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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo é examinar o instituto do sigilo bancário à luz do 

arcabouço jurídico brasileiro, identificando os problemas e as implicações de sua quebra pelo 

Fisco, a fim de garantir a efetivação da justiça fiscal no país, dentro de condições e limites 

impostos pela lei e frente aos direitos fundamentais e garantias individuais consagrados 

constitucionalmente. O trabalho parte da evolução histórica do instituto do sigilo bancário a 

nível mundial e, especificamente, no Brasil, apontando a sua legislação de regência, seu 

conceito, estrutura e fundamento. A seguir, ele oferta uma panorâmica acerca do sigilo 

bancário no direito comparado, e depois no Brasil, destacando a sua vertente histórico-

evolutiva. Após, aborda a questão da natureza jurídica, do caráter e dos limites do sigilo 

bancário. Em prosseguimento, trata do tema da Constituição como um sistema aberto de 

regras e princípios. Na seqüência, faz uma breve abordagem da evolução da idéia de justiça, 

bem como da justiça fiscal. E, por último, faz uma análise da constitucionalidade da Lei 

Complementar n.° 105/2001, procurando oferecer uma visão do cenário atual em que se 

encontram os debates acerca do assunto. 

 

Palavras-chave: Sigilo Bancário. Quebra. Justiça Fiscal. Direitos Fundamentais. 

Constitucionalidade. Lei Complementar n.° 105/2001. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study is to examine the institute of the secrecy banking to 

the light of legal system Brazilian, identifying the problems and the implications of its 

breaking for the National Treasury, in order to guarantee the effective of fiscal justice in the 

country, inside of conditions and limits taxes for the law and front to the basic rights and 

individual guarantees consecrated constitutionally. The work has broken of the historical 

evolution of the institute of the secrecy banking world-wide level e, specifically, in Brazil, 

pointing its legislation of regency, its concept, structure and bedding. To follow, it offers a 

panoramic one concerning the secrecy banking in the comparative jurisprudence, and later in 

Brazil, detaching its source description-evolutiva1. After, he approaches the question of the 

legal nature, the character and the limits of the secrecy banking. In continuation, he gives 

treatment to the Constitution as an open system of rules and principles. In the sequence, he 

makes one brief boarding of the evolution of the justice idea, as well as of fiscal justice. E, 

finally, makes an analysis of the constitutionality of the Complementary Law n.° 105/2001, 

looking for to offer a vision of the current scene where if they find the debates concerning the 

subject. 

 

Keywords: Secrecy Banking. Breaking. Fiscal Justice. Basic Rights. Constitutionality. 

Complementary Law n.° 105/2001. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A questão do sigilo bancário desperta discussões acaloradas e divergências tanto na 

doutrina como na jurisprudência. A simples menção do termo “quebra” do sigilo bancário 

provoca, de imediato, a repulsa daqueles que se dizem defensores incondicionais dos direitos 

à intimidade e à privacidade, entendidos, estes, como direitos fundamentais.  

Por outro lado, assistimos estupefatos, diuturnamente, notícias que nos chegam pelos 

meios de comunicação, dando conta da escalada vertiginosa de toda sorte de crimes 

praticados no país sob o manto protetor do sigilo bancário. Com efeito, nos últimos tempos 

parece ter se intensificado a ocorrência de lavagem de dinheiro, financiamento de campanhas 

eleitorais com recursos de origem duvidosa, corrupção, extorsão e sonegação fiscal.   

Entretanto, para efeito de delimitação do campo de pesquisa, deteremo-nos, no 

presente estudo, à questão da possibilidade da quebra do sigilo bancário pelo Fisco, 

perquirindo se este fato afronta direito fundamental garantido constitucionalmente ou 

constitui-se em restrição legal necessária à efetivação da justiça fiscal. 

O objetivo do presente estudo é examinar o instituto do sigilo bancário à luz do 

arcabouço jurídico brasileiro, identificando os problemas e as implicações de sua quebra pelo 

Fisco, a fim de garantir a efetivação da justiça fiscal no país, dentro de condições e limites 

impostos pela lei e frente aos direitos e garantias individuais consagrados 

constitucionalmente. 

A relevância da questão da quebra do sigilo bancário pelo Fisco ganha contornos bem 

nítidos quando se vislumbra o cenário conflituoso da atualidade entre os que se insurgem 

contra a Lei Complementar que regula a matéria, alegando inconstitucionalidade por ofensa à 

cláusula pétrea da Constituição Federal, e os que não enxergam tal mácula no referido 
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diploma legal, considerando-o, inclusive, um avanço na luta contra a sonegação e pela 

efetivação da justiça fiscal. 

Não se pode olvidar da proeminência do tema, haja vista a gama de situações 

cotidianas que o perpassam e que reclamam, com a máxima urgência, uma definição acerca 

da possibilidade da quebra do sigilo bancário pelo Fisco, das situações fáticas em que poderá 

ela dar-se e dos limites dentro dos quais deve pautar-se.   

Reforça a importância e a atualidade do assunto o fato de que existem três Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADINs) impetradas junto ao Supremo Tribunal Federal - 

STF questionando a constitucionalidade da indigitada lei, encontrando-se, ainda, pendentes de 

julgamento. 

Assim, caberá à Corte Suprema a última palavra acerca da questão, que consideramos 

da mais alta magnitude, por influir incisivamente nos rumos do país.  

A pesquisa realizada, quanto aos objetivos propostos, foi do tipo descritivo, sobre o 

tema do sigilo bancário, da possibilidade de sua quebra pelo Fisco, da sua compatibilidade 

com os direitos fundamentais e de sua utilização como instrumento de justiça fiscal. Quanto 

aos procedimentos, foi do tipo bibliográfica, o que possibilitou a análise histórico-evolutiva 

do sigilo bancário, a panorâmica no Direito Comparado e as questões relevantes discutidas na 

atualidade. 

As fontes de pesquisa utilizadas foram a Constituição Federal, o Código Tributário 

Nacional, o Código Civil, o Código Penal, legislações específicas, em especial a Lei 

Complementar n.º 105/2001, livros de doutrina, jurisprudência oriunda dos tribunais 

superiores e também artigos disponíveis em jornais, revistas especializadas, Internet e outros. 

A partir da análise dos dados, resolveu-se partir da evolução histórica do instituto do 

sigilo bancário a nível mundial e, especificamente, no Brasil, apontando a sua legislação de 

regência, seu conceito, estrutura e fundamento. 
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A seguir, é ofertada uma panorâmica acerca do sigilo bancário no direito comparado, e 

depois no Brasil, destacando a sua vertente histórico-evolutiva. 

Após, aborda-se a questão da natureza jurídica, do caráter e dos limites do sigilo 

bancário. 

