washington. Palavras prefaciais do livro: Honra, imagem, vida privada e intimidade, em 
colisão com outros direitos. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, Biblioteca de Teses, 2002.   
118 COSTA Jr. Paulo José da. O direito de estar só. Tutela penal da intimidade. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995, p.36. 
119 COSTA Jr. Paulo José da. O direito de estar só. Tutela penal da intimidade. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995, p. 36.  
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conversações ou acontecimentos íntimos, o que significa exclusão não só do público em 

geral, mas igualmente de todos aqueles que não chegam a compartilhar dessa esfera mais 

íntima de convivência com o titular do direito. 

Atingindo um patamar mais reduzido e igualmente concêntrico, situa-se a esfera 

do segredo, a qual está a merecer especial proteção contra a indiscrição, somente penetrável 

por aqueles poucos amigos que compartilham com o indivíduo de relações muito próximas, 

não bastando se tratar de pessoas integrantes da intimidade do sujeito120. É justamente nessa 

esfera onde se faz sentir de modo mais intenso a necessidade de preservação do sigilo ou da 

reserva.   

 

esfera privada strictu sensu

esfera da intimidade

esfera do segredo

 
                 Fig. 01 – Teoria dos “círculos concêntricos” de Henkel       

               

 

                                                 
120 COSTA Jr. Paulo José da. O direito de estar só. Tutela penal da intimidade. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995, p. 37.   
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Outra distinção possível, defendida por doutrinadores brasileiros121, inclui na 

privacidade o universo dos sentimentos, emoções, pensamentos, orientação sexual e valores 

espirituais próprios que denotem a personalidade psíquica do indivíduo, somente 

compartilhados com seus familiares e amigos mais íntimos, que gozem de convívio diário. 

O que se tem em comum nessas relações é, portanto, um consentimento tácito em revelar 

tais fatos restritos à esfera privada, decorrente da própria proximidade factual entre os 

conviventes.   

Já o direito à intimidade refere-se aos dados com acesso restrito à própria pessoa e 

aos poucos a quem o titular consente partilhar122. Nesse sentido, Juliana Belloque123 

identifica na ciência jurídica a inserção do direito ao segredo no direito à intimidade, 

relativo assim a um círculo mais restrito de informações, apenas acessíveis a terceiros, 

como já observado, mediante a aquiescência de seu titular. 

Tem-se, nesse nível, diferentes formas de agressão ao mesmo direito, sendo uma a 

invasão aos dados propriamente dita e a outra, a posterior divulgação a terceiros de tais 

informações, tudo sem a prévia autorização do titular. Trata-se, assim, da interferência 

ilícita na intimidade ou privacidade, num primeiro momento, e, posteriormente, da 

divulgação de tais informações obtidas de modo ilegítimo.  

Para referida linha doutrinária, estaria inserto no espectro dessa intimidade o 

dever de segredo obtido em razão de atividade profissional. Nesse caso, a simples quebra 

da confiança gera o dever de indenizar, independentemente dos reais efeitos decorrentes da 

divulgação perpetrada. 
                                                 
121 CASTRO, Mônica Neves Aguiar da Silva. Honra, imagem, vida privada e intimidade, em colisão com 
outros direitos. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, Biblioteca de Teses, 2002, pp. 36-7. 
122 CASTRO, Mônica Neves Aguiar da Silva. Honra, imagem, vida privada e intimidade, em colisão com 
outros direitos. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, Biblioteca de Teses, 2002, p.44.  
123 BELLOQUE, Juliana Garcia. Sigilo bancário. Análise crítica da LC 105/2001. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p.57. 
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O detentor do segredo encontra-se, portanto, acobertado pelo direito de não 

revelar informação a que teve acesso em razão de seu ofício ou profissão, ainda que seja 

instado para tanto, inclusive por autoridade judicial, consoante se depreende dos art. 406, 

inc. II, CPC, bem como 207 do CPP. No mesmo sentido, a criminalização em relação à 

quebra do dever de reserva profissional encontra-se consubstanciada no art. 154 do diploma 

penal vigente. 

Em relação às esferas da privacidade ou intimidade de pessoas jurídicas, não há 

que se falar, igualmente, em se estabelecer identificação absoluta entre a soma das vidas 

privadas dos particulares que as compõem e a vida privada dos próprios entes coletivos, 

sendo-lhes extensiva, contudo, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade (art. 

52, CC) e o conseqüente direito à reparação pecuniária em caso de constatação de sua 

lesão. 

O sigilo em relação às pessoas morais é, portanto, devido, mas com uma 

conotação compatível com sua natureza incorpórea, com base em contratos de fidúcia 

celebrados com empresas ou profissionais, os quais devem reservar o conteúdo das 

informações que lhe foram confiadas em razão de suas atividades. 

 

(b) Pluralistas e unitaristas 

Outras teorias124referidas pela doutrina também cuidam de estabelecer contornos 

para o universo da intimidade e da vida privada. Para os pluralistas, o pecado reside em se 

tentar delimitar, sem êxito, um elenco pretensamente exaustivo de todas as hipóteses que 

                                                 
124 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, pp. 55-7; SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada. 
Belo Horizonte: Del Rey, 1998, pp. 234-59.  
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corresponderiam a ataques a esses direitos da personalidade, o que acaba por cercear novas 

e mutantes possibilidades nessa seara. 

Já para os unitaristas, o esforço reside em se identificar uma base conceitual 

única para a questão. Surgem aí diversos segmentos que partem de diferentes concepções 

sobre o que estaria, de fato, abrangido pela intimidade e vida privada, gerando-se 

instabilidade no uso de tais conceitos. 

 

(c) Negativistas e positivistas 

Para os negativistas, por sua vez, pode-se conhecer a intimidade e a privacidade 

partindo-se do seu oposto, ou seja, incluindo-se tudo o que não seja vida pública ou não 

tenha significação social relevante. O problema está em se fixar com precisão, no mundo 

hodierno dotado de múltiplas e complexas relações, limites seguros entre o que seja esfera 

privada e esfera pública, dados os múltiplos pontos de contato entre ambas. 

Finalmente, os positivistas intentam conceituar diretamente a intimidade e a vida 

privada. Diversas hipóteses são desenvolvidas para tal conceituação, no esforço de se tentar 

estabelecer critérios precisos que possam definir as diferentes esferas relacionais que 

integram a pessoa humana, sem, contudo, resultados plenamente satisfatórios, dada a 

volatilidade e subjetividade que o tema inspira. 

O ponto pacífico está, portanto, em se definir o substrato principiológico da 

intimidade e da privacidade na dignidade da pessoa humana125, preconizada no art. 1º, inc. 

III, da Magna Carta de 1988. 

                                                 
125 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 58; SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1998, p. 259. 
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Importante igualmente não seja confundido o conteúdo dos direitos da 

personalidade relacionados no inc.X do art. 5º da CF/88 com aquele previsto no inc.XII126 

do mesmo dispositivo constitucional - sigilo de dados -, até porque, no último caso, trata-se 

de informações objetivas, estranhas à esfera íntima ou pessoal do indivíduo, que refletem 

dados constantes de arquivos informatizados, conceito este consentâneo com os demais 

itens descritos no mesmo inciso constitucional.  

A propósito, André Barbeitas127 relembra que a inserção da expressão “sigilo de 

dados” na Constituição Federal de 88 decorreu de emenda aditiva da lavra do então 

constituinte Artur da Távola, sob a justificativa de se imprimir atualização tecnológica, 

decorrente do incremento da informatização de dados, às já tradicionais esferas protegidas 

pelo sigilo em nível constitucional. 

Tais esferas correspondem às comunicações postais (sigilo de correspondência), 

telefônicas e telegráficas, expressamente previstas na Constituição brasileira anterior      

(art. 153, § 9º, CF 67/69), não sendo razoável, portanto, sua extensão ao sigilo bancário, já 

que se trata de matéria estranha aos textos constitucionais no Brasil. 

No mesmo sentido, observa Lênio Streck128 que não se pode entender como 

inseridos no inciso XII do art. 5º os sigilos fiscal ou bancário. Isso porquanto referido 

dispositivo constitucional visa à proteção da comunicação de dados e demais comunicações 

                                                 
126 Art. 5º. I usque XI- omissis; 
                  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 ou instrução processual penal;...”  
127 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 25. 
128 STRECK, Lênio Luiz. O dever fundamental de pagar impostos. Disponível em: 
<http://www.leniostreck.com.br>. Acesso em: 06 jul. 2004. 
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realizadas por via telefônica (meio usado pela internet), ou, noutras palavras, veda a 

interceptação da “comunicação de dados” e não dos “resultados”129. 

 

 

2.3. A trajetória do sigilo bancário no Brasil e sua não inserção no texto constitucional 

de 1988  

 

A idéia de sigilo bancário se iniciou no Brasil na seara dos costumes, sem 

qualquer previsão expressa que a amparasse. O Código Comercial de 1850 estabeleceu 

restrições ao fornecimento de informações bancárias a terceiros, inclusive autoridades 

judiciárias, mas sempre em defesa de banqueiros e comerciantes interessados no segredo 

em relação a seus atos negociais, sem qualquer relação direta com a intimidade dos 

indivíduos130. Estava em jogo, em última análise, o próprio êxito da atividade bancária, 

atendendo-se à máxima popular de que “o segredo é a alma do negócio”. 

   Para o direito brasileiro, o sigilo bancário compreende a obrigação imposta às 

instituições financeiras “de conservar sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços 

prestados”, incidindo em crime quem proceder a sua quebra de modo injustificado (art. 1º e 

10 da LC 105/2001). 

   O próprio Código Penal de 1940, em seu art. 154, prevê o delito consistente na 

violação de segredos profissionais, normalmente estendido aos banqueiros e profissionais 

da atividade bancária, em prol da defesa do sigilo bancário.   

                                                 
129 Aliás, este o entendimento esposado no RE 219.780-5/PE, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.9.99, p. 23.  
130 COVELLO, Sergio Carlos. O sigilo bancário. 2 ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 
2001, pp.74-5. 
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    Na doutrina, é possível a classificação do sigilo bancário de acordo com seis 

diferentes teorias131, quais sejam: a contratualista, a extracontratual ou teoria da 

responsabilidade civil132, a legal, a que insere o fundamento do sigilo bancário no direito à 

intimidade, a do segredo profissional e, finalmente, a do uso mercantil ou teoria 

consuetudinária.  

    De acordo com a primeira teoria (adotada pela Grã Bretanha e pela Holanda, por 

exemplo), tudo se resume ao contrato de fidúcia ou de confiança celebrado entre a 

instituição financeira e seu cliente. Já a segunda corrente teórica parte das conseqüências 

danosas que eventual divulgação de dados bancários possa trazer a certo cliente.  

   A corrente legalista, por sua vez, satisfaz-se com a simples positivação do 

instituto, sem perquirir sobre sua causa jurídica ou real adequação aos valores mais caros à 

sociedade. 

A teoria que inclui o sigilo no direito à intimidade (adotada, por exemplo, na 

Espanha e por grande parte da doutrina e jurisprudência brasileiras), por sua vez, encontra 

elementos que representam óbices à identificação de seu real alcance.  

Tais dificuldades exsurgem, por exemplo, a partir do momento em que se 

vislumbram diferentes limites para o próprio sigilo bancário e para o direito à intimidade, já 

que o primeiro não se limita, de modo restrito, a aspectos que importam em interesses 

pessoais do cliente, indo bem mais além.  

Noutras palavras, só há que se falar em direito fundamental à intimidade em 

relação a elementos que guardem relação com a esfera íntima do cidadão, o que não pode 

                                                 
131 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, pp.16-8. 
132 COVELLO, Sergio Carlos. O sigilo bancário. 2 ed. São Paulo:Livraria e Editora Universitária de Direito, 
2001, p.157.  
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abranger toda e qualquer movimentação financeira, que, no mais das vezes, reflete apenas 

aspectos patrimoniais do cliente bancário. 

Muitas vezes é o interesse público133 que se impõe como prevalecente no caso 

concreto, legitimando a conveniência da transferência do sigilo, ainda que à revelia da 

vontade do correntista ou aplicador financeiro. 

    Em relação à corrente que legitima o direito ao sigilo bancário no dever de 

segredo profissional (utilizada pela França e Portugal134), tomam-se por base os 

dispositivos legais que poupam o profissional da divulgação de informações a que teve 

acesso no exercício de suas funções. Críticas a tal teoria dimanam da não coincidência entre 

as peculiaridades que envolvem o instituto do sigilo bancário e as justificativas que 

serviram de supedâneo às normas penais reguladoras do segredo profissional135. 

    Por fim, igualmente contestada a teoria que fundamenta o sigilo bancário no 

simples acordo tácito entre o particular e a instituição financeira, idôneo a justificar o dever 

de segredo das informações confiadas a esta última, preservando-as do acesso de terceiros. 

Nesse caso, tal regra poderia ser quebrada por previsões legais específicas que 

excepcionem o dever de sigilo em favor da proteção de outros bens jurídicos. 

 Diante de tantas construções doutrinárias, o que hoje se admite é que a matéria 

abarca um conteúdo eminentemente publicista136, o qual não se compatibiliza com qualquer 

idéia absoluta de sigilo. Tal conteúdo público reflete, isto sim, a necessidade estatal de 

controle da evasão de receitas e da criminalidade perpetrada através da lavagem de capitais.

                                                 
133 A questão do interesse público será abordada de modo específico no capítulo 5 do presente trabalho. 
134 COVELLO, Sergio Carlos. O sigilo bancário. 2 ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito,  
2001, p.51.  
135 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 17. No Brasil, como já visto alhures, a legislação infraconstitucional, tanto na 
esfera civil quanto criminal, se aproxima de tal concepção.  
136 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 19. 
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     Partindo-se da realidade brasileira, faz-se necessário observar que o longo 

período ditatorial dos regimes militares, o qual dominou o cenário brasileiro por mais de 

vinte anos, cuidou de deixar rastros que necessitavam de imediata ruptura, através do novo 

texto constitucional.  

 Até então, eram os interesses da burocracia tecnocrático - militar que ditavam a 

ordem econômica e política137, sem quaisquer pudores. O resgate da cidadania e de uma 

genuína democracia fazia-se premente, ante uma verdadeira superposição entre o público e 

o privado138, decorrente do fisiologismo, clientelismo, nepotismo, corrupção e total 

descompromisso com a eficiência no trato da coisa pública. 

 Entretanto, muitas foram as forças que passaram a conduzir e exercer 

significativa influência na redação do texto constitucional: de um lado, correntes 

progressistas do trabalhador, sedentas por mudanças efetivas e pelo definitivo resgate das 

liberdades públicas e, doutra banda, os interesses corporativos dos titulares do capital, 

ávidos pela preservação dos privilégios e pela concentração do poder. 

    Dessa tensão surgiu um texto onde a prevalência do interesse público mostra-se 

oscilante. O diploma constitucional recebe então a caracterização de compromissório, 

analítico e dirigente. Apesar da riqueza de detalhes na redação da Constituição, muitas 

vezes pecando pela inserção formal de matéria infraconstitucional, em essência, não se 

pode extrair de sua leitura conteúdos definidos em sua inteireza, mas sim, linhas diretivas 

que denotam seus princípios norteadores e suas opções ideológicas e políticas. 

                                                 
137 BARROSO, Luís Roberto. “Doze anos da Constituição brasileira de 1988”. In: Temas de direito 
constitucional. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 2001, p.11.     
138 BARROSO, Luís Roberto. “Doze anos da Constituição brasileira de 1988”. In: Temas de direito 
constitucional. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 2001, pp.10-1.  
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    Questiona-se, contudo, se o caráter detalhista em que o texto constitucional restou 

concebido não justificaria, caso essa fosse a vontade do constituinte, a referência expressa à 

inviolabilidade do sigilo bancário, considerando se tratar de tema tão polêmico. Nesse 

sentido, oportuno que se questione sobre sua real inclusão, ainda que de modo implícito, 

enquanto direito fundamental139. 

    Desde a Constituição Federal anterior, a propósito, havia projeto de emenda 

(Emenda n. 139, de 11.5.84, não aprovada), tendente a inserir o sigilo bancário no bojo da 

Carta Fundamental, juntamente com o sigilo de correspondência e das comunicações em 

geral (art. 153, § 9º, CF 1967/69) sem, contudo, jamais haver se transmutado em texto 

definitivo140. 

   Tal ausência de clareza decerto não decorrente de mero descuido ou esquecimento 

do constituinte originário: antes permite que se proceda a uma mais livre interpretação da 

extensão e natureza do instituto do sigilo bancário. Ditas circunstâncias resultam, em última 

análise, no realce do caráter relativo que deve merecer a abordagem do tema e, outrossim, 

levam à ilação de que a matéria há que ser tratada tendo-se por norte a legislação 

infraconstitucional.  

    A possibilidade de flexibilização dos conteúdos constitucionais, se por um lado 

mantém sempre jovem o texto positivado e o alinha continuamente com os verdadeiros 

anseios sociais, por outro favorece interpretações dolosamente direcionadas ao 

favorecimento de interesses intrínsecos e, não raro, inconfessáveis, de grupos apadrinhados 

por formadores de opinião nas searas jurídica e política. 
                                                 
139 O Ministro Francisco Rezek manifestou-se pela inexistência de previsão do sigilo bancário dentro dos 
direitos e garantias individuais contidos no art.5º da Magna Carta, no julgamento do MS 21.729-4/DF, DJ 16-
10-1995 - STF - Pleno - Relatório Originário Min. Marco Aurélio - Rel. p/ Acórdão Min. Francisco Rezek, 5-
10-1995. O assunto será melhor detalhado no sub-item seguinte.  
140 COVELLO, Sergio Carlos. O sigilo bancário. 2 ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito,  
2001, p.81. 
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    Identificada a possibilidade de tal movimento nada imparcial, torna-se menos 

árdua a tarefa de tentar compreender os argumentos, por vezes frágeis e contraditórios, 

utilizados para a preservação incondicional do sigilo bancário.        

     Noutras palavras, ao tempo em que o texto constitucional oferece riqueza 

material no extenso rol de direitos e garantias civis, políticas, sociais, econômicas e 

culturais, favorece, por outro lado, interpretações que permitem verdadeiras reformas em 

seus conteúdos, em prejuízo das maiorias excluídas.  

     A realidade social extremamente desigual sob o aspecto de acesso aos bens e 

serviços essenciais a uma vida digna, sobretudo em países subdesenvolvidos como o Brasil, 

não mais admite um Estado simplesmente defensor das liberdades individuais plenas.  

     O que hoje se reclama é um Estado intervencionista e, portanto, investido do 

ônus de prestação de serviços sociais somente passíveis de adimplemento mediante o 

adequado uso das receitas eficientemente arrecadadas e a manutenção dos índices da 

criminalidade em patamares aceitáveis.  

   André Barbeitas141 observa que  

“mesmo aqueles países que reagem a uma maior transparência na movimentação dos    
ativos financeiros, encontram-se sob vigorosa pressão, seja da opinião pública seja da comunidade 
internacional, para modificarem os seus sistemas jurídicos, em atenção à necessidade de combate à 
lavagem do dinheiro ilícito.”     

 
   O elastério que se quer emprestar ao sigilo bancário reflete, isto sim, propósitos 

neoliberais consentâneos com os ideários das classes políticas e empresariais de 

preservação dos privilégios e de robustecimento dos óbices imprimidos às autoridades 

estatais para qualquer controle do real volume de recursos movimentados pela economia 

                                                 
141 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 54. 
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informal, pelo “caixa-dois”, pelo financiamento das milionárias campanhas eleitorais, pela 

lavagem de dinheiro.    

   Malgrado a ausência de previsão expressa, no texto constitucional, do instituto do 

sigilo bancário, a jurisprudência e doutrina pátrias, em sua maioria esmagadora, passaram a 

incluí-lo, de modo simplista, no rol dos direitos à intimidade e da vida privada, com quebra 

ou transferência sujeita, na maioria dos casos, à reserva de jurisdição, como se a matéria 

comportasse um silogismo automático142 e acrítico, decerto cômodo e útil aos interesses 

nitidamente particulares que se fazem aflorar entre as elites investidas da construção 

jurídica do país. 

   Não se pode, por outro lado, esquecer o poder do lobby perpetrado pelos 

banqueiros brasileiros na Assembléia Constituinte, bem como nos processos legislativos em 

geral. A força do capital, utilizado sabida – e freqüentemente - para custeio de campanhas 

eleitorais de parlamentares, aliada à corrupção disseminada no meio político e ao interesse 

de muitos na imposição de dificuldades ao deslinde da macrocriminalidade, peculiar aos 

detentores do capital, a propósito, muitas vezes integrantes das classes dominantes, facilita 

em muito a perfeita compreensão da dimensão das pressões visando ao reforço emprestado 

à idéia de sigilo bancário. 

   A internacionalização das operações bancárias, sujeitas apenas a um controle 

estatal formal, vulnera, inclusive, a soberania do Estado nacional, que perde por completo 

as rédeas quanto às movimentações financeiras utilizadas para o desmedido sangramento de 

divisas do país. 

                                                 
142 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p.20. 
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   Com isso, o que se vê é o fomento desenfreado a redes organizadas de 

criminalidade, verdadeiros oligopólios da ilicitude, em um cenário impregnado pelos 

ideários da globalização, que facilitam a impunidade, em prol da defesa incondicional do 

acúmulo monetário. 

Ausente, assim, qualquer compromisso com os valores sociais mais caros às 

populações hipossuficientes. Nesse diapasão, a atuação estatal voltada ao combate da 

sonegação de impostos perpetrada pelos grandes detentores de capitais encontra-se 

sobremaneira dificultada, em face do uso abusivo do argumento do direito ao sigilo 

bancário. 

   Em favor da preservação dos privilégios, pressionam as classes dominantes pela 

inviabilização do acesso direto do Fisco às informações bancárias dos contribuintes, 

perpetuando-se assim um sistema tributário intrinsecamente injusto, que contribui para a 

formação de elevados índices de desigualdade social143, e, assim, compromete a própria 

estabilidade político-institucional do país144.  

 De fato, a carga tributária elevada só chega a atingir de forma integral as classes 

assalariadas145, que se vêem privadas de qualquer válvula de escape ao regular 

recolhimento de tributos, o que imprime um quadro caótico à realidade brasileira: alta carga 

tributária versus insuficiente arrecadação146.   

                                                 
143 Luís Roberto Barroso observa que o Brasil, nada obstante inserido na economia mundial como um dos dez 
grandes produtores de riquezas, conviveu e até hoje convive com índices alarmantes nas áreas sociais da 
educação, saúde e habitação. BARROSO, Luís Roberto. “Doze anos da Constituição Brasileira de 1988”. In: 
Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 2001, p.10.    
144 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 104-5. 
145 Não se pretende com tal afirmação deixar de reconhecer a existência de uma parcela de empresários que 
operam regularmente e que não se furtam ao recolhimento de suas obrigações perante o fisco. 
146 Quando se observa que, na prática, alguns pagam impostos nos moldes legalmente previstos e outros não, 
tem-se autêntico ferimento ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, CF), que proíbe privilégios e 
discriminações arbitrárias ou injustificadas. 
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  A existência de elevados índices de sonegação fiscal, sempre aludida pelos 

Governos, Secretários da Receita, etc., tem resistido em face de barreiras opostas aos 

processos de investigação e, por conseguinte, de identificação de atores, em face da 

aceitação do direito ao sigilo bancário sob uma concepção rigorosa, por parte dos sistemas 

jurídico e político brasileiros. 

  Outro argumento que passa pelo viés do neoliberalismo é o temor, vivenciado 

sobretudo pelos países que dependem da movimentação de capitais para sua economia, 

como é o caso da Suíça e de outros paraísos fiscais, de que a flexibilização do sigilo possa 

arrefecer os atrativos de sua nação para as transações bancárias de grande monta, 

provocando a maciça fuga de capitais.  

  A máscara ideológica que permeia a doutrina e a legislação atinentes ao sigilo 

bancário é retirada facilmente quando se observa que, enquanto atua em prol dos interesses 

das classes dominantes, o Estado mostra-se muito mais simpático à transferência147 do 

sigilo, dispensando, nestes casos, a própria intervenção judicial148. 

   Nesse sentido, em se tratando de informações transferidas às próprias instituições 

financeiras, não se admite como violação ao sigilo bancário o acúmulo de dados por 

centrais de risco como a SERASA, que detém detalhes da vida pessoal e financeira de todo 

cidadão que mantenha qualquer relação comercial149 ou bancária, sob a escusa de se 

constituir em um imperativo da economia da chamada “sociedade de massas”. 

                                                 
147 Os termos transferência e quebra são utilizados indistintamente ao longo de todo o texto, significando, 
em ambos os casos, o acesso aos dados bancários por autoridades, sem possibilidade de revelação pública 
antes da prolação de sentença judicial condenatória.  
148 Veja-se, a propósito, o § 3º do art. 1º da LC 105/2001, que exclui da idéia de violação do sigilo as 
informações coletadas e transmitidas pelas centrais de risco e pelos serviços de proteção ao crédito.  
149 Sobre o assunto: ROQUE, Maria José Oliveira Lima. Sigilo bancário e direito à intimidade. Curitiba: 
Juruá, 2001, p. 116. 
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 Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu nesse sentido, quando, no 

julgamento da ADIN 1.790-5150 assim se pronunciou: 

“...3. A convivência entre a proteção da privacidade e os chamados arquivos de consumo, 
mantidos pelo próprio fornecedor de crédito ou integrados em bancos de dados, tornou-se um 
imperativo da economia da sociedade de massas... ”  

 
  José Afonso da Silva já alertava para o perigo decorrente da utilização da 

informática para a interconexão de fichários visando à formação de grandes bancos de 

dados que pudessem desvendar cada detalhe da vida do indivíduo, promovendo um 

verdadeiro esquadrinhamento151 de seus passos, sem sua autorização ou conhecimento: isso 

é, de fato, o que acontece com as famosas “centrais de risco”. 

Maria José Roque152, a esse respeito, tece o comentário seguinte: 

“ É bom observar que os Bancos e os comerciantes possuem hoje acesso a bancos de 
dados que funcionam em rede, onde são cruzadas informações dos clientes. É possível saber, em 
poucos segundos, quem emitiu cheque sem fundos, quem teve cheques devolvidos por outros 
motivos, contas encerradas em estabelecimentos bancários ou está inadimplente no comércio ou 
com as instituições financeiras. Os bancos de dados são cada vez mais completos e têm por escopo 
defender os comerciantes dos maus pagadores e proteger o crédito, afastando os prováveis 
caloteiros”.    
      

   Nesses casos, o discurso é no sentido de que não há que se falar em ofensa a 

direitos fundamentais, sendo o direito à própria intimidade e ao sigilo bancário prontamente 

afastados, de modo não razoável ou plausível, visando a interesses eminentemente privados 

e financeiros das entidades interessadas. A propósito, o interesse público, nesses casos, não 

se faz presente, de molde a justificar tais condutas.  

   Em relação a tais hipóteses, tanto a doutrina quanto a jurisprudência silenciam e 

não invocam qualquer ferimento a direitos fundamentais da personalidade, já que é a elite 

financeira nacional153 a maior beneficiária de tais bancos de dados.  

                                                 
150 ADIN 1.790-5/DF, DJ 8.9.2000. 
151 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 
205. 
152 ROQUE, Maria José Oliveira Lima. Sigilo bancário e direito à intimidade. Curitiba: Juruá, 2001, p. 117. 
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   Haveria que se perquirir: o mau pagador, o inadimplente com o comércio ou o 

insolvente têm menos privacidade ou intimidade do que o cidadão que honra seus 

compromissos econômico-financeiros? Nesse sentido, sob que parâmetros se poderá 

aquilatar quando o direito ao sigilo bancário pode ser invocado como óbice ao acesso por 

quem quer que seja a informações constantes de instituições financeiras? Por outro lado, 

quando tal direito haverá que ceder em face de outros interesses supostamente mais 

relevantes?   

   Indo mais longe, outras coletas de dados são feitas hoje pela internet, sem 

qualquer controle eficaz, visando à elaboração dos perfis consumidores dos cidadãos, 

informações essas que passam a integrar cadastros posteriormente vendidos a empresas 

interessadas em atingir de modo certeiro os potenciais consumidores de seus produtos. 

   Incoerente imaginar tantos óbices aos interesses investigatórios de instituições 

como o Ministério Público154, ao lado da complacência dos poderes constituídos com um 

sistema nacional de informações nos moldes do extinto regime militar, obtido mediante 

uma verdadeira devassa por parte das instituições integrantes do sistema bancário privado. 

   O eventual mau uso de tais informações pelas centrais de risco, argumentam os 

doutrinadores, permite a responsabilização dos transgressores, em todas as esferas. Ora, não 

se teria, com maior razão, hipótese semelhante para o caso da divulgação inadequada de 

dados por parte do Parquet ou de outros órgãos institucionais com poderes de investigação? 

Afinal, a rigor, só se pode falar em “quebra de sigilo” quando as informações 

coletadas são disponibilizadas ao público em geral. Se seu conhecimento fica restrito aos 

                                                                                                                                                     
153 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p.20. 
154 A questão será melhor abordada no item 5.3 do presente trabalho. 
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órgãos incumbidos de investigação, mais adequado seria o uso da expressão “transferência 

de sigilo”, cuja quebra redunda igualmente em sanções. 

O fato não seria, portanto, de preocupação ou zelo pela intimidade do cidadão, 

mas de opção pela quebra de sigilo somente nas hipóteses em que evidenciado proeminente 

interesse dos titulares do capital. 

   Quando se trata do controle para se evitar a sonegação de tributos pode-se lançar 

mão, inclusive, do argumento do dever de todos de solidariedade155 em relação aos gastos 

públicos, de acordo com a capacidade contributiva de cada um156, que se sobreporia a 

qualquer argüição de violação da intimidade, nos moldes defendidos pela doutrina jurídica 

italiana. Não se vislumbra, in casu, valores da pessoa humana carecedores de tutela, mas 

sim, interesses meramente patrimoniais. 

   Aliomar Baleeiro157, já nos idos de 1974, observava que: 

“quanto mais violenta for a tributação baseada na capacidade contributiva dos indivíduos, 
tanto mais a atividade financeira aparece como processo de repartição de encargos e redistribuição 
da renda nacional. Fora de qualquer ponto de vista ideológico, essa redistribuição propicia a 
permanência e o crescimento da prosperidade geral, assim como as possibilidades de 
desenvolvimento, embora alguns sustentem que este depende da concentração de capitais em 
grupos restritos”. 

 
   Intenta-se, por outro lado, partindo-se do pressuposto de que direito ao sigilo 

bancário é direito fundamental, difundir a idéia de que somente o Poder Judiciário seria 

dotado da necessária capacidade de ponderação para filtrar as hipóteses em que admissível 

a excepcional transferência do sigilo, ainda que o interesse público na investigação criminal 

se faça flagrante, dados os indícios de prova apresentados. 

                                                 
155 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, pp. 82-4. Referido princípio encontra-se detalhado no item 3.2 do presente trabalho. 
156 Já a primeira Constituição brasileira, de 1824, previa em seu art. 179, inc. XV, o seguinte, in verbis: 
      “Art. 179. XV. Ninguém será exempto de contribuir pera as despezas do Estado em proporção dos seus 

haveres”- sic.  
157 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 
179. 
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   Ocorre que, na prática, tal intermediação representa obstáculos concretos a 

atividades de cunho preventivo na detecção de atividades criminosas158, tendo em vista o 

intricado sistema de movimentações financeiras, o número indeterminado de pessoas 

envolvidas, além, por certo, a necessidade de agilidade nas investigações levadas a cabo159. 

   Em muitos países, é determinado às instituições bancárias o dever de fornecer à 

Administração Pública ou diretamente aos órgãos incumbidos de fiscalização, informações 

sobre quaisquer movimentações de valores vultosos, indicadores de supostas atividades 

criminosas160. 

   No Brasil, tal dever se faz presente quando a hipótese reflete suspeita da prática de 

ilícitos, detectável através das movimentações financeiras das pessoas envolvidas (art. 1º, 

parágrafo 3º, inc. IV, da Lei Complementar 105, de 10.01.01). 

Decerto outros mecanismos podem ser concebidos no sentido de expandir e 

flexibilizar as possibilidades de acesso a dados bancários, atendendo-se ao perfil 

constitucional reclamado pelo momento histórico atual, que inclui imediatas mudanças 

voltadas ao eficaz arrefecimento dos alarmantes índices de desigualdades sociais, que 

assolam o Brasil e tantos outros países.  

 

 

                                                 
158 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 88. 
159 Observa Maria José Roque, em relação ao efeito deletério oriundo da oposição do sigilo bancário como 
empecilho à obtenção de provas da delinqüência que “submeter ao judiciário o pedido de quebra de sigilo nos 
casos de fortes indícios de crime dá ao meliante tempo suficiente para movimentar a conta, impedindo o 
ressarcimento do dano e dificultando a apuração”. ROQUE, Maria José Oliveira Lima. Sigilo bancário e 
direito à intimidade. Curitiba: Juruá, 2001, p. 117. 
160 Nos Estados Unidos, por exemplo, toda e qualquer operação bancária que envolva quantia superior a U$ 
10.000,00 (dez mil dólares) deve ser imediatamente comunicada ao Tesouro. CASTRO, Aldemário Araújo. A 
constitucionalidade da transferência do sigilo bancário para o fisco preconizada pela Lei 
Complementar n. 105/2001. Disponível em: <www.aldemario.adv.br/sigilo.htm>. Acesso em: 26 jun. 2004.    
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2.4. O atual tratamento doutrinário e jurisprudencial emprestado ao sigilo bancário 

 

(a) A jurisprudência pátria 

Para o Supremo Tribunal Federal, segundo entendimento da maioria de seus 

Ministros, o direito ao sigilo bancário constitui espécie de direito à privacidade ou 

intimidade, inerente à personalidade das pessoas, consubstanciado no art. 5º, inc. X, da 

CF161. Há ainda, não raro, referência a que tal sigilo se prestaria a atender a uma finalidade 

de ordem pública, qual seja, a de proteção do sistema de crédito162. 

Igualmente, o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro identifica o direito ao 

sigilo bancário como relativo, podendo ceder em face de interesse público, do interesse da 

justiça, do interesse social163. Há referência, sobretudo em processos criminais, à 

plausibilidade da quebra do sigilo tendo em vista a “verdade real”, a ser perseguida através 

de elementos probatórios essenciais à investigação conduzida pelo Ministério Público para 

que, ao final, possa formar sua opinio delicti. 

Exceções ao direito ao sigilo bancário são referidas apenas as contidas na Lei 

Complementar 105/2001 e, anteriormente, na Lei 4.595/64 (art. 38 e parágrafos). Há, ainda, 

entendimento praticamente pacificado de que a quebra de sigilo constitui-se em reserva de 

                                                 
161 Há sempre uma certa confusão entre tal dispositivo e o inc. XII do mesmo artigo da Constituição Federal. 
Muitas vezes, os mesmos são usados cumulativamente ou de modo alternativo, para justificar o direito ao 
sigilo bancário como direito fundamental.  
162 Pet. (questão de ordem) 577/5/170- DF- Rel.: Min. Carlos Velloso- Reqte. Delegado de Polícia Federal- J. 
em 25/03/1992- DJ 23/04/1993- Pleno- STF- primeiro julgamento em que o Tribunal máximo do País 
enfrentou diretamente pedido de quebra de sigilo bancário. 
163 O Ministro Celso de Mello, em seu voto, afirma que “a quebra de sigilo bancário - ato que, por si só revela 
extrema gravidade jurídica - situa-se nesse contexto, em que valores contrastantes - como o princípio da 
autoridade, de um lado, e o postulado das liberdades públicas, de outro - guardam, entre si, nítidas relações de 
tensão dialética”. Pet. (questão de ordem) 577/5/170- DF- Rel.: Min. Carlos Velloso- Reqte. Delegado de 
Polícia Federal- J. em 25/03/1992- DJ 23/04/1993- Pleno- STF.  
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jurisdição, ressalvadas, é certo, as hipóteses contidas no diploma legal vigente, acima 

referido. 

Assim, ainda que o Ministério Público, no caso concreto de uma investigação em 

curso, identifique indícios de materialidade e de autoria de ilícito e, assim, possa justificar a 

imprescindibilidade da medida, haveria que se socorrer de autorização judicial para ter 

acesso a dados bancários necessários ao deslinde da matéria, sob pena de não ver atendida 

sua pretensão, dada a suposta ausência de amparo legal. 

Deixam de ser reconhecidas, assim, as prerrogativas contidas nos art. 129, VI e 

VIII, CF; 8º, § 2º, LC 75/93 e 8º, § 2º, L 8.625/93 como legitimadoras do poder requisitório 

ministerial em relação a dados contidos em instituições financeiras164. 

A idéia se inspira no argumento de que somente o Judiciário165 goza da necessária 

imparcialidade para aferir a conveniência e oportunidade da medida excepcional, devendo 

fazê-lo, portanto, motivadamente, ante as provas e elementos coligidos nos autos. 

