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I BREVE RELATÓRIO

Trata-se de recurso extraordinário,  com repercussão geral, 
que debate duas teses: (i) possibilidade de fornecimento de infor-
mações sobre movimentações bancárias de contribuintes direta-
mente à administração tributária, sem prévia autorização judicial, 
segundo a  Lei  Complementar  105,  de  10 de janeiro de  2001; 
(ii) aplicação retroativa da Lei 10.174, de 9 de janeiro de 2001, 
que alterou a Lei 9.311, de 24 de outubro de 1996, e permitiu uti-
lização de informações relativas à antiga contribuição provisória 
sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e di-
reitos de natureza financeira (CPMF), para instauração de proce-
dimento administrativo tendente a verificar existência de créditos 
tributários.

II MÉRITO

II.1 O SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS NA CONSTITUIÇÃO

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas 
ocasiões, tem apreciado a possibilidade de acesso a informações 
privadas por instituições e órgãos públicos, independentemente 
de prévia autorização judicial.

A discussão ganha relevo quando se trata de requisição de 
informações sigilosas em poder de empresas financeiras: o sigilo 
bancário. A controvérsia reside na (in)existência de reserva de ju-
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risdição para seu afastamento. O STF já decidiu pela desnecessi-
dade de autorização judicial1 e por sua imprescindibilidade.2

Retomou  o tema  no  julgamento  do  RE  389.808/PR,3 no 
qual  se  inclinou  pela  existência  de  reserva de  jurisdição para 
quebra de sigilo bancário, ao assentar a impossibilidade de a Re-
ceita Federal ter acesso direto a informações bancárias da recor-
rente.

Tal decisão,  contudo, deu-se por maioria circunstancial (5 
votos a 4), sem eficácia transcendente e por composição já pro-
fundamente alterada.4 Além disso, ela não transitou em julgado, 
ante a oposição de embargos de declaração com pedido de efeito 
modificativo, em 20 de maio de 2011, pelo então Procurador-
Geral da República ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS. Os EDcl 
pendem de julgamento. 

O art. 5º  , XII, da Constituição de 1988, ao estabelecer re-
serva de jurisdição para  quebra de  sigilo de correspondência e 
de comunicações telegráficas, de dados e telefônicas, consagrou 
garantia que tutela todas as  espécies de comunicação pessoal, 
escritas ou orais, “em face do conhecimento pelo Estado ou por 
terceiros, independentemente da maior ou menor importância do 
[seu] conteúdo”.5 O dispositivo assegura o direito da pessoa de 
não ter sua comunicação de dados interceptada, não sendo invi-

1 STF. Plenário. MS 23.466/DF. Rel.: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. 4/5/2000, DJ, 6 
abr. 2001, p. 70; STF. Plenário. MS 23.480/RJ. Rel.: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 
4/5/2000. DJ, 15 set. 2000, p. 119.

2 STF. 2ª Turma. RE 215.301/CE. Rel.: Min. CARLOS VELLOSO, 13/4/1999. DJ, 28 
maio  1999,  p.  24.  STF.  2ª Turma.  RE-AgR  318.136/RJ.  Rel.:  Min.  CEZAR 
PELUSO, 12/9/2006. DJ, 6 out. 2006, p. 64. STF. 1ª Turma. RE 461.366/DF. Rel.: 
Min. MARCO AURÉLIO. 3/8/2007. DJe, 117, 5 out. 2007.

3 STF. Plenário. RE 389.808/PR. Rel.: Min. MARCO AURÉLIO. 15/12/2010. DJe 86, 
10 maio 2011.

4 No RE 389.808/PR, votaram a favor da reserva de jurisdição para quebra de si-
gilo bancário os Mins. M. AURÉLIO, R. LEWANDOWSKI, G. MENDES, C. DE MELLO e 
C. PELUSO; em sentido contrário, os Mins. D. TOFFOLI, C. LÚCIA, A. BRITTO e E. 
GRACIE; ausente o Min. J. BARBOSA. 