Em prosseguimento, trata-se do tema da Constituição como um sistema aberto de 

regras e princípios. 

Na seqüência, é oferecida uma breve abordagem da evolução da idéia de justiça, bem 

como da justiça fiscal. 

Por último, faz-se uma análise da constitucionalidade da Lei Complementar n.° 

105/2001, procurando oferecer uma visão do cenário atual em que se encontram os debates 

acerca do assunto. 
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2 BREVE HISTÓRICO DA ATIVIDADE BANCÁRIA E DO SIGILO BANCÁRIO 

 

Os bancos e demais instituições financeiras desempenham, na atualidade, um papel 

fundamental na prestação de serviços na área financeira, tanto na esfera privada (pessoas 

físicas e jurídicas) quanto nas relações com o Estado (Poder Público), a ponto de ser 

inimaginável hodiernamente pensar-se nas várias formas de transações financeiras que 

ocorrem no cotidiano das pessoas sem que haja a intermediação dessas instituições. 

Entretanto, nem sempre foi assim. Como a gênese do sigilo bancário está indelevelmente 

ligada ao próprio surgimento dos bancos, é de crucial importância que se busque as raízes do 

surgimento dessas instituições para que se compreenda a origem daquele instituto.   

Os estudiosos das atividades bancárias costumam dividir o seu desenvolvimento em 

fases. Covello adota interessante divisão em: fase embrionária, que corresponde à 

Antigüidade; fase institucional, que corresponde à Idade Média; e fase capitalista, que vai da 

Renascença aos dias atuais.
1
 Todavia, neste trabalho será adotada a divisão clássica por 

períodos históricos. 

  

2.1 ANTIGUIDADE 

 

O sigilo bancário tem sua origem no alvorecer da própria atividade bancária, a qual 

remonta ao período antigo da civilização humana, tendo a sua própria gênese nas transações 

comerciais e no surgimento da moeda, como adiante se verá. 

O Código de Hamurabi, rei da Babilônia, enumerava vários tipos de contratos 

estabelecendo relações comerciais, como o de empréstimo, o de arrendamento, o de comissão, 

o de mútuo, o de sociedade, o de fretamento de barcos etc., além de conter regras relativas a 

                                                 
1
 COVELLO, Sérgio Carlos. O sigilo bancário: (com particular enfoque em sua tutela civil). 2. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2001, p. 20. 
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operações bancárias e de crédito, ao uso da moeda e à insolvência.
2
 As instituições bancárias 

babilônicas aceitavam depósitos, realizavam pagamentos em outras praças e faziam operações 

de compensação de créditos entre seus clientes.
3
 

A mais antiga referência ao sigilo bancário é também encontrada no Código de 

Hamurabi, segundo o qual “[...] mencionava a possibilidade que tinha o banqueiro de 

desvendar seus arquivos em caso de conflito com o cliente. A contrario sensu, interpreta-se 

que, fora daí, o banco estava adstrito à obrigação do segredo”.
4
 

Também na Caldéia, denominação de parte da região da Suméria, na baixa 

Mesopotâmia, que se estendeu depois a toda a Mesopotâmia, ocupada pelos caldeus, povo 

originário do litoral norte do golfo pérsico, a partir do século X a.C., havia importantes 

estabelecimentos de crédito ligados ao Tesouro do Rei e aos Tesouros dos Templos. Estes, 

como grandes proprietários fundiários e ricos capitalistas, aplicavam, através dos referidos 

estabelecimentos, as rendas provenientes de suas terras e as taxas arrecadadas dos 

contribuintes e fiéis em operações de empréstimos que faziam frutificar seu capital.
5
  

Os hebreus, que eram um povo essencialmente agricultor, tinham sua economia 

fundada na troca de bens, subordinando-se à lei mosaica, que proibia o empréstimo de 

dinheiro a juros, exceto a estrangeiros. Todavia, nem por isso deixaram de conhecer a 

atividade bancária. No reino de Israel, muito antes da vinda de Cristo, conhecia-se o comércio 

bancário e de câmbio. Entretanto, na sua grande maioria, essa atividade ainda era ligada à 

religião. O Templo, principal centro religioso e político dos hebreus, conservava o tesouro 

sagrado, administrava os bens das viúvas e dos órfãos e, da mesma forma como os templos 

babilônicos, recebia depósitos de todos os cidadãos. Quanto ao sigilo bancário, tudo leva a 

crer que os cambistas, mesmo não vinculados ao Templo, deviam observar estrita discrição 

                                                 
2
 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições de História do Direito. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 112. 

3
 NEURATH; SIEVEKING apud NASCIMENTO, op. cit., p. 113. 

4
 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 8. ed. rev., atual. e ampl. por Carlos Henrique Abrão. São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 56. 
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nas operações realizadas.
6
 Há registro na Bíblia (p. ex. em Mateus - Cap. 21, v.s. 12 - e 

Marcos - Cap. 11, v.s. 15) do episódio conhecido como a “Purificação do Templo”, em que 

Jesus, ao entrar no Templo e encontrar comerciantes e cambistas, os expulsou dali derrubando 

as mesas dos cambistas e os bancos dos comerciantes.
7
  

Na Índia, o Código de Manu, em seu capítulo terceiro, continha oito dispositivos 

dedicados às moedas. Além disso, dispunha sobre vários tipos de contratos, tais como o de 

mútuo, o de penhor e o de depósito, regulando também o funcionamento das empresas 

comerciais feitas por associados.
8
  

O Alcorão dispõe sobre a usura, caracterizando-a não só como uma infração penal, 

mas também como um pecado, registrando os seguintes preceitos: - (Cap. H, v. 276) - "Deus 

permitiu a venda, proibiu a usura. Aqueles que voltarem para a usura serão entregues ao fogo, 

onde ficarão eternamente." Mas o versículo 125 do capítulo III é mais incisivo: - "Ó crentes! 

Não vos deis à usura, elevando a quantia ao dobro e sempre ao dobro". Por fim o capítulo 

XXX esclarece: — "v. 38 - O dinheiro que dais a juros para o aumentardes com o bem dos 

outros, não aumentará perante Deus".
9
 

Contudo, na Antigüidade a atividade bancária ainda não se revestia do caráter 

profissional das instituições, caracterizando-se pela sua vinculação com a atividade religiosa. 

Com efeito, nas regiões da Babilônia, Egito e Fenícia, as operações bancárias eram 

realizadas nos templos religiosos, a cargo dos sacerdotes, e limitavam-se a guarda e 

empréstimo de valores. O segredo guardado em torno de tais operações, realizadas intra 

muros, tinha íntima relação com a inviolabilidade dos próprios templos religiosos. Por sua 

origem mística infere-se que a atividade bancária deveria revestir-se de um caráter sagrado. É 

                                                                                                                                                         
5
 CUQ apud NASCIMENTO, op. cit., p. 112-113.  

6
 COVELLO, op. cit., p. 22-24. 

7
 BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. Tradução do Centro Biblico Católico. 15. ed. São Paulo: Ave-Maria, 

1998. Edição Claretiana, p. 1309, 1337. 
8
 ALTAVILA, Jayme de. Origem dos Direitos dos Povos. 5. ed. São Paulo: Ícone, 1989, p. 70-71. 