Em decisão relativa a pedido de quebra de sigilo bancário de ex-Ministro de 

Estado, não foi tomada em conta a circunstância de se tratar de agente político166, 

circunstância essa idônea a justificar a atenuação do rigor do direito ao sigilo. Isso 

porquanto evidente em tal hipótese interesse público na investigação, mormente ante a 

                                                 
164 Há decisões, contudo, em sentido contrário: HC 2.547/ES 2001.02.01.033100-1- Rel.: Des. Federal 
Espírito Santo - J. em 31/10/2001 - 2ª T.- TRF 2ª Região. Ainda, o lapidar voto do Ministro Francisco Rezek 
no Processo MS 21.729/DF, DJ 16-10-1995 - STF - Pleno - Relatório Originário Min. Marco Aurélio- Rel. p/ 
Acórdão Min. Francisco Rezek, 5-10-1995. 
165 “A faculdade conferida ao Judiciário pressupõe, entretanto, que a autoridade judiciária procederá com a 
cautela, prudência e moderação, virtudes inerentes à magistratura, ou que os magistrados devem possuir”. 
Voto do Min. Carlos Velloso: Pet. (questão de ordem) 577/5/170 - DF- Rel.: Min. Carlos Velloso - Reqte. 
Delegado de Polícia Federal - J. em 25/03/1992 - DJ 23/04/1993 - Pleno- STF. 
166 “É de todo irrelevante... a condição política, social, econômica ou administrativa que ostentem os supostos 
infratores da lei penal. Ministros de Estado, ex-Ministros de Estado ou cidadãos comuns expõem-se, todos, 
por igual, à ação repressiva do Estado, se e quando envolvidos em práticas criminosas”. Voto do Min. Celso 
de Mello. Pet. (questão de ordem) 577/5/170 - DF-Rel.: Min. Carlos Velloso - Reqte. Delegado de Polícia 
Federal- J. em 25/03/1992- DJ 23/04/1993- Pleno- STF.   
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suspeita de prática de crime contra a Administração Pública, durante o exercício de função 

pública. 

No Agravo n. 897-5167, de 23.11.94, tratou-se de pedido para reforma de decisão 

judicial que houvera autorizado quebra de sigilo bancário a partir de solicitação formulada 

pelo Ministério Público Federal, em face de fundadas suspeitas a respeito de 

movimentações financeiras de parlamentar federal incompatíveis com o montante de sua 

renda funcional, segundo dados colhidos por Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Nesse caso, fazia-se premente esclarecer a origem dos recursos depositados, ou, 

noutras palavras, cotejar-se a listagem dos depositantes nas contas – correntes do 

congressista com as fontes pagadoras, por ele declaradas à Receita Federal. De fato, o 

deferimento da quebra de sigilo foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal.  

Entretanto, considerando o fato de se tratar de servidor público, ou mais ainda, de 

representante do povo, legitimamente eleito para defender os interesses maiores da 

sociedade, não haveria de que se exigir, a rigor, a intervenção do Poder Judiciário em casos 

de quebra de sigilo bancário. 

Isso porquanto qualquer cidadão, ao ingressar do serviço público, renuncia, no 

que se refere ao seu perfil econômico - financeiro, ao direito de manter sob sigilo sua 

evolução patrimonial. Tanto é assim que a Lei 8.429/93, em seu art. 13, exige que, 

anualmente, todo servidor preste informações sobre seu patrimônio. 

Nesse sentido, torna-se o funcionário público, mais do que qualquer do povo 

inserido na iniciativa privada, devedor de satisfação à sociedade e ao Estado quanto à 

probidade de sua vida funcional, o que compreende sobreviver e apresentar patrimônio e 

                                                 
167 Agravo Regimental em Inquérito 897-5, de 23/11/1994, ao qual foi negado provimento. Relator: Ministro 
Francisco Rezek.  
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movimentações bancárias consentâneas com os salários percebidos dos cofres públicos - 

pagos, em última análise, pela contribuição tributária dos cidadãos - salvo se, 

comprovadamente, demonstrar outros ganhos lícitos e estranhos à sua atuação enquanto 

servidor público.  

 

(b) O leading case do Supremo Tribunal Federal 

 Tratando-se do acesso a contas públicas, a decisão do Mandado de Segurança n. 

21.729-DF, de 05/10/1995, estabelece critérios que merecem ser destacados, dada a 

profundidade com que o tema do sigilo bancário foi tratado. 

    Acertadamente, restou reconhecida a legitimidade do Ministério Público para 

requisitar diretamente de instituição financeira informações e documentos destinados a 

instruir procedimentos administrativos de sua competência. Tratou-se, no caso, de dados 

relativos a empréstimos, subsidiados pelo Tesouro Nacional, a empresas do setor 

sucroalcooleiro. 

    Eis excerto da Ementa publicada no DJ em 19/10/2001168: 

“...O poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à ordem 
jurídica e a garantia do sigilo bancário não se estende às atividades ilícitas. A ordem jurídica 
confere explicitamente poderes amplos de investigação ao Ministério Público – art.129, incisos VI, 
VIII, da Constituição Federal, e art. 8º , incisos II e IV, e parágrafo 2º , da Lei Complementar n. 
75/1993. Não cabe ao Banco do Brasil negar, ao Ministério Público, informações sobre nomes de 
beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo erário 
federal, sob invocação do sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e 
documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio 
público. Princípio da publicidade, ut art. 37 da Constituição...” 

 
 

                                                 
168 Relator: Ministro Marco Aurélio. Relator para o Acórdão: Ministro Néri da Silveira. Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno. Impte. Banco do Brasil S/A. Impdo. Procurador-Geral da República. Decisão transitada em 
julgado em 31.10.2001. Votação por maioria, vencidos os Mins. Marco Aurélio, Maurício Corrêa, Celso de 
Mello, Ilmar Galvão e Carlos Velloso. 
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Nesse sentido, decidida pela Corte Máxima do País que, em se tratando de 

recursos de natureza pública, não há que se falar em resistência ao fornecimento de 

informações bancárias ao Órgão Ministerial. 

Igualmente interessante observar a variância e riqueza de interpretações em 

relação à matéria discutida no supracitado mandamus, que resultou em apertada decisão, 

por 6 a 5. Nesse sentido, eis alguns dos aspectos discrepantes contidos nos votos de alguns 

Ministros: 

b.1 - Ministro Francisco Rezek  

Em voto exemplar, enfrentou a questão do sigilo bancário entendendo-o como 

estranho à matéria constitucional169. Para ele, considerando-se o rol de direitos 

preconizados no inc. X do art. 5º da CF, tem-se como extraordinário agasalhar a 

contabilidade, mesmo a das pessoas naturais, e com mais razão, a das empresas, dentro da 

esfera da intimidade, ali prevista. 

No que concerne ao inc. XII do mesmo dispositivo constitucional, o Ministro 

entende se referir exclusivamente ao terreno das comunicações, ou seja, à correspondência 

comum, às mensagens telegráficas, à comunicação de dados e à comunicação telefônica.  

Em relação ao sigilo de dados, entende-o, na linha esposada por Celso Ribeiro 

Bastos e Ives Gandra da Silva Martins, restrito a certa espécie de alta tecnologia na 

comunicação interbancária de informações contábeis. Noutras palavras, o que o artigo da 

CF tenciona evitar é a violação da comunicação privativa entre instituições financeiras, por 

terceiro estranho à comunicação. 

                                                 
169 A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de ordem na Petição n. 577, decidiu que a 
quebra do sigilo bancário não afronta o artigo 5º - X e XII da Carta da República. 
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Partindo para um enfoque metajurídico, o Ministro destaca o interesse da 

autoridade legítima – aí incluindo a justiça, o parlamento, o Ministério Público e a 

administração executiva, esta última através da autoridade fiscal – na vida financeira das 

empresas e das pessoas naturais. Questiona se o interesse na oposição do sigilo bancário 

não estaria relacionado a eventuais discrepâncias entre o cadastro fiscal e o cadastro 

bancário das pessoas ou empresas. 

Destaca ainda que a comunicação telefônica, que, no mais das vezes, toca de perto 

a estrita privacidade pessoal, preconizada no inc. X do art. 5º da CF, mereceu tratamento 

específico, que condicionou sua quebra a prévia autorização judicial170, o que não se 

observa na hipótese do cadastro bancário, que mais se refere à relação contábil entre uma 

casa bancária e seus clientes. 

b.2 –Ministro Octavio Gallotti 

Seu voto prestou-se a concluir que a matéria não estaria a contemplar, 

necessariamente, quebra de sigilo bancário. Isso porquanto a hipótese tratava de dinheiro 

público, cujo dispêndio se encontra sujeito ao princípio da publicidade e da moralidade 

preconizados no art. 37 da CF.  

b.3. – Ministro Sepúlveda Pertence 

Reitera o entendimento do Ministro Octávio Gallotti, acrescendo sua convicção de 

que o sigilo bancário não se encontra previsto na esfera constitucional, mas na legislação 

ordinária.  

Nesse sentido, refere-se ao entendimento de Tércio Sampaio Ferraz Júnior no 

sentido de o que o que se protege por conduto do art. 5º, inc. XII, CF, de modo absoluto e 

                                                 
170 Art.5º, inc. XII, CF, in fine. 
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até em relação ao Poder Judiciário, é a comunicação de dados e não os dados em si. 

Diferente raciocínio tornaria inviável qualquer investigação administrativa. 

b.4. Os votos vencidos:  

Ministro Ilmar Galvão 

Destaca a oponibilidade do sigilo bancário inclusive em face do fisco171, órgão 

incumbido da investigação da sonegação de impostos e, por conseguinte, diretamente 

interessado na fiscalização dos contribuintes, cuja conta bancária seria um espelho de sua 

vida econômico-financeira.  

Defende o Ministro a inserção do sigilo bancário nos direitos à privacidade e à 

intimidade, refutando ainda qualquer interpretação extensiva do poder requisitório do 

Ministério Público (art. 129- inc. VI, CF) que possa dispensar a intervenção do Judiciário, 

em se tratando de obtenção de informes bancários do cidadão.    

Ministro Celso de Mello 

Em extenso voto, reconhece a relatividade do direito à intimidade, que deve ceder 

em face de “exigências impostas pela preponderância axiológica e jurídico-social do 

interesse público”172. Para o Ministro, o direito ao sigilo bancário foi constitucionalizado 

através do inc. X do art. 5º da CF e sua quebra, em casos de absoluta excepcionalidade, está 

sujeita ao crivo judicial. 

Assim, no caso em análise, identifica conflito entre direito fundamentais, quais 

sejam, entre o direito individual à preservação do sigilo e “um bem jurídico de valor 

                                                 
171 A decisão foi proferida antes da edição da Lei Complementar 105/01, que autoriza o acesso direto da 
autoridade fiscal aos dados bancários de contribuinte sob investigação administrativa. 
172 Semelhante posicionamento pode ser extraído de seu voto, em 23/11/94, no Agravo Regimental em 
Inquérito n. 897-4 - Distrito Federal.  
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coletivo (a primazia do interesse público173 subjacente à tutela dos direitos metaindividuais 

ou à investigação, à persecução criminal e à repressão aos delitos em geral)...”. 

Nesse sentido, reconhece a prevalência do direito à busca da verdade real e à 

pesquisa referente a fatos ilícitos, sempre que não houver meio menos gravoso de se atingir 

os legítimos objetivos pretendidos, a partir de fundadas suspeitas da prática criminosa.   

Ministro Marco Aurélio  

Partindo de entendimento similar ao esposado pelo Ministro Ilmar Galvão, declara 

inconstitucional e, portanto, incompatível com os inc. X e XII da CF, o art. 8º da Lei 

Complementar n. 75/93, no que se refere à impossibilidade de oposição, por qualquer 

autoridade, da exceção de sigilo ao órgão do Ministério Público. 

Ministro Maurício Corrêa 

Acompanha o voto do Ministro Marco Aurélio, manifestando-se no sentido de ser 

o sigilo bancário direito individual e relativo, verdadeiro desdobramento do direito à 

privacidade, passível de ceder em caráter especial e em face de interesse público, mediante 

autorização judicial.  

Destaca o fato de que tal direito apenas se presta a tutelar operações lícitas, o que 

retira a possibilidade de sua oposição nos casos de operações bancárias praticadas em 

contas fictícias – sem privacidade a ser juridicamente protegida – tampouco para acobertar 

crimes ou outros ilícitos, administrativos ou civis. 

Para o Ministro, os art. 8º, inc. II, IV e parágrafo 2º, da LC 75174, não incluem a 

quebra de sigilo relativamente a direito constitucionalmente previsto, como entende se 

tratar do sigilo bancário. Não seria o caso, portanto, de inconstitucionalidade da referida 

                                                 
173 A questão do interesse público será objeto de análise no Capítulo V do presente trabalho.  
174 Relativos à impossibilidade de oposição de sigilo ao Ministério Público, sob qualquer justificativa. 
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norma legal, mas de interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a expressão 

“sob qualquer pretexto” não estaria a alcançar o sigilo bancário.  

b.5. O parecer do Vice – Procurador – Geral da República: 

Referido no voto do Ministro Francisco Rezek, merece registro pela propriedade 

de suas observações, no cotejo da privacidade com o instituto do sigilo bancário: 

“...É possível que os dados bancários, em certos casos,deixem entrever aspectos da vida 
privada, como ocorreria, por exemplo, na revelação de gastos com especialidades médicas de 
certas enfermidades ou de despesas com pessoas das relações afetivas mais íntimas, que o cliente 
queira manter em segredo. Isso, contudo, é exceção, porque, em regra, as operações e serviços 
bancários não podem ser referidos à privacidade, no sentido em que é protegido no inciso X do art. 
5º da Constituição. Assim, os dados bancários concernentes a pagamentos de compra de imóveis, 
os financiamentos para aquisição de casa própria ou os financiamentos públicos para o 
desenvolvimento de atividades produtivas são alguns dos exemplos de informações que não se 
inserem no núcleo irredutível da privacidade.”  
       
 

(c) A doutrina 

Também na produção acadêmica sobre a matéria, há uma tendência a que o direito 

ao sigilo bancário encontre-se inserido dentro da esfera do direito à preservação da 

intimidade ou da privacidade. 

Magda Pedroso, em dissertação de mestrado apresentada junto à Faculdade de 

Direito da UERJ, defende o direito ao sigilo bancário como uma espécie de prolongamento 

do direito à intimidade175. Segundo sua linha de argumentação, apenas tal teoria 

apresentaria argumentos idôneos a fundamentar adequadamente o sigilo. 

                                                 
175 Peca, entretanto, a autora quando qualifica o direito à intimidade como absoluto. PEDROSO, Magda Lúcia 
Mazzoco Leão. O direito à intimidade como fundamento do sigilo bancário. Rio de Janeiro: Dissertação 
de mestrado apresentada em 1999 junto à UERJ - Faculdade de Direito, sob a orientação do Prof. Antônio 
Junqueira de Azevedo, arquivada da biblioteca da UERJ, p. 51;121.  
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Para ela, a intimidade teria alcance amplo, incluindo fatos de ordem espiritual e 

material, a exemplo do patrimônio e das relações comerciais de cada indivíduo176. Na 

intimidade estariam abrangidos, assim, quaisquer eventos de natureza econômica, como 

aqueles decorrentes de transações efetivadas junto a instituições de crédito. Ainda, caberia a 

inclusão de informes que possam implicar em dados da esfera íntima do cidadão e que 

tenham sido transmitidos ao banco, ainda que não se trate de dados monetários177.    

De forma oportuna, reconhece a impropriedade do argumento do direito ao sigilo 

como objeção a fiscalização em contas públicas178, mas não avança no sentido de estender 

tal publicidade a quaisquer operações que indiquem o fluxo de recursos de origem pública, 

ainda que através de contas particulares, como forma de investigação mais eficaz da 

corrupção e de outros crimes perpetrados em desfavor da Administração Pública. 

Liliane Turra, por sua vez, tenta identificar no sigilo bancário uma projeção do 

direito à intimidade e, em sua proteção, um interesse coletivo, “na medida em que faz parte 

da estrutura da ordem social, sendo reflexo do Estado Democrático de Direito”179. 

                                                 
176 PEDROSO, Magda Lúcia Mazzoco Leão. O direito à intimidade como fundamento do sigilo bancário. 
Rio de Janeiro: Dissertação de mestrado apresentada em 1999 junto à UERJ - Faculdade de Direito, sob a 
orientação do Prof. Antônio Junqueira de Azevedo, arquivada na biblioteca da UERJ, pp. 126-7.  
177 Juliana Belloque, ao tempo em que destaca o interesse público na conservação de uma sociedade livre e 
pluralista como elemento de apoio à proteção da intimidade, e, por conseguinte, do sigilo financeiro, destaca 
que a utilização do sistema bancário não se constitui hodiernamente em opção individual, mas em necessidade 
decorrente das exigências de uma sociedade massificada. BELLOQUE, Juliana Garcia. . Sigilo bancário. 
Análise crítica da LC 105/01. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 78.  
178 PEDROSO, Magda Lúcia Mazzoco Leão. O direito à intimidade como fundamento do sigilo bancário. 
Rio de Janeiro: Dissertação de mestrado apresentada em 1999 junto à UERJ- Faculdade de Direito, sob a 
orientação do Prof. Antônio Junqueira de Azevedo, arquivada na biblioteca da UERJ, p. 128. Do mesmo 
modo, entende Luis Sergio Langowski, apontando ser este o caminho para se efetivar um controle mais 
efetivo da administração pública, buscando reforço de sua posição nos inc. XXXIII e LXXIII da CF. 
LANGOWSKI, Luis Sergio. Direito à intimidade e sigilo bancário. Curitiba: Dissertação de mestrado 
apresentada em 2001 junto à Universidade Federal do Paraná - Faculdade de Direito, arquivada na biblioteca 
de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná sob o nº T 347.121.1 L 284 d, p. 180.   
179 A autora, entretanto, destaca a prevalência do interesse na busca da verdade, quando em conflito com o 
direito à intimidade, “na defesa intransigente dos direitos individuais que conduzem a um sistema judiciário 
eficaz, consciente do poder-dever da adequada prestação jurisdicional”- sic. TURRA, Liliane Maria Busato 
Batista. A quebra do sigilo bancário como meio de prova no direito processual civil brasileiro. 
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Em trabalho monográfico, Luis Sergio Langowski180evolui bastante no sentido de 

questionar a inserção do direito ao sigilo bancário na esfera da intimidade ou da 

privacidade. Sua inquietação prende-se a dois aspectos básicos: 

1) O fato de o titular das informações bancárias já haver renunciado, de alguma 

forma, ao sigilo de tais informações, a partir do momento em que as insere no Sistema 

Financeiro Nacional, espaço que chega a chamar de público; 

2) Ao tempo em que não se pode retirar do indivíduo o direito a manter sob 

reserva aspectos de sua vida íntima ou privada, tem-se como incontornável o processo de 

publicização por que passa o mundo contemporâneo, a reclamar o acesso, por autoridades 

públicas com atribuições para tanto, a tais dados, presente interesse público que o 

justifique. 

Cármen Lúcia Antunes Rocha exclui taxativamente da esfera da intimidade as 

pessoas jurídicas181, já que as mesmas, por sua natureza, não guardariam qualquer 

pertinência lógica com algo que diga respeito, em sua essência, a aspectos da alma, da 

consciência ou da individualidade. Acrescenta ainda a autora que, tendo em vista a função 

social que deve desempenhar qualquer entidade de direito, haverá que se dotar de 

objetividade de molde a se sujeitar ao controle e à fiscalização estatal e social.  

                                                                                                                                                     
Dissertação de mestrado apresentada em 2001 junto à PUC/PR - Faculdade de Direito, sob a orientação do 
Prof. Francisco Carlos Duarte, arquivada da biblioteca da PUC/PR/BC, pp. 35-6.        
180 LANGOWSKI, Luis Sergio. Direito à intimidade e sigilo bancário. Curitiba: Dissertação de mestrado 
apresentada em 2001 junto à Universidade Federal do Paraná - Faculdade de Direito, arquivada na biblioteca 
de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná sob o nº T 347.121.1 L 284 d, p. 212.  
181 ROCHA, Cármem Lúcia Antunes. “Direito à privacidade e sigilo fiscal e bancário”. In: Luciano Ferraz e 
Fabrício Motta (coord.). Direito público moderno. Homenagem especial ao professor Paulo Neves de 
Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pp. 335-6; 361. Em sentido oposto, admitindo uma esfera de 
intimidade ou vida privada da pessoa jurídica: TURRA, Liliane Maria Busato Batista. A quebra do sigilo 
bancário como meio de prova no direito processual civil brasileiro. Dissertação de mestrado apresentada 
em 2001 junto à PUC/PR- Faculdade de Direito, sob a orientação do Prof. Francisco Carlos Duarte, arquivada 
da biblioteca da PUC/PR/BC, p. 36. 
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Luis Sergio Langowski182 rechaça igualmente a tentativa de inserção do direito ao 

sigilo bancário na previsão contida no art. 5º, inc. XII da CF, posto que entende tal 

dispositivo circunscrito ao sigilo da correspondência e das comunicações em geral, dentre 

as quais a de dados, o que não se coaduna com a natureza das informações sob o domínio 

das instituições financeiras.  

No mesmo trabalho, socorre-se o jurista da doutrina americana acerca da 

“expectation of privacy”, no sentido de identificar um esmaecimento em tal expectativa em 

relação aos dados constantes das instituições financeiras, já que se trata de admitir o acesso 

a tais informações por parte de todos os funcionários do banco e até de empresas 

terceirizadas ou “quarteirizadas” que, por óbvio, podem sofrer, tanto elas quanto seus 

quadros de empregados, contínuo processo de substituição. 

Ademais, os dados bancários encontram-se, de alguma forma, disponíveis para 

companhias de publicidade que, em função do perfil bancário do cliente183, formulam 

propostas, realizam sorteios, etc... 

Assim, o acesso também não poderia ser cerceado a autoridades públicas 

legalmente investidas de atribuições, nas hipóteses que reclamam investigações em tais 

                                                 
182 LANGOWSKI, Luis Sergio. Direito à intimidade e sigilo bancário. Curitiba: Dissertação de mestrado 
apresentada em 2001 junto à Universidade Federal do Paraná- Faculdade de Direito, arquivada na biblioteca 
de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná sob o nº T 347.121.1 L 284 d, pp. 173-9. 
Opostamente, Luciana Fregadolli, na esteira do pensamento de Arnoldo Wald, intenta inserir no sentido da 
palavra “dados” toda e qualquer informação sobre as pessoas, inclusive aquelas de que são depositárias as 
instituições financeiras. FREGADOLLI, Luciana. O direito à intimidade e a prova ilícita. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1998, pp. 128-32. 
183 “De onde sobrevêm tais conhecimentos senão que das informações guardadas e oferecidas pelo próprio 
interessado a um único banco de dados? Ninguém desconhece: vivemos em rede e enredados nesta 
multimídia, que multiplica informações e divide o homem em números e anotações- sic.” ROCHA, Cármem 
Lúcia Antunes. “Direito à privacidade e sigilo fiscal e bancário”. In: Luciano Ferraz e Fabrício Motta 
(coord.). Direito público moderno. Homenagem especial ao professor Paulo Neves de Carvalho. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003, pp. 342-3. 
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dados184. Feitas tais considerações, desvincula-se o sigilo bancário da idéia que sustenta o 

núcleo da privacidade ou intimidade como aquele que se circunscreve ao acesso restrito do 

indivíduo e das pessoas com as quais mantém vínculos estreitos de relacionamento ou 

afetividade.     

Em relação à produção bibliográfica mais atual, a tendência é, igualmente, de 

adoção da idéia que insere o direito ao sigilo bancário185 no direito à intimidade ou 

privacidade186, sem maiores delongas justificadoras em nível teórico e quase como se a 

hipótese contemplasse matéria incontroversa e de clareza meridiana, a partir de argumentos 

que, nas palavras de Luis Sérgio Langowski187, “acabam se repetindo até mesmo por uma 

espécie de força de inércia”. 

Tanto é assim que se chega a questionar, inclusive, a conveniência quanto ao 

acolhimento, pelo Brasil, das recomendações da OCDE - Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, sob a alegação de que se estaria diante de diretivas 

conflitantes com o sistema jurídico interno, justamente quanto tratam da flexibilização do 

direito ao sigilo bancário e da impossibilidade de oposição do referido direito às 

                                                 
184 “O estranho é afirmar-se que o acesso aos dados bancários por autoridades fiscais ou do Ministério 
Público, por exemplo, constituem ingerência indevida em assuntos e informações sigilosas, privadas e íntimas 
da pessoa, e não se considerar de igual forma o conhecimento destas mesmas informações pelos funcionários 
do banco”- sic. LANGOWSKI, Luis Sergio. Direito à intimidade e sigilo bancário. Curitiba: Dissertação de 
mestrado apresentada em 2001 junto à Universidade Federal do Paraná- Faculdade de Direito, arquivada na 
biblioteca de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná sob o nº T 347.121.1 L 284 d, pp. 197-8. 
185 Nesse sentido: FREGADOLLI, Luciana. O direito à intimidade e a prova ilícita. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1998, p. 116. É esse também o entendimento de Juliana Belloque, sendo que utiliza o termo “sigilo 
financeiro”, defendo sua proteção enquanto cláusula pétrea. Para ela, a propósito, o direito à intimidade não é 
passível de reparação adequada pela via pecuniária, dada a sua natureza não patrimonial. BELLOQUE, 
Juliana Garcia. Sigilo bancário. Análise crítica da LC 105/01. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp. 
75- 8.  
186 Observa-se, a propósito, que a lei 7.492/86, ao apontar em seu art. 18 para a quebra do sigilo como crime 
contra o sistema financeiro nacional, não guarda qualquer relação com ofensa a direitos da personalidade.  
187 LANGOWSKI, Luis Sergio. Direito à intimidade e sigilo bancário. Curitiba: Dissertação de mestrado 
apresentada em 2001 junto à Universidade Federal do Paraná- Faculdade de Direito, arquivada na biblioteca 
de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná sob o nº T 347.121.1 L 284 d, p. 189. 
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autoridades públicas, visando-se ao combate à injustiça fiscal e à lavagem de dinheiro 

decorrente do narcotráfico188.    

Luciana Fregadolli189, por sua vez, destaca a necessidade de que a decisão judicial 

- que deverá ser pontual e, portanto, singular, em relação a determinada situação 

plenamente justificada - exalte o segredo de justiça em torno das informações bancárias a 

serem fornecidas. 

Já Maria José Roque190 observa uma atenuação do rigor na defesa do sigilo 

bancário, independentemente de qualquer intervenção judicial, quando o consumidor, 

correntista ou aplicador não honra seus compromissos comerciais ou bancários.  

A partir dessas idéias, pode-se defluir que restam comprometidos, em grande 

medida, os argumentos no sentido da defesa do sigilo enquanto inserido na seara da 

intimidade. Ora, teria o mau pagador menos intimidade (ou uma intimidade menos 

defensável) do que aquele que adequadamente cuida de adimplir seus débitos pessoais? 

Ou, por outro lado, o interesse no êxito dos banqueiros ou dos comerciantes se 

sobrepõe a um direito supostamente inserido no núcleo da intimidade, constitucionalmente 

assegurada como direito fundamental e, portanto, cláusula pétrea?  

Ademais, além de destacar que, historicamente, a idéia de sigilo bancário 

precedeu a qualquer construção relativa aos direitos da personalidade, acrescenta a autora, 

baseando-se em aspectos práticos, o inconveniente da inexorável dependência de decisão 

                                                 
188 Melissa Folmann resiste à tendência internacional preconizada nas mais recentes recomendações da OCDE 
no sentido de expansão dos mecanismos de troca de informações entre os diversos países visando à repressão 
à fraude fiscal e à criminalidade internacional, socorrendo-se, uma vez mais, do argumento do suposto status 
constitucional do direito ao sigilo bancário enquanto inserido no art. 5º, inc. X, CF. FOLMANN, Melissa. 
Interpretação principiológica e sigilo bancário. Curitiba: Juruá, 2003, pp. 101-4.  
189 FREGADOLLI, Luciana. O direito à intimidade e a prova ilícita. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, pp. 
120-7. 
190 Nesse sentido, de se atentar para a troca de informações efetivada através das “centrais de risco”, como a 
SERASA, o SPC, dentre outras. ROQUE, Maria José Oliveira Lima. Sigilo bancário e direito à intimidade. 
Curitiba: Juruá, 2001, pp. 117-8. 
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judicial em casos de quebra de sigilo bancário, quando presentes fortes indícios da prática 

de atividade criminosa191. 

Melissa Folmann192 chega a listar o que chama de “falácias” em relação ao sigilo 

bancário, tencionando debilitar argumentos utilizados para justificar a necessidade de 

relativização do sigilo, centrando sua análise na esfera tributária.  

Segundo a autora, seriam “falácias” em relação à matéria as seguintes assertivas: 

1) “O banco não é esconderijo”. Baseia-se a autora em uma suposta equivocada 

interpretação de uma frase de Sérgio Covello em seu livro “O sigilo bancário”. Busca, 

assim, demonstrar que o autor em referência defende a reserva de jurisdição em relação ao 

acesso a dados bancários, inclusive pelo fisco193. 

 2) “Quem não deve não teme”. Dessa vez socorre-se a autora de uma frase 

utilizada pelo tributarista Sacha Calmon Navarro em seu livro “Princípios constitucionais 

tributários”, mas não logra conduzir bem seu raciocínio. Apenas reforça o fato de que o 

direito ao sigilo bancário não é absoluto, podendo ceder ante o interesse no esclarecimento 

de ilícitos e insiste na necessidade de autorização judicial para o acesso do fisco a dados 

bancários, assunto já referido no item anterior. 

3) “O sigilo bancário é um direito burguês”. Argumenta a autora que o direito 

ao sigilo bancário é um direito de todos, e não apenas dos integrantes das classes 

economicamente favorecidas. De fato, a igualdade formal existe, mas, por outro lado, não 

                                                 
191 ROQUE, Maria José Oliveira Lima. Sigilo bancário e direito à intimidade. Curitiba: Juruá, 2001, pp. 
117-8. 
192 FOLMANN, Melissa. Interpretação principiológica e sigilo bancário.  Curitiba: Juruá, 2003, pp. 132-
44. 
193 Nesse último caso, a matéria já se encontra absolutamente superada em face do que preconizam o art. 6º, 
LC 105/01, bem como o art. 2º, Dec. 3.724, de 10.01.2001, que permitem o acesso direto dos agentes fiscais 
aos dados bancários, bastando para tanto que haja processo administrativo em curso. 
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se pode olvidar que as instituições financeiras estabelecem critérios194, com base na 

situação patrimonial dos indivíduos, para aceitá-los ou não como clientes.  

Afinal, é dos lucros e rendimentos decorrentes das operações de crédito ativas e 

passivas que depende a saúde financeira dos bancos. Nesse sentido, aduz ainda Maria José 

Roque195 que não se pode identificar o sigilo bancário com a intimidade porquanto o 

primeiro é extensivo a apenas parcela da população, qual seja, aquela que dispõe de capital 

em circulação junto às instituições financeiras, razão pela qual “de direito da personalidade 

não se trata, pois não é admissível, no ordo juris, direitos de personalidade como privilégio 

de determinadas categorias” - sic.  

 4) “O Fisco está de mãos amarradas para combater a sonegação”. Contesta a 

autora a idéia de que a necessária intervenção judicial possa obstaculizar o trabalho do 

fisco, em face de eventual morosidade na prestação jurisdicional. Reforça a neutralidade196 

do judiciário e seu indispensável papel na ponderação a ser efetivada entre o interesse de 

fiscalização do Estado e o direito ao sigilo.  

Afirma que o acesso direto pelo fisco aos dados bancários fere o devido processo 

legal e o princípio da presunção de inocência. De se observar que o assunto, sob o aspecto 

legal, já foi objeto de discussão no item 1), supra. No mais, o agente fiscal, ao acessar os 

dados bancários do contribuinte, não está a reconhecer sua culpabilidade, mas apenas se 

propõe a analisar as informações a que teve acesso para, assim, identificar eventual prática 

                                                 
194 Observa Maria José Roque que “até os Bancos mais populares, embora de forma velada, não aceitam 
clientes com remuneração inferior a três salários mínimos, porque não lhes interessa administrar contas de 
valores diminutos”. ROQUE, Maria José Oliveira Lima. Sigilo bancário e direito à intimidade. Curitiba: 
Juruá, 2001, p. 120. 
195 ROQUE, Maria José Oliveira Lima. Sigilo bancário e direito à intimidade. Curitiba: Juruá, 2001, p. 120. 
196 Na verdade, melhor seria referir-se à imparcialidade do judiciário e não à sua neutralidade. Afinal, os 
juízes decidem impregnados de valores e pré-conceitos, os quais norteiam sua formação política, moral e 
ideológica. Assim, não se podem ver despregados de toda essa carga valorativa, como se autômatos fossem. O 
que devem fazer é agir com imparcialidade, ou seja, decidir sem inclinações preferenciais por nenhuma das 
partes envolvidas na lide.   
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de conduta ilícita, sempre preservando, tanto na esfera administrativa quanto, 

posteriormente, na fase judicial, o devido processo legal e, com ele, o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

5) “Princípio da supremacia do interesse público”. Busca a autora distinguir 

interesse público197 e interesse estatal de arrecadar, afirmando que o primeiro, em uma 

moderna acepção, remete à idéia de dignidade humana, ou noutras palavras, diz respeito ao 

atendimento dos direitos e garantias constitucionais do cidadão. Assim, não poderia o 

Estado, sob o argumento de tal supremacia, acessar diretamente os dados bancários do 

contribuinte.  

6) “Igualdade tributária”. Contesta a autora a idéia de que o acesso aos dados 

bancários se prestaria a preservar a igualdade tributária, já que os grandes sonegadores 

seriam os grandes interessados na preservação do sigilo, com vistas a se furtar ao 

pagamento de tributos.  

Analisando a questão, não se pode negar que o direito ao sigilo bancário, como já 

dito no item 3), acima, aproveita, preferencialmente, aos titulares de valores depositados em 

instituições financeiras. Não é objetivo da LC 105/01, por outro lado, o acesso irrestrito aos 

dados bancários, mas apenas quando se tem procedimento administrativo em curso.  

Nesse sentido, dispor de meios facilitadores de investigação já encetada favorece, 

em última análise, a preservação do princípio da igualdade tributária, na medida em que os 

sonegadores serão instados a recolher os tributos devidos e não pagos, assumindo, só assim, 

sua participação na receita tributária estatal, a exemplo dos contribuintes adimplentes. 

Como se observa, argumentos os mais diversos buscam albergar adequadamente a 

matéria, mas somente uma investigação ainda mais ampla do problema, inclusive com 

                                                 
197 A matéria será objeto de detida análise no Capítulo 5 do presente trabalho. 
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contornos que excedam os elementos estritamente jurídicos, poderá permitir um 

diagnóstico profundo do tema, o que será objeto dos capítulos subseqüentes.        

Pode-se, contudo, desde já, partir da idéia de que o problema reclama duas 

abordagens: 

De um lado, o direito ao sigilo bancário, de status infraconstitucional, impassível 

de oposição ao Ministério Público, ao fisco ou às Comissões Parlamentares de Inquérito, 

quando instaurado procedimento investigatório e demonstrada a imprescindibilidade da 

medida para a elucidação de fatos supostamente ilícitos, na seara civil, penal ou 

administrativa. 

Doutra banda, o dever de preservação do sigilo, imputado inicialmente às 

instituições financeiras, que somente poderão divulgar os dados a elas confiados nas 

hipóteses acima referidas ou mediante determinação judicial, sob pena de incidência das 

sanções previstas no art. 154, CP. 

Referido dever de sigilo se estende ainda a todo aquele que tem acesso a dados 

bancários antes da prolação de sentença condenatória irrecorrível. Do mesmo modo, 

eventual violação do sigilo resulta em responsabilidade pessoal e profissional pela indevida 

divulgação de informações não públicas, sobretudo em face do princípio da presunção de 

não culpabilidade, preconizado no art.5º, LVII, CF.  
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CAPÍTULO III 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL E SIGILO BANCÁRIO 
 
 

Sumário: 3.1. Aspectos peculiares a uma hermenêutica 

constitucional e o sigilo bancário. 3.2. Princípios a serem 

sopesados quando do exercício hermenêutico de imposição 

de limites ao sigilo bancário. 3.3. A quebra de sigilo bancário 

sem violação a direitos fundamentais. 3.4. A necessidade de 

novos rumos e critérios interpretativos para ruptura da estreita 

vinculação entre o sigilo bancário e a intimidade/privacidade  

 
 
 

3.1. Aspectos peculiares a uma hermenêutica constitucional e o sigilo bancário 

 

Paulo Bonavides parte do pressuposto de que não existe norma jurídica que 

dispense atuação interpretativa198, entendendo-se aqui no sentido de aplicação do direito. 

Uadi Bulos199 procura destacar peculiaridades que cuidam de estabelecer 

flagrantes distinções entre a interpretação do texto constitucional e aquela dirigida aos 

demais textos normativos nacionais. Ressalta assim, na primeira, o maior peso do fator 

                                                 
198 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 398-9; 
COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, 
p.55. 
199 BULOS, Uadi Lammêgo. Manual de interpretação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 7. 
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político200, supostamente responsável pelo adequado ajuste do interesse público aos valores 

ético-morais da coletividade. 

Com isso, na interpretação constitucional, mais do que em qualquer outra, as 

palavras não podem ser apreendidas de modo automático ou literal, mas sim, através das 

lentes da ideologia201 e dos valores políticos que vão além do seu sentido e significado 

formais, atingindo valores externos ao sistema.  

De ser afastada, portanto, a possibilidade de inexorável solução hermenêutica com 

simples recurso à interpretação gramatical, porquanto inadequado, em sede constitucional, 

atar-se em servidão absoluta à letra da lei. 