5 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. 
Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 
p. 424-425.
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oláveis os dados em si mesmos,6 ainda quando armazenados em 
computador.7

TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR faz essa distinção com propri-
edade, ao relembrar que o conceito de “dados” é impreciso, mas, 
que de toda sorte, não são eles os protegidos pelo art. 5o, XII, mas 
a sua comunicação, na forma telefônica, telegráfica e postal, por 
exemplo:

A distinção é decisiva: o objeto protegido no direito a inviola-
bilidade do sigilo não são os dados em si, mas a sua comunica-
ção restringida (liberdade de negação). A troca de informações 
(comunicação) privativa é que não pode ser violada por sujeito 
estranho à comunicação. Doutro modo, se alguém, não por ra-
zões profissionais, ficasse sabendo legitimamente de dados in-
criminadores  relativos  a  uma  pessoa,  ficaria  impedido  de 
cumprir o seu dever de denunciá-los!8

Por não afetar a inviolabilidade de comunicações privadas, a 
permissão de acesso a dados e informações bancárias e financei-
ras contida nas normas questionadas não se sujeita aos requisitos 
do art. 5º, XII, da CR (prévia apreciação judicial e investigação 
criminal ou instrução processual penal em curso).

A desnecessidade de autorização judicial para transferência 
ao fisco de informações bancárias também se justifica por não 
haver previsão expressa em dispositivo constitucional que asse-
gure a inviolabilidade de dados bancários e financeiros.

Tal entendimento foi corretamente afirmado no conhecido 
julgamento do MS 21.729/DF,9 em que o STF confirmou a vali-

6 SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. O acesso direto aos dados ban-
cários por parte do Fisco: a transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal. 
In:  PIZOLIO, Reinaldo;  GAVALDÃO JÚNIOR, Jayr Viégas (coord.).  Sigilo 
fiscal e bancário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 152.

7 STF. Plenário. RE 418.416/SC. Rel.: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. 10/5/2006, mai-
oria. DJ, 19 dez. 2006.

8 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Sigilo de dados: o direito à privacidade e 
os  limites  à  função  fiscalizadora  do  Estado.  Disponível  em: 
< http://zip.net/bdsTMT >. Acesso em: 15 fev. 2016.

9 STF. Plenário. MS 21.729/DF. Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, 5/10/1995. Diário da 
Justiça, 19 out. 2001.
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dade de requisição  do Procurador-Geral da República ao Banco 
do Brasil S.A., a qual recaía sobre dados de empréstimos conce-
didos com subvenção pública à indústria sucroalcooleira. O Min. 
FRANCISCO REZEK ponderou com lucidez em seu voto: 

Tenho  dificuldade  extrema  de  construir,  sobre  o  artigo  5º, 
sobre o rol constitucional de direitos, a mística do sigilo ban-
cário somente contornável nos termos de outra regra da pró-
pria Carta. O inciso X afirma invioláveis “a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas” [...].
O inciso X do rol  de direitos  fala  assim numa  intimidade, 
onde a meu ver seria extraordinário agasalhar a contabilidade, 
mesmo a das pessoas naturais, e por melhor razão a das em-
presas. 
[...]
Do inciso XII, por seu turno, é de ciência corrente que ele se 
refere  ao  terreno das  comunicações:  a  correspondência  co-
mum, as mensagens telegráficas, a comunicação de dados, e a 
comunicação telefônica. Sobre o disparate que resultaria do 
entendimento de que, fora do domínio das comunicações, os 
dados em geral – e a seu reboque o cadastro bancário – são 
invioláveis, não há o que dizer. O funcionamento mesmo do 
Estado  e  do  setor  privado  enfrentaria  um bloqueio.  A im-
prensa, destacadamente, perderia sua razão de existir.
[...]
Numa reflexão extralegal, observo que a vida financeira das 
empresas e das pessoas naturais não teria mesmo por que en-
clausurar-se ao conhecimento da autoridade legítima – não a 
justiça tão só, mas também o parlamento, o Ministério Pú-
blico, a administração executiva, já que esta última reclama, 
pela voz da autoridade fiscal, o inteiro conhecimento do pa-
trimônio, dos rendimentos, dos créditos e débitos até mesmo 
do mais  discreto  dos contribuintes  assalariados.  Não sei  a 
que espécie de interesse serviria a mística do sigilo bancário, 
a menos que se presumam falsos os dados em registro numa 
dessas duas órbitas, ou em ambas, e por isso não coinciden-
tes com o cadastro fiscal e o cadastro bancário das pessoas e 
empresas. [...]