9
 Ibid., p. 141. 
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por isso que se chega a assemelhar as expressões léxica e ontologicamente: sagrado e 

segredo.
10

  

A diversificação das atividades bancárias vem a lume somente com o surgimento da 

civilização greco-romana. 

Na Grécia da época homérica a moeda existente era a moeda-mercadoria, como por 

exemplo o gado, entre outras. Com a intensificação das trocas e a expansão marítima foram 

criadas as condições para o aparecimento da moeda metálica “cunhada”, que se deu entre os 

séculos VIII e VII a.C. Aristóteles, em sua “Política”, indica, de forma bastante precisa, as 

diversas funções da moeda: intermediária de trocas, instrumento de comparação de valores e 

reserva de valor, enumeração esta retomada por Adam Smith no século XVIII. Aristóteles 

destacava a necessidade e utilidade da intermediação da moeda, mas condenava os três 

processos do que chamava de “crematística não natural”: o lucro comercial, o lucro usuário (o 

juro) e o lucro industrial.
11

 Em relação aos juros, a teoria aristotélica foi retomada pela Igreja 

Católica na Idade Média, como se verá adiante. 

Os primeiros fomentadores gregos das atividades bancárias também foram os 

sacerdotes, mas, com a introdução da economia monetária na sociedade helênica, 

desenvolveu-se a profissão dos banqueiros privados e dos cambistas, conhecidos pela 

denominação genérica de trapezistas.
12

 De acordo com Fernández, as práticas bancárias 

gregas nos são conhecidas graças aos discursos de Demóstenes e Isócrates.
13

 

Foi nessa época, segundo Molle: 

 

[...] que se tornou conhecida grande parte das operações em uso no banco 

moderno, como aceitar depósitos de moeda ou de valores; fazer empréstimos 

a juros, garantidos ou a descoberto; interpor-se nos pagamentos também 

sobre praças distantes; assumir obrigações por conta dos clientes etc., 
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embora tais operações não fossem praticadas em série, devido às condições 

econômicas de um mundo no qual a poupança decorria dos investimentos 

dos proprietários de terras e modesto era o porte industrial, tendo sido os 

templos dos deuses o verdadeiro berço das operações bancárias, como o 

atestam os negócios em Delos, Delfos e Artêmis.
14

 

 

 

Quanto ao sigilo das operações nesta época, acredita-se que ele tenha permanecido 

mesmo após as atividades bancárias terem deixado o recinto dos templos religiosos, uma vez 

que os banqueiros gregos exerciam, além da intermediação de crédito, a função de notários e 

confidentes de seus clientes.
15

 

Nesse sentido, Luis María Cazorla Prieto confirma que na Grécia já se encontram as 

primeiras manifestações do fenômeno da desvinculação do “material” do “religioso”. Com 

efeito, afirma o autor espanhol que “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” 

(tradução livre).
16

 

Nos primórdios de sua história, a economia romana era puramente agrária. Mas, com a 

introdução da moeda e as conquistas militares, Roma se expandiu e sua economia sofreu 

transformações radicais. À antiga aristocracia rural se sobrepôs, então, uma aristocracia do 

dinheiro, a dos proprietários, em cujas mãos se acumularam grandes fortunas.
17

 

Em seu período imperial Roma tinha como alicerce de sua unidade econômica as 

admiráveis vias de comunicações: a Itália era cortada, em todos os sentidos, por estradas em 

excelentes condições, e, no período imperial, essa rede rodoviária se estendeu por todas as 

províncias, expandindo-se ao redor dos grandes centros. 

O estabelecimento da Pax Romana foi um dos fatores mais favoráveis à expansão das 

trocas: a navegação no Mediterrâneo foi, no decurso desse período, próspera e segura. Roma 
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 COVELLO, op. cit., p. 26. 
16

 PRIETO, Luis María Cazorla, El secreto bancario. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de 

Hacienda, 1978, p. 40. 
17

 COVELLO, op. cit., p. 28. 



 22 

se tornou um grande mercado consumidor, para onde afluíam os produtos de todas as 

províncias. As transações comerciais eram particularmente ativas, assistindo-se, então, à 

criação de poderosas companhias mercantis e sociedades por ações.
18

  

Em conseqüência, a atividade bancária se expandiu enormemente. No século III a.C., 

Roma já possuía comércio bancário, que se praticava tanto nos templos como em outros 

recintos. O fato de as atividades bancárias ainda se realizarem em alguma medida nos templos 

religiosos romanos faz os historiadores aventarem a hipótese de a palavra “moeda” (do latim 

moneta) derivar do fato de as moedas serem cunhadas no templo da deusa Juno Moneta.  

Distinguiam-se, em Roma, duas categorias de banqueiros: os argentários 

(argentarii) e os numerários (nummularii). Os primeiros tinham atividade mais ampla que 

os segundos, os quais cuidavam apenas do câmbio de moedas. Suas atividades eram 

várias: depósitos, empréstimos, empréstimos sob garantia, intervenção nas vendas, conta 

corrente, câmbio etc.
19

 

Registra-se nesta época, no direito romano, a existência de uma espécie de pacto pretoriano 

denominado receptum argentarii, mediante o qual o banqueiro se comprometia a pagar a dívida de 

seu cliente para com um terceiro. O termo receptum advém do fato de o banqueiro tomar a seu 

cargo, receber (recipit) a dívida do cliente.
20

 Entretanto, o banqueiro não ficava obrigado 

diretamente perante o terceiro. Este, no vencimento da dívida, se dirigia ao devedor, que, se não a 

pudesse pagar, o convidava a cobrar do banqueiro, que, recusando o pagamento, se sujeitava a ser 

acionado pelo devedor mediante a actio recepticia (espécie de ação pretoriana).
21

  

Os banqueiros possuíam sistema adiantado de escrituração contábil, para a qual usavam 

duas espécies de livros: o livro de caixa (Codex accepti et expensi) e o diário (Adversarium). 

                                                 
18

 HUGON, op. cit., p. 40-41. 
19

 COVELLO, op. cit., p. 28-29. 
20

 CRETELLA JÚNIOR, J. Curso de direito romano: o direito romano e o direito civil brasileiro. 21. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 1998, p. 290. 
21

 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 2 v., p. 65-66. 