Entretanto, considerando ser inconveniente para o intérprete constitucional, 

malgrado sua constante atividade de manuseio com conteúdos flexíveis, chegar a 

significados arbitrários, excessivamente permeados de subjetivismos, divorciados, portanto, 

dos enunciados normativos, deve a interpretação literal funcionar como ponto de partida 

para a elucidação do sentido do texto, e, mais ainda, como balizadora de limites202 à 

atuação hermenêutica.                  

Por outro lado, não há como se afastar da interpretação constitucional a utilização 

de conceitos abertos, porquanto se tem em foco princípios e valores de conteúdo não 

previamente delimitado, passíveis, assim, de contínua atualização, sopesamento, discussão 

e configuração de seu real alcance de acordo com os casos concretos. Incabível se querer 

                                                 
200 No sentido positivo do termo, e não com a conotação de “politiqueiro”. 
201 Não se pode aqui descurar das diretrizes imanentes a um regime democrático e a um Estado garantidor de 
direitos e limitador de poderes.     
202 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, 
pp. 56-8; HASSEMER, Winfried. “Sistema jurídico e codificação: A vinculação do juiz à lei”. Trad. Marcos 
Keel. In: A. Kaufmann e W. Hasssemer (org.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 
contemporânea. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 284. 
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escudar em parâmetros absolutos ou irredutíveis, já que o que se visa, em última análise, é à 

compatibilização possível entre interesses que se apresentam em confronto203. 

Merece atenção, contudo, o método de interpretação lógico-sistemático204, que 

pressupõe o exercício hermenêutico a partir da concepção de que as normas integram um 

sistema e dentro do todo devem ser enfocadas, sob pena de se verem absolutamente 

descontextualizadas, alheias a uma visão global e às conexões que lhe são inerentes. 

Tal método deflui, por conseguinte, do princípio da unidade da Constituição, e, do 

mesmo modo, da unidade205 da ordem jurídica vigente. Não se pode descurar, com isso, do 

caráter dialético206 que inspirou os conflitos de interesses, aspirações e crenças, abundantes 

durante todo o processo democrático constituinte, o qual não retira, contudo, a 

possibilidade de uma leitura sistemática e harmônica da Carta Constitucional 

compromissória e de sua carga axiológica preponderante. 

Hodiernamente, como já dito, a Constituição Federal encontra-se permeada de 

conceitos relativamente indeterminados, que implicam um reduzido grau de precisão na 

definição de seus conteúdos ou signos lingüísticos. 

Isso porquanto sua concepção deflui de manifestações heterogêneas207, 

decorrentes de interesses divergentes e em tensão, característica de todo e qualquer regime 

democrático, representativo e plural, o que desmitifica qualquer pretensão à universalidade 

ou previsibilidade absolutas.   

                                                 
203 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, pp. 71-4. 
204 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 405. 
205 Gadamer observa que só é passível de compreensão aquilo que apresenta, realmente, uma unidade de 
sentido completa em seu conteúdo. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método II. Trad. Enio Paulo 
Giachini. Petrópolis: Vozes, 2002, pp. 77-8. 
206 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 
188. 
207 BULOS, Uadi Lammêgo. Manual de interpretação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 79. 
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O que não pode ser olvidado, contudo, é que do princípio da supremacia 

constitucional, que implica precedência das normas insertas em seu bojo em relação às 

demais normas do sistema jurídico, há que defluir uma hierarquia, a qual merece ser 

sopesada quando da interpretação sistemática levada a efeito.  

Nesse sentido, cumpre seja tomada em conta a superlegalidade, sobretudo 

material208, inerente à Constituição Federal, que implica impossibilidade de cumprimento 

de qualquer diploma normativo ou ato estatal concebidos ao arrepio dos conteúdos 

principiológicos e mesmo de regras, constantes do Texto Maior, sob pena de 

inconstitucionalidade.      

Na mesma esteira, não mais se pode falar numa concepção positivista do texto 

constitucional, como de resto se estruturavam as Cartas que atendiam de modo mais direto 

ao modelo liberal, resumindo-se, basicamente, ao estabelecimento taxativo de competências 

estatais e à enumeração de direitos. 

Fala-se hoje em pós-modernidade e pós-positivismo209, não como a eleição de um 

novo programa totalmente divorciado do paradigma da modernidade, mas sim, plasmado 

em um redimensionamento e readequação à nova problemática axiológica imanente na 

Constituição.  

Isto posto, utopia se querer enfrentar a tarefa da hermenêutica constitucional 

partindo-se de um modelo constitucional supostamente sólido210 e isento de conflitos 

internos, estável, científico ou puramente jurídico, como se tudo pudesse ser deslindado 

                                                 
208 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 
159. 
209 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. “Eficácia constitucional: uma questão hermenêutica”. In: Carlos 
E. de Abreu Boucault e José Rodrigo Rodriguez (orgs.). Hermenêutica plural. São Paulo: Martins Fontes, 
2002, p. 377.  
210 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 424.  
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ante um simples exercício silogístico, idôneo a atingir a completa apreensão de seu sentido 

e alcance. 

Ademais, o texto da Constituição contém, mais do que qualquer outro, termos da 

linguagem coloquial, justificados pelo seu forte conteúdo social e político211, aliados a um 

substancial teor axiológico, já que, antes de simples diploma legal, representa a Magna 

Carta um documento de compromissos e sinalização de direções a serem perseguidas pelos 

poderes constituídos, para a consecução dos objetivos maiores nela insculpidos. Trata-se, 

portanto, de um texto que se espera acessível e útil, em certa medida, a todos.    

Nesse sentido de imprecisão terminológica, o conceito de dignidade da pessoa 

humana212 (art. 1º, inc. III), por exemplo. Referidos conceitos polissêmicos213 e, por 

conseguinte, de delimitação imprecisa de conteúdo, demandam um esforço interpretativo 

no sentido de se aquilatar o sentido, os limites e o alcance, dentre os possíveis, que a 

Constituição tencionou prestigiar214.  

Mais do que qualquer outro diploma normativo, a Carta Constitucional cuida, 

precipuamente, de enunciar princípios e indicar objetivos que não podem ser preteridos, 

mas sim, continuamente renovados, razão pela qual ainda mais patente a potencialidade 

                                                 
211 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 420.  
212 Sobre a questão, Inocêncio Coelho formula a seguinte indagação: “Como dizer, abstratamente e de forma 
apriorística, o que significa um princípio dessa natureza, que não pode ser especificado nem por via 
legislativa, e que juristas-filósofos de porte de um Miguel Reale exalçam à condição de valor-fonte de toda a 
experiência ética?”. COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1997, p 78.    
213 BULOS, Uadi Lammêgo. Manual de interpretação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, pp. 82-3; 
COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, 
p.38; 85; ARANHA, Márcio Iorio. Interpretação constitucional e as garantias institucionais dos direitos 
fundamentais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000, p.72. 
214 Winfried Hassemer destaca que nem sempre as palavras da lei dão indicações claras, carecendo de um 
preenchimento por “valores”, que, por sua vez, são “poderosos” ou “vagos”. HASSEMER, Winfried. 
“Sistema jurídico e codificação: A vinculação do juiz à lei”. Trad. Marcos Keel. In: A. Kaufmann e W. 
Hasssemer (org.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporânea.Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 284.  
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construtora215 do intérprete, nada obstante referida atividade se submeta a critérios de certo 

modo controláveis pela comunidade216. 

O conceito de intimidade/privacidade, por exemplo, possui significação na 

linguagem corrente (vida íntima, vida particular, trato íntimo217), mas pode merecer diverso 

tratamento pelo intérprete constitucional.  

Para Plácido e Silva, o vocábulo intimidade, derivado do latim intimus218, revela, 

em relação às pessoas, relações de amizade íntima, indicando a familiaridade existente 

entre duas pessoas, que implica relação de confiança, afeição e cordialidade entre elas. 

Mais especificamente, aduz o referido jurista que o direito à intimidade implica direito que 

a pessoa faz jus a “garantir a sua vida privada indevassada, podendo estar só ou na 

companhia que lhe aprouver”219.  

Entretanto, o intérprete constitucional, dadas as peculiaridades que norteiam sua 

atuação, já referidas, construiu, paulatinamente e de modo equivocado, um raciocínio que 

empresta amplo alcance à idéia de intimidade e privacidade, a ponto de admitir, sem 

maiores controvérsias, a prerrogativa de reserva dos dados bancários como inserta na 

própria esfera da intimidade individual ou privacidade. 

A questão está em se perquirir, se, em sua gênese, referidos vocábulos, contidos 

no texto constitucional, efetivamente se prestaram a assumir a amplitude que a doutrina e 

                                                 
215 Inocêncio Coelho, em certo momento, ao invés de reconhecer a atividade de construção de sentido do 
intérprete, parece identificá-lo como alguém que “descobre” o significado até então oculto nas entrelinhas da 
Constituição, quando afirma que o mesmo deve atuar com um autêntico “psicanalista que, no divã do seu 
consultório, procure descobrir o cliente verdadeiro que se esconde atrás do paciente de carne e osso”. 
COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, pp. 
54-5. 
216 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, 
pp. 58-9. 
217 Definições extraídas do Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. Nova Fronteira, p. 961; 1394.  
218 Que denota o mais profundo, estreito, íntimo. Definições extraídas do Vocabulário jurídico, de Plácido e 
Silva. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, v. 2, D-I, p.509. 
219 Definição extraída do Vocabulário jurídico, de Plácido e Silva. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, v. 5, 
A-Z, p. 95. 
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jurisprudência pátrias dominantes intentam inculcar220, como algo líquido e certo, nada 

obstante nenhum dispositivo constitucional expresso aponte nesse sentido. 

Na tentativa de focalização de respostas mais consentâneas com os vetores 

mestres do sistema jurídico vigente, importante seja investigado pelo intérprete quais, 

efetivamente, foram os problemas sociais ensejadores daquela resposta constitucional, no 

que concerne aos limites a serem emprestados à intimidade e privacidade, enquanto direitos 

individuais fundamentais. 

Tal indagação crítica se presta, sobremaneira, para que se intente alcançar as 

razões subjacentes221 aquele dispositivo legal (art. 5º, inc. X, CF), cujo conteúdo de 

natureza problemática se busca a todo custo ocultar, sem que com isso se comprometa a 

atividade construtiva e atualizada do intérprete, mas, ao revés, forneça-lhe preciosos 

subsídios.     

Uma análise mais percuciente do problema leva à conclusão de que o sigilo 

bancário não se encontra compatível com qualquer sentido palatável a ser conferido à 

intimidade ou privacidade, o que não significa sua inexistência.  

Cumpre, isto sim, excluir-se do direito ao sigilo bancário qualquer acepção que o 

reconheça enquanto direito fundamental, por ausência de previsão constitucional e, mais 

especificamente, por inadequação de extensão do conteúdo imanente aos direitos da 

personalidade insculpidos no inc. X da CF, a qualquer direito relacionado, de modo restrito, 

ao fluxo monetário perpetrado através de instituições financeiras. 

O reconhecimento e a regulamentação do direito ao sigilo bancário far-se-ão, por 

conseguinte, através da legislação ordinária, com base no dever de sigilo profissional por 

                                                 
220 Para maiores detalhes sobre a matéria, vide item 2.3, do capítulo anterior. 
221 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, 
pp. 44-5. 
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parte dos bancos e, por outro lado, no direito das pessoas físicas e jurídicas, titulares de 

ativos financeiros, a que os dados (sobretudo numéricos) confiados aos bancos sejam 

mantidos sob reserva em relação a terceiros.  

Cederá, contudo, referido direito, ante a demonstração da existência de interesse 

público relevante que denote a imprescindibilidade de transmissão de tais dados a 

autoridade estatal, para fins de apuração de condutas supostamente ilícitas.  

Feitas tais considerações, observa-se que a atuação do hermeneuta constitucional 

não pode, portanto, partir para um voluntarismo222 que comprometa a força normativa que 

deflui do texto positivado223. Daí emerge a necessária e inafastável vinculação da 

Constituição escrita à realidade posta, o que exige do intérprete um cuidado redobrado no 

sentido de encontrar a adequada medida e alcance que o caso concreto reclama de cada 

dispositivo constitucional. 

Ressalte-se, outrossim, que até o direito jurisprudencial e a dogmática jurídica 

incluem “programas informais”224 voltados à concretização do direito, quando da 

conjugação entre texto legal e circunstâncias fáticas. Tais regras, ainda que não explícitas, 

influem sobremaneira no processo decisório. 

                                                 
222 ARANHA, Márcio Iorio. Interpretação constitucional e as garantias institucionais dos direitos 
fundamentais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000, pp. 72-3; BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação 
da Constituição. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 156. 
223 Márcio Aranha observa que: “renunciar ao caráter normativo da Constituição significa renunciar à 
possibilidade desta conformar a realidade, normalizar a sociedade, pautar condutas, influenciar a realidade, ou 
seja, desprezar sua vigência normativa ou, ainda, sua pretensão de validade do dever-ser”. ARANHA, Márcio 
Iorio. Interpretação constitucional e as garantias institucionais dos direitos fundamentais. 2 ed. São 
Paulo: Atlas, 2000, pp. 72-3. 
224 HASSEMER, Winfried. “Sistema jurídico e codificação: A vinculação do juiz à lei”. Trad. Marcos Keel.. 
In: A. Kaufmann e W. Hasssemer (orgs.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 
contemporânea. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 297-8.  
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Referido fenômeno decorre, em grande parte, de uma cultura jurídica que admite e 

faz uso, continuamente, de argumentos políticos225, sobretudo no que concerne ao 

hermeneuta constitucional. 

Isso porquanto o intérprete da Constituição possui o ônus, mais do que qualquer 

outro, de proceder a uma avaliação prévia das conseqüências jurídicas de sua decisão. 

Eventual afastamento de tais regras pode resultar, em última análise, em sanções informais, 

se não logrou o aplicador do direito arrefecer as conseqüências negativas de sua decisão, 

em prejuízo do corpo social. Resta, doravante, avaliar as nuanças que a interpretação 

jurídica deve merecer quando se tem em foco a proteção do sigilo bancário.  

 

 

3.2 Princípios a serem sopesados quando do exercício hermenêutico de imposição de 

limites ao sigilo bancário 

 

Afastado o reducionismo purista226, que recusa dimensão teleológica e axiológica 

ao fenômeno jurídico, surgem os princípios como alicerces fundamentais à estruturação do 

sistema jurídico como um todo. Superado, portanto, o domínio da concepção privatística 

identificada como verdadeiro hermetismo jurídico227, que confere aos princípios papel 

secundário, simples fonte subsidiária de integração do direito, apenas invocados nas 

lacunas legais. 

                                                 
225 HASSEMER, Winfried. “Sistema jurídico e codificação: A vinculação do juiz à lei”. Trad. Marcos Keel. 
In: A. Kaufmann e W. Hasssemer (orgs.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 
contemporânea. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 297-9. 
226 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, pp. 46-50. 
227 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, p. 46. 
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Constrói-se assim a Constituição a partir de uma estrutura permeada de conteúdos 

principiológicos abertos e flexíveis, adaptáveis às novas realidades e expectativas sociais, 

sujeitos a variadas possibilidades semânticas, sem que se faça necessário, num primeiro 

momento, qualquer mudança material no texto positivado, já que tudo se resolveria na seara 

da hermenêutica concretizadora.   

Os limites de tal construção interpretativa se encontram tanto no texto expresso da 

Constituição quanto na possibilidade de se obter resultados hermenêuticos que preservem 

uma leitura sistemática e coerente da Constituição, a partir de seus princípios básicos 

estruturantes, notadamente aqueles inscritos na parte inicial da Carta, em seus art. 1º, 3º e 

4º.  

Trabalhar com princípios significa lidar com valores, não mais se podendo 

investir na busca de uma suposta verdade real, exclusiva e pré-existente, atingível mediante 

uma investigação lógico-dedutiva, investigação esta a ser empregada como verdadeira 

operação matemática. 

Diante da complexidade democrática inerente ao constitucionalismo 

contemporâneo, outros caminhos hão que ser desbravados pela hermenêutica, mais 

consentâneos com a obtenção da conciliação possível entre os interesses plurais e 

contrapostos, contidos no texto constitucional.  

Apesar de alguns autores já não se interessarem em distinguir normas de 

princípios228, inserindo ambas as espécies no patamar normativo, sejam normas-princípio 

ou normas-disposição, e, mais ainda, mesmo ante a ausência explícita de hierarquia entre 

                                                 
228 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, 
p. 147; PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação da Constituição e os princípios fundamentais. 3 ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p. 135. 
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elas, o certo é que são dotadas de estruturas distintas, razão pela qual se prestam a objetivos 

absolutamente diversos. 

Os princípios que inspiram e, ao mesmo tempo, emergem do conteúdo 

constitucional atuam como verdadeiros vetores229 ou normas-chave230, a orientar os 

caminhos interpretativos que os casos concretos suscitam, em relação às normas 

constitucionais. 

    Ivo Dantas chega a mesmo a se referir a uma hierarquia intra-constitucional que 

posiciona os princípios constitucionais fundamentais231 no ápice da pirâmide, aptos a 

irradiarem232 seu conteúdo em direção à Constituição como um todo. 

     Tais princípios nucleares, que permeiam o instrumento constitucional positivado 

e se configuram na síntese dos mais relevantes valores da ordem jurídica233, funcionam 

como forças centrípetas234, a atrair para si normas legais submetidas a seu raio de 

influência, quando do exercício interpretativo. 

      Dentre os referidos princípios encontram-se tanto aqueles explicitamente 

contidos no texto constitucional (art. 1º usque 4º, CF), quanto os que, nada obstante 

restarem implícitos, demonstram sua força e imperatividade reflexamente, através de 

inúmeros dispositivos constitucionais235. Nessa última espécie, a propósito, encontram-se o 

                                                 
229 BULOS, Uadi Lammêgo. Manual de interpretação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 41; 
DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 
1995, p. 91. 
230 PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação da Constituição e os princípios fundamentais. 3 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p.134.   
231 DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 
1995, pp. 86-7. 
232 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 
150. 
233 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 
148. 
234 BULOS, Uadi Lammêgo. Manual de interpretação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 59.  
235 Luís Roberto Barroso observa que os bens sociais supremos, consubstanciados nos grandes princípios de 
um sistema jurídico, “existem fora e acima da letra expressa das normas legais, e nelas não se esgotam, até 
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princípio da supremacia do interesse público e, análogo a esse, o da indisponibilidade 

dos interesses públicos236. 

 A superação da idéia do homem enquanto ser individual situado no centro do 

universo, robustecida durante o constitucionalismo clássico, aponta para a emergência do 

Estado Social concretizador, comprometido, assim, com a adequada consecução dos 

objetivos públicos maiores, voltados à defesa da coletividade como um todo.       

   Suporte comum à estrutura central de todos os textos constitucionais que refletem 

ideários de um Estado Democrático de Direito, o princípio da supremacia do interesse 

público traduz a superioridade inequívoca do interesse de todos, indistintamente, em 

detrimento do interesse particular, notadamente quando este não implique reflexos na esfera 

de terceiros. 

  Observe-se, portanto, que a conotação que se pretende emprestar ao interesse 

público não se reflete no princípio de Direito Administrativo que possui como titular o 

Estado, mas no próprio interesse social, de quem são titulares todos os integrantes da 

coletividade, de modo indivisível.                                                                                   

   Referido interesse público refletiria, noutras palavras, a dimensão pública237 dos 

interesses individuais, quais sejam, dos interesses de cada um na condição de partícipe da 

sociedade, enquanto entidade a atingir gerações que se sucedem historicamente.  

                                                                                                                                                     
porque não têm caráter absoluto e se encontram em permanente mutação”. BARROSO, Luís Roberto. 
Interpretação e aplicação da Constituição. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 149.   
236 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, pp. 30-5; 57-70. Uadi Bulos prefere referi-los como “princípio do interesse público e supremo” e 
“princípio da indisponibilidade dos interesses públicos”. BULOS, Uadi Lammêgo. Manual de interpretação 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, pp. 59-61. De acordo com a classificação de Luís Roberto Barroso, 
tais princípios mais se enquadrariam enquanto princípios gerais, já que não refletiriam, em sua essência, as 
decisões políticas fundamentais do constituinte. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da 
Constituição. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, pp. 151-4. Para maiores detalhes, vide capítulo 5 deste 
trabalho.  
237 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, pp. 58-9; 63.  
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  Nesse sentido, preservando-se a supremacia do interesse público, está-se a 

defender direitos individuais fundamentais, ao invés de os estar violando. Isso porquanto o 

interesse coletivo238 reflete-se no caráter social que deve emergir da interpretação das 

normas constitucionais, comprometidas que estão com a consecução do bem-estar de todos. 

  Em igual raciocínio, o princípio da indisponibilidade do interesse público239, o qual 

implica num esforço interpretativo jungido ao adimplemento, pelo Estado, das finalidades 

constitucionais, que revelam intenção de satisfação prioritária dos verdadeiros anseios da 

coletividade, nunca dos interesses parciais e egoísticos do administrador ou do julgador. 

  Tal ordem de supremacia do interesse público não pode, por conseguinte, ser 

subvertida pelo Judiciário, já que este não possui legitimidade genuína, tampouco mandato, 

idôneos a autorizar que o ente estatal possa se eximir de sua responsabilidade e zelo pelo 

interesse público. Ao Judiciário compete apenas corrigir eventuais distorções ou abusos, 

quando tal supremacia do interesse público estiver sendo desvirtuada pelo próprio Estado.  

  Do mesmo modo, a coletividade também não pode exercitar qualquer espécie de 

renúncia nesse sentido, até porque o interesse mostra-se indivisível, não identificável, 

portanto, com ninguém em particular. 

  O que se tem é a prevalência do interesse de um número maior de pessoas (a 

coletividade), que não há que se confundir com o interesse do Estado-Administração em si, 

já que a proteção do primeiro se revela, de modo nítido, como socialmente mais adequada.  

                                                 
238 Não cabe, no presente trabalho, perquirir acerca das diferenciações prescritas pela legislação (art. 81, Lei 
8.078/90) e pela doutrina nacionais, para termos como interesses difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos, já que a idéia de interesse público, nos termos propostos e mais detalhadamente, na abordagem 
desenvolvida no Capítulo 5 do presente trabalho, refoge a tal avaliação.  
239 BULOS, Uadi Lammêgo. Manual de interpretação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, pp. 60-1. 
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  Isso não impede, contudo, que o caso concreto aponte para a contraposição entre 

um interesse público e um interesse individual específico, dês que isso não importe 

oposição ao interesse de cada um dos membros da sociedade240.   

  No que concerne ao sigilo bancário, não se pode falar em verdadeira proteção de 

direito fundamental, sobretudo se o sigilo que se busca tutelar se refere a contas públicas 

ou, ainda que se trate de contas particulares, se os valores decorrem de recursos de natureza 

pública241. Do mesmo modo, se as operações bancárias encontram-se sob fundada suspeita, 

no que se refere à prática de ilícitos administrativos, civis ou penais. 

  Isso porquanto os direitos da personalidade242 não se prestam a atingir elementos 

que ultrapassem a esfera pessoal e lícita do indivíduo: além de tais limites, o princípio do 

interesse público está a preponderar e, desse modo, desaparece qualquer argüição que 

tencione sustentar a suposta defesa incondicional da intimidade ou da privacidade do titular 

da conta bancária ou de seus beneficiários.   

  Na mesma linha de raciocínio, o princípio da transparência fiscal. Apesar de não 

restar explícito no texto constitucional e mais se adequar à idéia de princípio geral243 que 

irradia seus efeitos sobre as órbitas constitucionais específicas com que se relaciona mais 

diretamente, in casu, os títulos relativos à Tributação e Orçamento (título VI, CF) e à 

Ordem Econômica e Financeira (Título VII, CF), referido princípio cuida de legitimar as 

                                                 
240 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 58.  
241 Excetuados de tal concepção, é certo, salários, vencimentos e outras espécies remuneratórias regularmente 
transferidas às contas particulares de servidores públicos, em todas as esferas do poder. 
242 Willis Guerra Filho, seguindo as lições de Canotilho, classifica os direitos fundamentais como princípios 
constitucionais especiais, que refletem a concretização do princípio fundamental geral da dignidade da pessoa 
humana. GUERRA FILHO, Willis Santiago. “Hermenêutica constitucional, direitos fundamentais e princípio 
da proporcionalidade”. In: Carlos E. de Abreu Boucault e José Rodrigo Rodriguez (orgs.). Hermenêutica 
Plural. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 399. 
243 DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 
1995, pp. 86-7; Para Luis Roberto Barroso, trata-se de princípio setorial ou especial. BARROSO, Luís 
Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 151. 



 108 

condutas da Administração voltadas à aferição da real capacidade econômica de cada 

cidadão244. 

  De outra forma, acentua-se o risco de se onerar de forma mais gravosa e injusta os 

desfavorecidos economicamente245 e os assalariados, mantendo-se as classes melhor 

aquinhoadas sob o ponto de vista econômico na seara da evasão e sonegação fiscais, 

alheias, portanto, à participação eqüitativa nas despesas públicas246, único caminho para a 

concretização dos objetivos voltados à redução dos alarmantes índices de desigualdade 

social, preconizados no art. 170, inc. VII, CF247.  

De fato, Aliomar Baleeiro já assinalava que, ainda que a tributação possa 

apresentar óbices concretos à formação de fortunas de indivíduos, isso não faz com que o 

país empobreça ou perca a prosperidade ou a capacidade de produzir e desenvolver-se. 

“Alguns indivíduos podem enriquecer menos, mas a riqueza nacional será a mesma e 

provavelmente maior”248. 

   Isso porquanto só assim poderá o Estado promover uma adequada redistribuição 

de renda através dos canais da despesa, quando retira do setor privado pelos tentáculos da 

receita. Países como a Inglaterra, os Estados Unidos, a Suécia e a Suíça, relata-nos 

Baleeiro, tiveram como conseqüência da severa e progressiva tributação das grandes 

fortunas e das grandes rendas a modificação da pirâmide da distribuição da riqueza 

individual: 

                                                 
244 De modo mais específico, referido Princípio encontra-se refletido no § 1º do art. 145 da Magna Carta. 
245 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, pp. 108-9. 
246 A propósito, vide item 1.2 do presente trabalho. 
247 Art. 170. “A ordem econômica, (...) tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios: 
I usque VI - omissis; 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais”.   
248 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1974, 
p.179. 
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“O vértice ficou truncado, diminuindo as fortunas excepcionais, mas elevou-se o padrão de 
vida das demais classes, quer porque recebessem rendimentos, quer porque a ampliação dos 
serviços públicos e da previdência lhes trouxesse outras vantagens e utilidades”249. 

 

  Ora, não seria justamente esse o objetivo primordial da política brasileira?250 Com 

isso, verifica-se inexistirem antagonismos entre a imposição tributária racional sobre os 

detentores de maior capacidade contributiva e a preservação da iniciativa privada251. 

Incumbe, isso sim, estabelecer-se uma harmonização racional entre tais conceitos.    

  Aliás, o próprio sistema tributário brasileiro conspira em favor desse acúmulo de 

capitais nas mãos de tão poucos, quando privilegia os impostos indiretos e regressivos, que 

atingem o consumo e oferecem igual tratamento a desiguais. Do mesmo modo, quando a 

União deixa de instituir o imposto sobre grandes fortunas previsto no inc. VII do art. 153 da 

Magna Carta. 

  A defesa incondicional do sigilo bancário, a propósito, só é invocada pelas classes 

mais abastadas economicamente, que, legislando em causa própria, permanecem refratárias 

a colaborar com a concretização do Estado Social e com a redistribuição de renda, 

frustrando o ideário constitucional refletido no princípio da capacidade contributiva, 

preconizado no § 1º do art. 145 da Carta Constitucional, o qual reflete as modernas 

concepções de cidadania e solidariedade. 

                                                 
249 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 
181. 
250 Hannah Arendt já observava que “quaisquer considerações em torno da posse privada devem ser rejeitadas 
em benefício do crescente processo de acumulação de riqueza social; e isto não é uma invenção de Karl Marx, 
mas está, na verdade, contido na própria natureza dessa mesma sociedade”. ARENDT, Hannah. A condição 
humana. Trad. Roberto Raposo. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pp. 77-8. 
251 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1974, 
p.184. 
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  O princípio da solidariedade252, sob a vertente das relações interpressoais, 

encontra-se refletido na necessidade de repartição das cargas tributárias entre os cidadãos 

de forma que, solidariamente, possam contribuir ao fim público253. 

  Em definição enciclopédica, solidariedade reflete, de modo individual, o “sentido 

moral que vincula o indivíduo à vida, aos interesses e às responsabilidades dum grupo 

social, duma nação ou da própria humanidade”. Num sentido coletivo, solidariedade é 

conceituada como sendo “relação de responsabilidade entre pessoas unidas por interesses 

comuns, de maneira que cada elemento do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar o(s) 

outro(s)”254.  

Ora, referido princípio reflete, isto posto, a inadequação de uma concepção 

individualista para o enfrentamento do problema, bem como, indica a necessidade, baseada 

em critérios de eqüidade, de que todos colaborem na construção do bem comum, levando-

se em consideração, por certo, a efetiva capacidade de cooperação de cada um255 para a 

realização dos ideários do Estado Social e Democrático de Direito256.     

                                                 
252 O Governo Federal Fernando Henrique Cardoso apresentou, em 1996, como uma de suas metas voltadas a 
uma mais adequada redistribuição de renda para a população brasileira, a busca de uma maior solidariedade 
tributária, dentro das estratégias de desenvolvimento social. “Uma estratégia de desenvolvimento social”, 
publicação oficial da Presidência da República. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/ESTRA3C.HTM>. Acesso em: 24 jan. 2005. 
253 CHULVI, Cristina Pauner. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 56. 
254 Definições obtidas no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1986, p. 1607. 
255 Tal princípio, como se vê, guarda íntima relação com o princípio da capacidade contributiva e, mais ainda, 
com o dever fundamental imposto a cada um de contribuir com a manutenção dos gastos públicos, melhor 
detalhado no item 1.3 do presente trabalho.     
256 Cristina Chulvi atenta para o fato de que não se constitui em direito subjetivo de quem solidariamente 
colabora como a realização do bem-estar social a direta obtenção de ganhos (contraprestações) com a atuação 
estatal. O que se deve perseguir, em última análise, é uma redistribuição de renda visando a uma igualdade 
real. Assim, paga quem pode, na medida de suas potencialidades e recebe benefícios quem precisa, na medida 
de suas necessidades e das disponibilidades estatais para tanto. CHULVI, Cristina Pauner. El deber 
constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Madrid: Centro de Estúdios Políticos 
y Constitucionales, 2001, pp. 65-6.    
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  A realidade demonstrou, ao contrário das predições de inspiração burguesa em 

torno dos efeitos deletérios da arrecadação tributária, que o incremento da tributação, 

inclusive sobre os rendimentos do capital, não afastou, de plano, os investimentos dos 

países economicamente desenvolvidos. 

  Isso porquanto a segurança à rentabilidade, ainda que sujeita a impostos, 

apresentava atrativos maiores do que a insegurança política, jurídica ou econômica257 

presente nos centros subdesenvolvidos, como era o caso da América Latina e, por 

conseguinte, do Brasil. 

  O que não se pode, nesse exercício de balizamento dos princípios contidos, 

explicitamente ou não, no texto constitucional, é perder de vista o caráter aberto da 

Constituição de 1988, o que significa sua permeabilidade258 à positivação de toda sorte de 

novos anseios emergentes da sociedade. 

  Tudo isso irá exigir do intérprete, na sua tarefa  concretizadora-criadora, raciocínio 

ampliado e direcionado à consecução da melhor compatibilização possível entre os 

interesses em conflito, estribado nos ideários de um constitucionalismo pós-moderno. 

  Afinal, não é por acaso que boa parte dos juristas vê, nitidamente, ainda uma 

doutrina e jurisprudência trabalhando sob a perspectiva de um modelo liberal-

individualista-normativista259, descomprometidas, portanto, com um direito enquanto 

instrumento de transformação social. 

  Os instrumentos para se trabalhar com os princípios que legitimam o acesso aos 

dados bancários para fins que, em última análise, visam à coibição de atividades de 
                                                 
257 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 
179. 
258 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, p. 67.  
259 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2002, p. 52; 81.  
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lavagem de dinheiro ou de outras operações ilícitas, além da própria sonegação fiscal, 

devem, portanto, defluir da atuação do hermeneuta constitucional, rompidas as barreiras 

ideológicas das classes dominantes, impregnadas em todos os setores das três esferas do 

Poder.        

 

 

3.3. A quebra de sigilo bancário sem violação a direitos fundamentais  

 

Não há direitos absolutos, ou seja, insuscetíveis de sofrerem restrições. 

Os interesses individuais só podem ser vulnerados em função de interesses 

coletivos e na estrita medida da necessidade, sob pena de se configurar excesso passível de 

retificação judicial, com incidência, inclusive, de reparação civil e sanção penal, para os 

casos mais graves. 

Resta defeso, portanto, atacar frontalmente o núcleo de tais direitos individuais, 

sem correspondente interesse público que o possa justificar no caso concreto, resvalando 

em desmotivada descaracterização do direito fundamental tutelado: o que se deve ter em 

mente, portanto, em qualquer hipótese, é a busca de uma harmonização que possa resultar 

nos menores prejuízos possíveis aos interesses legítimos em litígio, os quais podem, sim, 

ser limitados, mas nunca suprimidos em sua inteireza. 

Observe-se que não há direito que deva sempre, em qualquer hipótese, prevalecer 

sobre os demais, já que a Constituição Federal não estabeleceu a supremacia absoluta de 

nenhum bem jurídico. Assim, um juízo de ponderação há que sempre se fazer presente, no 

caso concreto, para desvelar o interesse que deverá prevalecer, ainda que em prejuízo de 
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algum direito fundamental, através do sopesamento dos valores que estão impregnados nos 

direitos em litígio. 

Os direitos à intimidade e à privacidade não estão sujeitos à reserva de lei, 

cabendo aos juízes e Tribunais, portanto, decidir sobre sua limitação ou restrição no caso 

concreto. Observe-se, contudo, que o julgador não se encontra absolutamente livre para 

decidir como melhor lhe aprouver, cabendo, ao revés, escudar-se em princípios 

constitucionais explícitos e implícitos, a fim de decidir de acordo com o espírito que 

emerge da própria Carta Constitucional.  

Já o suposto direito fundamental ao sigilo bancário e suas hipóteses de quebra ou 

transferência, encontram-se regulamentados pelo legislador ordinário. Observe-se, 

entretanto, que não há qualquer referência constitucional nesse sentido, não se tratando de 

remessa do texto constitucional a lei ordinária para hipóteses restritivas de tal direito.  

A questão está em se aferir se, de fato, o sigilo bancário se insere, em sua 

essência, nas características que embasam a definição da intimidade e privacidade como 

direitos fundamentais. 

Aspecto interessante consiste em observar a referência constitucional expressa aos 

direitos ao sigilo da correspondência, de dados260 e das comunicações telefônicas261, por 

exemplo, isso sem falar na inviolabilidade de domicílio262, nada obstante sua estreita 

vinculação, em todos esses casos listados, com os direitos à intimidade e privacidade. 

                                                 
260 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas, 1997, p. 145. 
261 “Art. 5. 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 ou instrução processual penal”.   
262 “Art. 5. XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial”. 
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Segundo José Afonso da Silva263, o reconhecimento da inviolabilidade do 

domicílio como direito fundamental implica reconhecer que o homem possui “direito 

fundamental a um lugar em que, só ou com sua família, gozará de uma esfera jurídica 

privada e íntima, que terá que ser respeitada como sagrada manifestação da pessoa 

humana”.  

Já sobre o sigilo da correspondência264, identifica o mesmo autor que “nele é que 

se encontra a proteção dos segredos pessoais, que se dizem apenas aos correspondentes. Aí 

é que, não raro, as pessoas expandem suas confissões íntimas na confiança de que se deu 

pura confidência”. Paulo da Costa Júnior265 observa ainda que “representa a 

correspondência uma das facetas do poliédrico direito à intimidade e uma das 

manifestações específicas da liberdade individual que integra os direitos da personalidade”.  

Alexandre de Morais266, ao tempo em que cita farta jurisprudência relativa a 

gravações ilícitas de conversações telefônicas, observa que “a realização clandestina de 

conversas acaba por atentar frontalmente com diversos direitos constitucionalmente 

garantidos, e, principalmente, contra a inviolabilidade da vida privada e da intimidade”- sic.  

Resta arrefecido, nesse contexto, o argumento de que a explícita referência, no 

texto constitucional, ao direito ao sigilo bancário se faz desnecessária, ante a sua suposta 

imbricação com os direitos da personalidade insculpidos no inc. X do art. 5º. da CF.   

                                                 
263 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 
203; 416. No mesmo sentido: MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas, 
1997, p. 142; AIETA, Vânia Siciliano. A garantia da intimidade como direito fundamental. Rio de 
Janeiro: Lumen Iuris, 1999, pp. 126-9. 
264 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 
pp. 203; 416-7. No mesmo sentido: AIETA, Vânia Siciliano. A garantia da intimidade como direito 
fundamental. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 1999, pp. 123-6. 
265 COSTA Jr. Paulo José da. O direito de estar só. Tutela penal da intimidade. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995, p. 78. 
266 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas, 1997, p. 154. 
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Observe-se, ainda, o perfil dos direitos à intimidade/privacidade, que denota 

irrenunciabilidade267 de seus conteúdos ou, pelo menos, seu limitado poder de disposição, 

como requisito da preservação da existência digna da pessoa humana e, doutra banda, o 

pleno poder de disposição dos direitos de cunho patrimonial268, relacionados diretamente ao 

sigilo bancário.  