O ministro reputava não haver inconstitucionalidade na am-
pliação das exceções legais ao sigilo bancário, por se tratar de 
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prerrogativa  legítima  do  legislador  infraconstitucional.  Veja-se 
trecho do voto do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, na mesma ocasião:

O sigilo bancário só existe no Direito brasileiro por força de 
lei ordinária. 
Não entendo que se cuide de garantia com status constitucio-
nal. Não se trata da “intimidade” protegida no inciso X do art. 
5º da Constituição Federal. Da minha leitura, no inciso XII da 
Lei Fundamental, o que se protege, e de modo absoluto, até 
em relação ao Poder Judiciário, é a comunicação “de dados” e 
não os “dados”, o que tornaria impossível qualquer investiga-
ção  administrativa,  fosse  qual  fosse.  Reporto-me,  no  caso, 
brevitatis causæ, a um primoroso estudo a respeito, do Pro-
fessor TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR.
Em princípio, por isso, admitiria que a lei autorizasse autori-
dades administrativas, com função investigatória e sobretudo 
o Ministério Público, a obter dados relativos a operações ban-
cárias. [...]

Na doutrina, OSWALDO OTHON DE PONTES SARAIVA FILHO é um 
dos que questionam a estatura constitucional do sigilo bancário, 
ao anotar não haver previsão expressa de proteção a esse sigilo, 
o qual estaria protegido em virtude de construção interpretativa. 
Nem mesmo estaria o sigilo bancário e financeiro inserido na 
proteção  à  intimidade,  que  é  “aquilo  que  não se  compartilha 
com ninguém, são só pensamentos mais íntimos e secretos, os 
sentimentos,  os desejos e as  tendências,  às  vezes,  inconfessá-
veis.” Sigilo bancário diria respeito à proteção da propriedade, 
passível de relativização, nos termos da lei, diante de interesse 
público relevante.10

AMÉRICO BEDÊ FREIRE JUNIOR também vê dificuldades em si-
tuar o sigilo bancário como corolário do direito à intimidade. 
Defende a inexistência de reserva de jurisdição para  o  relativi-
zar, pois, nos casos em que a Constituição desejou prevê-lo, fez 

10 SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. O acesso direto aos dados ban-
cários por parte do Fisco: a transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal. 
In:  PIZOLIO, Reinaldo;  GAVALDÃO JÚNIOR, Jayr Viégas (coord.).  Sigilo 
fiscal e bancário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 143-144.
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isso de forma expressa, como em relação à inviolabilidade do 
domicílio e à interceptação telefônica.11

A transferência de dados entre autoridades administrativas 
gera para os destinatários dever de manutenção do sigilo das in-
formações obtidas (art. 5o  , § 5o  , da LC 105/2001). Essa é salva-
guarda que tem sido hábil a preservar adequadamente os direitos 
individuais.

Na  verdade,  a  norma  constitucional  expressa  acerca  do 
tema permite que o fisco tenha meios de obter acesso a informa-
ções sobre atos de contribuintes com conteúdo econômico. Tra-
ta-se o art. 145, § 1o  , que preceitua:

§ 1o   Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 
serão graduados segundo a capacidade econômica do contri-
buinte,  facultado  à  administração  tributária,  especial-
mente  para  conferir  efetividade  a  esses  objetivos, 
identificar,  respeitados os direitos individuais  e  nos ter-
mos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte.

A Constituição da República, portanto, na realidade,  am-
para a validade da LC 105/2001, ao prever, expressamente, que 
o fisco pode ter acesso, nos termos da lei, a dados sobre patri-
mônio, rendimentos e atividades econômicas de contribuintes.

Hipotética  declaração  de  inconstitucionalidade  da  LC 
105/2001 significaria destruir alguns dos principais mecanismos 
estatais de repressão a crimes (art. 1o  , §§ 3o  , IV, e 4o  ) e de super-
visão dos mercados financeiro e bancário e de títulos e valores 
mobiliários, sob responsabilidade do Banco Central do Brasil e 
da  Comissão de Valores Mobiliários (vide arts. 2o   e 3o   da lei, 
entre outros). Significaria igualmente violento golpe no funcio-
namento do sistema brasileiro de prevenção e repressão da lava-

11 FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. A possibilidade de quebra de sigilo bancário 
por parte da Receita Federal como forma de viabilizar a justiça social. Revista  
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 97, p. 16-19, out. 2003.
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gem de bens,  que precisa da remessa  ágil  de informações do 
BCB e da CVM, na forma do art. 2o  , § 6o  , da lei complementar.

Imaginar que o fluxo de informações bancárias e financei-
ras entre o BCB, a CVM e a RFB dependeria, a cada caso, de 
autorização judicial, seria condenar à ineficácia completa a ação 
estatal no combate a ilícitos que envolvam operações bancárias. 
É notório que o Poder Judiciário não teria condição operacional 
de absorver a demanda daí resultante.