 23 

O diário recebia, todos os dias, os assentos sumários das operações pecuniárias 

efetuadas (pagamentos, recebimentos, empréstimos, etc.) e sua escrituração não exigia grandes 

cuidados, daí este livro, similar ao nosso atual "Borrador", não possuir autoridade alguma do 

ponto de vista jurídico. 

O livro de caixa comportava duas partes: uma consagrada ao registro das entradas 

(accepía) e outra, às saídas (expensa). Este livro servia para se inscreverem os créditos e débitos e 

para dar vida à obrigação literal: bastava que o credor inscrevesse uma soma de dinheiro juntamente 

com o nome da pessoa que se designava como devedora do lado da saída do Codex, com o 

consentimento do devedor, para que este se tornasse obrigado como se tivesse de fato recebido uma 

soma de dinheiro. A escrituração desse livro era cuidadosamente elaborada por escravos, que 

mantinham em dia os registros da atividade econômica desenvolvida. 

Quanto ao sigilo bancário, a sua observância já havia abandonado o terreno do religioso e do 

sagrado e começou a ser objeto de regulação jurídica, na medida em que o banqueiro só estaria 

obrigado a apresentar o livro Codex diante da Justiça e assim mesmo somente em caso de litígio 

entre o banqueiro e seu cliente.
22

 

Este momento de transição por que passou o sigilo bancário foi registrado 

percucientemente por Prieto, nos seguintes termos: 

 

[...] já em Roma a obrigação do segredo bancário havia abandonado o 

terreno do religioso e do sagrado, que tanta transcendência tivera em seu 

nascimento, e começava a ser objeto de regulação propriamente jurídica, 

que, reconhecendo sua existência, o disciplinava, concretando seus limites.
23

 

(tradução livre) 
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2.2 IDADE MÉDIA 

 

No início da Idade Média prevalecia a chamada economia natural, na qual a vida 

econômica se processava praticamente sem a utilização do dinheiro, baseando-se na permuta 

de bens.
24

 Este período foi fortemente marcado pela influência que a Igreja Católica exercia 

sobre a vida dos cidadãos. Em especial as proibições referentes à usura limitaram o 

desenvolvimento das atividades bancárias. Neste particular, Covello ressalta a importância 

que os ensinamentos bíblicos tiveram no comportamento da população cristã à época, fazendo 

citação de passagem da Bíblia, in verbis: 

 

A Bíblia faz referência a atividades bancárias, como a já citada proibição dos 

juros, contida no Deuteronômio. Cap. 23, v.s. 19: “Não exigirás juro algum 

de teu irmão, quer se trate de dinheiro ou de grãos ou do que quer que seja se 

empreste a juros. Poderá exigi-lo do estrangeiro, mas não do teu irmão, para 

que o Senhor teu Deus, te abençoe em todas as tuas empresas na terra em 

que entrarás para possuir”.
25

    

 

 

Conforme referido anteriormente, os hebreus já condenavam a usura, como também 

Aristóteles. Na Idade Média as teorias aristotélicas voltam a lume e a preocupação com a 

cobrança de juros foi externada com intensidade na doutrina cristã, notadamente na 

escolástica de São Tomás de Aquino. Sobre este tema é de fundamental importância a lição de 

Francisco Falcon, in verbis:    

 

Importa ressaltar o caráter essencialmente ético, finalista, da visão 

escolástica a respeito dos fenômenos econômicos. Exaltando sempre o justo, 

o honesto, o certo, o bom, e colocando sempre na base de tudo o princípio do 

Bem Comum, era difícil para essa forma de pensamento não condenar, ou 

somente aceitar com muitas restrições e cautelas, a busca do lucro que movia 

os empresários, a acumulação da riqueza material, a ostentação e o luxo, 

principalmente quando os meios utilizados envolviam a especulação, 
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inclusive sobre gêneros de primeira necessidade, a cobrança de juros real ou 

aparentemente abusivos, etc.
26

 

 

 

Nesse contexto, a usura é condenada pela doutrina cristã como um pecado e o destino 

do usurário após a morte é inexoravelmente a ida para o Inferno. Entretanto, as 

transformações ocorridas na sociedade medieval do ocidente nessa época fizeram com que a 

prática usurária se tornasse necessária. Com efeito, a passagem da economia essencialmente 

feudal para uma economia monetária, que se pode considerar como prenúncio do capitalismo 

vindouro, teve repercussão também no terreno religioso. Os antigos valores cristãos fundados 

na divindade agora se voltam para o campo terreno. Então, como solução para a superação do 

impasse, a Igreja Católica instituiu o Purgatório, considerado o meio para a salvação dos 

pecadores, desde que afirmado o seu arrependimento e cumpridas as suas expiações, 

garantindo, dessa forma, o seu ingresso no Paraíso. Dessa forma, a prática da usura pôde ser 

realizada pelos cristãos sem o temor de sua ida para o Inferno, deixando de se constituir num 

entrave ao desenvolvimento do novo sistema econômico.
27

    

Esse período de transformações propiciou o fenômeno da revitalização do comércio, 

ocorrido entre os séculos XII e XIII, que teve como suas principais causas: o fim das invasões 

territoriais, criando um clima de maior segurança, inclusive para a economia; o aumento 

demográfico, que gerou aquecimento do mercado consumidor e produtor; a organização das 

ligas e corporações de classes; o advento das Cruzadas; a organização de feiras comerciais em 

grandes centros como Champanhe e Flandres; e, principalmente, o progresso das cidades 

italianas que mantinham intercâmbio com o Oriente, o que possibilitou a proliferação das 

casas bancárias e a diversificação de suas atividades. 
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Os romanos já conheciam, em fase embrionária, as organizações de classes, as quais, 

na época, tinham a denominação de colégios. Entretanto, na Idade Média, essas corporações 

ganharam corpo, enriquecidas de recursos e poderes políticos, a ponto de conquistarem a 

autonomia para alguns centros comerciais, como por exemplo as cidades italianas de Veneza, 

Florença, Gênova, Amalfi e outras. Esse fenômeno se repetiu em toda a Europa Ocidental, 

principalmente nos locais onde o poder político dos soberanos era mais fraco devido à divisão 

territorial mais fragmentária. Por isso, verificou-se o evento com maior incidência na Itália e na 

Alemanha, nas costas do Mar do Norte, onde foi constituída a famosa Hansa. Essa liga de 

cidades comerciais alemãs, lideradas por Hamburgo e Lübeck, chegou ao apogeu no século 

XIV, quando congregava perto de oitenta cidades mercantis, desde Bergen até os Países Baixos, 

tendo por cerca de três séculos monopolizado totalmente o comércio exterior da Inglaterra.
28

 

As feiras comerciais foram importantes pólos de desenvolvimento do comércio na 

Idade Média. A diferença entre os mercados locais semanais dos primeiros tempos da Idade 