A esse respeito, questiona André Barbeitas269: 

 “Como equiparar, sem maiores questionamentos, as corriqueiras trocas de ativos 
financeiros, que o indivíduo inserido no mercado consumidor pratica, visando às aquisições de 
mercadorias e serviços, com a noção de dignidade do ser humano? Será que sempre que adquirir 
um bem de consumo qualquer mediante a transferência de ativos financeiros o indivíduo estará 
projetando a sua personalidade de tal forma que justificará a tutela do sigilo bancário como 
expressão da proteção constitucional do resguardo à intimidade e à vida privada? E, ainda que a 
resposta seja afirmativa, não teriam que ser sopesados outros interesses atinentes à vida em 
comunidade?”. 

 

O que se tem, ao revés, é que, em caráter excepcional e esporádico, tais 

movimentações financeiras podem, sim, deixar entrever aspectos da intimidade do 

particular. De fato, a intimidade pode se ver vulnerada pela quebra do sigilo bancário em 

caráter eventual, quando as informações obtidas através das movimentações financeiras 

espelham fatos relevantes e embaraçosos relativos à intimidade270 do titular e são, 

irresponsavelmente, disponibilizadas ao público em geral. Trata-se, assim, de exceção, não 

da regra!   

                                                 
267 Ou inalienabilidade, como prefere Vânia Aieta, no sentido de que o direito à intimidade pode até não ser 

exercido, em caráter provisório, mas jamais dele se pode abdicar, em termos definitivos. AIETA, Vânia 
Siciliano. A garantia da intimidade como direito fundamental. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 1999, pp. 112-
4. 
268 O poder de disposição dos direitos de propriedade assegura, segundo Arnoldo Wald, “a possibilidade de 
destruir ou transformar a coisa, alterando sua natureza, podendo ainda modificar a relação jurídica existente, 
alienando a coisa ou cedendo parte dos poderes que sobre ela pode exercer”. WALD, Arnoldo. Direito das 
coisas. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, pp. 33-4. 
269 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, pp. 63-4. 
270 Por exemplo, pagamento de gastos em motel, subsídio pago a partido fascista ou despesas com tratamento 
de doença desconhecida do público e até da família.  
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Mais evidente se torna a incoerência da direta relação que se pretende instituir 

entre as esferas da intimidade e privacidade e o instituto do sigilo bancário quando se trata 

de pessoa jurídica, até porque a dignidade da pessoa humana não estaria em jogo nesse 

particular, sem falar nas maiores limitações que a matéria enseja à idéia de direitos da 

personalidade. 

Nos Estados Unidos, em 1976, a Suprema Corte concluiu que a 4ª Emenda271, ao 

tutelar o direito à proteção da própria pessoa, casa e documentos contra medidas 

governamentais não razoáveis, não se constitui em fundamento do sigilo bancário. 

Sobre a matéria, Richard Alexander272 relata que: 

 “On April 21, 1976, the Supreme Court reversed the judgment of the Fifth Circuit in 
United States v. Miller, holding that the bank depositor had no legitimate expectation of privacy in 
the contents of checks and deposit slips since the documents were not confidential 
communications, but rather were negotiable instruments voluntarily conveyed to the bank. 
Moreover, the Court ruled that the fourth amendment does not prohibit a third party from 
obtaining information and conveying it to the government”.  

  
Um outro aspecto interessante reside na possibilidade de danos ao cidadão, 

consectários da revelação de seus dados bancários. Ora, em regra, se tais informações se 

mantiverem reservadas aos partícipes do processo, eventual dano futuro só irá ocorrer se, 

de fato, as investigações resvalarem em conclusões que apontem para a prática de delitos 

por parte do indivíduo: não pode merecer respaldo, é certo, qualquer proteção a essa 

ameaça de dano, cabendo sim, ao contrário, o dever estatal de responsabilização do agente 

em todas as esferas previstas no direito brasileiro. 

                                                 
271 Emenda IV: “Não será infringido o direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e 
haveres, contra buscas e apreensões não razoáveis e não se expedirá mandado, a não ser mediante indícios de 
culpabilidade, confirmados por juramento ou declaração, e nele se descreverão particularmente o lugar da 
busca e as pessoas ou coisas a serem apreendidas” – tradução livre.   
272 ALEXANDER, Richard. Privacy, banking records and the Supreme Court. Disponível em: 
<http://consumerlawpage.com/article/privacy.shtml>. Acesso em: 18 jan. 2005. 
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Noutras palavras, se a transmissão de dados se deu na esfera restrita de um 

processo judicial ou de um procedimento investigatório preliminar, sem qualquer 

transbordamento anterior à efetiva conclusão processual com a condenação definitiva do 

investigado, não há que se falar em dano à esfera íntima do cidadão e, muito menos, à sua 

dignidade.    

Como se depreende, o delineamento da matéria não é assim tão nebuloso como se 

intenta argüir: é certo que o caso concreto273 é que irá definir os parâmetros a serem 

seguidos em relação à necessidade e conveniência da medida a ser adotada.  

Nada obstante, o bom senso permite-nos aquilatar eventuais excessos e reprimi-

los de imediato, sem qualquer prejuízo maior irreversível que possa justificar defesa tão 

intransigente, radical e, muitas vezes, irracional do sigilo bancário. 

Nesse sentido, o que está a merecer imediata e constante reprimenda são 

justamente os excessos, ou a tônica da exorbitância274 e do abuso do direito, que permeiam 

toda conduta arbitrária e desmedida. Ao intérprete caberá, portanto, manter uma distância 

razoável de tais instâncias, contrárias aos mais sublimes princípios que norteiam o Estado 

de direito democrático. 

 

 

 

 

                                                 
273 Carlos Roberto Castro observa que: “dada a crescente nebulosidade entre as fronteiras do interesse coletivo 
e do interesse particular, sua determinação não pode se procedida de forma abstrata e apriorística, mas sim em 
cada caso concreto pelos órgãos e instituições incumbidas da tutela contenciosa dos direitos e garantias 
fundamentais, máxime os agentes do Poder Judiciário, ou seja, mediante a definição casuística e tipificadora 
do case system que informa a tradição jurisprudencial anglo-americana”. CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. 
A Constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de Janeiro, Forense, 2003, p. 531.  
274 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de Janeiro, 
Forense, 2003, p.530. 
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3.4. A necessidade de novos rumos e critérios interpretativos para ruptura da estreita 

vinculação entre o sigilo bancário e a intimidade/privacidade 

  

A atividade judicante é sempre criadora275, ainda que se trate aparentemente de 

simples operação de hermenêutica ou de acompanhamento de precedentes judiciais em 

matérias afins: o seu decisum há que ser único e por isso mesmo, autêntico, até porque não 

se verificam, jamais, dois casos absolutamente idênticos em todos os seus aspectos. 

Superado, portanto, o paradigma da dogmática estrita que, durante tantas 

gerações, norteou a atividade interpretativa276. Paulo Bonavides277 chega a identificar no 

ato interpretativo, sobretudo em se tratando de normas constitucionais, uma verdadeira 

“operação espiritual, não raro de índole integrativa, de captação sumária de sentido”. 

A ciência jurídica já não pode ser afastada do mundo real, não mais se exigindo 

do intérprete uma postura neutra278 e passiva, mas, ao revés, ativa e politizada, noutras 

palavras, uma atuação enquanto “recriação e inserção no mundo comprometido com a 

intencionalidade e com valores”279.  

                                                 
275 HASSEMER, Winfried. “Sistema jurídico e codificação: A vinculação do juiz à lei”. Trad. Marcos Keel. 
In: A. Kaufmann e W. Hassemer (orgs.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 
contemporânea. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 283; SARMENTO, Daniel. “Os princípios 
constitucionais e a ponderação de bens”. In: Ricardo Lobo Torres (org.). Teoria dos direitos fundamentais. 
2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, p. 36. 
276 Margarida Camargo identifica na dogmática jurídica um elemento autoritário, na medida em que propõe a 
aplicação acrítica de conceitos e normas previamente estabelecidos por grupos economicamente poderosos, 
sem maior representatividade, portanto. CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. “Eficácia constitucional: 
uma questão hermenêutica”. In: Carlos E. de Abreu Boucault e José Rodrigo Rodriguez (orgs.). 
Hermenêutica plural. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 388. 
277 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 416. 
278 Gadamer, discutindo as idéias de Heidegger, conclui que a receptividade exigida do intérprete em relação à 
alteridade do texto não significa sua neutralidade, mas sim, inclui a “apropriação seletiva das próprias 
opiniões e preconceitos”. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método II.  Trad. Enio Paulo Giachini. 
Petrópolis: Vozes, 2002, p.76. 
279 PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação da Constituição e os princípios fundamentais. 3 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p.74.   
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Sabe-se que o intérprete se encontra arraigado a condicionamentos sócio-

culturais280 e ideológicos281, que influem decisivamente em sua atividade de decodificação 

do texto constitucional, como algo que integra sua pré-compreensão do mundo282, 

decorrente das experiências acumuladas e que lhe são inafastáveis, ainda que de modo 

inconsciente. 

Referida pré-compreensão inclui o sentido prévio que o intérprete possui da 

própria Constituição. Ademais, toda interpretação encontra-se situada em determinado 

contexto investido de peculiaridades próprias, decisivas para os rumos a serem tomados 

pelo intérprete.  

Nesse sentido, o tratamento hermenêutico a ser conferido aos direitos 

fundamentais, a partir de uma teoria dos direitos fundamentais, há que ser inspirado em 

uma certa concepção de Estado e em uma determinada teoria da Constituição, como nos 

afirma Böckenförde283.  

                                                 
280 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, 
p. 56. 
281 Observa Daniel Sarmento que “profundamente infiltrada pela política, a Constituição alberga um grande 
número de normas enunciadas de modo vago e aberto, franqueando ao intérprete um largo espaço para 
valorações subjetivas, nas quais inevitavelmente o fator ideológico acaba aflorando”. SARMENTO, Daniel. 
“Os princípios constitucionais e a ponderação de bens”. In: Ricardo Lobo Torres (org.) Teoria dos direitos 
fundamentais. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, p. 36. 
282 Para Lenio Streck, é a condição de ser – no – mundo do intérprete que irá determinar o sentido do texto, e 
não o método de interpretação empregado, por exemplo. STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e 
hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 21. 
283 O jurista alemão destaca, a propósito, que “las consecuencias para el contenido (concreto) de los derechos 
fundamentales son de gran trascendencia según cuál sea la teoria de los derechos fundamentales a cuya luz 
se realice la intepretación de um precepto de derecho fundamental, por ejemplo, a la luz de la del Estado de 
derecho liberal, de la de una teoria institucional, o de la de una democrático-funcional”. BÖCKENFÖRDE, 
Ernst- Wolfgang. Escritos sobre derechos fundamentales. Trad. Juan Luis Requejo Pagés e Ignácio 
Villaverde Menéndez. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1993, pp. 45-6. 
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A aparente neutralidade apregoada na fase do Estado de Direito liberal, em 

verdade, refletia a ideologia burguesa que prestigiava a iniciativa privada284 ante qualquer 

interferência estatal. O pensamento vigente refletia o isolamento entre norma e realidade285. 

No desabrochar dos ideários liberais, os anseios sociais ainda não se faziam 

reconhecidos: a ordem era proteger a livre movimentação de forças, na esfera das relações 

particulares, mantendo-se o Estado, tanto quanto possível, afastado, e, por conseguinte, 

desonerado de um papel ativo. Para Böckenförde286, a esfera da liberdade do indivíduo, de 

acordo com a teoria liberal dos direitos fundamentais, seria mesmo pré-estatal, e não pré-

social, com ênfase na intervenção do Estado apenas no sentido de garantir, regular e 

assegurar tal liberdade ao indivíduo.  

Referido estado de coisas encontra-se hoje absolutamente defasado, razão pela 

qual premente a necessidade de uma revisão dos conceitos liberais de intimidade e 

privacidade, agora sob a ótica da nova ordem da primazia do social e do coletivo. 

   Sob outro prisma, igualmente arrefecido o argumento da incondicional defesa da 

intimidade ou privacidade quando se constata, num mundo hoje impregnado do temor à 

violência, a complacência e aceitação pacífica de procedimentos que violam frontalmente o 

núcleo da intimidade ou privacidade dos cidadãos, como a instalação de câmeras de vídeo 

nos mais diversos locais287, de acesso público ou restrito.  

                                                 
284 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 424-5. 
285 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1991, p. 13. 
286 BÖCKENFÖRDE, Ernst- Wolfgang. Escritos sobre derechos fundamentales. Trad. Juan Luis Requejo 
Pagés e Ignácio Villaverde Menéndez. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1993, p. 48. 
287 Chega-se a admitir verdadeiros excessos no uso das imagens obtidas por câmeras de vídeo quando se 
observa, por exemplo, a punição de empregados que falam mal do empregador, a partir de filmagens sub-  
reptícias realizadas no ambiente de trabalho.    
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   Tratou-se, aqui, de exercício de ponderação de interesses que resultou na 

prevalência do valor segurança pública, em detrimento da intimidade/privacidade, de resto 

sacrificada em sua essência.    

A sociedade plural representa hodiernamente uma sociedade de grupos, tratando-

se de “sociedade de sociedades e não sociedade de indivíduos, com estes deslocados para 

uma esfera secundária, rodeados de crescente ‘desvalorização’ política, jurídica e social”288.       

Por conseguinte, a pretendida exclusão, pela atividade judicante, do instituto do 

sigilo do universo da intimidade ou da vida privada, tende a realçar o interesse público, que 

resvala no interesse coletivo e, por conseguinte, na concretização do Estado Democrático 

de Direito289. Não se trata de restrição a direito fundamental, mas de sua adequada 

interpretação, de modo consentâneo com os auspícios de um Estado de fato comprometido 

com os interesses indisponíveis290 da coletividade. 

De se rechaçar assim qualquer complacência com uma hermenêutica tendente a 

restringir as possibilidades de quebra de sigilo, a partir do momento em que seus efeitos 

pragmáticos se refletem na tolerância a atividades ilícitas, que, de resto, não podem merecer 

qualquer tutela jurídica de proteção, posto que totalmente dissociadas da idéia de 

intimidade. Ademais, qualquer atividade interpretativa pressupõe um raciocínio 

                                                 
288 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 425-6. 
289 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2002, p. 85. 
290 Lenio Streck identifica a crise no modo de produção de Direito justamente no fato de que a dogmática 
jurídica, nada obstante a realidade hodierna apontar para uma sociedade transmoderna e impregnada de 
conflitos transindividuais, permanece trabalhando sob a perspectiva de um Direito cunhado para enfrentar 
conflitos interindividuais. STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2002, p. 83. 
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contextualizado291, consentâneo, portanto, com as circunstâncias históricas e sociais 

vigentes em determinado momento.  

Hans Kelsen292 já observava o que estava em jogo quando da prolação de uma 

decisão judicial que consistia, justamente, na averiguação da relação entre a quaestio facti e 

a quaestio juris, a fim de se encontrar a melhor solução para a pacificação social.  

   Foi ainda mais além, ao afirmar que a decisão judicial não é de cunho 

declaratório, não se podendo imaginar uma resposta pré-existente que só necessitaria, 

portanto, ser adequadamente identificada ou descoberta pela autoridade julgadora.  

  A decisão estaria a possuir, isso sim, um caráter constitutivo. Toda interpretação 

traduzir-se-ia, noutras palavras, numa manifestação de vontade do aplicador do direito293, 

em relação ao caso posto a julgamento. 

    Isto porquanto o legislador não possui condições de predeterminar com precisão 

todas as peculiaridades inerentes a cada caso concreto294, havendo, sempre, conflitos de 

interesses que a ordem jurídica não é capaz de prevenir. Nesse sentido, a norma jurídica 

geral seria apenas uma “moldura”295, que pode ser mais ou menos ampla, dentro da qual 

deve ser produzida ou criada a norma individual296.      

                                                 
291 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, 
p. 55. 
292 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 
pp. 263-4. 
293 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, 
p. 49. 
294 A propósito, Márcio Aranha relembra que o sentido da lei somente pode ser construído mediante sua 
interpretação, a qual “lhe supre as deficiências de incompletude, conformando sua aparência por meio da 
insígnia do legislador ideal, à semelhança de um quebra cabeças, em que somente vai sendo possível captar 
melhor o desenho que ele contém pela insistência de tentativas interpretativas a seu respeito”. ARANHA, 
Márcio Iorio. Interpretação constitucional e as garantias institucionais dos direitos fundamentais. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, 2000, p. 72. 
295 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 
pp. 270-3. 
296 Margarida Camargo ressente-se, contudo, na idéia kelseniana que se refere à moldura imposta à 
interpretação pelo texto, da ausência de referência à opção valorativa do intérprete no momento em que 
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    Para Kelsen, o conflito entre as teorias que inspiram a common law, de um lado, e 

a civil law, do outro, no sentido de se afirmar, sob diferentes matizes, que só os tribunais 

estariam aptos a criar direito, no primeiro caso, e que os tribunais apenas se prestariam a 

aplicar direito já criado, no segundo, estaria a merecer, nesse sentido, uma solução 

intermediária297. 

   De fato, os tribunais criam direito, mas jungidos, em maior ou menor grau, aos 

ditames de uma ordem jurídica dotada de órgão legislativo e, por outro lado, que reconhece 

o costume como fonte de direito. Sendo assim, a decisão judicial seria a continuação298, não 

o início do processo de criação jurídica.  

   O sigilo bancário, é certo, está a merecer proteção jurídica, porquanto reflete o 

respeito a um contrato particular firmado com instituição financeira, originariamente 

restrito a interesses de cunho patrimonial e, por conseguinte, eminentemente privado, até o 

ponto em que se vislumbre interesse público que possa suplantar, fundamentadamente, o 

direito a preservação de tal sigilo.    

    Não há, por certo, nenhum método hermenêutico que possa merecer precedência 

ou superioridade hierárquica, em toda e qualquer hipótese, em relação aos demais299: é o 

caso concreto que irá definir o melhor caminho interpretativo a ser seguido, para a 

consecução dos fins pretendidos. 

                                                                                                                                                     
escolhe uma dentre as várias opções possíveis. CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. “Eficácia 
constitucional: uma questão hermenêutica”. In: Carlos E. de Abreu Boucault e José Rodrigo Rodriguez 
(orgs.). Hermenêutica plural. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 376.    
297 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 
p. 283. 
298 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 
p. 283. 
299 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 416-7; 
421. 
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Para tanto, deve-se fazer uso, sempre que possível, de métodos interpretativos que 

se possam complementar reciprocamente. Afinal, apenas no momento da 

interpretação/aplicação do direito é que se pode imprimir algum sentido e alcance aos 

enunciados normativos300. 

   O compromisso do hermeneuta constitucional deve ser, portanto, com a 

consecução da justiça, sem olvidar da intensa imbricação entre o Texto Maior positivado e 

seus componentes ideológicos, políticos e sociais, mais presentes do que em qualquer outro 

diploma legal.  

   De fato, o texto da Constituição reflete, a cada passagem, as circunstâncias fáticas 

e condicionantes naturais que denotam as diversas forças espontâneas e tendências 

dominantes que o conformaram, mas, por outro lado, sua interpretação há que perseguir sua 

concretização, ou seja, sua plena eficácia301. Não se trata assim de um ser, mas também de 

um dever-ser, de algo realizável, adaptável à realidade presente.     

   A solução interpretativa eleita deve se inserir, pois, dentre as possibilidades 

razoáveis ou plausíveis, à luz dos critérios usuais de interpretação302, já que não se pode 

mais imaginar a pré-existência, em algum lugar do ordenamento, da resposta mágica, 

adequada à hipótese submetida ao intérprete.    

   As exigências emanadas do corpo social reclamam um novo modelo de 

interpretação que possa melhor se adequar a uma solução contemporânea dos conflitos, o 

                                                 
300 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, 
p. 41. 
301 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1991, pp. 14-24. 
302 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, 
p. 59. 
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que implica em um esforço do julgador no sentido de buscar alternativas, inclusive fora do 

diploma constitucional escrito, a propósito, dotado de contextura aberta303. 

   Para tanto, deve-se fazer uso de critérios criativos, sem, no entanto, se afastar da 

essência da Constituição, dirigida à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em 

que se possa perseguir, através de métodos eficazes, a erradicação da pobreza e a redução 

das desigualdades sociais (art. 3º, inc. I e III, CF)304. 

   Ademais, o próprio art. 192 da Constituição Federal condiciona o 

desenvolvimento do sistema financeiro nacional à promoção do desenvolvimento 

equilibrado do País e ao atendimento dos interesses da coletividade. Com a consecução de 

tais metas, estar-se-ia promovendo o definitivo resgate da dignidade da pessoa humana 

(art.1º, inc.III, CF). 

   O esforço residirá, dessarte, em atuar concreta e positivamente no sentido de se 

destruir o caráter estável que denota alarmante concentração de renda na mão de poucos, 

em detrimento da maioria da população, carente dos mínimos requisitos para uma 

existência digna. É preciso reagir, por conduto de medidas efetivas e estruturais, inclusive 

atinentes à atividade judicante, ao esforço das elites dominantes na manutenção do status 

quo de privilégios preservados durante sucessivas gerações. 

   Só através de eficazes medidas voltadas ao combate à corrupção, ao desvio de 

recursos públicos, à sonegação, à lavagem de dinheiro, dentre outras atividades que 

favorecem a desigual distribuição de renda e inibem a atuação estatal em políticas sociais, 

                                                 
303 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, p. 52. 
304 Para um maior detalhamento da questão, interessante observar o enfoque contido no item 5.5 do presente 
trabalho.  
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estar-se-á promovendo iniciativas em favor da igualdade material, ainda que não se tenha a 

pretensão, em termos práticos, de atingi-la em termos absolutos.   

O exercício hermenêutico reclamado pela realidade brasileira há que levar em 

conta a defasagem historicamente constatada em relação à conquista de níveis aceitáveis de 

suprimento das necessidades vitais básicas da maioria da população.  

Nesse sentido, não se pode insistir em soluções que invistam na busca da vontade 

do legislador, como sugeriam os defensores das correntes subjetivistas305 tradicionais, ou 

mesmo de uma suposta “vontade” pré-estabelecida da lei, inerente ao método objetivo de 

interpretação306. 

Será, portanto, mais pertinente, um enfoque que possa prestigiar, isto sim, uma 

autonomia da lei, a ponto de torná-la adaptável às variações emergentes do seio da 

realidade social: este o caminho para uma atuação hermenêutica comprometida com a 

consecução dos objetivos perseguidos por um modelo de Estado que abriga proteção a 

direitos de segunda, terceira e quarta dimensões. 

No que concerne aos textos jurídico-normativos infraconstitucionais, 

historicamente utilizados como eficazes instrumentos de poder pelas camadas 

dominantes307, sua interpretação há que ser feita, invariavelmente, em conformidade com os 

nortes apontados pela Constituição, sob pena de se subverter o equilíbrio do sistema 

jurídico, fundado que está no Texto máximo da nação. 

                                                 
305 Margarida Camargo refere-se à superação da dicotomia subjetividade-objetividade pela idéia de 
intersubjetividade, apontando a tolerância em substituição à autoridade da certeza científica. CAMARGO, 
Margarida Maria Lacombe. “Eficácia constitucional: uma questão hermenêutica”. In: Carlos E. de Abreu 
Boucault e José Rodrigo Rodriguez (orgs.). Hermenêutica plural. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 380. 
306 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional.10 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 414-5. 
307 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2002, p. 54. 
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A posição ativa e potencialmente transformadora do Judiciário, ainda que possa 

levar a abusos, justificaria os fins almejados, consistentes na produção de eficácia social ao 

texto constitucional. Afinal, o intérprete, através do exercício continuado de novas 

leituras308 atualizadas do mesmo texto legal, voltadas ao adimplemento das exigências 

ditadas pelo contexto social vigente, é capaz de chegar a soluções muito mais rápidas e, 

portanto, mais eficazes, do que as formuladas pelo legislador.  

   É preciso que se rompa, ainda e de uma vez por todas, com os nefastos efeitos do 

período ditatorial no País, que deixou um legado de positivos indicadores econômicos, ao 

lado de custos sociais dramáticos309, em prol da realização de uma verdadeira justiça 

material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
308 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, 
p. 37; 42. 
309 BARROSO, Luís Roberto. “Doze anos da Constituição Brasileira de 1988”. In: Temas de direito 
constitucional. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 2001, p. 10. 
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CAPÍTULO IV 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O TRATAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO NO COMBATE À 

CORRUPÇÃO   

Sumário: 4.1. Influências dos poderes: econômico e político 

sobre o jurídico, no Brasil. 4.2. O direito estatal de quebra do 

sigilo bancário: aspectos morais e reflexos sociais. 4.3. A 

corrupção, suas implicações sociais e o entrave à sua 

repressão pela exacerbação do direito ao sigilo bancário. 4.4. 

O fenômeno globalizante e a necessidade de cooperação 

internacional no combate à criminalidade econômica 

 

 

4.1. Influências dos poderes: econômico e político sobre o jurídico, no Brasil  

 

Observa Celso Campilongo310 que as Constituições modernas, ao tempo em que 

disponibilizam as ferramentas necessárias ao fechamento operativo do direito, igualmente 

atuam como mecanismo da abertura cognitiva do direito para a política311. Com isso, tem-

                                                 
310 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. São Paulo: Max 
Limonad, 2002, p. 24. 
311 Sérgio Sérvulo, ao apontar para as relações de poder como objeto do Direito, identifica no direito 
constitucional o resultado do processo de “transitividade” que implicou na juridicização de relações que antes 
pertenciam ao campo da Política. CUNHA, Sérgio Sérvulo da. “Limites ao Poder do Estado”. In: Direito 
constitucional. Estudos em homenagem a Paulo Bonavides. 1 ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2001, 
p. 172; 184.   
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se que o reconhecimento da existência de papéis definidos e específicos para cada um dos 

subsistemas – jurídico, político e econômico – e seus respectivos códigos binários, não lhes 

retira as possibilidades de mútuas influências e entrelaçamentos. 

De fato, Campilongo312 aponta para exemplos práticos dessa imbricação, como na 

constatação de situações de politização do Judiciário, noutras que implicam em controle 

judicial da corrupção administrativa ou ainda, quando da atribuição de funções judicantes a 

órgãos integrantes do Poder Legislativo.  

Ademais, não se pode olvidar que o processo político se faz à custa de pressões, 

em princípio consideradas legítimas, de grupos com interesses os mais diversos, que 

cuidam de se articular junto às esferas do poder no sentido de fazer traduzir suas 

expectativas através da função legislativa, ou seja, dos procedimentos reconhecidos pelo 

sistema político. 

Já no que se refere ao sistema jurídico, qualquer pressão que exacerbe os 

mecanismos procedimentais previstos para as partes em litígio é considerada ilegal e 

censurável313. 

Em relação ao sigilo bancário, é certo que as minorias economicamente 

favorecidas314 encontram-se operacionalmente organizadas no sentido de garantirem a 

preservação de seus privilégios, procurando, tanto quanto possível, escamotear qualquer 

                                                 
312 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. São Paulo: Max 
Limonad, 2002, p. 101. 
313 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. São Paulo: Max 
Limonad, 2002, pp. 105-6. 
314 De acordo com pesquisa recentemente divulgada (05.10.04) pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada e pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, contida no Relatório Nacional de 
Acompanhamento elaborado pelo governo brasileiro e pelo Sistema das Nações Unidas no Brasil, a 
desigualdade de renda no Brasil fez com que os 20 % mais ricos se apropriassem, em 2002, de 56,8% da 
renda nacional e os 20% mais pobres do país, de apenas 4,2%, o que significa pouquíssima alteração do 
quadro nos últimos 10 anos, apesar de verificada uma melhoria na renda dos mais pobres. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/odm/index.php>. Acesso em: 24 jan. 2005.    
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idéia de injustiça ou de incremento dos níveis de desigualdade social que eventualmente 

possa defluir do tratamento dispensado ao sigilo bancário pelo direito pátrio. 

Isto posto, no que concerne ao sigilo bancário, nada mais providente para a 

satisfação dos interesses econômicos do que disseminar idéias aparentemente sólidas e 

supostamente impassíveis de contestação que possam inserir, através da hermenêutica, 

referido instituto no núcleo mais sensível de todo o ordenamento jurídico vigente, qual seja, 

no seio das cláusulas pétreas315 da Constituição Federal. 

Busca-se, com isso, superar eventual fase de questionamentos no tocante a seus 

limites ou possibilidades de supressão, quando a hipótese concreta implica na contraposição 

entre a idéia de sigilo bancário e interesses outros316, de relevância reconhecida pelo 

sistema.  

Niklas Luhmann317 já se referia a situação que leva a um “beco em saída”, quando 

se admite a possibilidade de decisões arbitrárias emanadas do direito positivo, dependentes 

da força da imposição, já que o direito não pode admitir decisões de cunho arbitrário318. 

Isso porquanto o referido autor acredita que o direito mutável, em contraposição 

ao direito natural, não pode ficar à deriva da arbitrariedade, mas sim, deve se submeter a 

procedimentos próprios e legítimos que o permitam se ajustar adequadamente ao tempo e 

às situações319.  

                                                 
315 “Art. 60. parág. 4º . Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
    I usque IV - omissis; 
    V – os direitos e garantias individuais.”   
316 Como a idéia de interesse público, por exemplo. 
317 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Universidad Iberoamericana/Universidad 
Nacional Autônoma de México, 2002, pp. 94-5. 
318 Luhmann pressupõe a autonomia dos juízes como elemento idôneo a assegurar a autonomia do sistema 
jurídico e uma suficiente consistência das decisões prolatadas. LUHMANN, Niklas. El derecho de la 
sociedad. México: Universidad Iberoamericana/Universidad Nacional Autônoma de México, 2002, p. 
119;134. 
319 Referido sociólogo aduz que a modificação das normas jurídicas tanto pode decorrer de influxos internos 
(a não admissão de certas conseqüências jurídicas) quanto externos (mudanças na valoração social do sentido 
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Assim, resgatando a idéia da legitimação pelo procedimento, o formal 

adimplemento de regras válidas e universalmente aceitas em relação a determinado sistema 

jurídico cuidaria de imprimir ares de legitimidade à decisão judicial.  

Tal concepção “ideal”, contudo, apesar de admissível sob o prisma apontado por 

Niklas Luhmann no que concerne aos procedimentos formais de mutação do direito 

positivo, não se presta a resolver ou explicar as distorções e dissensos inerentes ao sistema 

jurídico, quanto ao seu conteúdo mesmo. 

Isso porquanto se constata o direito posto muitas vezes a serviço de interesses 

externos, egressos de outros subsistemas sociais, submetidos, portanto, em sua origem, a 

códigos binários diversos, ou, noutras palavras, a lógicas, em essência, dissociadas do 

sistema jurídico. 

Referido sistema jurídico, portanto, ainda que operativamente fechado, concebido 

enquanto operações sociais pertencentes ao próprio sistema do direito, situa-se em contínuo 

intercâmbio com o entorno320, o que o permite sofrer alterações e, assim, ser atualizado: 

não se está a falar aqui, portanto, em seu isolamento321. 

Consultando-se a realidade, observa-se que o sistema jurídico dispõe, por certo, de 

mecanismos e estruturas que o mantêm em funcionamento de modo autodeterminado, 

submetido assim a códigos que lhe são próprios, mas sem que isso possa significar sua 

insensibilidade a influências advindas de outros subsistemas, as quais, após processadas, 

podem ser absorvidas e passar a integrá-lo. 

                                                                                                                                                     
sobre as normas específicas). LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Universidad 
Iberoamericana/ Universidad Nacional Autônoma de México, 2002, p. 137. 
320 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Universidad Iberoamericana/ Universidad 
Nacional Autônoma de México, 2002, p. 97. 
321 Luhmann faz uma distinção entre isolamento causal (isolation) e clausura operativa, sendo que esta última 
admite interdependências causais entre o sistema e o entorno, apesar da nítida diferença entre ambos. 
LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Universidad Iberoamericana/ Universidad 
Nacional Autônoma de México, 2002, pp. 99-100.  
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A inafastável presença humana322 em tais processos, contudo, pode vir a 

corromper os mecanismos de recepção de influxos externos, a ponto de se extrapolarem 

limites razoáveis, o que pode, inclusive, significar comprometimentos na sistemática de 

autorreferência do subsistema jurídico enquanto integrante do sistema social. 

Por outro lado, o uso da linguagem pelo sistema jurídico, como já observava 

Niklas Luhmann323, permite que as questões jurídicas possam ser comunicadas e discutidas 

fora de tal sistema, entrando assim em contato mais direto com a sociedade.  

Aí, também, os modos de recepção e tratamento de assuntos inerentes ao mundo 

do direito podem dar ensanchas a múltiplas manipulações, no sentido de se desenvolverem 

mecanismos de convencimento da opinião pública, por exemplo, através de uma imprensa 

comprometida com determinados interesses econômicos e políticos das classes dominantes, 

visando-se com isso à construção de um enfoque consentâneo com tais fins, em relação a 

determinada matéria jurídica. 

O que se pretende, nesses casos, é a obtenção de respaldo popular em relação a 

mecanismos engendrados na seara jurídica e que, em princípio, são inacessíveis ao 

entendimento de quem se situa fora do sistema do direito.          

Desse modo, as próprias estruturas normatizadas dentro do subsistema jurídico - 

incluindo-se aí os procedimentos que privilegiam a procrastinação processual324- são 

utilizadas por aqueles que detêm condições de articular todos os mecanismos de defesa que 

o próprio sistema legitimou. 

                                                 
322 Benjamin Zymler, em suas conclusões, indaga acerca da posição do ser humano da sociedade 
luhmanniana, já que não se pode deixar de reconhecer sua importância enquanto unidade fundamental da 
sociedade. ZYMLER, Benjamin. Política e direito. Uma visão autopoiética. Curitiba: Juruá, 2003, p. 218.   
323 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Universidad Iberoamericana/ Universidad 
Nacional Autônoma de México, 2002, p. 111. 
324 Nesse sentido: ADEODATO, João Maurício Leitão. “Uma teoria (emancipatória) da legitimação para 
países subdesenvolvidos”. In: Anuário do mestrado em direito. Recife, Editora Universitária UFPE, n. 5, 
1992, p. 236. 
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Segundo Janice Ascari325, “a desordenada proliferação legislativa e o infindável 

número de recursos processuais que protelam a correta prestação jurisdicional final são 

fatores que acabam atuando contra a sociedade e proporcionando substancial caldo de 

cultura da corrupção”.   

Somem-se a isso os influxos negativos advindos dos demais subsistemas, 

sobretudo do econômico326, que se complementam e interagem no sentido do 

fortalecimento das estruturas de apoio, dentro do sistema jurídico, às classes privilegiadas. 

Pode-se falar, assim, de autêntica utilização da técnica jurídica como instrumento 

estratégico de dominação327.  

Nesse sentido, Niklas Luhmann328 afirma com propriedade que as probabilidades 

de se obter êxito em um tribunal ou de influir na legislação oscilam de acordo com a 

estratificação social, aí inserindo-se, é certo, mecanismos de vantagens para aqueles melhor 

situados em termos de poder aquisitivo, habilidades no discurso e superioridade na própria 

interação comunicativa.           

A redução de complexidade proposta por Luhmann em sua Teoria dos Sistemas 

não lhe reduz a importância: entretanto, deve-se ir mais além, se o intento é justamente 

identificar o problema da falta de “pureza” do sistema jurídico, podendo-se falar até em 

subjugação desse subsistema, em alguns casos, a outros que dispõem de mecanismos mais 

                                                 
325 ASCARI, Janice Agostinho Barreto. “Algumas notas sobre a lavagem de ativos”. In: Revista Brasileira 
de Ciências Criminais. Revista dos Tribunais, n. 45, ano 11, out.-dez., 2003, p. 219. 
326 CAMPILONGO observa que o núcleo central do sistema econômico é, justamente, o sistema bancário. 
CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. São Paulo: Max Limonad, 
2002, p. 165. 
327 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. “Limites ao Poder do Estado”. In: Direito constitucional. Estudos em 
homenagem a Paulo Bonavides. 1 ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2001, p. 184. 
328 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Universidad Iberoamericana/ Universidad 
Nacional Autônoma de México, 2002, pp. 172-3. 
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eficazes de imposição de seus valores, em detrimento de qualquer sentido de realização de 

justiça329. 

Observe-se que, para tanto, cuida-se de lançar mão de instrumentos reconhecidos 

como válidos pelo próprio sistema jurídico, como a utilização da produção legislativa, por  

exemplo, sob pena de sua ineficácia estratégica330. Intromissões descabidas refletem, assim, 

um estado de corrupção331.  

Entretanto, realizadas as adaptações necessárias para que tais interesses sejam 

traduzidos para o código reconhecido pelo direito, qualquer conteúdo, em princípio, poderia 

vir a ser recepcionado pelo sistema jurídico e, assim, receber ares de legitimidade, o que 

representa riscos à não concretização dos interesses dissonantes com os programas das 

elites. 