A  lei complementar  cerca de cautelas a ação do fisco, ao 
exigir que qualquer acesso a informação bancária ou financeira 
ocorra apenas no curso de procedimento administrativo regular-
mente instaurado (art. 6o  ), de forma similar ao que ocorre em 
países avançados. Ainda incrimina qualquer quebra de sigilo re-
alizada em ofensa a seus requisitos (art. 10) e prevê responsabi-
lidade  pessoal  dos servidores que a descumprirem (art.  11), o 
que reforça a proteção cidadã.

Sem a LC 105/2001, o Brasil estaria em situação de franco 
descompasso com o sistema internacional de combate à sonega-
ção e  à  lavagem de bens,  capitaneado por  instâncias  como o 
FATF-GAFI (Financial  Action Task Force /  Groupe d’Action 
Financière) e a OCDE (Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico), e impossibilitado de adotar tratamento 
mais eficaz contra a sonegação fiscal, que,  entre outros males, 
desiguala os agentes econômicos e desvia recursos bilionários 
que poderiam, no conjunto, reduzir a carga tributária global.

Ao longo dos mais de  15 anos de vigência da lei, o saldo 
da aplicação da lei tem sido positivo e essencial para que o am-
biente bancário e financeiro do país seja mais saudável, e não há 
notícia de abusos sistemáticos por causa dela. Casos pontuais de 
má aplicação têm merecido repressão adequada, segundo o or-
denamento jurídico em vigor.
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II. RETROSPECTIVIDADE DA LEI 10.174/2001

A Lei 10.174/2001 alterou o art. 11, § 3o, da Lei 9.311/1996, 
a fim de determinar à Receita Federal que resguarde o sigilo de 
informações prestadas por contribuintes, facultando-lhe usá-las a 
fim de instaurar procedimento administrativo para apurar crédito 
tributário.

Debate-se sobre a possibilidade de aplicação retroativa da 
norma para apurar créditos tributários constituídos em exercícios 
anteriores.

As garantias  constitucionais  dos  contribuintes,  intangíveis 
por força do art. 60, § 4o, IV, da CR vedam ao poder tributante 
cobrar tributos sobre fatos geradores anteriores à vigência da lei 
instituidora  da  exação  e  instituí-los  ou  majorá-los  no  mesmo 
exercício financeiro em que a lei haja sido publicada e antes de 
decorridos 90 dias da publicação (art. 150, III).

A norma legal  em exame é  simples  regra  de procedimento 
administrativo fiscal, destinada a facilitar acesso de dados e do-
cumentos pela administração tributária. Não institui nem majora 
tributos, tampouco impõe conduta a contribuintes, daí não caber 
afirmar que sobre ela incida o princípio da irretroatividade tribu-
tária.

O art. 144, § 1o, do Código Tributário Nacional excepciona 
da irretroatividade leis que apliquem ao lançamento novos crité-
rios de apuração ou processos de fiscalização,  “desde que não 
instituam gravames retroativos ou modifiquem a regra matriz de 
incidência dos tributos”.12 HELENO TAVEIRA TORRES elucida o con-
ceito de processos de fiscalização  como aqueles que não impõe 
obrigação acessória aos contribuintes. Entre eles insere os “pode-

12 TORRES, Heleno Taveira. Temporalidade e segurança jurídica – irretroativida-
de e anterioridade tributárias. Revista da Procuradoria-Geral da Fazenda Naci-
onal. Disponível em: < http://zip.net/bjsTfq >. Acesso em: 15 fev. 2016.
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res  de acesso a documentos ou dados, como o sigilo bancário e 
outros”.13

A norma, ao permitir à autoridade fiscal acesso a dados ban-
cários produzidos antes de sua vigência, para fins de lançamento 
tributário, na verdade, atribui efeitos futuros a situação ou relação 
jurídica já existente.  É o que CANOTILHO denomina de retroativi-
dade inautêntica ou retrospectividade, a qual difere da retroativi-
dade autêntica e, em geral, merece proteção  menos rigorosa do 
Direito.14

III CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,  o Procurador-Geral da República 
espera que o Supremo Tribunal Federal declare a constitucionali-
dade das normas sob exame.

Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2016.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

RJMB/WS/TVM-Mem.PGR/WS/6/2016

13 Idem. 
14 CANOTILHO. J. J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7. 

ed. Coimbra: Almedina, 2004, p. 262.
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