Média e as grandes feiras do século XII ao XV é que os mercados eram pequenos, somente 

contando com negócios feitos com produtos locais, em sua grande maioria agrícolas e as 

feiras, ao contrário, eram enormes, negociando com mercadorias no atacado, provenientes de 

várias partes do mundo.
29

 Nas feiras, cambistas ou mercadores de dinheiro, geralmente 

judeus, comerciavam sentados em frente a bancos (mesas), sendo por isso chamados de 

banqueiros.
30

 

A importância das feiras para o desenvolvimento do comércio e, particularmente para 

as atividades bancárias foi ressaltada por Huberman, nos seguintes termos: 

 

No centro da feira, na corte para troca de dinheiro, pesavam-se, avaliavam-se e 

trocavam-se as muitas variedades de moedas; negociavam-se empréstimos, 

pagavam-se dívidas antigas, letras de crédito e letras de câmbio circulavam 
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livremente. Aí os banqueiros da época efetuavam negócios financeiros de 

tremendo alcance. Unindo-se, dominavam amplos recursos. Suas operações 

cobriam negócios que se estendiam através de todo um continente, de 

Londres ao Levante. Entre seus clientes contavam-se papas e imperadores, 

reis e príncipes, repúblicas e cidades. Negociar em dinheiro levou a 

conseqüências tão grandes que passou a constituir uma profissão separada.
31

 

 

 

 

Outro fator que contribuiu sobremaneira para impulsionar o comércio e as atividades 

bancárias foi o advento das Cruzadas. A Ordem Templária, fundada por Hugo de Payns no ano de 

1119, com a finalidade de proteger os peregrinos que visitavam o Templo de Jerusalém, 

contituiu-se, no decorrer do século XIII, em verdadeiro estabelecimento de crédito, uma potência 

financeira com agências espalhadas pelo Ocidente e pelo Oriente. Os templários recebiam valores 

em depósito, alugavam seus cofres ao Rei, aos príncipes e aos particulares, faziam empréstimos 

e realizavam antecipações, financiando a navegação e a agricultura. Foi graças aos templários 

que a técnica bancária se aperfeiçoou, desenvolvendo-se meticuloso sistema de escrituração 

contábil, tendo sido eles os primeiros que usaram o sistema de partidas dobradas e o magno libro, 

onde se registravam as operações de crédito.
32

 

A magnitude das operações realizadas pelos templários pode ser avaliada pelas seguintes 

observações de Piers Paul Read: 

 

A reputação de probidade dos templários significava que se confiava neles tanto 

para manter o dinheiro de outrem quanto para transferi-lo para diferentes locais. 

[...] Os templários também emprestavam dinheiro a indivíduos e instituições, 

incluindo os judeus, mas seus principais clientes eram reis, e seus empréstimos 

com freqüência evitavam o colapso das finanças reais. Fortuitamente, os 

templários se tornaram, assim, os banqueiros da cristandade e mantinham em 

suas galerias subterrâneas não só a riqueza da Ordem, mas também o tesouro de 

reis.
33
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Mas, o fator preponderante na escalada do comércio e da atividade bancária na Idade 

Média foi o intercâmbio comercial das cidades italianas, como Florença, Gênova e Veneza, 

com o Oriente. Não foi por mero acaso que nesta região é que surgiram os primeiros bancos 

comerciais. Com efeito, o primeiro banco criado à semelhança dos bancos atuais foi o Banco 

de São Jorge, em 1147, vindo a desaparecer somente em 1767. Datam ainda da Idade Média o 

Banco de San Marco (1171) e o Banco de Gênova (1345).
34

 

De acordo com Jacques Le Goff, esta fase medieval marcou a transição da existência 

do antigo mercador itinerante, que levava seus produtos às feiras, para o novo mercador-

banqueiro sedentário, o qual controlava de seu escritório, palácio ou casa as operações 

efetuadas por suas sucursais  e correspondentes no estrangeiro. O autor ressalta que esta 

realidade se fez acompanhar dos progressos relativos à contabilidade. Em suas palavras: 

 

A escrituração dos livros de comércio tornou-se mais atenta, os métodos 

mais simples, a leitura mais fácil. Certamente, havia ainda uma grande 

complexidade. A contabilidade dispersava-se em numerosos registros: livros 

das "sucursais", das "compras", das "vendas", das "matérias-primas", dos 

"depósitos de terceiros", dos "trabalhadores em domicílio" [...]. 

 

   

Entre os diversos livros mercantis havia o chamado “livro secreto”, que denota a 

preocupação ao resguardo das informações nele contidas, onde, conforme Le Goff, “era 

registrado o texto da associação, a participação dos associados no capital, os dados que 

permitiam calcular a qualquer momento a posição desses associados na sociedade, a 

distribuição dos lucros e perdas”. Esse livro continuava sendo objeto das principais 

preocupações e foi o que melhor se conservou até os nossos dias.
35

   

Quanto ao sigilo bancário, mais especificamente em relação a sua observância como 

uma conduta necessária por parte dos banqueiros, observa Covello que: 
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É, no entanto, na fase institucional que o sigilo bancário se consolida como 

regra de conduta que os banqueiros observam com a convicção de 

corresponder a uma necessidade jurídica, cristalizando-se definitivamente na 

consciência comum dos povos a noção de que as operações bancárias devem 

permanecer sob reserva.  

 

 

E mais adiante afirma que: “nesse período, já se havia firmado uma ética dos negócios, 

e o sigilo estava definitivamente incorporado na prática bancária como um dos deveres 

inerentes ao exercício da intermediação do crédito”. Acrescente-se que mesmo nesta fase a 

questão religiosa continua respaldando o sigilo das operações bancárias, pois como lembra 

Covello “[...] o Livro dos Provérbios contém uma exortação que bem pode ser apontada como 

remota referência ao sigilo negocial: ´Trata teu negócio com teu próximo de maneira a não 

revelar o segredo do outro` 925;9)”.
36

 

 

2.3 IDADE MODERNA 

 

Na busca por um caminho alternativo que levasse às Índias surgem as grandes 

navegações e expedições marítimas, que culminaram com a descoberta de novas terras. Mas 

para financiar tais expedições, que demandavam grandes somas de recursos, formaram-se 

poderosas associações, como a Companhia Holandesa das Índias Orientais (1661) e a 

Companhia dos Aventureiros de Londres (1553), e também grandes bancos comerciais, como 

o Banco de Amsterdã (1508) e o Banco da Inglaterra (1689).
37
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Esta foi a época dos grandes banqueiros e financistas, os quais desfrutavam de enorme 

respeito, prestígio e poder, tanto frente ao Estado como aos particulares. A tal ponto de 

Huberman afirmar que: 

 

Os livros de História discorrem longamente sobre as ambições, conquistas e 

guerras deste ou daquele grande rei. É um erro a ênfase que dão a tais fatos. 