Marcelo Neves332 identifica a inadequação do modelo autopoiético de direito 

defendido por Luhmann para países periféricos como o Brasil, invocando a alopoiese como 

predominante, o que implica em uma “insegurança destrutiva com relação à prática de 

solução de conflitos e à orientação das expectativas normativas”.  

                                                 
329 Luhmann, entretanto, ainda que admita que a política possa vir a afetar destrutivamente a autonomia do 
sistema jurídico nos pontos de acesso, afirma que tal perigo não compromete, em verdade, dita autonomia. 
LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Universidad Iberoamericana/ Universidad 
Nacional Autônoma de México, 2002, p. 119.   
330 Niklas Luhmann observa, nesse sentido, que um ato arbitrário e autoritário emanado do sistema político 
seria reconhecido pelo sistema jurídico como uma violação. LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. 
México: Universidad Iberoamericana/ Universidad Nacional Autônoma de México, 2002, p. 137.   
331 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Universidad Iberoamericana/ Universidad 
Nacional Autônoma de México, 2002, p. 137.  
332 Segundo Marcelo Neves, na medida em que os agentes do sistema jurídico estatal passam a se conduzir 
diretamente com base em injunções diretas da economia ou do poder, está-se a falar de um sistema 
alopoiético do Direito. NEVES, Marcelo. “Da autopoiese à alopoiese do direito”. In: Anuário do mestrado 
em direito. Recife: Editora Universitária UFPE, n. 5, 1992, pp. 291-2.  
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Sua idéia baseia-se, justamente, na interferência direta e não decodificada de 

interesses - sobretudo econômicos e políticos - na reprodução do Direito. Afirma assim 

Neves333: 

“Em nosso caso, pretendemos considerar algo mais radical, a própria falta de autonomia 
operacional do Direito positivo estatal. Isso significa a sobreposição de outros códigos de 
comunicação, especialmente do econômico (ter/não ter) e do político (poder/não poder), sobre o 
código ‘lícito/ilícito’, em detrimento da eficiência, funcionalidade e mesmo racionalidade do 
Direito”.   

 

    João Maurício Adeodato334, do mesmo modo, referindo-se aos países em 

desenvolvimento e mais especificamente ao Brasil, aduz que: 

“Os diversos subsistemas dessas sociedades não-diferenciadas são incapazes de promover 
sua autopoiesis, isto é, um processo de auto-referência em que cada subsistema, justamente por 
diferenciar-se dos demais através de suas próprias regras e estratégias para decisão dos conflitos, 
cria condições de independência em relação à própria sociedade e aos demais subsistemas sociais, 
todos postos como mundo circundante”.  

 

A concepção do texto constitucional, que reflete valores diversos e muitas vezes 

aparentemente contrapostos, disponibiliza ao intérprete uma margem bastante flexível de 

interpretação.  

Eventual enfoque de seu conteúdo que implique na intencional supressão ou 

desvirtuamento dos princípios que o norteiam, pode ser utilizado como reforço aos ideários 

individualistas e concentradores de riquezas, através de mecanismos institucionalizados sob 

o aspecto procedimental e, portanto, resistentes à impugnação. 

No caso brasileiro, qualquer leitura da Constituição, para ser considerada 

adequada, há que conspirar a favor, por exemplo, da redução das desigualdades sociais e da 

defesa da dignidade da pessoa humana335 (art. 1º, inc.III e 3º, III, CF).  

                                                 
333 NEVES, Marcelo. “Da autopoiese à alopoiese do direito”. In: Anuário do mestrado em direito. Recife: 
Editora Universitária UFPE, n. 5, 1992, p. 290. 
334ADEODATO, João Maurício Leitão. “Uma teoria (emancipatória) da legitimação para países 
subdesenvolvidos”. In: Anuário do mestrado em direito. Recife: Editora Universitária UFPE, n. 5, 1992, pp. 
212-39. 
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Assim, quando a matéria envolve critérios de tratamento do sigilo bancário, é 

necessário que se atente para a possibilidade de sua invocação como suposto direito 

fundamental por parte de quem se utiliza do sistema bancário de modo pernicioso e não 

pretende que suas transações financeiras sejam conhecidas pelas autoridades 

competentes336. 

Pode-se, aqui, identificar uma decorrência do fenômeno da alopoiese, nos termos 

apontados por João Maurício Adeodato337, na medida em que os interesses econômicos e 

políticos intentam impor um tipo de interpretação que possa corresponder às suas 

expectativas, o que se vê facilitado pelos conceitos abertos presentes em termos como 

intimidade e privacidade, de molde a facilitar a manipulação pretendida, sem que isso possa 

representar uma interpretação contra legem. 

É preciso, portanto, que se investigue até que ponto o direito ao sigilo bancário, 

não expresso constitucionalmente, realmente reflete a intimidade ou privacidade humanas 

(art. 5º, inc.X, CF) ou ainda, o sigilo de dados previsto no inc. XII do mesmo art. 5º da CF, 

a fim de que a interpretação conferida ao instituto não passe de uma mera tentativa de 

“legitimação” de escusos interesses, relacionados à corrupção, à sonegação fiscal ou à 

lavagem de dinheiro, egressos do subsistema econômico, na seara do sistema jurídico.  

A seleção, feita fora do subsistema jurídico, dos contornos que o instituto do 

sigilo bancário passou a apresentar sob o aspecto legal, submeteu-se, é certo, a interesses 

                                                                                                                                                     
335 Tal questão será mais detidamente discutida no item 5.5 da presente dissertação. 
336 Isso se dá, sobretudo, porquanto tal acesso aos dados financeiros pode resultar no surgimento de outros 
deveres para com o ente estatal, quer sob a forma de recolhimento de tributos, quer de responsabilização por 
atividades ilícitas. 
337ADEODATO, João Maurício Leitão. “Uma teoria (emancipatória) da legitimação para países 
subdesenvolvidos”. In: Anuário do mestrado em direito. Recife: Editora Universitária UFPE, n. 5, 1992, pp. 
229-31.     
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que refletem, justamente, as articulações tendentes a que ele seja utilizado como argumento 

válido para a oposição de óbices ao deslinde de investigações.  

Isso porquanto o reforço de tais investigações pode comprometer a preservação de 

posições sociais daqueles a quem incumbe elaborar as leis, imbuídos que estão do “poder” 

como código e, ainda, dos que lhes proporcionam os meios econômicos necessários a seu 

ingresso e permanência na carreira política.    

Assim, reconhecida a possibilidade de manipulação dos conteúdos jurídicos e, por 

conseguinte, do uso parcial do direito, é preciso que se robusteçam os mecanismos no 

sentido de defesa dos valores preferencialmente esposados pela Constituição Federal, 

sobretudo nos seus dispositivos inaugurais.  

Caso contrário, assistir-se-á a uma verdadeira desnaturação do texto constitucional 

e a seu afastamento das expectativas sociais apregoadas, ainda que restem preservados ares 

de legitimidade nas interpretações constitucionais dissonantes. 

Ante a constatação de que o magistrado, muitas vezes, voluntaria ou 

involuntariamente, pode se encontrar impregnado de pré-conceitos enraizados tanto na 

esfera política quanto econômica, vê-se que as decisões judiciais nem sempre são neutras 

de valor, mas podem refletir os interesses de quem está incumbido de supostamente 

“traduzir” o caso concreto para o código binário lícito/ilícito, através dos mecanismos 

válidos dentro do subsistema jurídico. Tais influências, contudo, não chegam a representar 

uma politização do judiciário338, no sentido de autorizar sua plena liberdade de atuação 

apenas com base em conceitos estranhos ao universo jurídico. 

                                                 
338 Campilongo destaca que: “uma coisa é reconhecer que os operadores do direito têm valores políticos, 
origens sociais e hábitos profissionais que condicionam sua visão do sistema jurídico. Outra, muito diferente, 
é não perceber que as estruturas do direito, inclusive e principalmente seu código e os programas que o 
implementam, operam dentro de limites que, se estão longe de neutralizar a decisão judicial de qualquer carga 
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O que se deve buscar, portanto, é que as influências egressas dos subsistemas 

político e econômico e que intentam permear o subsistema jurídico não cheguem a vulnerar 

a necessidade de que a decisão judicial permaneça jungida ao compromisso com o 

atendimento aos verdadeiros anseios sociais, inspiradores da Carta Constitucional e 

traduzidos em seus princípios e normas reitoras.   

   

   

4.2. O direito estatal de quebra do sigilo bancário: aspectos morais e reflexos sociais  

 

   O ente estatal, enquanto co-responsável pela pacificação social, dispõe de 

instrumentos oficiais visando ao controle de condutas desviantes e ilícitas. Tais 

instrumentos, legitimados pelo sistema jurídico vigente, são concebidos a partir dos pilares 

de um Estado Democrático de Direito, o qual se funda em princípios e normas que 

subtraem do indivíduo o poder de combater o ilícito através de iniciativa própria, 

transferindo-se assim para os poderes instituídos tal prerrogativa, pressupondo ser essa a 

melhor e mais segura forma de se manter aceitável nível de convivência social. 

   Nesse sentido, a partir da Constituição Federal e ainda com maior detalhamento 

na legislação infraconstitucional, são traçados delineamentos que apontam para os valores e 

bens que merecem tutela e proteção estatal e, por outro lado, estabelecem-se as sanções 

consideradas proporcionais à intensidade das agressões perpetradas, derivadas de condutas 

tidas como desviadas. 

                                                                                                                                                     
ideológica- o que é tanto impossível de ser obtido quanto indesejável-, conseguem precisar formas, 
procedimentos e funções que só o direito é capaz de processar”.  CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, 
sistema jurídico e decisão judicial. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 182. 
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   Surgem então questionamentos que apontam para a relação que possa existir 

entre valores éticos e morais e valores jurídicos ou, noutras palavras, entre direito e moral. 

É de fato necessário que se possa identificar uma gênese de natureza moral em cada 

conduta juridicamente selecionada como antijurídica? Estaria a dicotomia moral/imoral 

impregnada nos conceitos de lícito/ilícito? 

   Em relação aos contornos que norteiam a idéia de sigilo bancário, é necessário 

que seja avaliado se sua quebra ou transferência estaria plenamente justificada ante o dever-

poder339 do Estado de combater o ilícito. 

   Outra abordagem da questão pode levar à idéia de que se deve ir além, 

perquirindo-se quanto a aspectos de natureza moral que possam apontar para a corrupção, o 

desvio de recursos públicos, o enriquecimento ilícito ou a lavagem de dinheiro como 

práticas que denotam condutas moral - e eticamente reprováveis e, por tal motivo, 

traduzidas em termos jurídicos como passíveis de sanção, de molde a justificarem a 

utilização de instrumentos adequados a sua plena e adequada investigação e repressão. 

   Para Hart340, não há que se falar em indissociável imbricação entre direito e 

moral, até porque o que importa, de fato, é a tábua imposta de direitos e deveres jurídicos, 

esta sim, relevante para a convivência humana, não havendo que se perscrutar acerca de 

implicações de ordem moral.  

 Opõe-se assim a Ronald Dworkin341, criticando sua idéia anterior à edição do livro 

O Império da Lei, idéia esta baseada no argumento de que os conteúdos jurídicos deveriam 

                                                 
339 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, pp. 32; 69-70. 
340 Segundo Hart, “não há conexões conceptuais necessárias entre o conteúdo do direito e o da moral, e daí 
que possam ter validade, enquanto regras ou princípios jurídicos, disposições moralmente iníquas. HART, 
Herbert. O conceito de direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, p. 331. 
341 HART, Herbert. O conceito de direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, pp. 331-2. 
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albergar, necessariamente, uma justificação moral que parecia defluir das fontes sociais do 

direito: falava-se, assim, de fundamentos morais indiciários nos direitos e deveres jurídicos. 

  Defende Hart, portanto, uma visão que se aproxima da Teoria Pura do Direito 

kelseniana342, na medida em que toma o direito posto como fim em si mesmo, seara que 

não pode ser invadida por conceitos que refogem ao ambiente do que foi estatuído pelo 

poder legiferante.  

  Em verdade, Kelsen343 tenta demonstrar a desvinculação do direito com a moral 

quando aponta para parâmetros morais relativos, variáveis de acordo com circunstâncias de 

tempo e lugar, que retiram a possibilidade de se aferir se determinada norma jurídica é 

realmente justa e em que termos.        

Pode-se imaginar a existência de um núcleo imodificável em relação a conteúdos 

morais que denotem o que é bom ou mal344, ético ou não, válido para qualquer sociedade. 

Entretanto, o risco é grande de se identificar situações diametralmente opostas quando a 

matéria envolve, por exemplo, formas de punição ou conceitos como honra, sobretudo se a 

contraposição se dá entre as civilizações ocidentais e orientais, ainda nos dias atuais. Igual 

conflito se pode observar num mesmo espaço físico, se contrastados períodos históricos 

bastante afastados temporalmente. 

Talvez a preocupação com a matéria se refira a uma necessidade de legitimação 

dos conteúdos previstos no direito positivo, para além do próprio direito positivo. Ora, no 

Brasil, país de feições periféricas e severamente castigado por desigualdades sociais que 

comprometem, inclusive, a segurança nacional, parece haver diversos subsistemas morais, a 
                                                 
342 Para Hans Kelsen, “a validade de uma ordem jurídica positiva é independente da sua concordância ou 
discordância com qualquer sistema de Moral”. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista 
Machado. São Paulo: Martins Fortes, 2000, p. 76.    
343 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fortes, 2000, 
pp. 72-3. 
344 Talvez tal idéia reflita a busca de uma utopia, de um modelo que se apresente como o mais adequado. 
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depender do estrato social que se focalize, em que as idéias de justo/injusto, bom/mal 

podem variar.  

Noutras palavras, para as classes dos excluídos socialmente, os códigos morais 

muitas vezes sequer se fazem perceber claramente, em razão de valores outros que parecem 

prevalecer em face da própria luta pela sobrevivência e pela ausência de expectativas 

positivas em relação ao Estado e ao restante da sociedade345.  

Muitas vezes, tal situação impulsiona integrantes das camadas desfavorecidas 

socialmente346 a que busquem novos e diversificados padrões de comportamento em outros 

grupos, ainda que para tanto precisem romper com seus padrões éticos originais, o que, 

muitas vezes, significa o ingresso na criminalidade, em busca de resultados mais rápidos e 

eficazes, sob o ponto de vista de satisfação de suas necessidades vitais.      

   Para estas classes, as próprias interações humanas, muitas vezes envolvendo 

relações incestuosas ou agressões físicas intrafamiliares, sugerem que os valores morais 

tomaram outros rumos, impulsionados pela descrença ou desesperança. 

  De modo geral, ainda se assiste hoje no Brasil a uma certa permissividade em 

relação a práticas humanas eticamente reprováveis347, mas admitidas socialmente, na 

                                                 
345 João Maurício Adeodato aponta a dificuldade de mobilidade social, sobretudo das camadas sociais 
inferiores, quando afirma que “a descendência dos excluídos permanece excluída e as condições de vida 
permanecem as mesmas por gerações, sendo quase nulo o espaço para o mérito e as circunstâncias 
individuais. ADEODATO, João Maurício Leitão. “Uma teoria (emancipatória) da legitimação para países 
subdesenvolvidos”.  In: Anuário do mestrado em direito. Recife: Editora Universitária UFPE, n. 5, 1992, p. 
222. 
346 Cláudio e Solange Souto, ratificando outros autores, referem-se à severa marginalização da classe baixa-
baixa brasileira, o que a priva, inclusive, do gozo efetivo de determinados serviços públicos. Vê-se aqui, a 
propósito, fator responsável pela reduzida possibilidade de mobilidade social ascendente, já referida. Afinal, 
sem educação ou saúde, por exemplo, não se pode imaginar progresso pessoal. SOUTO, Cláudio e Solange. 
Sociologia do direito. Uma visão substantiva. 2 ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 173. 
347 O pesquisador de estudos de corrupção do Banco Mundial Yasuhiko Matsuda, referindo-se ao 
enfraquecimento da máfia italiana através da “Operação Mãos Limpas”, que incluiu o combate ao crime 
organizado através da reconstituição da força policial e a forte atuação de um grupo de magistrados honestos, 
observa que “a maior conquista, porém, foi ter conseguido, com isso, mudar a mentalidade de toda uma 
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medida em que implicam em aquisição de status, poder e, portanto, aceitação social: a 

título exemplificativo, basta observar como o enriquecimento ilícito- sobretudo se não 

resulta em punição legal348 no caso concreto- é tolerado e até objeto de prestígio ou sinal de 

aptidão pessoal, sobretudo nas camadas superiores da sociedade. 

Entretanto, segundo o cientista político Leôncio Martins Rodrigues349, professor 

da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), operações perpetradas pela Polícia 

Federal e que resultaram, apenas no mês de novembro de 2003, na prisão de um ex-

governador, um juiz federal, três delegados e um agente federal, estariam a refletir uma 

maior intolerância da sociedade em relação à corrupção.  

Já para o sociólogo Sérgio Adorno350, coordenador do Núcleo de Estudos da 

Violência da USP, a simples simultaneidade das prisões sugere que “há algo de novo” no 

combate à corrupção. E acrescenta que, se o governo não sustentar tais ações, “tudo pode 

acabar num balcão de negócios, seguindo a velha prática de conciliação da elite brasileira”.    

É certo que se tenta inculcar a idéia de que o ordenamento jurídico posto dispõe à 

saciedade de instrumentos necessários à manutenção do equilíbrio social. Entretanto, faz-se 

necessário perquirir, em termos morais, o nível de aceitação das normas vigentes e sua 

correspondência aos valores morais dominantes, sobretudo quando se sabe que tal 

identificação contribui para um adimplemento mais uniforme das regras e sua aceitação 

pacífica. 

                                                                                                                                                     
população, acostumada a tolerar a corrupção”. Revista VEJA, edição 1876, ano 37, nº 42, 20 out. 2004, p. 47, 
seção Brasil Especial.   
348 Mario César Carvalho aponta para a impunidade como a marca registrada da elite do crime. CARVALHO, 
Mário César. “Prisão de autoridades sugere nova política”. In: Jornal Folha de São Paulo. Brasil. Edição de 
30 nov. 2003, pág. A 13.  
349 CARVALHO, Mário César. “Prisão de autoridades sugere nova política”. In: Jornal Folha de São Paulo. 
Brasil. Edição de 30 nov. 2003, pág. A 13. 
350 CARVALHO, Mário César. “Prisão de autoridades sugere nova política”. In: Jornal Folha de São Paulo. 
Brasil. Edição de 30 nov. 2003, pág. A 13. 
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Em relação ao instituto do sigilo bancário, relacionado que está com uma elite 

social, aquela que se vê usuária, em maior escala, dos serviços das instituições financeiras, 

parece que o assunto se circunscreve à discussão em torno dessa mesma elite, ainda que aí 

se queira incluir parcela da classe média dotada de certo grau de escolaridade. 

Por outro lado, idéias como tolerância zero, herdada do sistema anglo saxão de 

combate à criminalidade de rua e até excessos como a pena de morte351 atingem maiores 

padrões de identificação com os anseios de segurança352 e pacificação almejados pela 

população massificada das bases sociais. 

Nesse sentido, a reduzida reprovação moral em relação aos crimes do colarinho 

branco, talvez pela peculiaridade de serem perpetrados sem as armas tradicionais e de modo 

não violento fisicamente, ainda reflete certa indiferença e distanciamento desarrazoado da 

população, suscitando um nível de tolerância social353 incompatível com o grau de 

reprovação moral que deveria ensejar, considerando-se as conseqüências sociais nefastas 

que advêm de sua prática. 

Como não há identificação de destinatários específicos (sujeitos passivos do 

ilícito), a sociedade não se sente vitimizada por tais condutas, agindo muitas vezes com 

                                                 
351 Em debate realizado pela TV Unifesp, no Programa “Profissão Saúde”, que contou, dentre outras, com a 
presença do Deputado Hélio Bicudo, Presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, 
foi afirmado que, segundo pesquisa recente realizada pela revista ISTO É, 64% da população brasileira é a 
favor da pena de morte. Disponível em: <http://www.montfort.org.br/veritas/debate.html>. Acesso em: 25 
jan. 2005.   
352 Segundo o professor Lúcio Kowarick, do Departamento de Ciência Política da USP, que coordena a 
pesquisa “Vulnerabilidade socioeconômica e civil em bairros populares”, os brasileiros estão mais vulneráveis 
e expostos à violência, seja a praticada por bandidos ou pela própria polícia, do que estavam há quinze ou 
vinte anos. Ainda segundo o professor, “hoje todo mundo tem medo, no Centro e na periferia”. Disponível 
em: < http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2004/jusp711/pag0809.htm>. Acesso em: 25 jan. 2005.   
353 De acordo com Luís Carlos Lopes, em relação aos crimes comuns, praticados de forma majoritária por 
integrantes das classes mais pobres, é forte a idéia do “olho por olho, dente por dente”. Entretanto, 
paradoxalmente, não há pedido de igual rigor em relação aos crimes do colarinho branco noticiados pela 
imprensa. Isso porquanto os efeitos perpetrados por tais delitos têm a sua percepção mais atenuada. LOPES, 
Luís Carlos. “Os vectores da criminalidade”. Disponível em:< http://zonanon.org/non/opiniao/var_218.html>. 
Acesso em: 25 jan. 2005.   
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total alheamento em relação aos processos de investigação ou responsabilização dos 

acusados354. Trata-se, assim, de um estado de apatia e descrença do corpo social, o qual se 

vê diante de uma subversão de valores que compromete inclusive seus conceitos acerca do 

que é certo e errado e suas conseqüências.    

A conduta perpetrada pelo autor de um desvio de milhões de dólares para o 

exterior, sangrados das contas públicas, parece atingir menos o cidadão do que um 

assaltante que põe diretamente em risco sua vida e seu salário nas ruas da cidade. 

Ademais, é ainda muito recente - e rara - no Brasil a imagem de alguém com 

status social privilegiado preso em algemas ou mesmo encarcerado: é possível até que a 

situação inspire o sentimento de compaixão quando integrantes das camadas sociais 

superiores se vejam sujeitos a tamanho constrangimento ou submetidos a situação que lhes 

é insólita, de penúria e desconforto.  

Não se faz uma avaliação dos danos mediatos e, ao mesmo tempo, severos, que a 

malversação de recursos públicos ou a sonegação de tributos pode trazer ao bem-estar 

social, a partir do momento em que tais montantes deixam de ser convertidos em benefícios 

                                                 
354 Nesse sentido, basta então observar fatos não raros ocorridos no Brasil com a classe política, como o caso 
do parlamentar federal Jader Barbalho, que, apesar de estar respondendo desde 2002 a processos por peculato, 
lavagem de dinheiro, estelionato e formação de quadrilha, sem condenação definitiva em nenhum dos casos, 
foi eleito deputado federal nas últimas eleições gerais com 344.000 (trezentos e quarenta e quatro mil votos), 
a maior votação do história do Pará. Revista VEJA n. 27, ano 37, edição 1.861, 07 jul. 2004. “As vitórias 
parciais contra a corrupção”. Brasil Especial, reportagem de Cynara Menezes, pp. 86-8. Do mesmo modo, 
Paulo Maluf concorreu, com chances de vitória, às eleições municipais em São Paulo, ainda em 2004, nada 
obstante quatro condenações em primeira instância por improbidade administrativa e a existência de inúmeras 
ações de ressarcimento ao erário propostas pelo Ministério Público, a maioria delas relativas às gestões do 
próprio Paulo Maluf e de sua “cria política” Celso Pitta, que totalizam 13,7 bilhões de reais, em valores não 
corrigidos monetariamente. Revista VEJA n. 17, ano 37, edição 1.851, 28 abr. 2004. “O perdulário 
municipalismo brasileiro”. Brasil Especial, reportagem de Alexandre Oltramari, Leandra Peres e Malu 
Gaspar, p. 45.     
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para toda a coletividade, especialmente para as camadas mais pobres da sociedade, não raro 

em proporções irreversíveis355/ 356.                 

 Nesse sentido, encontra-se terreno fecundo para construções teóricas que possam 

delinear caminhos de desvio para a concreta responsabilização por tais ilícitos, quer por 

mecanismos de natureza processual, quer de conteúdo substancial, voltados ao 

robustecimento de direitos individuais, por exemplo. 

 Registre-se, a propósito, o caso dos argumentos que intentam ampliar a essência 

dos direitos à intimidade e privacidade, com o objetivo de inserir em seu bojo o direito a 

manter livre de investigações, salvo excepcionalíssimas situações, as movimentações 

financeiras dos investigados.      

     Tentar extrair, necessariamente, das normas jurídicas postas, um respaldo moral, 

parece permitir ao magistrado decidir inclusive contra legem, quando de outra forma não 

puder efetivar tal correlação. Mais do que tentar identificar nessas situações riscos à 

segurança jurídica e a um razoável grau de previsibilidade em relação ao conteúdo das 

decisões judiciais, a questão passa a apontar para critérios outros a serem sopesados na 

esfera do debate jurídico, que refogem ao conteúdo tradicional das fontes do direito. 

     O juiz federal David Diniz Dantas, de Ribeirão Preto, em entrevista publicada na 

revista ISTO É357, aduz que a justiça está a reclamar uma nova visão, que não pode 

                                                 
355 Delson Lyra observa que, nesses casos, ainda quando se obtenha o posterior ressarcimento do erário, “a 
perda social materializada no sacrifício de vidas humanas, no analfabetismo gramatical e funcional crônicos, 
na manutenção de bolsões de fome e miséria, continuará como elo perdido na busca da dignidade humana”. 
FONSECA, Delson Lyra da. “A corrupção com entrave ao desenvolvimento”.  In: Revista do ministério 
público - Alagoas. Maceió: EDUFAL, n. 11, jul.- dez., 2003, p. 55. 
356 Segundo pesquisa feita pelo professor Marcos Fernandes, da Fundação Getúlio Vargas, se o Brasil 
conseguisse reduzir em 10% o volume de recursos que escoa pelo ralo da corrupção, sua produtividade, ou 
seja, o Produto Interno Bruto dividido pelo número de pessoas economicamente ativas cresceria cerca de 200 
dólares por trabalhador. Revista VEJA n. 27, ano 37, edição 1.861, 07 jul. 2004. “As vitórias parciais contra a 
corrupção”. Brasil Especial, reportagem de Cynara Menezes, p. 83. 
357 Revista ISTO É  n. 1804, 05 mai. 2004, pp. 09-11.  
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prescindir da consideração de princípios morais358 consentâneos com a Constituição 

Federal e o bom senso. 

      Referindo-se a um julgamento que efetuou com base em tais princípios, Dantas 

afirma que “o julgador pode analisar essa questão à luz desses princípios morais para fazer 

um julgamento que tenha muito maior poder de persuasão e aceitação pela sociedade do 

que a aplicação do rigor”359. 

      E vai mais além, ao afirmar que o órgão máximo do Judiciário brasileiro tem se 

mostrado sensível a tal invocação a princípios morais360. Indica um caminho em direção a 

uma legitimação política do Judiciário361 e sua aproximação da coletividade, na medida em 

que são introduzidos no discurso judicial tais princípios morais e valores éticos, 

consubstanciados que estão em valores reconhecidos e compartilhados socialmente.    

    Tal idéia retira, portanto, a falsa atitude de que o juiz tem que se manter 

absolutamente neutro e insensível em relação à matéria em foco, como se estivesse preso às 

amarras da lei ainda que a situação se lhe apresente como não razoável sob o ponto de vista 

de valores como justiça social, solidariedade, dignidade da pessoa humana, proteção aos 

hipossuficientes. 

 

                                                 
358 Alexy, a propósito, estabelece distinção entre princípio e valor, imprimindo certo grau de coercibilidade ao 
primeiro termo, aproximando-o mais do direito, quando afirma que o modelo dos princípios refere-se ao que é 
prima facie devido (dever-ser) - âmbito deontológico, ao passo que o modelo dos valores refere-se ao que é 
prima facie o melhor - âmbito axiológico. Entretanto, admite o fácil trânsito de uma esfera para outra, o que 
permite que se parta, em uma argumentação jurídica, do modelo dos valores, em lugar do modelo dos 
princípios. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios 
Constitucionales, 1997, p. 147.    
359 Afirma o magistrado que “o caso que eu tenho de julgar precisa corresponder a uma concepção de justiça 
minha, subjetiva, individual, ser algo que a sociedade olhe e compreenda”. Adiante, é ainda mais incisivo em 
seu pensamento, asseverando que a moral estaria ligada ao outro, à consideração de interesses que não os 
dele. Revista ISTO É n. 1804, 05 mai. 2004, pp. 10-1. 
360 Revista ISTO É n. 1804, 05 mai. 2004, p. 10. 
361 Revista ISTO É n. 1804, 05 mai. 2004, p. 11. 
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   (a) O caso concreto 

 Em decisão prolatada por juiz da 2ª Vara Federal de Maceió, em 06.12.00, que 

tratava de hipótese de pedido de transferência de sigilo bancário formulado pelo Ministério 

Público Federal divorciado de processo em curso, pode-se verificar que parcela da 

magistratura brasileira ainda não se desvencilhou dessa pecha de subordinação irrestrita ao 

texto legal, como verdadeiro entrave ao prestígio de outros valores muito mais relevantes 

para a consecução de um resultado jurídico satisfatório, porquanto consentâneos com os 

anseios sociais. Senão vejamos: 

“ Tenho enquanto pessoa, fundadas dúvidas sobre a utilidade ética do sigilo bancário e 
fiscal, posto que se trata de elemento quase sempre a serviço de infratores. Penso que se fora eu o 
legislador não se teria adotado tal sistema no Brasil. Mas enquanto juiz devo exercer o poder 
político e institucional que me cabe dentro da moldura fixada pela lei. O Juiz, sabe-se goza de 
liberdade restrita. Qual celerado encarcerado, a ele é dado movimentar-se. Mas seus passos não 
podem levá-lo além das grades. E o tapume que delimita o espaço de liberdade do juiz é a norma 
validamente posta pelo legislador...Como o sigilo não é absoluto, cedendo passo diante das 
investigações criminais, aventurou o Ministério Público solicitar a quebra ao fundamento da 
necessidade ligada à investigação criminal. Enfim, o requerimento não guarda qualquer relação 
com persecução penal. Trata-se de investida patrocinada pelo fisco, em busca de melhoria nos 
níveis de arrecadação. E ainda que eu pense excelente qualquer atuação do Estado no sentido de 
combater a evasão fiscal e a sonegação, males tão comuns em terras tupiniquins e que penalizam 
aqueles que pagam, posto que pagam mais porque são menos a pagar, não posso deixar de 
reconhecer que o Direito Objetivo proíbe o atendimento à postulação ”362- sic.  

 

 Vê-se assim que, em relação ao sigilo bancário, há que prevalecer, guardadas as 

peculiaridades a serem analisadas em cada caso concreto, o interesse geral na repressão a 

atividades ilícitas praticadas por particulares, em prejuízo ao patrimônio público e ao 

interesse social. Nas razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público 

Federal em face da decisão monocrática supra, importante destacar o seguinte trecho: 

“Ao cindir os saberes, as convicções e as atitudes dele próprio ‘enquanto pessoa’, e    
‘enquanto juiz’, o il. Magistrado proibiu-se de enxergar o que viu; e sobre o que demonstrou saber 
e ver impôs a si mesmo um juízo jurídico absolutamente contrário ao papel do Judiciário no 
Estado de Direito. Findou por construir um justo estranho à realidade existencial por ele 

                                                 
362 Processo nº 2000.80.00.00.007531-5, 2ª Vara/Alagoas, juiz Federal Paulo Roberto Oliveira Lima, sentença 
prolatada em 06 dez. 2000, antes, portanto, da edição da Lei Complementar 75/01.  
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reconhecida e contrário ao interesse da sociedade (tanto que trataria de modo diverso, se fosse 
legislador)”.  363  

 
 Abstraindo-se a divergência entre Dworkin e Hart364 no que se refere à existência 

ou não de lacunas no direito e do papel criador do juiz ou, em seu lugar, a prevalência de 

princípios implícitos que cuidam de colmatar tais lacunas, impende ressaltar que, de fato, 

nos hard cases ou, seja, naqueles casos em que o ordenamento não oferece respostas claras 

para o deslinde da questão, a liberdade do julgador está presa, sim, menos às amarras da lei 

e mais aos princípios morais que, implicita ou explicitamente, refletem ideários 

consentâneos, precipuamente, com o interesse social e com a dignidade da pessoa humana. 

    Por outro lado, pode-se afirmar que tais princípios, que vão ao encontro de 

interesses transindividuais consubstanciados na busca da redução das desigualdades 

materiais (ou, a rigor, no princípio da igualdade, a ser concretizado tratando-se igualmente 

os iguais e desigualmente os desiguais), sobrepõem-se aos valores da liberdade igualmente 

reconhecidos constitucionalmente e reflexos vivos dos ideários do livre exercício das 

potencialidades individuais em oposição ao Estado, de inspiração burguesa365. 

    Tal raciocínio permite-nos um redimensionamento do tratamento do sigilo 

bancário, quando sua quebra - guardadas as cautelas para que, no caso concreto, sejam 

coibidas possibilidades que possam eventualmente comprometer, ainda que indiretamente, 

a honra, privacidade ou intimidade e a presunção de não culpabilidade do investigado -  

passa a sinalizar para uma mais eficaz repressão à criminalidade ou à corrupção. 

                                                 
363 Recurso de Apelação nº 059/2000, do Processo nº 2000.80.00.007531-5 - Procedimento Criminal Diverso, 
de 14 dez. 2000, Procuradores Joel de Almeida Belo, Marcelo Toledo Silva, Delson Lyra da Fonseca, Fabiano 
J.B. Formiga de Carvalho e Uairandyr Tenório de Oliveira.    
364 HART, Herbert. O conceito de direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, pp. 335-7. 
365 Alexander Peczenik afirma que “los princípios pueden colisionar de tal manera que, por ejemplo, um 
respeto incrementado a la igualdade, en el caso particular em cuestión, puede provocar uma disminución de la 
libertad, y viceversa. Necessitamos entonces de meta-razones (super-razones) para escoger entre ellos”. 
PECZENIK, Aleksander. Dimensiones morales del derecho. Trad. Juan A. Pérez Lledó. DOXA-8., 1990, p. 
92. 
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    Trata-se, aqui, de combater a retração das potencialidades financeiras do Estado 

e, subsidiariamente, da própria iniciativa privada, na consecução de metas voltadas à 

conquista, por uma parcela cada vez maior da população, de níveis de sobrevivência 

compatíveis com a noção de dignidade humana.  

 

 

4.3. A corrupção, suas implicações sociais e o entrave à sua repressão pela 

exacerbação do direito ao sigilo bancário 

 

  O fenômeno da corrupção, impregnado em toda estrutura estatal, em maior ou 

menor grau, implica severo abalo à governabilidade, na medida em que desvia grandes 

quantias em dinheiro que seriam originalmente empregadas em programas sociais 

destinados a atender à coletividade366. 

  Observa George Sarmento367 que a corrupção é uma espécie de criminalidade 

oculta, cujo modus faciendi inclui a clandestinidade e o sigilo. Tal fato, mais do que 

representar óbice concreto a que se obtenha uma noção ao menos aproximada da dimensão 

real do volume de recursos que escoam por seus ralos em termos de dados estatísticos, 

aponta para elementos dificultadores do seu rastreio e, em última análise, da 

responsabilização dos agentes causadores de danos. 

                                                 
366 Ainda que se tenha como idéia a impossibilidade de completa eliminação do fenômeno da corrupção, 
sobretudo nos países periféricos como o Brasil, isso não autoriza qualquer ilação quanto à possibilidade de 
sua institucionalização, muito menos eventual “papel social compensatório” que possa exercer, como quis 
afirmar João Maurício Adeodato. ADEODATO, João Maurício Leitão. “Uma teoria (emancipatória) da 
legitimação para países subdesenvolvidos”. In: Anuário do mestrado em direito. Recife: Editora 
Universitária UFPE, n. 5, 1992, p. 235.    
367 SARMENTO, George. Improbidade administrativa. Porto Alegre: Síntese, 2002, p. 28.  
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  O sigilo bancário, se concebido enquanto relação de fidúcia decorrente de contrato 

formal firmado entre a instituição financeira e o particular, não está a merecer, ab initio, 

quaisquer reparos. Em situações de normalidade, não haveria motivos que pudessem 

justificar uma violação do segredo de informações consubstanciadas nas transações 

bancárias efetuadas por alguém, sob pena de se estar diante de hipótese de flagrante quebra 

do dever de reserva, de cunho civilístico, que se impõe ao agente depositário, em relação ao 

depositante. 

  Outro deve ser o enfoque se, contudo, tais movimentações financeiras estiverem 

sob suspeita, ou seja, se puderem estar refletindo montantes auferidos em razão de supostas 

condutas ilícitas perpetradas pelo particular - pessoa física ou jurídica - ou, de modo ainda 

mais grave, por agente público ou político. 

  Cuida-se, aqui, de confrontar, de um lado, interesse particular de reserva em 

relação a dados bancários e, doutra banda, interesse e - igualmente - dever estatal de 

investigação voltado à responsabilização de eventuais criminosos, objetivando, alfim, o 

retorno dos valores ilegalmente extraídos dos cofres públicos ou o ingresso de montantes 

que nunca chegaram às contas públicas, em razão de condutas como a sonegação de 

impostos. 

É certo que as movimentações financeiras não podem ser expostas ou acessadas 

arbitrariamente, cabendo o estabelecimento de critérios idôneos a, em cada caso concreto, 

apontar para a conveniência e legalidade da medida. Oportuno, inclusive, estabelecer-se 

gradação quanto ao tratamento da questão, nos termos seguintes: 
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(a) Agente público  

   Tratando-se de agente público ou político sob investigação, não cabe invocação 

do direito ao sigilo, se o caso concreto aponta para suspeitas de movimentação financeira 

ilícita, pois que tal agente, ao integrar a estrutura do Estado, em qualquer de seus Poderes 

constituídos, renuncia a parcela de suas prerrogativas enquanto indivíduo, sobretudo no que 

concerne ao segredo em relação a suas movimentações financeiras368. 

   Isso se dá pelo fato de que o servidor público369 passa a depender 

economicamente, em princípio, dos recursos que recebe do erário, cujos valores não se 

amparam em sigilo, dado o princípio inspirador da Administração Pública, consubstanciado 

na publicidade ou transparência (art. 37, caput, CF). 

   Assim, identificando-se o interesse na investigação e a necessidade de acesso a 

tais movimentações financeiras, não cabe submissão ao rigorismo de um procedimento de 

transferência ou quebra de sigilo bancário, porquanto a hipótese reflete, em regra, recursos 

de origem pública, sem que, no entanto, possa-se prescindir, caso a caso, de justificação 

explícita da necessidade de acesso aos dados bancários, por parte da autoridade legalmente 

incumbida da ação investigatória. 

    A propósito, a meta número 7, constante da ENCLA/2004 - Estratégia Nacional 

de Combate à Lavagem de Dinheiro, como parte dos trabalhos empreendidos pelo GGI-LD 

- Gabinete de Gestão Integrada de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro370, foi 

elaborada nos seguintes termos: 

                                                 
368 Para um enfoque mais detalhado da questão, vide item 5.2 do presente trabalho, em que são enfocados 
aspectos concernentes à esfera pública e sua incompatibilidade com a idéia de sigilo.   
369 Desse modo, deve tal servidor possuir um modus vivendi compatível com seus rendimentos, de modo a 
inspirar probidade no exercício de suas funções públicas e, portanto, afastar suspeitas de corrupção. 
370 Trata-se de Gabinete criando em dezembro de 2003, vinculado ao Ministério da Justiça. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.br/snj>. Acesso em: 26 jan. 2005.   
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“Apresentar estudo sobre as medidas necessárias para dispensar autorização judicial para 
acesso a dados bancários, fiscais, comerciais aos órgãos encarregados da investigação e acusação 
do crime de lavagem de dinheiro. Nesse estudo devem estar previstos rotinas e procedimentos que 
resguardem as garantias individuais à privacidade e à presunção de inocência. O Grupo de 
Trabalho (formado por representantes dos órgãos que compõem o GCI) deverá estudar também a 
alteração do decreto 2.799/98 (autorização judicial para compartilhamento de dados entre órgãos 
com assento no COAF) e a flexibilização do sigilo bancário e fiscal dos agentes públicos e das 
pessoas jurídicas que contratam com o Estado”. 

 
 

Do mesmo modo, a meta número 29371 da supracitada Estratégia: 
 

“Preparar instrumento normativo e campanha para orientar os órgãos públicos federais e 
estaduais a investigar sinais exteriores de riqueza e outros indícios de corrupção e lavagem de 
dinheiro apresentados por seus funcionários (sindicância patrimonial)”. 
    
 

(b) Dinheiro público 

Se a hipótese, por outro lado, refere-se a transações bancárias de pessoa física ou 

jurídica que, direta ou indiretamente, mantenha relação negocial com o aparelho estatal, 

quer através de contrato de prestação de serviços, de compra e venda de produtos ou de 

qualquer outra espécie, igualmente o sigilo não pode ser invocado durante o período em 

que vigente tal relação. 

Isso porquanto, tratando-se de dinheiro público, traduzido em interesse coletivo, 

como já visto, não merece ser invocada qualquer espécie de sigilo, salvo se a hipótese 

suscitar as exceções contidas no art. 5º, inc. XXXIII, CF372, que cuidam de preservar a 

segurança do Estado ou da sociedade. 

Nesse sentido, a máxima da transparência373 inclui o dever estatal de prestação de 

contas à coletividade em relação ao fluxo de todo recurso público, a fim de que possa ser 

                                                 
371 Disponível em: <http://www.mj.gov.br/snj>. Acesso em: 26 jan. 2005. 
372“Art. 5º. XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.  
373 “Além de leis ágeis e rigorosas, os países que conquistaram a excelência no combate à corrupção têm em 
comum o mérito de haver conseguido transformar em prática o que, no Brasil, nunca passou de projeto: a 
transparência governamental”. Revista VEJA n. 27, ano 37, edição 1.861, 07 jul. 2004. “As vitórias parciais 
contra a corrupção”. Brasil Especial, reportagem de Cynara Menezes, p. 88. Ainda na mesma reportagem, 
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acompanhada a sua efetiva aplicação, de acordo com os fins adequados e legalmente 

previstos nos respectivos orçamentos estatais. 

 

(c) Financiamentos públicos 

Outra possibilidade pode ainda se refletir em operações de transferência de 

valores públicos, a qualquer título, como empréstimos ou financiamentos, por exemplo, a 

particulares, quando mais uma vez, pelas razões já expendidas, o sigilo bancário carece de 

legitimação, dada a natureza pública dos recursos repassados à esfera privada374. 

 

(d) Recursos privados 

    Por fim, tem-se a hipótese de operação que não guarda relação direta ou indireta 

com o setor público, mas que aponta para elementos indiciários da origem ilícita dos 

recursos mantidos ou que já transitaram pela rede bancária. 

   Trata-se aqui, de situação que exige cautelas para que se aponte a pertinência e 

oportunidade da providência direcionada ao acesso a informações bancárias, sendo 

necessário que os indícios de ilicitude apresentados se mostrem suficientes e adequados à 

medida excepcional adotada, sob pena de se estar diante de abusos perpetrados por 

autoridades, passíveis inclusive de reparação. 

                                                                                                                                                     
referindo-se à Nova Zelândia, país que se mantém no topo do ranking da Transparência Internacional no que 
concerne ao combate à corrupção, são apontadas medidas que justificam tal posição: 1) ato governamental 
que garante a funcionários e ex-funcionários de entidades públicas e privadas proteção automática da Justiça 
para informações prestadas sobre atos de corrupção cometidos em seu local de trabalho; 2) sistema 
informatizado de auditoria e contabilidade em todas as repartições públicas; 3) desenvolvimento do e-
government, sistema na internet que irá disponibilizar ao público todas as informações sobre o governo, 
incluindo-se o que gasta e como gasta.      
374 A propósito, em relação ao julgamento do MS 21.729-DF, DJ 16-10-1995- STF- Pleno- Relatório 
Originário Min. Marco Aurélio- Rel. p/ Acórdão Min. Francisco Rezek, 5-10-1995, já referido no presente 
trabalho, a inoponibilidade da exceção do sigilo bancário restou decidida quando, após diligência efetivada no 
curso do julgamento, ficou demonstrado que parte do dinheiro envolvido nas operações financeiras realizadas 
pelo Banco do Brasil, relativas a empréstimos feitos a usineiros, era de origem pública.  
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  Noutras palavras, o caso concreto é que irá apontar o mais adequado tratamento 

para a matéria, sem se perder de vista, em qualquer situação, o interesse geral 

consubstanciado na repressão à corrupção e, por conseguinte, na proteção do dinheiro 

público, que deve ser identificado pelo senso comum como res populli e nunca, res nullius. 

O corpo social, para que se mantenha em um razoável nível de salubridade, 

necessita ver atendidas em certo grau suas necessidades básicas, que se concretizam no 

respeito à dignidade de todos e de cada um375.  

  Para que se atinja tal estágio de equilíbrio social não se pode prescindir, é certo, da 

atuação do Estado, enquanto agente mitigador das desigualdades e, portanto, provedor de 

um mínimo aceitável para a grande parcela da população que, por si só, não tem logrado 

sobreviver condignamente às suas próprias expensas.           

   O direito só se pode legitimar376, portanto, na medida em que cumpra seu papel de 

elemento de pacificação social e reflita, em linhas gerais, os ideários e expectativas da 

sociedade. Seu papel transformador deve estar impregnado, assim, na postura do Estado, 

tanto no que se refere à salvaguarda dos direitos e garantias individuais quanto- e 

sobretudo- na proteção dos interesses coletivos e na adoção de posturas ativas visando à sua 

concreção. 

Doutra forma, o cidadão passa a não se identificar com as linhas de atuação estatal 

e, portanto, desprende-se de qualquer compromisso em se adequar aos regramentos que lhe 

                                                 
375 George Sarmento observa que “à medida que os povos avançam rumo à concretização da dignidade 
humana, das liberdades e da solidariedade, o despotismo diminui, a convivência pacifica-se, a adaptação 
social expande-se”. SARMENTO, George. Improbidade administrativa. Porto Alegre: Síntese, 2002, pp. 
33-4. 
376 Cláudio e Solange Souto apontam para a legitimidade não como o que é conforme a lei, mas o que se 
encontra fundado no direito. Isso porquanto, ainda nas palavras dos citados sociólogos, “o controle social 
pode mascarar, por exemplo, sob a aparência de um consenso livre quanto ao controle, a imposição, inclusive 
por via legal, de interesses exclusivistas de classe”. Tal quadro passaria a favorecer, assim, “o desequilíbrio 
do sistema de interação social”. SOUTO, Cláudio e Solange. Sociologia do direito. Uma visão substantiva. 2 
ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 33.   
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são impostos, já que não os interioriza377 espontaneamente, sobretudo porquanto não se vê 

contemplado ou inserido nas metas prioritárias traçadas pelos detentores do poder. 

   A ausência de um combate mais rígido e eficaz à corrupção favorece o estímulo à 

sua propagação e expansão nas camadas sociais com acesso a tais práticas, dada a ausência 

de resultados práticos negativos decorrentes das condutas desviantes praticadas, que 

possam exercer efeito inibidor.  

    Ao invés de sanções, quer jurídicas quer do próprio grupo social, o que se verifica 

é um pacto de solidariedade378 e corporativismo379, a atuar como elemento de preservação 

dos privilégios que tal situação proporciona aos integrantes do grupo social beneficiário. 

Ademais, segundo o Presidente da Associação dos Juízes Federais, Jorge 

Maurique380, cria-se situação de verdadeira desigualdade entre os acusados mais pobres e 

aqueles que dispõem de condições econômicas para contratar os melhores advogados. Tais 

observações apontam, decerto, para a proliferação da idéia de impunidade, considerando-se 

os inúmeros recursos previstos na legislação brasileira e que afastam os acusados de 

eventual condenação, muitas vezes atingindo-se a própria prescrição do tipo penal, por 

decurso de prazo. Em países como a Inglaterra, a propósito, os crimes contra a Coroa, como 

o de sonegação fiscal, são de natureza imprescritível.   

  

                                                 
377 SOUTO, Cláudio e Solange. Sociologia do direito. Uma visão substantiva. 2 ed. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1997, p. 31. 
378 O espírito de solidariedade, como bem apontam Cláudio e Solange Souto, funciona como força coativa 
dentro do grupo social. A não observância de tais regras pode significar, inclusive, a própria expulsão do 
grupo. SOUTO, Cláudio e Solange. Sociologia do direito. Uma visão substantiva. 2 ed. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1997, p. 166.  
379 O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Lacerda, referindo-se à corrupção dentro da estrutura que 
comanda, afirma que 80% dos policiais, embora honestos, “ainda fazem vista grossa aos colegas que 
cometem delitos...Nosso projeto é expulsar os corruptos e despertar o sentimento de indignação no policial ao 
ver um colega incidindo em crime”. Revista VEJA n. 42, ano 37, edição 1876, 20 out. 2004, seção Brasil 
Especial, reportagem de André Rizek e Thaís Oyama, p. 46.    
380 Revista VEJA n. 27, ano 37, edição 1.861, 07 jul. 2004. “As vitórias parciais contra a corrupção”. Brasil 
Especial, reportagem de Cynara Menezes, pp. 83-4. 
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Marco Aurélio Caminha381, partindo das idéias de Robert Merton e Émile 

Durkheim, observa que, no Brasil, deu-se um processo tal de desregramento axiológico nas 

atividades econômicas que, absorvido pelas atividades administrativas do Estado, resultou 

em um estado de verdadeira anomia da população, ou seja, “sentimento de que são normais 

e inevitáveis as práticas ilícitas na condução da Administração Pública”.  

    O combate à corrupção só se pode mostrar eficaz, portanto, se contar com 

instrumentos que possam suplantar, em alguma medida, os métodos ocultos de sua prática – 

aí inserida a problemática do sigilo bancário - sob pena de se ver comprometida a própria 

legitimidade do Estado Democrático de Direito, ante a perda de controle sobre a gestão dos 

recursos públicos, operando-se verdadeira subversão dos ideários constitucionais e 

impregnando-se no imaginário popular um misto de insegurança e frustração. 

 

 

4.4. O fenômeno globalizante e a necessidade de cooperação internacional no combate 

à criminalidade econômica 

 

   Habermas382 se refere a uma crítica inserida na declaração de Bangkok formulada 

em 1993 por Singapura, Malásia, Taiwan e China e igualmente levada a termo na 

declaração de direitos humanos em Viena, em que os países orientais se opõem à 

perspectiva eminentemente individualista dos direitos humanos.  

                                                 
381 CAMINHA, Marco Aurélio. “A corrupção na administração pública no Brasil”. Disponível em: 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4657>. Acesso em: 30 jul. 2004. 
382 HABERMAS, Jürgen. “Sobre a legitimação pelos direitos humanos”. Trad. Claudio Molz. In: Jean-
Christophe Merle e Luiz Moreira (orgs.). Direito e legitimidade. São Paulo: Landy, 2002, pp. 76-7. 
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Na ótica de tais países, mais adequado seria priorizar a sociedade em face dos 

indivíduos. Tratar-se-ia, noutras palavras, de não se afastar dos valores éticos, 

supostamente mitigados em prol de um modelo capitalista que privilegia o capital e a 

realização dos interesses particulares. 

   Ainda que se possa identificar certas distorções em tais idéias, sobretudo quando se 

trata de focalizar países ocidentalizados com o Brasil, não se pode olvidar que a própria 

condição de país periférico já lhe retira a possibilidade de se enquadrar automaticamente 

nos modelos individualistas - eurocêntrico e anglo-americano - adotados irrestritamente sob 

a perspectiva neoliberal. 

   Sobretudo quando se observa que a plena satisfação dos valores privados só se 

pode concretizar em ambiente onde esteja superada a etapa de adequando atendimento às 

necessidades básicas do cidadão, urge que se repense uma nova alternativa para a 

concepção dos direitos e garantias individuais, no sentido de que o acesso material a tais 

prerrogativas possa, de fato, ser atingido. 

 Deflui-se, portanto, que a conduta omissiva do Estado em benefício das liberdades 

individuais deve ser mitigada à medida que sua intervenção se justifique em face da 

satisfação das necessidades imediatas do ser humano ou, por outro lado, importe na adoção 

de mecanismos de controle que possam, a médio e longo prazo, reduzir as desigualdades 

sociais. 

  Tais objetivos serão atingidos através, por exemplo, de uma imposição mais 

eqüitativa da carga tributária sobre toda a população e, ainda, da diminuição das 

possibilidades de desvio de recursos públicos, decorrentes da livre prática da corrupção. 
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Pode-se, assim, falar em uma superposição do coletivo sobre o particular383, sem que isso 

represente violação aos direitos fundamentais. 

   Não se está aqui a defender um modelo autoritário de desenvolvimento, risco esse 

apontado por Habermas384, mas, por outro lado, ainda que admitida a impossibilidade do 

Brasil proceder a um total desvencilhamento do modelo jurídico individualista, sob pena de 

se ver deixado à margem de um processo de desenvolvimento capitalista globalizante, 

pode-se imprimir esforços no sentido de ajustar tal modelo a uma realidade bastante 

diferenciada, que reclama outras prioridades de abordagem385.  

   Nesse sentido, iniciativas de cunho normativo, como o estabelecimento da 

Convenção Interamericana contra a Corrupção, aprovada pelos membros da OEA- 

Organização dos Estados Americanos, cuidam de eleger critérios práticos de combate 

sistemático às práticas nefastas que atentam contra o erário, através da cooperação 

internacional. 

   No bojo de tal Convenção, são previstos “sistemas para a elaboração das receitas, 

ativos e passivos por parte das pessoas que desempenhem funções públicas em 

determinados cargos estabelecidos em lei e, quando for o caso, para declaração dessas 

informações”386.  

  Similar previsão se encontra consubstanciada no direito pátrio, através da Lei 

8.429/92, a qual inclui, inclusive, o dever de fornecimento, pelo servidor público, de 

                                                 
383 Estudo mais detalhado acerca do conflito interesse público - interesse privado será elaborado no Capítulo 5 
do presente trabalho. 
384 HABERMAS, Jürgen. “Sobre a legitimação pelos direitos humanos”. Trad. Cláudio Molz. In: Jean-
Christophe Merle e Luiz Moreira (orgs.). Direito e legitimidade. São Paulo: Landy, 2002, p.78. 
385 Habermas reconhece, com propriedade, que “para uma população na miséria, igualdade de direitos e 
liberdade de opinião justamente não seriam tão relevantes como a perspectiva de melhores condições de 
vida”. HABERMAS, Jürgen. “Sobre a legitimação pelos direitos humanos”. Trad. Claudio Molz. In: Jean-
Christophe Merle e Luiz Moreira (orgs.). Direito e legitimidade. São Paulo: Landy, 2002, p.78. 
386 Art. 3º, item IV da Convenção interamericana contra corrupção. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.br/sal/conv_oea.htm>. Acesso em: 30 jul. 2004. 
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declaração anual que contenha os bens e valores patrimoniais a ele pertencentes, bem como 

a seu cônjuge ou companheiro, filhos e outras pessoas que vivam sob dependência 

econômica de declarante387.   

   Referida Convenção estabelece ainda mecanismos amplos de cooperação mútua, 

visando ao refreamento das práticas que incluem a corrupção, tanto em nível nacional 

quanto internacional. Em relação ao sigilo bancário, dispõe em seu art. XVI 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 de cada Estado - parte. 

  No combate à corrupção e, por conseguinte, à lavagem de dinheiro, conta-se ainda 

com o Latin American Anti-Corruption Toolkit ou TILAC Toolkit, criado pelo movimento 

“Transparência Internacional”388, com o intuito de desenvolver mecanismos de controle 

social, visando ao fortalecimento da idéia de administração pública produtiva e 

transparente, através do envolvimento dos setores público e privado e, sobretudo, da 

sociedade civil organizada, contando-se, para tanto, com a troca de experiências entre os 

países sul-americanos, relativas ao combate à corrupção. 

   Em nível governamental, criou-se no final de 2003, o GGI-LD - Gabinete de 

Gestão Integrada de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro389, vinculado ao 

Ministério da Justiça, encarregado de coordenar e articular a atuação do Estado na 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado390. Foi instituído ainda, 

                                                 
387 Art. 13, § 1º, Lei 8.429/92. 
388 Disponível em: <http://www.transparency.org/lac tool-kit/intro.html>. Acesso em: 26 jan. 2005. 
389 Disponível em: <http://www.mj.gov.br/snj>. Acesso em: 26 jan. 2005.  
390 O trabalho do Gabinete em questão inclui o estabelecimento de metas pela ENCLA/2004 - Estratégia 
Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, a qual prevê, em sua meta número 32, o desenvolvimento de 
estudos visando ao estabelecimento de medidas necessárias ao combate à lavagem de dinheiro por empresas 
off-shore, através da ampliação dos meios de identificação dos controladores de empresas sediadas no exterior 
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pelo Ministério da Justiça, o DRCI – Departamento de Recuperação de Ativos e 

Cooperação Jurídica Internacional391, cujo principal objetivo é auxiliar o trabalho dos 

diversos órgãos envolvidos no combate à lavagem de dinheiro. 

    Como reflexo direto da economia globalizada, o crime de lavagem de dinheiro392 

desafia fronteiras e dribla os esforços nacionais em sua persecução e investigação393. Seu 

efeito mais avassalador: aumento do fosso entre pobre e ricos, através do acúmulo de 

capital obtido de maneira ilícita por grandes redes de macrocriminalidade organizada e não 

raro, apócrifas. A corrupção igualmente atua como elemento propulsor e alimentador do 

“sucesso” de tais organizações394.    

  O sistema financeiro não pode ser eliminado de tais operações ilícitas, em nível 

nacional ou internacional: daí a necessidade de que o sigilo bancário sofra mitigações, em 

face da lesividade social que advém de tais condutas. Nesse sentido, observa Janice 

                                                                                                                                                     
que participem do quadro societário de empresas nacionais, assim como da comprovação da origem dos 
investimentos respectivos.  Tal Gabinete será ainda responsável pela criação, em 2005, do “Cadastro Nacional 
de Correntistas”, o qual deverá conter informações bancárias de todos os 150 milhões de correntistas do país, 
visando a evitar a lavagem de dinheiro, através da rápida detecção de operações bancárias suspeitas. 
391 Como ações concretas já implementadas, cite-se acordo de cooperação jurídica em matéria penal com a 
Suíça, celebrado em agosto de 2003, que abre a possibilidade de repatriação de recursos brasileiros de origem 
ilícita antes do trânsito em julgado de sentença, bem como, de recursos oriundos de fraude fiscal. Disponível 
em: <http://www.mj.gov.br/noticias/2004/abril/RLS060304-ativos.htm>. Acesso em: 26 jan. 2005.  
392 Tem-se hoje, na lavagem de ativos, a principal atividade do crime organizado, movimentando, de forma 
clandestina, cerca de 5% do PIB mundial. ASCARI, Janice Agostinho Barreto. “Algumas notas sobre a 
lavagem de ativos”. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais. Revista dos Tribunais, n. 45, ano 11, out.-
dez., 2003, p. 215.  
393 Para José Carlos Rezende, “trata-se, com certeza, de uma economia ‘subterrânea’ com reflexos sociais 
altamente negativos, com características marcantes de uma ‘sociedade de risco’ a que se refere o sociólogo 
Ulrich Beck, o que sem dúvida, está a exigir profundas reflexões quanto às medidas de prevenção e de eficaz 
controle. Isso nos leva à sensação de que, de fato, estamos diante de uma crise, de uma ruptura, posto que o 
sistema jurídico em vigor não está fazendo o controle social desejado, ou não está atendendo às ‘expectativas’ 
a que se refere Luhmann e posteriormente Jokabs”. REZENDE, José Carlos.“Considerações sobre o crime de 
lavagem de capitais: uma visão político-criminal”. In: Direito bancário e temas afins. Campinas: CS 
Edições, 2003, pp. 302-3. 
394 ELLIOTT, Kimberly Ann. “A corrupção como um problema de legislação internacional”. Trad. Marsel 
Nascimento Gonçalves de Souza. In: Kimberly Ann Elliott (org.). A corrupção e a economia global. 
Brasília: UnB, 1999, p. 315.  
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Ascari395 que a legislação bancária internacional tem dedicado especial atenção às 

instituições financeiras, no sentido de que adotem estratégias voltadas à identificação de 

seus clientes e da origem de seus recursos, e, assim, tenham condições de comunicar, com 

precisão, todas as operações e transações suspeitas às autoridades competentes. 

O descontrole do Estado em relação à disseminação de práticas criminosas 

capazes de movimentar milhões de dólares, muitas vezes através de paraísos fiscais, 

compromete não só a economia nacional, mas, inclusive, a própria autoridade e soberania 

estatais396.   

  À medida que a sociedade passar a ter consciência da relação espúria que se 

mantém entre a classe política e a classe economicamente produtiva, no sentido de 

“prestação de favores” recíprocos que parecem atender, em um primeiro momento, aos 

interesses de ambos no poder e lucro irrestritos, abrem-me novas perspectivas para a 

redução dos alarmantes índices de criminalidade e desvio de verbas públicas397. 

  Afinal, a participação popular representa instrumento efetivo de controle social, 

tanto através do sufrágio universal, quanto da fiscalização da atuação dos Poderes estatais e 

de seus agentes398, afastando-se a idéia da impunidade. Inclui-se, aí, o Poder Judiciário e 

sua função transformadora e comprometida primacialmente com os ideários 

                                                 
395 ASCARI, Janice Agostinho Barreto. “Algumas notas sobre a lavagem de ativos”. In: Revista Brasileira 
de Ciências Criminais. Revista dos Tribunais, n. 45, ano 11, out.-dez. 2003, p. 220. 
396 REZENDE, José Carlos.“Considerações sobre o crime de lavagem de capitais: uma visão político-
criminal”. In: Direito bancário e temas afins. Campinas: CS Edições, 2003, p. 306. 
397 Em 1977, foi aprovada lei nos Estados Unidos que proíbe empresas americanas de adotar práticas que 
configurem corrupção em outros países, ainda que o crime seja ignorado ou tolerado no país de origem. Leis 
semelhantes foram instituídas na Alemanha e Inglaterra. Revista VEJA n. 27, ano 37, edição 1.861, 07 jul. 
2004. “As vitórias parciais contra a corrupção”. Brasil Especial, reportagem de Cynara Menezes, p. 86. 
398 Muitas vezes, o crime organizado é protagonizado pelos próprios agentes públicos, que subtraem dinheiro 
da economia de seus países. Janice Ascari cita o exemplo do ex - Presidente das Filipinas Ferdinand Marcos, 
que acumulou ilicitamente cerca de 5 bilhões de dólares e, ainda, dos Presidentes do Haiti entre 1957 e 1986, 
os quais desviaram cerca de 87% do orçamento do país, algo em torno de 2 bilhões de dólares. ASCARI, 
Janice Agostinho Barreto. “Algumas notas sobre a lavagem de ativos”. In: Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. Revista dos Tribunais, n. 45, ano 11, out.-dez. 2003, pp. 217-8. 
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transindividuais, que igualmente deve ser submetido a mecanismos de controle, sob pena de 

permanecer contaminado por altos índices de corrupção e desvios institucionais. 

  Somente através do resgate da credibilidade nas instituições públicas e no êxito 

estatal quanto ao adimplemento das premissas insculpidas no art. 37 da Constituição, dentre 

as quais a publicidade, a moralidade e a impessoalidade, é que se pode atingir a contento os 

princípios fundantes do ordenamento constitucional, preconizados nos dispositivos iniciais 

da Carta Federal.  

Para tanto, a atuação estatal deve acompanhar a evolução reclamada para o 

refreamento da criminalidade econômica, considerando-se as peculiaridades imprimidas 

pelo mundo globalizado e sua conseqüente ampliação de fronteiras399.  

   Só assim se estará diante de um sistema jurídico legítimo, cujas normas passem a 

ser adimplidas não apenas pelo argumento da coercibilidade, mas pela crença e interesse de 

todos na realização do bem comum, sob inspiração dos valores inerentes a um Estado 

republicano, democrático de direito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
399 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. “Direito à privacidade e sigilo fiscal e bancário”. In: Luciano Ferraz e 
Fabrício Motta (coord.). Direito público moderno. Homenagem especial ao professor Paulo Neves de 
Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pp. 347-8. 
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CAPÍTULO V 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CONTORNOS RECLAMADOS PELO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA 
DO INTERESSE PÚBLICO: A RELATIVIZAÇÃO DO SIGILO 
BANCÁRIO  
 
 

Sumário: 5.1. As novas feições do interesse púbico frente ao 

sigilo bancário. 5.2. A esfera pública e sua incompatibilidade 

com a idéia de sigilo bancário. 5.3. A legitimidade do Órgão 

Ministerial para acesso direto aos dados bancários. 5.4. A 

necessidade de atuação estatal na defesa do interesse público. 

5.5. A inoponibilidade do interesse particular à efetivação dos 

princípios fundamentais do Estado Social e Democrático de 

Direito 

  

 
 

5.1. As novas feições do interesse púbico frente ao sigilo bancário 

  

  Como observa Eros Grau400, o termo “interesse público” implica em “conceito 

indeterminado”, uma noção contingente, a qual deve ser interpretada/aplicada em cada caso 

concreto, porquanto variável no tempo e no espaço. Não haveria que se perquirir, portanto, 

                                                 
400 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, pp. 
216-7. 
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acerca de uma única resposta possível quanto à delimitação de sua abrangência e 

significado401.  

  Sobretudo a partir da modernidade, surge uma concepção utilitária do direito, que 

é visto como conjunto de normas em abstrato, um sistema pretensamente neutro. 

Entretanto, em seu arcabouço, passa-se a perceber nitidamente a germinação de interesses 

contrapostos: de um lado, os interesses do indivíduo na esfera do “ter” e acumular; do 

outro, os interesses da sociedade, representados pelo Estado, impassíveis em face dos 

egoísmos particulares, abrangendo, assim, a gestão da coisa pública e de toda a economia 

nacional.  

Tércio Sampaio402 fala, assim, que as teorias do interesse desenvolvidas 

sobretudo por Jhering e a escola da Jurisprudência dos Interesses do séc XIX, com 

implicações no século XX, já acentuavam a diferença entre o social privado e o social 

público, ou seja, o âmbito da propriedade e riqueza privada e o âmbito da propriedade e 

riqueza comuns.  

O mesmo autor403 estabelece, ainda, distinção entre o interesse público que pode 

ser do próprio Estado, como no caso do Direito Administrativo ou, por outro lado, de toda a 

comunidade, na seara do Direito Penal, por exemplo. Com isso, evita-se confundir Estado 

com sociedade. Cumpre, assim, verificar que contornos pode suscitar a idéia de interesse 

                                                 
401 Eros Grau afirma que uma única interpretação correta em tais casos seria objetivamente incognoscível. 
GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 217.  
402 FERRAZ JÚNIOR. Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. 3 ed. 
São Paulo: Atlas, 2001, p. 136. 
403 FERRAZ JÚNIOR. Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. 3 ed. 
São Paulo: Atlas, 2001, p. 137. 
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público enquanto interesse do todo social, consubstanciado na noção de justiça, valor global 

da comunidade404.    

  A tão discutida dicotomia interesse público-privado405 pode ser retratada como a 

oposição entre a soberania, de um lado e a autonomia privada, do outro406. Como o Estado 

burocrático remonta à Era Moderna, os institutos jurídicos herdados da época Antiga são de 

natureza predominantemente privatística.  

  Ademais, o surgiu o Estado moderno sob contornos minimalistas, prevalecendo a 

idéia de liberdade privada em uma economia de livre mercado407. O interesse público 

enquanto interesse de todos, portanto, ainda não tinha sido objeto de preocupação naquele 

contexto.      

O aumento do fosso entre as classes sociais, entretanto, que resultou do culto 

exacerbado à prevalência dos valores privados408, promoveu uma verdadeira mudança de 

                                                 
404 Flávio Jerônimo alerta para o risco de que o peso da ideologia impregnada nos agentes políticos possa 
desvirtuar a noção de interesse público, sugerindo, para os casos em que o interesse perseguido mais se 
aproxime de programas partidários ou de blocos políticos, a utilização do termo “interesse publicante”. 
JERÔNIMO, Flávio Trindade. Interesse público: reflexões e reflexos jurídicos. Pernambuco: Dissertação de 
mestrado apresentada em 2001 junto à UFPE- Faculdade de Direito do Recife, sob a orientação do Prof. 
George Browne Rego, arquivada da biblioteca UFPE-CPGD sob o nº  341 556 i, p. 114-5.    
405 Floriano Marques Neto identifica em tal dicotomia o mecanismo que o Estado Moderno utilizou para se 
legitimar, dadas as circunstâncias daquele contexto histórico, e, ao mesmo tempo, para permitir a aceitação, 
preservação e reprodução do sistema sócio-econômico emergente. MARQUES NETO, Floriano Peixoto. 
Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 46. 
406 Gerhard Colm destaca que “a referência ao interesse público tem sempre desempenhado um importante 
papel na justificação de um controle estatal sobre os negócios privados...”. COLM, Gerhard. “O interesse 
público: chave essencial da política pública”. Trad. Edílson Alkmin Cunha. In: Carl J. Friedrich (ed.). O 
interesse público. Nomos I. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1967, p. 130. 
407 FERRAZ JÚNIOR. Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. 3 ed. 
São Paulo: Atlas, 2001, pp. 139-44; MAIA, Alexandre da. A dicotomia público x privado com o advento 
do Estado social: uma análise crítica à obra de Hannah Arendt. In: Jus Navigandi Teresina, A4, n. 46, out. 
2000. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?>. Acesso em: 9 jul. 2004.   
408 Alexandre da Maia refere-se a um abuso da liberdade por parte dos particulares e, por conseguinte, do 
princípio da autonomia privada, que fomentou a exploração do homem pelo homem, devidamente legitimada 
pelo sistema. MAIA, Alexandre da. A dicotomia público x privado com o advento do Estado social: uma 
análise crítica à obra de Hannah Arendt. In: Jus Navigandi Teresina, A4, n. 46, out. 2000. Disponível em: 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?>. Acesso em: 9 jul. 2004.     
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rumos na concepção do direito, que fez incrementar a interferência do Estado sobre o 

círculo privado do indivíduo e, por conseguinte, sobre as esferas econômica e social. 

Tal movimento se deu com o intuito de se propiciar níveis aceitáveis de 

sobrevivência à parcela da população historicamente excluída da participação social e do 

acúmulo patrimonial, noutras palavras, universalizando-se a noção de dignidade da pessoa 

humana409. 

  As transformações operadas na concepção do Estado contemporâneo suscitam uma 

mudança de paradigmas no sentido do adequado adimplemento de suas funções e, portanto, 

reclamam uma postura ativa voltada à concretização do interesse público. Afirma Floriano 

Marques Neto410, nesse sentido: 

“As mudanças hoje vividas permitem-nos vislumbrar um Estado mais acessível à 
pluralidade de interesses existentes na sociedade, mais transparente no exercício do poder 
decisório, e, principalmente, permitem-nos cogitar da viabilidade de um Estado redimensionado 
para atender às necessidades dos atores sociais excluídos dos grupos de pressão e de influência e 
que, efetivamente, carecem de uma função pública compensatória, distributiva e niveladora”.      

 

A consecução de tais metas passa pelo zelo por uma adequada gestão dos recursos 

públicos, por uma mais eqüitativa incidência da carga tributária411 e, igualmente, pelo 

combate mais incisivo à criminalidade econômica412. Em relação ao adimplemento de tais 

                                                 
409 Friedmann relembra, a propósito da realidade estadunidense, “a transição dramática, embora parcialmente 
desconhecida, da ênfase preeminente sobre a liberdade de propriedade, de contrato e de empresas que 
dominou o Supremo Tribunal por quase meio século, começando em 1885 e terminando em 1936, ao estado 
de bem-estar altamente regulado nos Estados Unidos contemporâneos”. FRIEDMAN, W. “O conteúdo 
instável do interesse público: alguns comentários sobre o artigo de Harold D. Lasswell”. Trad. Edílson 
Alkmin Cunha. In: Carl J. Friedrich (ed.). O interesse público. Nomos I. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1967, p. 
91. 
410 MARQUES NETO, Floriano Peixoto. Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 17. 
411 Referindo-se ao interesse no cumprimento do dever de todos de contribuir para a manutenção dos gastos 
públicos, melhor detalhado no item 1.3 do presente trabalho, Cristina Chulvi observa que tal interesse “es un 
interés general: es condición de vida para la comunidad porque hace posible el regular funcionamiento de los 
servicios estatales y dado que la Administración pública no sirve a ningún interés propio, sino al de toda la 
colectividad se produce coincidencia entre fines estatales y fine individuales”.  CHULVI, Cristina Pauner. El 
deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Madrid: Centro de Estúdios 
Políticos y Constitucionales, 2001, p. 80. 
412 Sobre tal aspecto, vide item 4.4 do presente trabalho.  
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fins maiores, voltados à realização do bem comum dos indivíduos coletivamente 

considerados, não é dado ao Estado transigir nem tampouco tergiversar. 

Por outro lado, resta inadmissível, em relação a ditas tarefas, imaginar-se o Estado 

em posição de horizontalidade em relação ao particular. Goza ele, portanto, de 

prerrogativas e poderes de autoridade que não encontram similitude nos direitos do 

indivíduo isoladamente considerado.  

Sua atuação, ainda que circunscrita ao princípio da legalidade estrita413, apresenta-

se com precedência em relação ao administrado. Sob tal perspectiva, surge como elemento 

legitimador de tal desequiparação, justamente, a prevalência do interesse público sobre o 

privado.       

   Hodiernamente, não se é mais possível estabelecer conteúdos estanques e 

necessariamente opostos entre interesses públicos e privados414. O aspecto plural inerente 

aos valores individuais passa a caracterizar, igualmente, a noção de interesse público415. 

Para Floriano Marques Neto416, “deve-se hoje enfocar o interesse público como um elo de 

mediação de interesses privados dotados de legitimidade”. 