As páginas que consagram à história desses reis deveriam antes ser 

dedicadas aos poderes verdadeiros que se escondiam atrás dos tronos — os 

ricos mercadores e financistas da época. Constituíam o poder atrás do trono, 

porque os reis, a cada passo, necessitavam de sua ajuda financeira. Durante 

os duzentos anos dos séculos XVI e XVII as guerras foram quase contínuas. 

E alguém tinha que pagá-las. Com efeito, eram financiadas pelos que tinham 

dinheiro — mercadores e banqueiros.
38

 

 

 

 Estes grandes financistas contribuíram em muito para a internacionalização das 

operações bancárias. Enquanto na fase áurea do monopólio do comércio com o Oriente pelas 

cidades italianas os nomes dos banqueiros ilustres eram os Peruzzis e os Medicis, na época 

das grandes descobertas despontam novos nomes, valendo citar os mais importantes, como 

por exemplo os Fugger de Augsburgo, que realizavam operações na Itália, Espanha, Portugal, 

Países Baixos, Hungria e Polônia, e os Welser, que fundaram sucursais em Amberes, Lisboa, 

Nuremberg, Dantizig, Veneza, Milão, Roma, Genebra, Zurique, Lião e Saragoça.
39

 

Para se ter uma idéia do poderio destes homens, foi o banqueiro alemão Jacob Fugger 

quem decidiu a questão de a quem caberia usar a coroa do Sagrado Império Romano: se 

Carlos V da Espanha ou Francisco I da França. A coroa custou a Carlos 850 mil florins, dos 

quais 543 mil foram emprestados por Fugger.
40

 

A exploração dos recursos naturais encontrados nas novas terras (metais e pedras 

preciosas e produtos agrícolas) possibilitou o acúmulo de riqueza necessário ao advento da 
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Revolução Industrial, consolidando o capitalismo liberal e fazendo surgir um novo tipo de 

banco, que dinamizou suas operações para adaptar-se ao progresso econômico.  

Como pondera Covello, “é nesta fase que o sigilo bancário desperta a atenção do 

legislador, deixando paulatinamente de ser costume para galgar positivação legislativa”.
41

 É 

no ano de 1706, com a edição do Grande Ordennance Sur le Commerce, regulamento que 

institui um código contendo todos os estatutos e regras aplicáveis aos conselheiros do rei, 

agentes de banco, câmbio, comércio e finanças de Paris, que o sigilo bancário ganha 

positivação explícita na lei, mais especificamente em seu artigo 8.°.
42

 A preocupação da 

doutrina desta época com a questão do sigilo é percebida por Farhat ao citar a obra 

Negociante Perfeito de Savary, em que o autor se dirige aos banqueiros nos seguintes termos:  

 

A primeira coisa que deve observar um agente de banco é tudo ver, tudo 

ouvir e nada dizer; não há nada de tão importante quanto o segredo dos 

negócios, pois uma só palavra mal colocada é capaz de tirar todo seu crédito, 

e, conseqüentemente, levar-lhe a falência.
43

 

 

  

No século XIX, os irmãos Péreire fundaram na França o Crédit Mobilier, primeiro 

banco industrial do mundo. Suas inovações consistiram principalmente em viabilizar vultosos 

capitais para o desenvolvimento industrial e assumir funções empresariais onde estas fossem 

imprescindíveis.
44

   

No Brasil, a fundação do primeiro banco foi conseqüência da vinda da família real 

portuguesa para o Rio de Janeiro. Assim, em 12 de outubro de 1808, o Príncipe Regente D. 

João criou o Banco do Brasil, cujas operações tiveram início em 1809. 
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Contudo, o retorno da família real a Lisboa e o período conturbado da luta pela 

Independência e da afirmação do Império enfraqueceram sobremaneira o Banco, a tal ponto 

de ter sua liquidação decretada pela Assembléia Legislativa em 23 de setembro de 1829. 

Após uma tentativa malograda de criação de outro banco estatal em 8 de outubro de 

1833 (Lei n.° 59), iniciou-se uma onda de fundação de bancos privados. Em 1837 foi fundado 

o Banco Comercial do Rio de Janeiro, seguido do Banco Comercial da Bahia em 1845, Banco 

Comercial do Maranhão em 1846, Banco Comercial do Pará em 1847 e o Banco do Brasil em 

1851, criado por Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, célebre industrial e 

financista. 

Em 1853, o segundo Banco do Brasil se fundiu com o Banco Comercial do Rio de 

Janeiro, sob a denominação de Banco do Brasil, sendo, portanto, o terceiro a adotar este nome 

no país. 

Com relação ao sigilo bancário, teve no Brasil, a exemplo do que ocorreu em outras 

partes do mundo, origem consuetudinária, vindo a integrar o sistema jurídico positivo pátrio 

bem mais tarde, como se verá adiante.
45

  

Atualmente os bancos e instituições financeiras desenvolvem atividades das mais 

variadas e complexas, tanto para satisfação das necessidades dos particulares (pessoas físicas 

e jurídicas) como para as do Estado. A par da prestação de serviços como a concessão de 

crédito em suas diversas modalidades, consultoria, seguros, investimentos, custódia de valores 

etc., estas instituições também auxiliam o Poder Público no desempenho de sua funções 

institucionais, como por exemplo no recebimento de tributos, intermediação na negociação de 

títulos da dívida pública e fomento de atividades econômicas.   
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3 CONCEITO, NATUREZA JURÍDICA E ELEMENTOS QUE COMPÕEM A 

ESTRUTURA DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA PELO SIGILO 

BANCÁRIO  

 

3.1 CONCEITO 

 

O significado da palavra sigilo está invariavelmente ligado ao da palavra segredo, 

conforme se pode notar da definição de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira: “sigilo sm. 1. 

Obrigação de guardar um segredo. 2. Segredo.”.
46

 Entretanto, no campo jurídico o sigilo 

ganha contornos mais nítidos, como se observa na definição de Pedro Nunes: “SIGILO – 

Segredo inviolável, segundo a lei, e cuja transgressão ou quebra é punível: sigilo profissional, 

sigilo da correspondência, etc.”.
47

 

É de crucial importância para o bom entendimento da matéria que se faça a necessária 

distinção entre o dever ético e o jurídico. O dever ético guarda relação com a moral, com uma 

norma de conduta íntima do ser humano, e sua inobservância tem como conseqüência a 

desaprovação social. Já o dever jurídico tem a sua gênese sempre na lei, uma vez que mesmo 

nos casos em que sua origem é contratual, em última análise, é a lei que regula os contratos, 

sendo que a sua inobservância acarreta conseqüências jurídicas. 