  Buscar a superação da clássica dicotomia público-privado e, com ela, da idéia 

universalizante do interesse público, não significa, nas palavras de Floriano Marques 

                                                 
413 A esse respeito: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001, pp. 73-6; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 12 ed. São Paulo: 
Atlas, 2000, pp. 67-8. 
414 A idéia de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre a questão encontra-se referida no item 3.2 do presente 
trabalho. 
415 Já no século XIX, Machado de Assis foi capaz de perceber o equívoco de se tentar contrapor os valores 
públicos aos privados: “O leitor (perdoe a sua ausência) é um estimável cavalheiro, patriota, resoluto, manso, 
mas persuadido de que as coisas públicas andam mal, ao passo que as coisas particulares andam bem; sem 
advertir que, a ser exata a primeira parte, a segunda forçosamente não o é; e, a sê-lo a segunda, não o é a 
primeira. Um pouco mais de atenção daria ao leitor um pouco mais de eqüidade”. ASSIS, Machado de. 
Crônicas/ Notas semanais/ 1878/ Obra Completa/ Vol. III, p. 381. 
416 MARQUES NETO, Floriano Peixoto. Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 149. 
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Neto417, “uma maior tolerância frente aos interesses privados, que se imiscuem e pervertem 

o funcionamento da máquina pública, favorecendo a indevida apropriação privada dos bens 

e dos serviços públicos”418.  

 Por outro lado, com o movimento de globalização e de fortalecimento de grupos 

econômicos transnacionais, comprometeu-se a idéia de soberania até então prevalecente, 

que supunha um Poder Estatal superior a qualquer outro que a ele se opusesse. Referida 

concepção, refrise-se, encontrava-se, até então, umbilicalmente relacionada à noção de 

interesse público. 

 As novas leis do mercado internacional muitas vezes tornam o Estado nacional - 

sobretudo se economicamente frágil porquanto de conotação periférica - refém da prática 

de condutas que podem, em última análise, afastá-lo do adimplemento dos reais interesses 

coletivos que o quadro social interno aponta como prioritários419. 

  Ademais, essa nova concepção de “bem comum” ou de interesse social encontra-se 

hoje comprometida, na medida em que são muitos os interesses que se contrapõem na 

tessitura social, a depender do status social do indivíduo e de suas condições pessoais.  

  Assim, enquanto para uns o interesse residiria justamente na manutenção do 

afastamento do Estado das relações econômicas, atuando apenas em situações de conflito 

em que seja provocado, para outros o interesse consistiria justamente em sua intervenção 

                                                 
417 MARQUES NETO, Floriano Peixoto. Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 151. 
418 Melhor teria sido a utilização, nesse caso específico, do termo “interesses particulares”, conforme distinção 
estabelecida pelo próprio Floriano Marques Neto entre interesses particularísssimos, estes desvestidos de 
legitimidade, restritos, portanto, à apropriação patrimonialista de bens ou direitos gerais de uma coletividade, 
e interesses privados, os quais muitas vezes podem gozar de legitimidade. MARQUES NETO, Floriano 
Peixoto. Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 151.  
419 Flávio Jerônimo observa que a queda das barreiras nacionais solapa igualmente os muros culturais 
nacionais e, com isso, incorre-se no risco de se ver sucumbir o legítimo interesse público nacional, concebido 
a partir da vontade peculiar de determinada sociedade. JERÔNIMO, Flávio Trindade. Interesse público: 
reflexões e reflexos jurídicos. Pernambuco: Dissertação de mestrado apresentada em 2001 junto à UFPE- 
Faculdade de Direito do Recife, sob a orientação do Prof. George Browne Rego, arquivada da biblioteca 
UFPE-CPGD sob o nº  341 556 i, pp. 120-1.  
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mais intensa no sentido de promover mecanismos adequados a uma mais eqüitativa 

distribuição das “fatias do bolo” da produção capitalista420.   

Nesse sentido, a idéia da supremacia do interesse público enquanto princípio 

constitucional implícito que emerge dos ideários do sistema jurídico brasileiro deve ser 

aplicada, tanto quanto possível, no sentido de conciliar os interesses em tensão, acima 

referidos. É certo que a ausência de um conteúdo fixo e pré-determinado para sua 

composição pode levar a distorções quanto ao seu real alcance e sentido. 

Contudo, a solução só poderá ser encontrada em face do caso concreto e das 

peculiaridades que lhe são inerentes, sob o ponto de vista jurídico e axiológico. O interesse 

público, portanto, não deve coincidir com o interesse incondicional de todos os integrantes 

do tecido social, até porque, como já visto, a autonomia privada e o exercício das liberdades 

individuais pode levar, muitas vezes, à defesa, pelo particular, de interesses egoísticos, 

completamente desvencilhados de qualquer conteúdo social ou coletivo.  

No que concerne à defesa da preservação do sigilo bancário enquanto interesse 

individual, haverá sempre que ceder ante o interesse maior na investigação voltada ao 

combate à criminalidade, sobretudo, como já visto alhures, se envolve desvio ou 

malversação de recursos públicos421. 

                                                 
420 Estaria aí, nas palavras de Carlos Sundfeld, a concreção da “justiça social”, elemento fundamental do 
Estado Social, comprometido que é com a extinção das injustiças da divisão do produto econômico e com a 
realização do desenvolvimento, que implica em um plus em relação à simples idéia de crescimento, porquanto 
compreende a elevação do nível cultural e mudanças sociais. SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de 
direito público. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 55. Com similar concepção sobre o que seja 
desenvolvimento: GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (interpretação e 
crítica). 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 234. 
421 Floriano Marques Neto observa que a superação da idéia singularizante e universalizante do interesse 
público não pode representar eventual arrefecimento da atuação estatal de combate à atividade ilícita do 
agente público que faz uso de seu cargo em defesa de interesses particulares ilegítimos (apropriação 
patrimonialista de bens ou direitos gerais de uma coletividade, por exemplo), em detrimento dos interesses da 
sociedade. MARQUES NETO, Floriano Peixoto. Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 151. 
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Como se vê, desaparece automaticamente a proteção do sigilo bancário em favor 

de quem quer que esteja sob acusação de desvio ou apropriação de bens ou valores públicos 

ou ainda, de enriquecimento ilícito durante exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função422, devendo ser requisitadas diretamente as informações bancárias necessárias à 

comprovação das ilegalidades perpetradas, sem a necessidade de qualquer intermediação 

judicial423.  

A violação dos deveres constitucionalmente apregoados, sobretudo por parte de 

quem exerce mandato em nome da sociedade civil, não pode ser superada ou controlada 

apenas através da alternância ou periodicidade do poder: a responsabilidade pessoal 

apresenta-se como mecanismo eficiente de coibição da reiteração de práticas ilícitas e, 

ademais, permite a concreta reparação dos danos materiais eventualmente causados às 

contas públicas e, via de conseqüência, a toda a sociedade.   

De se destacar que o particular se sujeita a idêntico tratamento, quando o caso 

concreto se referir à movimentação ou apropriação de recursos de natureza pública424, em 

face de conduta por ele perpetrada.  

A tensão que eventualmente venha a suscitar a oposição, por parte do Estado, a 

algum interesse particular, pode ser superada, ainda, a partir da avaliação de outros 

critérios, capazes de apontar para a melhor solução a ser adotada. 

Nesse diapasão, o princípio da moralidade425 há que ser sopesado, no sentido de 

que se persiga a defesa da conduta proba, e, ao revés, se combatam eficazmente as posturas 

                                                 
422 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de Janeiro, 
Forense, 2003, p.545. 
423 O assunto será melhor discutido no item subseqüente do presente trabalho, que cuida de analisar os 
meandros da problemática que envolve a idéia de sigilo e a esfera pública.  
424 Sobre a questão, encontra-se com maior detalhamento no item 4.3 do presente trabalho. 
425 Observe-se que tal moralidade não somente é exigível do agente público, mas de todo aquele que se faz 
titular de direitos subjetivos em face do Estado e de seu semelhante. 
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eticamente desviadas: aí também presente o interesse público. Direitos individuais não 

podem ser vistos de modo absoluto e, se seu exercício, no caso concreto, viola critérios 

morais426, impende seu sacrifício, porquanto sua utilização denota incompatibilidade com a 

ordem jurídica vigente427.    

É, destarte, calcado sob essa nova concepção de interesse público que a 

8problemática do sigilo bancário deve ser enfrentada, a fim de que possam ser sopesados 

todos os ângulos que a realidade contemporânea passa a reclamar.  

 

 

5.2. A esfera pública e sua incompatibilidade com a idéia de sigilo bancário  

   

Hodiernamente, as esferas pública428 e privada encontram-se em contínua e 

permanente imbricação, em estado de recíproca influência e confronto429, ficando muitas 

vezes custoso definir-lhes fronteiras. O interesse coletivo, que impregna a sociedade de 

massas pós-industrial430 ainda nos países não centrais, por vezes comprime o interesse 

particular que envolve direitos da personalidade, sobretudo em face dos meios de 

comunicação, os quais se encarregam, por si sós, de flexibilizar os limites da esfera privada. 

                                                 
426 Outros contornos sobre critérios morais podem ser observados no item 4.2 do presente trabalho.  
427 Marcelo Figueiredo defende, de modo acertado, que as regras morais se apresentam como limites 
implícitos aos direitos constitucionalmente assegurados. Nesse sentido, ainda que o sigilo bancário possa se 
aproximar, em certo caso concreto, dos direitos da intimidade ou privacidade, sua proteção só se justifica 
enquanto a hipótese se mostre consentânea com os ideários da moralidade. FIGUEIREDO, Marcelo. O 
controle da moralidade na Constituição.1 ed, 2 tir. São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 19-20.  
428 Para Hannah Arendt, “a esfera pública, enquanto mundo comum, reúne-nos na companhia uns dos outros e 
contudo evita que colidamos uns com os outros, por assim dizer”. ARENDT, Hannah. A condição humana. 
10 ed. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 62. 
429 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de Janeiro, 
Forense, 2003, p. 529. 
430 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de Janeiro, 
Forense, 2003, p. 530. 
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   Por outro lado, a própria dinâmica da vida social e seus desdobramentos em 

múltiplas e complexas relações cuida de expor o indivíduo para além de seu recôndito mais 

íntimo, em um movimento quase imperceptível e, que, paulatinamente, vem atingindo mais 

e mais níveis crescentes de aceitabilidade.      

  Tratando-se do envolvimento, em qualquer percentual, de dinheiro ou verbas 

públicas, como já amplamente discutido ao longo de todo o trabalho, incabível a idéia de 

recurso ao direito de sigilo, em face da incidência do princípio da publicidade, previsto no 

art. 37, caput, da CF. Em casos que tais, torna-se oportuno – e por que não dizer – 

imperioso – proceder-se a investigações destinadas a aferir os rumos de tais valores pelas 

contas dos particulares431 ou das empresas beneficiárias, em proteção do próprio Erário432. 

Interessante a perspectiva delineada por Floriano Peixoto Neto433 no sentido da 

otimização do exercício do poder político, face às exigências ditadas pela realidade atual: 

- mais transparência434, visando a permitir maior controle por parte da 

coletividade; 

                                                 
431 De serem excluídos de tal raciocínio os valores percebidos, a título de remuneração, por servidores 
públicos que não estejam sob suspeita da prática de quaisquer ilícitos. Isso porquanto o dinheiro 
legitimamente devido a tais servidores deixa de ser público a partir do momento em que ingressa em suas 
contas particulares e, portanto, falece ao Estado qualquer interesse em ter acesso a tais valores, em situações 
de normalidade.     
432 Curioso observar que Carlos Roberto Castro, ao listar exemplificativamente as esferas íntimas protegidas 
contra o acesso público, cuidou de registrar “os valores econômicos protegidos pela regra de sigilo” e, 
também, “os estados físico e mental que não digam respeito a exigências de saúde pública” - destaquei. 
Melhor seria sua abordagem no sentido de, também, já de início, excetuar da hipótese de sigilo bancário os 
casos em que presente o interesse público no acesso a tais dados, como o fez sabiamente na segunda hipótese 
referida. CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de 
Janeiro, Forense, 2003, p. 532. No sentido da prevalência do interesse público a limitar inclusive a 
intimidade, em face de exigências de cunho judicial ou policial, tributário ou econômico, dentre outras, 
ocorrendo verdadeira “despriorização da vida privada dos indivíduos para levá-la aos olhos da comunidade”: 
POPP, Carlyle. “AIDS e a tutela constitucional da intimidade”. In: Revista informativa legislativa. Brasília: 
a. 29, n. 115, jul.-set. 1992, p. 142.  
433 MARQUES NETO, Floriano Peixoto. Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 17. 
434 Já havia raízes, ainda na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada em 26 de agosto de 
1789, de tais idéias, quando em seu artigo 15 se previa: “A sociedade tem o direito de pedir contas a todo 
agente público pela sua administração”.  
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- mais proximidade da sociedade, no sentido de poder melhor representar seus 

interesses; 

- redefinição do termo “esfera pública”, direcionando-o para o que chama de 

“público cativo do Estado”, ou seja, para os hipossuficientes. 

 

  A contraposição da idéia de privacidade ou intimidade está a merecer, portanto, 

novos contornos. A propósito, vige nos Estados Unidos interpretação à 1ª Emenda 

constitucional (25/09/1789), emenda esta que estatui o direito à privacidade, no sentido de 

que tal dispositivo não abrange situações que digam respeito a matérias de interesse público 

ou da coletividade435.  

  De fato, a população faz jus à informação verdadeira, quando a matéria envolve 

desvios de montantes que refletem, total ou parcialmente, dinheiro público, quer decorrente 

de transferências diretas dos cofres do Estado, quer resultante de expedientes de sonegação 

fiscal, que permitiram o desvio de valores legitimamente destinados às contas públicas. 

  Observe-se ainda que o agente público ou político, ou seja, aquele que, por 

nomeação ou eleição, se presta a exercer atividades profissionais voltadas à administração 

da coisa pública436, possui ainda mais arrefecidos seus círculos da privacidade e da 

intimidade, sobretudo no que se refere a aspectos concernentes a sua situação patrimonial 

ou econômica437. 

                                                 
435 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de Janeiro, 
Forense, 2003, p. 543. 
436 Sobre o alcance que a privacidade deve merecer: “In general, then, the matters of which the publication 
should be repressed may be described as those which concern the private life, habits, acts, and relations of an 
individual,… and have no legitimate relation to or bearing upon any act done by him in a public or quasi-
public capacity. ERNST, Morris and Alan U. Schwartz. Privacy - The right to be let alone. London: 
Macgibbon and Kee, 1968, p. 66. 
437 A propósito, Cármen Lúcia Antunes Rocha observa que “aquele que se oferece à eleição pelo povo a um 
cargo público não pode decidir que quer exercer um cargo público, pago com dinheiro público, para o 
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  A propósito, a própria Lei 8.429/92, em seu art. 13438, prevê a obrigatoriedade da 

apresentação anual de sua evolução patrimonial, como forma de se poder exercer um 

controle mais efetivo sobre sua conduta durante o exercício do mandato ou do cargo 

público. Afinal, não devem remanescer dúvidas quanto à lisura do agente público ou 

político na administração de recursos que não lhe pertencem, mas a todos e a cada um. 

  Do mesmo modo que o homem popular, artista ou empresário da noite, 

intensamente expostos à mídia em relação a seu modus vivendi, não pode o político ou o 

servidor público, sobretudo se integrante dos altos escalões governamentais, exigir a 

preservação de sua privacidade sob o aspecto patrimonial nos mesmos níveis reclamados 

pelo homem comum e de hábitos recatados. 

Inadequado, portanto, que queira o mesmo propugnar por reserva em relação a 

suas transações financeiras, as quais merecem contínuo controle, de molde a aferir-se sua 

probidade no exercício de suas atribuições e competências públicas e, por conseguinte, na 

movimentação dos valores públicos que suas funções podem suscitar439.    

    O interesse público, tratando-se de investigação de recursos públicos, há que 

prevalecer sobre os interesses particulares. A superação da concepção individualista que 

imperou no século XVIII desconstruiu a idéia de que o homem singularmente considerado 

representa o fim único do direito. Com a desmitificação da primazia absoluta até então 

                                                                                                                                                     
exercício de funções públicas e manter a privacidade do mesmo modo que alguém que se mantém nos limites 
de uma atividade privada, em espaço particular, com recursos particulares e que não se dá à mostra nem 
participa de atividades ou desempenha funções que atinjam, direta e imediatamente, o interesse público”. 
ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. “Direito à Privacidade e sigilo fiscal e bancário”. In: Luciano Ferraz e 
Fabrício Motta (coord.). Direito público moderno. Homenagem especial ao professor Paulo Neves de 
Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 331. No mesmo sentido: POPP, Carlyle. “AIDS e a tutela 
constitucional da intimidade”. In: Revista informativa legislativa. Brasília: a. 29, n. 115, jul.-set., 1992, p. 
142.    
438 Sobre a matéria, vide item 4.4 do presente trabalho. 
439 A esse propósito: “some things all men alike are entitled to keep from popular curiosity, whether in public 
life or not, while others are only private because the persons concerned have not assumed a position which 
makes their doings legitimate matters of public investigation”. ERNST, Morris and Alan U. Schwartz. 
Privacy - The right to be let alone. London: Macgibbon and Kee, 1968, p. 66.  
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emprestada aos interesses do indivíduo, o direito passou a ser visto de modo preponderante 

como meio para a consecução da justiça social e do bem-estar coletivo440. 

O próprio Pretório Excelso, por maioria de votos, já decidiu pela possibilidade de o 

Ministério Público requisitar diretamente informações441 bancárias quando se tratar do 

envolvimento de dinheiro ou verbas públicas, tomando-se por supedâneo o princípio da 

publicidade, que deve nortear os atos administrativos e, ainda, o poder de requisição 

ministerial. 

   Isso não significa total desprezo pelos direitos no âmbito individual: serão eles 

apenas realizados reflexamente, através das lentes que visam à salvaguarda dos interesses 

da coletividade. Tal hipótese deixa de incidir apenas se não restar demonstrado qualquer 

interesse público na relação entre particulares, o que, ressalve-se, não se constitui em regra 

facilmente encontrada. 

Friedman442, referindo-se à realidade norte-americana, destaca que 

“os riscos decorrentes do crescente poder de grupos maciços e altamente organizados 
de industriais, trabalhadores, agricultores, varejistas, vetereranos, anunciantes e muitos outros, 
lutando cada qual para assegurar seus interesses, suscita a palpitante questão da existência ou não 
de um interesse público, expressando as aspirações e os valores da comunidade, e se colocando 
acima dessas forças e pressões.”  

 

   No mesmo sentido, Gilmar Mendes443 chega a afirmar que o maior problema da 

moderna doutrina constitucional reside, justamente, no:   

“desenvolvimento de instituições que, de um lado, consigam impor o interesse público 
em face das poderosíssimas organizações privadas como sindicatos, associações e 

                                                 
440 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 69. 
441 MS 21.729/DF, DJ 16-10-1995-STF-Pleno - Relatório Originário Min. Marco Aurélio - Rel. p/ Acórdão 
Min. Francisco Rezek, 5-10-1995. Referido julgamento encontra-se detalhadamente explorado no item 2.4 do 
presente trabalho. 
442 FRIEDMAN, W. “O conteúdo instável do interesse público: alguns comentários sobre o artigo de Harold 
D. Lasswell”. Trad. Edílson Alkmin Cunha. In: Carl J. Friedrich (ed.). O interesse público. Nomos I. Rio de 
Janeiro: O Cruzeiro, 1967, p. 90.  
443 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. Estudos de direito 
constitucional. 2 ed. São Paulo: Celso Bastos, 1999, pp. 31-2. 
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conglomerados econômicos, e, de outro, logrem assegurar um regime democrático e de liberdades 
na acepção mais ampla, que tenha como baldrame a própria concepção de dignidade humana”. – 
grifei. 

 

  Referida mudança de paradigma decorreu, é certo, dos resultados funestos que a 

história se incumbe de não nos fazer esquecer quanto à defesa intransigente de um 

individualismo exacerbado e multiplicador de privilégios, em prol da minoria detentora, de 

fato, de direitos e de instrumentos para os reclamar. 

Ademais, ao Estado restaram acumuladas muito maiores e mais complexas 

atribuições e responsabilidades, já que o mesmo passou a estender sua atuação, além da 

ordem pública, à ordem econômica e social444.  

   Não poucos são os preceitos constitucionais que sinalizam no sentido da primazia 

do interesse público sobre o privado, nada obstante a previsão expressa apenas se fazer 

através da Lei 9.784/99, em seu art. 2º, caput e parágrafo único445. 

 Tal linha reflete um caminho sem atalhos, dada a indisponibilidade do interesse 

público por parte do administrador, a quem incumbe, unicamente, adotar os caminhos 

necessários à consecução desse interesse de modo eficiente: daí seu caráter meramente 

instrumental446, estritamente jungido ao critério da legalidade. 

   Desse modo, verificado o interesse público que justifique, no caso concreto, o 

acesso a dados bancários de quem quer que seja, deverá o Estado, através dos órgãos 

legitimados para tanto, adotar as providências visando à adequada consecução de seus 

                                                 
444 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 69. 
445 A propósito, o referido art. 2º assim estatui: “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”. Quanto ao parágrafo único, trata 
especificamente do processo administrativo - grifei. 
446 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, pp. 32-5; 69-70. 
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objetivos447, sempre na medida do indispensável ao adequado adimplemento de seus 

poderes-deveres ou deveres-poderes, como prefere Celso Bandeira de Mello448, dada a 

subordinação do poder em relação ao dever. 

 

 

5.3. A legitimidade do Órgão Ministerial para acesso direto aos dados bancários 

 

Uma peculiaridade carente de explicação lógica é o fato de a autoridade 

fazendária (art. 6º, LC 105/01 e art. 2º, Dec. 3.724, de 10.01.2001), estar autorizada a 

transferir, diretamente, o sigilo bancário, dês que haja fiscalização em curso, sem qualquer 

interferência do Poder Judiciário, ao tempo em que, opostamente, tal autorização judicial 

mostra-se inamovível nos casos de investigações perpetradas pelo Ministério Público, ainda 

que os interesses investigatórios do órgão do Parquet, na condição de dominus litis, tanto 

na esfera penal, de modo privativo, quanto na seara civil, como agente mais atuante em 

defesa dos interesses da sociedade, demonstrem a indispensabilidade de tal medida 

excepcional. 

O que ocorre, como sê vê, é que apenas o Ministério Público, enquanto agente 

preponderantemente interessado nos dados bancários, foi privado de tal prerrogativa, já que 

as CPIs (detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias) e as 

próprias autoridades fiscais, integrantes da estrutura fazendária da União, Estados e 

                                                 
447 Héctor Escola fala de uma nova concepção de legalidade em relação à atuação estatal, que se desprega do 
excessivo formalismo e se volta a um aprofundamento visando a “alcanzar uma plena justificación, sobre la 
oportunidade, mérito y conveniencia de tales actos, o más concretamente, sobre su eficacia para alcanzar el 
interés público y el bienestar de todos”. ESCOLA, Héctor Jorge. El interes público como fundamento del 
derecho administrativo. Buenos Aires: Depalma, 1989, p. 263.   
448 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, pp. 32; 69-70. 
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Municípios, podem fazê-lo direta e motivadamente, sem qualquer plausibilidade em se 

justificar posição desinteressada no deslinde da questão, sobretudo no último caso. 

Observe-se, ademais, que, a rigor, a reserva de jurisdição só há que ser tida como 

impostergável em hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, como é o 

caso do art. 5º, inc. LXI (prisão, salvo em flagrante); XI (busca domiciliar) e XII                 

(interceptação ou escuta telefônica). 

Em tais situações, até as CPI´s (que não possuem o poder geral de cautela 

conferido ao Judiciário) hão que depender da intervenção de magistrado para a adoção das 

providências afetas, de modo exclusivo e indelegável, ao Poder Judiciário449. 

Na ementa do julgamento do MS 23.480-6/RJ450 restou evidente o entendimento 

do STF em relação ao assunto, senão vejamos: 

“2.Quebra ou transferência de sigilos bancário, fiscal e de registros telefônicos que, 
ainda quando se admita, em tese, susceptível de ser objeto de decreto de CPI – porque não coberta 
pela reserva absoluta de jurisdição que resguarda outras garantias constitucionais – há que ser 
adequadamente fundamentada...”  

   
Lênio Streck, em trecho onde se refere ao sigilo fiscal, mas que se torna 

perfeitamente aplicável à hipótese de sigilo bancário, assim observa: 

“Há quem esgrima o argumento da reserva de jurisdição, isto é, a alegação de que a 
quebra do sigilo fiscal deveria seguir a mesma regra do sigilo das comunicações telefônicas, 
mediante ordem judicial. Na verdade, esse argumento não encontra fundamento constitucional, 
porque o sigilo fiscal não recebeu proteção constitucional, o que não deixa de guardar coerência 
com a idéia do Estado-Social-Fiscal que exsurge da CF/88”.   

 
O princípio da proibição do excesso ou da proporcionalidade merece aqui ser 

posto em xeque, quando se observa, em relação à LC 105/2001, tratamento da matéria que 

                                                 
449 Voto do relator no MS 23.533-5 - DF- Rel.: Min. Néri da Silveira - J. em 29/11/2000 - DJ 01/03/2002 - 
Pleno - STF. Apesar de corroborar tal entendimento, Liliane Turra dispensa à autoridade judiciária 
exclusividade no poder de eximir as instituições financeiras do dever de segredo, nada obstante a ausência de 
qualquer previsão constitucional nesse sentido, o que suscita certa incoerência lógica. TURRA, Liliane Maria 
Busato Batista. A quebra do sigilo bancário como meio de prova no direito processual civil brasileiro. 
Dissertação de mestrado apresentada em 2001 junto à PUC/PR - Faculdade de Direito, sob a orientação do 
Prof. Francisco Carlos Duarte, arquivada da biblioteca da PUC/PR/BC, pp. 49-51. 
450 MS 23.480-6 – Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 15.9.2000, p. 119. 
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restringe o sigilo bancário não adequado às relações meio-fim451, já que os objetivos 

perseguidos pelo legislador não se encontram inteiramente justificados, ante a não inclusão, 

em relação ao órgão ministerial, de atribuições para transferência direta do sigilo, em 

detrimento de órgãos administrativos integrantes próprio do Poder Executivo. 

   Tais hipóteses refletem, em verdade, desvios do legislador que podem indicar, 

inclusive, vulneração dos limites imanentes de suas prerrogativas, o que merece reparos por 

parte da autoridade judiciária, para resguardo das diretrizes relativas a competências 

legislativas, ditadas pelo texto constitucional. 

   Pode-se inclusive chegar à conclusão de que a Lei Complementar 105/2001 

estabelece verdadeira discriminação carente de razoabilidade em relação às autoridades 

com poderes para quebra do sigilo bancário: trata-se de lei restritiva de conteúdo 

casuístico452 que viola a igualdade material entre os entes interessados em procedimentos 

investigatórios que não prescindem da análise de informações bancárias dos investigados, 

como é o caso das autoridades fazendárias e do Ministério Público.        

    A defesa de argumentos voltados ao poder requisitório do Órgão Ministerial em 

relação a dados bancários não retira a necessidade de motivação do ato administrativo de 

requisição, tampouco a possibilidade de intervenção do interessado em alguns casos de 

solicitação de dados bancários, ainda antes da instauração do processo judicial 

propriamente dito.  

   Nessa última hipótese, em se verificando eventuais abusos nas condutas 

administrativas pretendidas, poderá o investigado fazer uso de instrumentos processuais 

                                                 
451 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. Estudos de direito 
constitucional. 2 ed. São Paulo: Celso Bastos, 1999, pp. 42-4. 
452 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. Estudos de direito 
constitucional. 2 ed. São Paulo: Celso Bastos, 1999, pp. 40-1. 
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idôneos a obstaculizar qualquer conduta porventura ofensiva a liberdades individuais suas. 

A propósito, na seara federal, há previsão expressa nesse sentido, consubstanciada na Lei 

9.784/99, em seu art. 50, inc. I e parág. 1º e art. 26, parág. 3º. 

    Não se trata, assim, de controle prévio do Poder Judiciário, capaz de criar 

entraves à eficaz e plena investigação pretendida, mas concomitante ou posterior, 

respeitando-se, em casos que tais, o contraditório e a ampla defesa, previstos para o 

processo administrativo no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal. 

   Ressalte-se, mais uma vez, que o contraditório pleno ainda na fase ajudicializada 

só haverá que se instaurar quando o caso não suscitar providência diferente, já que o 

inquérito se constitui em procedimento de natureza eminentemente inquisitiva453, tendo em 

vista os riscos de prejuízos à investigação que podem defluir da prematura ciência, por 

parte do indiciado, das provas a serem coletadas. 

   Noutras palavras, a prévia intimação administrativa do particular apenas não se 

mostra oportuna se o caso sugere a prática de delitos de lavagem de dinheiro, sob pena de 

se comprometer a eficácia do controle454. Aliás, têm os Tribunais Superiores455 pátrios 

decidido, através do exercício de ponderação de interesses em casos concretos, que a 

necessidade de se apurar a prática de atividade criminosa se sobreleva ao direito à 

intimidade.  

                                                 
453 A propósito, o STF reconhece expressamente a natureza inquisitiva do inquérito, afirmando ser incabível, 
nesse âmbito, eventual invocação da garantia constitucional do contraditório. Ainda na mesma decisão, 
referindo-se a procedimento de quebra de sigilo bancário na fase pré-processual, observa ser impassível de 
cogitação a instauração incidental do contraditório em “procedimento nitidamente qualificado pela nota da 
unilateralidade e da inquisitividade”.  Agr. Reg. em Inq. n. 897-4/DF – Pleno – voto Min. Celso de Mello. 
23.11.94. DJU de 24.3.95, p. 6806.     
454 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, pp. 114-5. 
455Recurso Ordinário em HC n. 7.216-SP, 28.04.98, D.J. 25.05.98.   
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   Ora, por que tal solução456 não poderia ser utilizada em favor dos demais órgãos 

de investigação, ainda que com a prévia notificação do interessado, o qual, através dos 

remédios constitucionais disponíveis, passaria a dispor da prerrogativa de argüir eventual 

impropriedade da medida, socorrendo-se de processo judicial destinado a um mais acurado 

deslinde da matéria? 

   No México, por exemplo, a Procuradoria Geral da República, através de seus altos 

funcionários, pode requisitar diretamente aos bancos quaisquer informações relevantes para 

as investigações prévias de interesse do Ministério Público.   

   Parcela da doutrina nacional457 tem se pronunciado sobre a possibilidade de 

determinação de transferência de sigilo diretamente pela autoridade ministerial, com base 

no preceito contido no art. 129, VI, da CF, tendo em vista se tratar de hipótese de exceção 

ao sigilo com status constitucional, sem prejuízo do realce quanto à necessidade de 

suficiente demonstração, caso a caso, da existência de indícios idôneos que apontem para a 

autoria de ilícito pela pessoa que se intenta investigar.  

   Além do dispositivo acima, a LC 75, de 20.05.1993, preconiza em seu art. 8º, § 2º, 

a impossibilidade de imposição de sigilo ao Ministério Público, sob qualquer pretexto458, 

ressaltando-se, é certo, o dever de resguardo do sigilo em relação às informações a serem 

obtidas. Do mesmo modo, o art. 8º, § 2º, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do 

                                                 
456 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário e a necessidade de ponderação de interesses. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 64. 
457 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 86; MORAES, 
Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, p. 
230.   
458 Alexandre de Moraes destaca que “a única limitação constitucional ao poder de requisição do Ministério 
Público é a determinação de regulamentá-lo por meio de lei complementar (CF, art. 129, VI)”, acrescentando 
que tal regulamentação se deu, justamente, através da LC 75/93. MORAES, Alexandre de. Direito 
constitucional. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 86; MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil 
interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, p. 230.   
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Ministério Público) estatui de modo expresso a impossibilidade de invocação de sigilo em 

face de requisições do Ministério Público Estadual. 

   A propósito, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Francisco Rezek, ao se 

pronunciar sobre argüição incidental de inconstitucionalidade que questionava a 

incompatibilidade do supracitado dispositivo legal com o art. 5º da CF, no MS 

21.729/DF459, pronuncia-se no sentido de que citado dispositivo imprimiu seqüência curial 

e necessária ao art. 129, VI, CF. Eis as palavras do preclaro Ministro: 

“ O Ministério Público não age na sombra: têm a melhor forma documental suas    
requisições do gênero, a que, na linguagem da norma em exame, não se há de opor, sob qualquer 
pretexto, a exceção do sigilo. Para que assim não fosse, era preciso que a Carta mesma 
entronizasse tal sigilo. Ela decididamente não o faz no caso de operações bancárias, e custo a 
imaginar o Ministério Público requisitando informações sob o domínio- este sim resguardado pelo 
texto maior- da estrita intimidade das pessoas ou das comunicações (...)”- grifo nosso.  

  

   Dispõe-se assim, à exaustão, de argumentos legais que justificam o direto acesso 

do órgão ministerial a informações bancárias de pessoas sob investigação. Outra importante 

observação é a de que tais dados somente poderão ser utilizados para os fins que 

justificaram a quebra do sigilo460, não cabendo se falar em prova emprestada, como bem já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal461.      

   No mesmo sentido, em decisão de 1995, o Tribunal Regional Federal da 1ª região, 

através de sua 4ª Turma, assim decidiu: “O Pretório Excelso outorgou ao Ministério 

Público o direito de pedir quebra do mesmo (sigilo bancário), quando o indiciado ou réu 

estiver sendo acusado de apropriação de bens públicos”462.  

                                                 
459 MS 21.729/DF, DJ 16-10-1995 – STF - Pleno - Relatório Originário Min. Marco Aurélio - Rel. p/ Acórdão 
Min. Francisco Rezek, 5-10-1995. 
460 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2001, pp. 86-7. 
461 STF – Pleno - Inq. nº 923/ DF - Rel. Min. Moreira Alves, decisão: 18-04-96 - Informativo STF nº 27. 
462 TRF - 4ª T - MS nº 92.01.20115-0/RO - Rel. Juíza Eliana Calmon - j. 18-12-1995; v.u. - Ementário AASP 
nº 1979 – 27/01 a 03/12/1996, p. 95 - e. 
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   Como se vê, dispositivos legais que apontam para o acesso direto do Ministério 

Público a dados bancários que interessem a procedimentos investigativos, civis e criminais, 

de fato, existem à exaustão: a construção jurisprudencial e doutrinária é que necessita 

caminhar, sem titubeios ou tropeços, no mesmo sentido apontado pelo direito positivo.  

 

 

5.4. A necessidade de atuação estatal na defesa do interesse público 

  

 Superada a falsa idéia de que o interesse público deve se contrapor, 

necessariamente, ao interesse privado, pode-se compreender, opostamente, que os 

interesses defendidos pelo Estado não representam outra coisa senão uma concepção 

abrangente que implica na inclusão de interesses individuais da maioria, que não poderiam 

ser conquistados sem a intervenção estatal, dadas as deficiências sociais e econômicas de 

seus titulares, como já visto463. 

 Assim, sobretudo em se tratando de direitos sociais, como o direito à saúde, à 

educação, à habitação, sua obtenção não costuma ser satisfeita pela iniciativa privada, em 

relação a quem não possui condições de realizar qualquer contraprestação pecuniária464. O 

                                                 
463 Referindo-se à realidade de um mundo comum, Hannah Arendt atenta para o fato de que não se garante tal 
realidade pela “natureza comum” de todos os homens, mas sim pelas suas diferenças de posição e 
perspectivas, sem que isso comprometa a existência de um interesse de todos num objeto comum. ARENDT, 
Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 
67. 
464 Cristina Chulvi aponta para a função do Estado de remover os obstáculos de ordem econômica e social que 
possam estar impedindo o pleno desenvolvimento da pessoa. Noutras palavras, incumbe ao Estado, de forma 
subsidiária, garantir o mínimo existencial ao cidadão, ou seja, o indispensável para que satisfaça às suas 
necessidades vitais e de sua família e, por conseguinte, possa gozar de uma existência digna, como 
decorrência do princípio de justiça social. CHULVI, Cristina Pauner. El deber I, Cristina Pauner. El deber 
constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Madrid: Centro de Estúdios Políticos 
y Constitucionales, 2001, pp. 167-171.           
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Estado, portanto, nessas áreas, não é substituído pelo particular, que, mantendo-se fiel a sua 

ideologia capitalista, somente se inclina a atuar motivado pela expectativa do lucro. 

 O interesse público desloca-se, portanto, de uma concepção de oposição à 

sociedade (quando era concebido enquanto interesse específico do ente estatal) e se 

aproxima dos interesses particulares de uma maioria, interesses esses dotados de certo grau 

de homogeneidade, porquanto essenciais a uma existência digna465. Não se tem mais no 

Estado um inimigo dos interesses dos indivíduos, mas, ao revés, um veículo eficaz para sua 

satisfação.  

 Nesse diapasão, os interesses privados466 que porventura se contraponham a uma 

política estatal responsável e eficiente hão que merecer sacrifício pontual, que se  mostra 

plenamente justificado. De modo pertinente, Héctor Escola467 observa que tais interesses 

individuais minoritários ou puramente individuais “podrán ser desplazados o sustituídos, 

pero jamás aniquilados, por lo que solo quedarán subordinados y acomodados al interés 

público”.    

 O espectro dos interesses de cunho privado, assim, só estará a merecer tutela 

jurídica até o ponto em que não se contrapuser aos interesses homogêneos da maioria468, a 

serem protegidos, prioritariamente, pelo Estado.  

                                                 
465 Tais idéias refletem a doutrina italiana capitaneada por Renato Alessi, que de modo oportuno estabeleceu 
distinção entre interesses públicos primários, assim concebidos enquanto interesses de toda a coletividade e 
interesses públicos secundários, já aqui representando os interesses do Estado como sujeito de direitos, os 
quais somente podem merecer tutela quando coincidentes com os interesses primários. MELLO, Celso 
Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 32-3; 64-5; 
70; MARQUES NETO, Floriano Peixoto. Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 85. 
466 A propósito, já previa o Artigo XXVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 
1948, que: “Os direitos do homem estão limitados pelos direitos do próximo, pela segurança de todos e pelas 
justas exigências do bem-estar geral e do desenvolvimento democrático”.    
467 ESCOLA, Héctor Jorge. El interes público como fundamento del derecho administrativo. Buenos 
Aires: Depalma, 1989, p. 262.   
468 Héctor Escola associa a idéia de interesse público a “quereres” individuais coincidentes e ostensivamente 
majoritários, porquanto compartilhados por um grupo quantitativamente preponderante de indivíduos. 



 185 

 O direito ao sigilo bancário, de duvidoso status constitucional, conforme já 

abordado em capítulos anteriores, restará sujeito, portanto, a restrições e flexibilizações, 

quando o caso concreto apontar para valores outros, inseridos na seara do que 

hodiernamente se identifica por “interesse público”, somente alcançáveis pela atuação 

estatal investigatória em relação a movimentações financeiras sob suspeita. 

 Em tais hipóteses, ainda que vendo contrariados seus interesses particularíssimos 

e imediatos de resguardo de dados bancários, não tão sigilosos assim, posto que acessíveis 

aos funcionários da instituição bancária em que mantém ativos financeiros, deve o 

particular se submeter a interesses com os quais alega não se identificar pessoalmente nem 

possuir vínculos diretos, mas que dizem respeito aos outros, em maioria e, portanto, 

gozando de precedência em relação ao atendimento de suas necessidades vitais básicas, 

considerando-se a condição de hipossuficiência em que se encontram e, por conseguinte, 

sua dependência da atuação estatal. 

 Nas palavras de Héctor Escola469, 

 “ los individuos que no reconocen en um interés público su propio interés individual, 
quedan constreñidos, sin embargo, a aceptarlo y a contribuír incluso a su obtención, en virtud de 
que, formando parte de la comunidad, aquel querer valorativo mayoritario les es impuesto 
obligatoriamente, sobre la base de una igualdad de posibilidades y obligaciones, ya que otros 
intereses públicos en los que tales individuos reconocen su propio interés individual, les son 
impuestos a otros individuos que no participan de ellos, y así sucesivamente”  - grifei.   
 

A igualdade material entre as pessoas, ainda que utópica em termos práticos, 

considerando-se as dessemelhanças de habilidades e potencialidades individuais, além das 

diversidades de preferências inerentes ao conceito de livre arbítrio humano, há que ser 

                                                                                                                                                     
ESCOLA, Héctor Jorge. El interes público como fundamento del derecho administrativo. Buenos Aires: 
Depalma, 1989, pp. 238-9. 
469 ESCOLA, Héctor Jorge. El interes público como fundamento del derecho administrativo. Buenos 
Aires: Depalma, 1989, pp. 239-40.   
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perseguida pelos Poderes constituídos. A cada um deve ser dado o ferramental mínimo que 

lhe possa dotar de reais possibilidades de escolhas a serem exercidas durante toda a vida470. 

Reside aí a máxima aristotélica que preconiza igual tratamento aos iguais e 

desigual aos desiguais471, em prol de uma adequada realização do princípio da isonomia, 

constitucionalmente previsto, tendo-se por supedâneo, para tanto, critérios diferenciadores 

que, de fato, guardem pertinência lógica com as situações fáticas de desigualdade e, 

portanto, possam justificar a atuação estatal.  

O compromisso com a concretização do interesse público exige, dessarte, 

sacrifício de todos, na medida em que não se pode admitir sua substituição por interesses 

específicos de grupos de pressão desvencilhados de qualquer vínculo com valores sociais 

consagrados pelo sistema jurídico vigente. 

Atente-se que referida concepção não intenta se aproximar, por certo, de regimes 

absolutistas ou anti-democráticos472: opostamente, apenas possui como metas basilares a 

defesa das liberdades individuais ou das “liberdades das empresas”473 até o ponto em que 

não representem óbices à realização dos fins maiores do Estado brasileiro, que 

desembocam, em última análise, na promoção do bem-estar de todos.    

                                                 
470 Nesse diapasão é que Hannah Arendt relembra, já antes do Estado Moderno, que a verdadeira liberdade do 
homem e, portanto, seu acesso à vida pública, encontrava-se condicionado à suas posses (riqueza) ou 
propriedade privada ou, noutras palavras, à plena satisfação de suas necessidades vitais. Para ela, “a pobreza 
força o homem a agir como escravo” e, “obviamente, a vida pública somente era possível depois de atendidas 
as necessidades muito mais urgentes da própria existência”. ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. 
Roberto Raposo. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pp. 74-5. 
471 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004, pp. 10-1; 35.  
472 Do mesmo modo, não se trata de instaurar estados de exceção, onde os direitos individuais possam ser 
suspensos ao livre arbítrio estatal. Ainda verdadeiras tragédias, como o evento terrorista do 11 de setembro, 
não podem funcionar como justificativas para instauração de retrocessos na linha de conquista de direitos pelo 
cidadão.   
473 FRIEDMAN, W. “O conteúdo instável do interesse público: alguns comentários sobre o artigo de Harold 
D. Lasswell”. Trad. Edílson Alkmin Cunha. In: Carl J. Friedrich (ed.). O interesse público. Nomos I. Rio de 
Janeiro: O Cruzeiro, 1967, p. 94. 
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A produção legislativa deve caminhar, portanto, em igual direção, sob pena de 

inconstitucionalidade. Referida inconstitucionalidade dar-se-á, por exemplo, quando se 

constatar violação ao disposto no art. 3º, inc. III da Carta Magna, que prevê como objetivo 

fundamental do Brasil: “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais”.  

Ora, se determinado dispositivo legal federal se prestou a conceder benefício 

fiscal a determinado setor econômico atuante em região próspera do país, em detrimento de 

outros setores carentes de incentivos, porquanto localizados em regiões menos 

desenvolvidas do Brasil, sem fundamento em qualquer argumento razoável474 que pudesse 

justificar tal medida discriminatória, oportuna a argüição de inconstitucionalidade do 

referido dispositivo legal, junto aos órgãos judicantes, porquanto seu conteúdo se 

contrapõe, de modo explícito, ao texto constitucional (art. 3º, inc. III c/c art. 151, inc. I) e, 

ademais, ao próprio princípio da isonomia.            

Do mesmo modo, a atuação do Judiciário apresenta-se como eficiente instrumento 

de realização dos princípios constitucionais, através da restrição de interesses individuais, 

no caso concreto, na medida necessária ao êxito estatal em sua tarefa de concreta extensão 

da dignidade humana a uma coletividade cada vez maior, ou, noutras palavras, de 

realização do interesse público.  

O fracasso da “mão invisível” do mercado enquanto instrumento que, por si, só, 

seria capaz de regrar adequadamente as relações econômicas e a distribuição de riquezas, 

denota a imprescindibilidade da intervenção estatal na correção das distorções acumuladas 

na prática. Tal atuação deve, contudo, se afastar de qualquer excesso ou postura que possa 

                                                 
474 O próprio Supremo Tribunal Federal, a propósito, tem se referido expressamente ao princípio da 
proporcionalidade ou razoabilidade como fundamento para reconhecer a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo, a partir da ADIN n. 855-2, publicada no DJU de 01.10.93.   
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comprometer as conquistas alcançadas a partir da revolução burguesa, relacionadas às 

liberdades públicas e ao Estado de Direito. 

Afinal, é através do resguardo das prerrogativas relacionadas à defesa da 

autonomia individual - ainda que não mais vista de modo incondicional - que se constrói 

certo grau de adesão mínimo à atuação estatal, imprescindível para que se reconheça no 

Estado não o vilão da opressão, mas o agente indispensável para a contenção, dentro de 

limites aceitáveis, dos índices de criminalidade, evitando-se o caos social475.  

A flexibilização do direito individual ao sigilo bancário, portanto, justifica-se na 

medida em que o Estado necessita de maior controle sobre informações fundamentais a 

investigações relacionadas com operações ilegais de lavagem de dinheiro, sonegação de 

tributos, corrupção, tráfico ilícito de entorpecentes e outras espécies delitivas que, em regra, 

não se concretizam sem a utilização da rede bancária. 

O interesse no desbaratamento de tais crimes, muitas vezes, extrapola inclusive as 

fronteiras nacionais, podendo-se falar em verdadeiro interesse internacional na repressão a 

tais crimes, razão pela qual já se delineiam ações que envolvem diversos países476, no 

sentido de se estabelecerem mecanismos visando a uma cooperação mais efetiva nas 

investigações desenvolvidas. 

Ademais, a invocação do segredo como óbice ao acesso às movimentações 

financeiras inibe um dos fatores básicos à adesão generalizada aos ditames legais por parte 

                                                 
475 Eduardo Gianetti, revisitando autores clássicos das mais diferentes matizes, constata em todos eles a nota 
comum da crença na necessidade de um poder soberano, “uma autoridade pública reconhecida e capaz de 
garantir coercitivamente o respeito às normas de conduta que tornam a vida comunitária estável”. GIANETTI, 
Eduardo. Vícios privados, benefícios públicos? São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 85. 
476 Sobre a matéria, observar item 4.4 do presente trabalho. 
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dos particulares, qual seja, a submissão. Nas palavras de Eduardo Gianetti477, referindo-se 

especificamente à sonegação fiscal: 

“No caso da submissão, a adesão à norma se dá por força da ameaça de sanção externa 
dos infratores. A decisão resulta de um processo deliberativo racional. A punição é o preço do 
crime. Se o governo emprega fiscais de arrecadação; se o não - pagamento de x é punido com 
multa ou prisão; e se o risco de ser pego existe, então a relação custo-benefício da evasão pode ser 
tal que me leve a pagar corretamente o imposto devido. A adesão à norma baseia-se aqui num 
cálculo racional. Ao mudarem os valores e as possibilidades de ocorrência, altera-se também a 
decisão do agente. Dentro dessa ótica, o crime bem-sucedido   (a sonegação impune de x), se não 
chega a ser a própria virtude, é ao menos um excelente negócio.”- grifei.                
 

Nesse sentido, ainda que não se tencione desconhecer as virtudes imanentes ao ser 

humano e que o impulsionam a aderir espontaneamente às regras legais por reconhecer 

nelas legitimidade e por se sentir moralmente impelido a segui-las478, o risco da 

responsabilização pos sanções externas institucionalizadas ainda representa, sobretudo em 

relação à macrocriminalidade, o mais importante elemento intimidante.    

Mesmo que se possa identificar em considerável parcela da população o interesse 

em colaborar espontaneamente com a concretização dos interesses comuns da sociedade, 

através do recolhimento de tributos na medida da atividade produtiva de cada um, ou da 

condução de uma vida pessoal e profissional pautada na legalidade, em face do 

reconhecimento da necessidade uma convivência coletiva saudável e equilibrada, não se 

pode suprimir a intervenção direta do Estado479 no sentido de reprimir desvios e 

responsabilizar infratores.      

                                                 
477 GIANETTI, Eduardo. Vícios privados, benefícios públicos? São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 
88. 
478 Ter-se-ia aí, justamente, os dois outros fatores apontados por Gianetti como elementares para a adesão 
generalizada às regras jurídicas, quais sejam, a identificação e a internalização. Na primeira, a adesão é 
motivada “pelo exemplo e pelo desejo de conquistar ou manter a boa opinião dos demais”. Na segunda, a 
decisão de acatar a norma baseia-se numa reflexão ética. GIANETTI, Eduardo. Vícios privados, benefícios 
públicos? São Paulo: Companhia das Letras, 2002, pp. 88-91.  
479 Esta a orientação que deflui do art. 145, § 1º da CF, que faculta à administração tributária promover a 
identificação, respeitados os direitos individuais e nos termos legais, do patrimônio, dos rendimentos e das 
atividades econômicas do contribuinte.  
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Até porque, segundo o próprio Gianetti480, ainda que se tenha como “interesses 

constitucionais” (entendidas aqui as preferências individuais com respeito às regras do 

jogo) a intenção de viver sob uma ordem constitucional na qual impostos são regularmente 

cobrados e recolhidos, isso não significa que os “interesses operacionais” (relativos às 

preferências individuais com relação às condutas a serem tomadas por cada um, em face 

das restrições existentes) reflitam concreta intenção individual de pagar corretamente os 

tributos devidos. 

Demonstrada, portanto, a inexpugnável necessidade de intervenção do Estado 

como elemento mediador dos interesses conflitantes da sociedade, cumpre identificar com 

que sistemática deverá nortear sua conduta, a partir dos indicadores que dimanam do texto 

constitucional. 

           

 

5.5. A inoponibilidade do interesse particular à efetivação dos princípios 

fundamentais do Estado Social e Democrático de Direito 

 

Malgrado não se possa apontar, de modo inflexível, o conteúdo material do que 

pode ser abrangido pela idéia de interesse público, é da Constituição Federal481 e de seus 

princípios básicos que se devem extrair, necessariamente, os lineamentos sob os quais se 

                                                 
480 Refere-se o autor a conceitos extraídos de Buchanan e Vanberg, em seu livro “Rational Choice and Moral 
Order”. GIANETTI, Eduardo. Vícios privados, benefícios públicos? São Paulo: Companhia das Letras, 
2002, p. 90.  
481 Celso Antônio B. de Mello chega a afirmar que, sob o ponto de vista jurídico, são de interesse público as 
soluções adotadas pela Constituição Federal e também pelas leis, no que convergirem com as diretrizes 
traçadas pelo Texto Maior. Noutras palavras, é de interesse púbico o que a Constituição revela, em seu texto, 
como tal. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 66. 
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funda tal noção, o que está a indicar, no menos, as condutas defesas pelo ordenamento 

vigente, tanto em relação ao Estado, quanto ao próprio particular, por se mostrarem 

adversas aos preceitos fundantes da ordem constitucional posta. 

Nesse diapasão, o art. 3º da Carta Magna prevê como princípios fundamentais, in 

verbis: 

“I- construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II- garantir o desenvolvimento nacional; 

III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação.” 

 

Ademais, no art. 23, X da CF consta como de competência comum da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios: “combater as causas da pobreza e os fatores de 

marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos”. 

Como se não bastasse, o art. 170 da Constituição Federal, inaugurando o capítulo 

atinente à Ordem Econômica e Financeira, preceitua em seu caput que: “ A ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,...”. Para a 

consecução de tais fins, relaciona uma série de princípios, dentre os quais a “redução das 

desigualdades regionais e sociais” (art. 170, inc. VII, CF).   

Na mesma esteira de valores, o art. 193 da Magna Carta estatui como base da 

ordem social o primado do trabalho e como objetivo “o bem-estar e a justiça sociais”. 
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Além do leque já exposto, tem-se no preâmbulo482 da Carta Constitucional a 

visível noção dos pilares-mores do Estado brasileiro, refletidos na defesa dos direitos 

sociais e individuais, das liberdades, da segurança483, do bem-estar, do desenvolvimento, da 

igualdade e da justiça, em uma sociedade que se reconhece fraterna, pluralista, sem 

preconceitos e fundada na harmonia social.     

Diante de tão farto cabedal de primados que apontam de modo explícito para os 

contornos que deve merecer a idéia de interesse público no ordenamento jurídico brasileiro, 

resta observar que direcionamento cumpre ao Estado tomar no sentido de otimizar, através 

de uma atuação responsável e legítima, os fins mesmos que o justificam enquanto tal. 

Gerhard Colm484, discorrendo sobre o tema através de uma visão 

metassociológica, observa que, ainda em uma sociedade pluralística, visto que impregnada 

de valores supremos grandemente divergentes, pode-se identificar uma considerável base 

comum quanto aos objetivos imediatos almejados por todos, o que representa, em última 

análise, a idéia de interesse público485. Transpondo-se para a seara jurídica, e, mais 

precisamente, para a realidade brasileira, tal base comum ou conteúdo mínimo há que ser 

                                                 
482 Para Héctor Escola, o preâmbulo de uma Constituição reflete os grandes fins que se pretende alcançar com 
seu estabelecimento e aplicação. Seria assim, noutras palavras, “la más alta escala, el grado más elevado 
posible de intereses públicos, a los que deben subordinarse cualesquera otros posibles intereses públicos, que 
aparecerán siempre como resultado o consecuencia de ellos, y mucho más los intereses individuales legítimos 
de los integrantes de la comunidade,...” ESCOLA, Héctor Jorge. El interes público como fundamento del 
derecho administrativo. Buenos Aires: Depalma, 1989, pp. 255-9. 
483 Vieira de Andrade observa que existe, de fato, enquanto serviço indispensável à existência de um Estado, a 
ser prestado com fins de realização de valores assumidos pela comunidade, “um direito dos indivíduos à 
proteção policial, fundado na garantia do dever estadual de organizar uma polícia de segurança com 
determinadas características...”. ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na 
Constituição Portuguesa de 1976.  Coimbra: Almedina, 1998, p. 204.  
484 COLM, Gerhard. “O interesse público: chave essencial da política pública”. Trad. Edílson Alkmin Cunha. 
In: Carl J. Friedrich (ed.). O interesse público. Nomos I. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1967, pp. 126-7. 
485 Para Colm, o interesse público é a “hipótese vital de uma sociedade pluralística”, sendo, portanto, “mais do 
que uma coincidência acidental de interesses individuais”. COLM, Gerhard.“O interesse público: chave 
essencial da política pública”. Trad. Edílson Alkmin Cunha. In: Carl J. Friedrich (ed.). O interesse público. 
Nomos I. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1967, p. 127. 
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extraído a partir dos princípios desvelados já pelo próprio texto constitucional, como acima 

exposto.     

A idéia de interesse público não necessita, entretanto, implicar, necessariamente, 

projetos ou programas em nível nacional, mas pode se consubstanciar, até com certa 

freqüência, através de ações públicas mais localizadas e que atinjam parcela limitada da 

população de determinado município, por exemplo. Para tanto, basta que tal interesse 

público esteja plenamente justificado pelas necessidades emergenciais dos destinatários e, 

por conseguinte, pelo caráter prioritário que devem merecer486.  

Vai o mesmo autor norte-americano ainda mais além, quando afirma que as 

atividades públicas ou privadas podem, ou não, na prática, ir ao encontro das idéias que 

norteiam o interesse público487. Acresce, outrossim, que a satisfação do tal interesse público 

tampouco pode depender exclusivamente da iniciativa pública. Isso porquanto as condutas 

individuais, ainda que prioritariamente comprometidas com os ideais liberais que refletem o 

pensamento capitalista da acumulação econômica, podem, igualmente, conduzir a 

resultados consentâneos com o desenvolvimento do país, ainda que reflexamente. 

Entretanto, se tal hipótese não se concretizar, ou seja, se a conduta individual 

refletir afastamento dos parâmetros mínimos aceitáveis para o êxito dos primados 

catalogados na Constituição, incumbe ao Estado intervir, no sentido de corrigir distorções e 

retomar as rédeas, ainda que, para tanto, necessite fazer uso de instrumentos legais de 

                                                 
486 Nesse diapasão, a idéia de orçamento econômico nacional como “expressão quantificada do interesse 
público”. Evidente, aí, a concepção de que o orçamento público não pode escapar ao fiel cumprimento dos 
fins básicos previstos constitucionalmente, ainda que presente certo grau de flexibilidade nas decisões 
políticas concretizadoras de tais fins. COLM, Gerhard. “O interesse público: chave essencial da política 
pública”. Trad. Edílson Alkmin Cunha. In: Carl J. Friedrich (ed.). O interesse público. Nomos I. Rio de 
Janeiro: O Cruzeiro, 1967, p. 131. 
487 COLM, Gerhard. “O interesse público: chave essencial da política pública”. Trad. Edílson Alkmin Cunha. 
In: Carl J. Friedrich (ed.). O interesse público. Nomos I. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1967, p. 127. 
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poder, mas com o fim de preservar a dominância do interesse público em detrimento do 

privado. 

Assim, constatados níveis de sonegação que comprometem a própria consecução 

das políticas públicas imprescindíveis ao resgate de níveis razoáveis de dignidade humana 

da população economicamente débil, cumpre ao Estado, através de seus órgãos 

constituídos, atuar de forma mais incisiva para a preservação do erário488. 

Do mesmo modo, se os índices de criminalidade, sobretudo aqueles que se 

referem à macrocriminalidade econômica, apontarem para a necessidade de uma 

intervenção estatal mais direta que possa produzir resultados concretos eficazes quanto à 

responsabilização dos infratores e, por conseguinte, ao refreamento das condutas ilícitas. 

Nessa linha, o sigilo bancário há que sofrer mitigações quanto ao seu resguardo 

pelas instituições financeiras, até porque o interesse privado na sua preservação sucumbe 

ante os valores maiores que emergem do interesse público, sem que com isso se esteja a 

vulnerar a lista de direitos ou garantias fundamentais do indivíduo.     

Ademais, para que se adotem mecanismos eficazes voltados ao adimplemento dos 

fins maiores de justiça social e, portanto, de redução das desigualdades entre os cidadãos, 

não se está a pensar em soluções paliativas ou imediatistas, mas que contemplem as 

presentes e futuras gerações e, por conseguinte, estejam edificadas sobre primados 

relativamente estáveis de atuação estatal, em prol da segurança das relações jurídicas. 

Com um sistema bancário inserido entre os mais modernos do mundo, pode 

dispor o Estado brasileiro de instrumentos práticos que permitam um mais amplo acesso 

                                                 
488 Vieira de Andrade afirma que: “Na realidade, certos direitos, como, p. ex., os direitos à habitação, saúde, 
assistência, cultura, etc., dependem, na sua actualização, de determinadas condições de facto. Para que o 
Estado possa satisfazer as prestações a que os cidadãos têm direito, é preciso que existam recursos materiais 
suficientes e é preciso ainda que o Estado possa dispor desses recursos”. ANDRADE, José Carlos Vieira de. 
Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1998, p. 200. 
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aos dados financeiros de pessoas físicas ou jurídicas489, quer pela Administração Direta, 

para fins de redução dos índices de evasão fiscal, quer pelo Órgão Ministerial ou pelas 

Cortes de Contas, visando a um maior controle da criminalidade e da movimentação e 

conseqüente aplicação dos valores de origem pública. 

O interesse público não se apresenta como escusa formal para tal intervenção mais 

direta nas contas bancárias, mas sim como elemento legitimador, na medida em que sua 

defesa pelo Estado deve se cingir aos limites rígidos da legalidade, o que pressupõe a 

motivação de cada ato tendente à obtenção, por órgãos oficiais, de informações bancárias e, 

ademais, implica restrição do acesso aos dados obtidos às autoridades públicas diretamente 

envolvidas no procedimento instaurado, pelos quais assumem responsabilidade pessoal e 

funcional. 

Em nível federal, iniciativas nesse sentido começam a apontar para a tendência de 

que o sigilo em relação a dados bancários, quando presente o interesse público, seja 

flexibilizado. Em proposta formulada pelo Gabinete de Gestão de Combate à Lavagem de 

Dinheiro do Governo Federal, observa-se o interesse de que informações bancárias relativas 

a pessoas físicas e jurídicas investigadas por ilícitos financeiros, penais e administrativos 

possam ser compartilhadas por diversos órgãos governamentais, sem que isso represente 

“quebra” do sigilo bancário. 

O art. 2º do anteprojeto de decreto presidencial assim dispõe: 

“ Serão prontamente atendidas as solicitações de informações ou dados, ainda que 
protegidas por sigilo, formuladas pelas autoridades encarregadas de atividades de inteligência, 
apuração ou investigação de ilícitos administrativos ou penais, para instrução de procedimento 
regularmente instaurado”.  
 

                                                 
489 Nesse sentido, tem-se a criação, prevista para 2005, do “Cadastro Nacional de Correntistas”, conforme 
detalhado no item 4.4 do presente trabalho. 



 196 

Se aprovado referido decreto nos termos propostos, exclui-se a idéia prevalecente 

de que o sigilo bancário encontra-se submetido à reserva de jurisdição, tendo em vista 

inclusive o advento do Decreto-Lei 105/01, o que implica em um avanço nos instrumentos 

de combate à criminalidade relacionada à lavagem de capitais. 

Noutras palavras, representa uma otimização e agilização dos mecanismos 

investigatórios, sem que isso represente ofensa ao princípio da presunção de inocência ou 

possa repercutir em danos morais ou materiais aos indiciados, já que o acesso a tais dados 

bancários será controlado e restrito, tratando-se de transferência e compartilhamento de 

sigilo, e não de sua quebra. 

Não há que se falar, igualmente, em ofensa ao princípio do devido processo legal, 

posto que será conferida ampla oportunidade de contrariedade às provas colhidas, após 

instaurado o contraditório processual.  

Há ainda uma outra proposta legislativa, oriunda do mesmo Gabinete de Gestão, 

no sentido de extinguir o sigilo bancário em relação a todos os funcionários públicos e às 

empresas que possuam contratos com o governo federal. Tal idéia vai ao encontro dos 

argumentos já apontados no presente trabalho, mais precisamente no seu item 4.3., quanto 

ao diferente tratamento que deve merecer o sigilo bancário, se a hipótese é concernente a 

servidor público ou a recursos de origem pública.    

Como se observa, trata-se de um caminho sem volta, que denota a importância da 

defesa do interesse público refletido no texto constitucional, sob pena de se deixar aflorar 

como prioritários interesses pertencentes a minorias vinculadas às esferas dos poderes 

político e econômico, ainda que externados sob a aura de direitos fundamentais 

inalienáveis.   
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CONCLUSÕES 

 

A mudança de rumos da atual linha interpretativa emprestada ao instituto do sigilo 

bancário, bem como aos direitos fundamentais da privacidade e intimidade requer, é certo, 

um esforço argumentativo adicional490, porquanto se trata de romper com precedentes 

doutrinários e jurisprudenciais perpetuados ao longo de décadas, apesar de um tênue aceno 

no sentido da tomada de novos direcionamentos, aqui pretendida. 

Tal esforço argumentativo há que se amparar, como já visto, nos componentes 

históricos, sociais e humanitários que impregnam o texto constitucional e robustecem seu 

compromisso com o resgate da cidadania e da dignidade da pessoa humana491, somente 

alcançável através de uma mais eqüitativa distribuição de renda.         

    Ante os argumentos expendidos, tem-se como mais adequado o seguinte enfoque 

do problema:  

1. O direito ao sigilo bancário merece proteção jurídica, mas não enquanto direito 

fundamental, inserido na esfera da privacidade ou intimidade (art. 5º, inc. X, CF) ou do 

sigilo de dados (art. 5º, inc. XII, CF), como até então se tenciona apregoar. 

1.1. Sua proteção há que decorrer, isto sim, de relação contratual de cunho 

civilista entre a instituição financeira e seu cliente, relação esta que pressupõe o interesse 

privado na preservação do acesso público às informações atinentes às movimentações 

bancárias dos indivíduos ou de pessoas jurídicas. 

                                                 
490 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, 
p. 60; HASSEMER, Winfried. “Sistema jurídico e codificação: A vinculação do juiz à lei”. Trad. Marcos 
Keel. In: A. Kaufmann e W. Hasssemer (orgs.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 
contemporânea. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 296.  
491 A propósito, Carlos Castro aponta a dignidade da pessoa humana como o epicentro de todo o ordenamento 
jurídico. CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, p. 53.  
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2. O sigilo bancário também não se encontra inserido entre as hipóteses 

constitucionais de reserva de jurisdição, razão pela qual não há que se falar em 

indispensabilidade de manifestação judicial prévia para que as autoridades competentes 

possam ter acesso aos dados bancários. 

3. O acesso a dados bancários pelo Ministério Público ou outras autoridades 

legalmente habilitadas para tanto não implica, a rigor, “quebra” de sigilo bancário, mas sim, 

transferência de dados bancários, já que não se pretende divulgar as informações bancárias 

coletadas de modo amplo, mas sim, reservá-las ao micro-universo do procedimento ou do 

processo, somente se tornando acessíveis, portanto, às partes e ao julgador, até que, em 

definitivo, seja a matéria decidida. 

3.1. Em caso de procedimento extrajudicial, a preservação de segredo em relação 

a tais informações passa a ser de responsabilidade da autoridade requisitante, a qual poderá 

sofrer sanções penais, civis e administrativas, em caso de sua indevida divulgação a 

terceiros, conforme já previsto legalmente. 

3.2. Qualquer requisição direta de dados bancários há que se fundamentada e se 

basear em procedimento administrativo previamente instaurado. Trata-se, assim, de medida 

excepcional e que poderá, portanto, sofrer controle judicial posterior, em caso de 

demonstração de excessos, passíveis de punição. 

3.3. A transferência de sigilo bancário pode se dar em procedimentos de natureza 

cível ou criminal, desde que obedecidos os requisitos previstos no item 3.1., supra, o que 

pressupõe a existência de interesse público a justificar a medida e sua imprescindibilidade 

para a elucidação da matéria objeto de investigação.  
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4. Quando as transações bancárias objeto de investigação envolverem recursos de 

natureza pública, tem-se como inoponível a exceção do sigilo bancário, em face do 

princípio da publicidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal. 

4.1. Possui o servidor público atenuado seu direito ao sigilo bancário, em face do 

seu dever de demonstrar conduta proba no exercício de suas funções e, mais ainda, na 

administração de recursos de natureza pública. 

4.2. Nesse sentido, ante fundadas suspeitas da prática de ilícitos que possam ter 

conteúdo ou efeitos econômicos, encontra-se o agente público/político sujeito a 

investigações em suas movimentações bancárias, que, a propósito, devem se mostrar 

compatíveis com os valores que recebe a título remuneratório dos cofres públicos, salvo 

exceções que se mostrem plenamente justificáveis. 

5. Os dados bancários obtidos diretamente pelas autoridades legalmente 

habilitadas constituem-se, portanto, em prova lícita e idônea a servir como supedâneo para 

eventual sentença condenatória. 

6. O acesso aos dados bancários nos termos propostos não ofende o princípio da 

presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII, CF), tampouco o princípio do devido 

processo legal (art. 5º, inc. LV, CF), até porque não se tem como exigível a instauração do 

contraditório na fase pré-processual, cuja natureza inquisitiva se mostra incompatível com a 

prévia ciência do investigado sobre as providências adotadas no interesse da coleta de 

provas essenciais à formação da culpa.       

7. Caso as investigações preliminares ou já o próprio processo judicial resultarem 

na inocência dos indiciados ou acusados, deverão ser incinerados os documentos bancários 

mantidos até então em segredo em relação a terceiros, mediante controle dos órgãos 

superiores - no caso de investigação pré-processual -, ou do magistrado, na outra hipótese, a 
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fim de que não remanesçam riscos de danos decorrentes de eventual divulgação posterior 

de tais dados.      

      Ante o exposto, conclui-se que a quebra do sigilo bancário nas hipóteses em que 

patente o interesse público não está a refletir ofensa a direitos individuais fundamentais. O 

que merece reparos, isto sim, é a inadequada interpretação do alcance que aqueles direitos 

da personalidade merecem, sob a égide dos princípios constitucionais que emergem do 

Estado Social de Direito, agora já admitidos como normas preceptivas492, no sentido de se 

exigirem do intérprete seu pleno e imediato atendimento. 

    De lege ferenda, tem-se como providente alteração na LC n. 105/01, no sentido de 

que seja incluído no rol de autoridades expressamente autorizadas ao direto acesso aos 

dados bancários dos investigados o Ministério Público, a fim de que não mais remanesçam 

dúvidas interpretativas quanto à legalidade ou não da medida.   

   Se, contudo, antes de tal alteração legislativa, a imediata substituição de paradigma 

possa parecer, à primeira vista, por demais dissociada das construções hermenêuticas até 

então vigentes, pode-se partir para uma solução intermediária e, portanto, não definitiva, no 

sentido de se admitir maiores possibilidades para a quebra do sigilo quando presente o 

interesse público, ainda na fase pré-processual, através de uma interpretação mais restritiva 

dos supracitados direitos da personalidade, caso se insista em incluir em seu bojo a 

proteção ao sigilo bancário493. 

  Nesse caso, estar-se-á, através do exercício hermenêutico, imprimindo uma maior 

carga valorativa aos interesses investigatórios e de combate à criminalidade, que denotam 

                                                 
492 PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação da Constituição e os princípios fundamentais. 3 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p. 135. 
493 Nesse sentido, o que não se pode admitir é que o sigilo bancário integre o conteúdo essencial dos direitos 
da intimidade e da privacidade, podendo, portanto, ceder mais facilmente ante outros valores de relevância 
coletiva.  
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uma restauração dos compromissos da Constituição Federal com a ética e a moralidade, 

resvalando no interesse público de proteção à coletividade e a seu bem-estar, em detrimento 

dos valores liberais de proteção à vida íntima do particular.  

  Pode-se aqui falar em aplicação do princípio da razoabilidade ou 

proporcionalidade, quando o direito individual é mitigado em face do interesse público 

maior, como de resto se fez sentir inclusive no direito francês, segundo nos lembra 

Margarida Camargo494. Apenas o caso concreto estaria apto, dessarte, a indicar os recursos 

argumentativos idôneos a justificar a correção da escolha, sem que isso pudesse significar 

verdadeira agressão ao núcleo fundamental do interesse individual objeto de sacrifício.    

  Urge, portanto, que o hermeneuta constitucional possa apreender adequadamente a 

progressiva modificação dos valores éticos dominantes na coletividade, despregando-se, o 

quanto possível, de uma consciência individual inerente à classe social em que está 

inserido, descomprometida, assim, com os ideários do movimento inclusivo que emerge 

dos fundamentos axiológicos da solidariedade, postos em relevo pelo próprio texto 

constitucional495.         

   A própria dinâmica das relações sociais, políticas e econômicas conclama do 

intérprete uma otimização496 do seu papel de concretizador normativo, nos limites razoáveis 

que lhe são permitidos pelos próprios enunciados, sem que isso possa imprimir ameaça ao 

reconhecimento da força normativa da Constituição, de sua eficácia, portanto, sob pena de 

                                                 
435 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. “Eficácia constitucional: uma questão hermenêutica”. In: Carlos 
E. de Abreu Boucault e José Rodrigo Rodriguez (orgs.). Hermenêutica plural. São Paulo: Martins Fontes, 
2002, p. 385. 
495 Afirma Willis Guerra Filho que o ato de interpretação constitucional possui um significado político e se dá 
“calcado numa ideologia que, porém, não deve ser a ideologia particular do intérprete, mas sim aquela em que 
se baseia a própria Constituição”. GUERRA FILHO, Willis Santiago. “Hermenêutica constitucional, direitos 
fundamentais e princípio da proporcionalidade”. In: Carlos E. de Abreu Boucault e José Rodrigo Rodriguez 
(orgs.). Hermenêutica plural. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 403.    
496 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1991, pp. 22-3. 
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ameaça à própria estabilidade do sistema jurídico vigente, plasmado que está no Texto 

Maior da nação.  

   O êxito de tal empreitada reside, justamente, em se encontrar o meio-termo entre a 

omissão estatal e sua total intervenção na vida econômica e social, o que significa liberdade 

individual condicionada à ação do Poder Público497, vale dizer, aos interesses maiores da 

coletividade, de acordo com as peculiares circunstâncias sociais e históricas de cada Nação. 

   A interpretação a ser conferida aos direitos fundamentais individuais- dentre os 

quais o da intimidade e da privacidade-, por conseguinte, deve receber inspiração dos 

princípios fundamentantes da Magna Carta, dentre os quais o da supremacia do interesse 

público, sob a égide do processo de abertura e mobilidade sistêmica inerente ao pós-

modernismo498, o que, longe de significar insegurança jurídica, representa a possibilidade 

concreta de adensamento dos fenômenos jurídicos.  

   Nas palavras de Hannah Arendt499: 

    “Somente quando o homem deixa de agir como indivíduo que se interessa apenas por sua 
própria sobrevivência, e passa a ser um “membro da espécie” ou Gattungswesen, como dizia 
Marx; somente quando a reprodução da vida individual é absorvida pelo processo vital da espécie 
humana, pode o processo vital coletivo de uma “humanidade socializada” atender à sua própria 
necessidade, isto é, seguir o seu curso automático de fertilidade, no duplo sentido da multiplicação 
de vidas e da crescente abundância de bens que ela exige”.   

 

  Doutra forma, restariam fadadas à frustração as próprias opções ideológicas, 

políticas e sociais que o Estado Democrático de Direito, à custa de conflituosa história, 

logrou imprimir no Texto da Constituição Federal.  

                                                 
497 DANTAS, Ivo. Princípios cnstitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 
1995, pp. 26-7. 
498 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, p. 52. 
499 ARENDT, Hannah. A condição humana. 10 ed. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2004, p. 128. 
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  Seria, assim, compactuar com uma leitura assistemática da Carta Maior, que 

fortalece contradições internas ao texto e se desvia de seus objetivos maiores, no plano da 

eficácia.  

  A responsabilidade do agente julgador, enquanto agente político, com a 

concretização constitucional, não pode, nesse diapasão, deixar de ser reclamada, sob pena 

de se atuar na contramão do processo de amadurecimento e evolução do direito em direção 

à realização de justiça social, refletida no respeito à dignidade de cada cidadão.  
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