Destarte, percebe-se que em sua dimensão jurídica o dever de sigilo decorre da lei e 

sua não observância poderá implicar em responsabilização civil e/ou criminal. Diante desta 

assertiva, pode-se inferir que juridicamente o sigilo consiste numa obrigação, num dever de 

conduta, numa prestação negativa (não fazer), qual seja a de não revelar a informação 

sigilosa. Com isto, pode-se afirmar que a natureza jurídica do sigilo é um vínculo obrigacional 

de natureza jurídica e não meramente um dever ético ou preceito moral.  
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Em trabalho dedicado ao tema dos segredos profissionais, Walter Ceneviva colabora 

substancialmente para o esclarecimento da questão ao ensinar que: 

 

O gênero segredo compreende, desligado do trabalho remunerado ou não, 

aspectos extrajurídicos, em especial de natureza ética. Já, a espécie segredo 

profissional tem relevante conteúdo ético, mas repercute intensamente na 

área do direito. Consiste na imposição legal, sobre o exercente de 

determinadas formas de trabalho regulamentado ou não, do direito, do dever 

– ou de ambos – de não divulgar fato conhecido em conseqüência de seu 

exercício. 

Até o século passado, predominou na doutrina a noção do sigilo profissional 

como questão exclusivamente ética, dependente da atitude pessoal e da 

consciência de cada um. Evoluindo os costumes, passou a predominar 

numeroso elenco de leis referentes à imposição de segredo sobre fato 

conhecido no exercício de função subordinada à imperatividade do sigilo.
48  

 

 

Especificamente em relação ao sigilo bancário, doutrinadores de diversos países tem 

sido pródigos em sua conceituação. 

Na Argentina, Malagarriga o define como “a obrigação imposta aos Bancos de não 

revelar a terceiros, sem causa justificada, os dados referentes a seus clientes que cheguem a 

seu conhecimento como conseqüência das relações jurídicas que os vinculam”.
49

  

Já para Carlos Gilberto Villegas “é o dever imposto aos bancos e demais entidades 

financeiras de não revelar as informações que possuam de seus clientes e as operações e 

negócios que realizem com eles”.
50

 

E no dizer de Labanca “é um dever de silêncio a cargo dos Bancos a respeito de fatos 

vinculados com pessoas com quem mantêm relações comerciais”.
51

 

Na Colômbia, Alfonso de la Espriella Ossio, preocupado em denotar que a obrigação 

vincula tanto a pessoa jurídica como as pessoas físicas que trabalham no Banco, afirma que 

ele consiste na: 

                                                                                                                                                         
47

 NUNES, Pedro. Dicionário de Tecnologia Jurídica. 12. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1994, p. 779. 
48

 CENEVIVA, Walter. Segredos Profissionais. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 27-28.  
49

 Apud COVELLO, op. cit., p. 83. 
50

 Apud ibid., p. 84. 



 35 

 

[...] obrigação profissional que têm, tanto a pessoa jurídica em sua qualidade 

de órgão coletivo, como a direção, a administração e os empregados, 

individualmente, de não revelar direta nem indiretamente as informações e 

dados que chegam a seu conhecimento, em virtude da atividade a que estão 

dedicados.
52

 

 

 

Da mesma forma, o mexicano Octávio Hernández, ressalta que o dever se refere tanto 

à instituição como a seus empregados, apresentando o seguinte conceito: 

 

É o dever jurídico que têm as instituições de crédito e as organizações 

auxiliares e seus empregados de não revelar nem direta nem indiretamente os 

dados que cheguem a seu conhecimento, por razão ou com motivo da 

atividade a que se dedicam.
53

 

 

 

Na conceituação do português Alberto Luís consiste “na discrição que os Bancos, ou 

seus órgãos e empregados devem observar sobre os dados econômicos e pessoais dos clientes 

que tenham chegado ao seu conhecimento através do exercício das funções bancárias”.
54

 

No direito brasileiro, Ary Brandão de Oliveira define o sigilo bancário como: 

 

O dever jurídico imposto às instituições financeiras [...] consistente em não 

revelar a terceiros, sem motivo justificado, dados pertinentes à sua clientela, 

que tenham chegado a seu conhecimento, por decorrência da relação jurídica 

que os vincula.
55
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Walter Ceneviva conceitua o sigilo bancário da pessoa natural como “o direito de não 

divulgação de fatos do relacionamento com instituições financeiras, inerentes à sua 

intimidade, aos seus negócios, à sua condição financeira ou econômica”.
56

 

Nelson Abrão salienta as sanções impostas à violação do sigilo, caracterizando-o como 

sendo: 

 

[...] a obrigação do banqueiro – a benefício do cliente – de não revelar certos 

fatos, atos, cifras ou outras informações de que teve conhecimento por 

ocasião do exercício de sua atividade bancária e notadamente aqueles que 

concernem a seu cliente, sob pena de sanções muito rigorosas, civis, penais 

ou disciplinares.
57

 

 

 

 

Arnold Wald sustenta que ele consiste na “[...] obrigação de discrição imposta aos 

bancos e aos seus funcionários, em todos os negócios dos seus clientes, abrangendo o presente 

e o passado, os cadastros, a abertura e o fechamento das contas e a sua movimentação”.
58

  

Covello propõe uma definição que, segundo o autor, é baseada no artigo 38 da Lei de 

Reforma Bancária. Entende ele que o sigilo bancário representa “a obrigação que têm os 

Bancos de não revelar, salvo justa causa, as informações que venham a obter em virtude de 

sua atividade profissional”.
59

 Esse conceito é o que melhor se aplica ao instituto, sendo os 

motivos esclarecidos pelo próprio autor, quais sejam a utilização da palavra obrigação ao 

invés de dever, justificada pelo fato da primeira possuir um significado técnico-jurídico mais 

preciso, quanto à relação de crédito envolvida, que a segunda e, além disso, a ressalva da 

possibilidade de ocorrência de justa causa, salientando a relatividade do instituto. 

Em recente obra, Eduardo Didonet Teixeira e Martin Haeberlin também enfrentaram a 

questão, esclarecendo que a moderna doutrina constitucional, especialmente a que trata dos 
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direitos e garantias individuais, recomenda que o sigilo bancário seja definido como um 

direito, muito embora reconhecidamente também o seja uma obrigação. Sob a ótica inversa da 

relação jurídica, dando enfoque em seu pólo ativo, oferecem a seguinte definição: 

 

É o direito do cliente perante os profissionais da atividade bancária de 

manter seus dados, conhecidos por esses em razão de sua atividade, sempre 

em segredo, salvo pela manifestação de seu interesse ou em razão de 

motivos que tornem imprescindível a revelação destas informações.
60

 

 

 

3.2 NATUREZA JURÍDICA E ELEMENTOS  

  

 Covello ensina que pelo conceito formulado emerge a natureza jurídica do sigilo 

bancário, qual seja uma obrigação jurídica da instituição financeira de guardar o sigilo das 

informações bancárias de seus clientes, com a finalidade de resguardar a sua privacidade.   

Trata-se, sem dúvida, de uma relação jurídica de cunho obrigacional consistente num 

dever de conduta em que a prestação devida tem caráter negativo, ou seja, não revelar o 

segredo.   

Do conceito do sigilo bancário consegue-se extrair os elementos que compõem a 

estrutura da relação jurídica, qual sejam, os elementos subjetivos (sujeito passivo e sujeito 

ativo) e o elemento objetivo (objeto). Inicialmente, deve-se ressalvar que, apesar da ampla, 

massiva e consagrada utilização do termo sigilo bancário, a expressão que atualmente melhor 

designa o instituto é sigilo financeiro, tendo em vista que o sujeito passivo, ou seja, aquele 

que está obrigado a sua observância (conservar o sigilo), ou ainda, como ensina Covello, 

“aquele que está localizado no pólo passivo da obrigação”, não é representado somente pelos 

bancos, mas também por qualquer instituição que seja definida pela lei como financeira ou 
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que a ela seja equiparada, englobando seus dirigentes e empregados, como se verá adiante, 

quando for abordada a questão da disciplina legal do sigilo financeiro no Brasil.
61

 

Corroborando o entendimento esposado acima, Ceneviva assevera que: 

 

Em termos de perfeita identidade terminológica, é adequado dizer que o 

segredo bancário, nas nações que o admitem, se estende a todas as 

instituições financeiras, seja qual for a denominação especial que lhes seja 

dada, e, nelas, aos contratos e serviços que realizem para pessoas e entes 

públicos ou privados.
62

 

 

 

Relativamente ao sujeito ativo, não só os clientes das instituições financeiras estão 

localizados no pólo ativo da relação jurídica obrigacional, ou seja, aqueles que utilizam os 

serviços bancários com habitualidade e detêm o direito de exigir o adimplemento da 

obrigação de conservar o sigilo, mas, segundo Covello, a obrigação de sigilo abarca até 

mesmo um terceiro que não seja cliente mas tenha recorrido à instituição para a prática de 

alguma operação ou serviço ou esteja de alguma forma vinculado a tais operações, incluídas 

as pessoas jurídicas.
63

 

Quanto ao objeto, consiste este na prestação que é devida pelo sujeito passivo em 

favor do sujeito ativo, que no caso do sigilo bancário é de cunho negativo (não revelar o 

segredo). 

Covello utiliza a divisão entre objeto imediato, que é a própria prestação, e objeto 

mediato, que revela a extensão do sigilo bancário, ou seja, os fatos sobre os quais se vai 

guardar o sigilo, esclarecendo que tais fatos são os que estão expressamente discriminados na 

legislação de regência das instituições financeiras, ou seja, as operações bancárias 

propriamente ditas (ativas e passivas e os serviços prestados), os dados envolvidos nessas 

operações (forma de pagamento, montante, juros, origem, destinação etc.) e todas as 
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informações que a instituição colha para a realização das operações ou da prestação dos 

serviços (dados pessoais, endereço, estado civil, nome do cônjuge, valor dos vencimentos, 

local de trabalho, telefones, fax, e-mail, relação de bens, etc.), mesmo que o negócio não 

venha a se consumar.
64

    

Na mesma direção vai a lição de Arnold Wald, para quem: “A obrigação de manter o 

sigilo abrange, assim, todos os aspectos da relação entre o banco e o cliente [...]”.
65

 

Entretanto devem ser diferenciados os fatos que integram a relação existente entre 

instituição financeira e cliente, sobre os quais existe a obrigação de manter o sigilo, daqueles 

que o banqueiro tome conhecimento em outra qualidade, como por exemplo amigo ou 

parente.
66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
63

 Op. cit., p. 87. 
64

 Ibid., p. 108-110. 
65

 Op. cit., p. 199. 
66

 FARHAT apud CHINEN, op. cit., p. 31. 



 40 

4 FUNDAMENTO JURÍDICO DO SIGILO BANCÁRIO 

 

Em virtude da grande discussão doutrinária acerca do tema, fruto, principalmente, da 

falta de disciplinamento legal da matéria, o qual só recentemente veio a ocorrer não somente 

no Brasil mas também em várias outras nações, uma pluralidade de teorias sobre o 

fundamento jurídico do sigilo bancário vieram a lume, sendo as principais: a consuetudinária, 

a contratualista, a da responsabilidade civil, a do segredo profissional, a da boa-fé, a do direito 

à intimidade dos bancos, a legalista, a da garantia à inviolabilidade do sigilo de dados e a do 

direito à intimidade e à vida privada. 

Entretanto, antes que se adentre à abordagem de cada uma das referidas teorias, é 

imperioso que se estabeleça a diferença entre fonte e fundamento, tendo em vista que 

comumente são elas confundidas. Deve entender-se como fonte de alguma coisa a sua origem, 

ao passo que o fundamento vem a ser a razão de sua existência. Paulo Quezado e Rogério 

Lima, ao se debruçarem sobre a questão, trataram a matéria com maestria, fornecendo, 

inclusive, valioso exemplo prático da distinção, como se depreende do texto a seguir: 

 

Fundamento significa o alicerce sobre o qual se apóia alguma coisa; e fonte, 

o lugar de onde provém algo. Lugar em que se origina determinada coisa não 

significa o seu fundamento. Dizer qual é o fundamento de algo é informar o 

seu porquê, isto é, sua razão de ser. 

Essa diferença torna-se bem clara quando tomamos de exemplo a lei em 

sentido estritamente formal. A lei tem como fonte o órgão elaborador 

institucionalizado – o Poder Legislativo. Agora, seu fundamento consiste na 

necessidade de regular a conduta do homem em sociedade, proporcionando-

lhe justiça e segurança. Frise-se: a fonte pergunta de onde?; o fundamento, o 

porquê. Logo, expor o fundamento do direito ao sigilo bancário é responder 

à seguinte indagação: por que (qual o motivo do) direito ao sigilo bancário?
67
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4.1. TEORIA CONSUETUDINÁRIA 

 

A teoria consuetudinária, como o próprio nome revela, sustenta que o sigilo bancário 

se tornou obrigação jurídica em virtude dos usos e costumes das práticas comerciais bancárias 

através dos tempos, tendo como seus principais seguidores na doutrina internacional Molle, 

Folco, Castelana e Garrigues; e na doutrina nacional Lauro Muniz Barreto, o qual sustenta 

que os Bancos preservam o sigilo “por força de uma convicção consciente, por usos e 

costumes consagrados”.
68

 

Porém, por confundir o fundamento com a fonte do sigilo bancário, esta teoria não 

explica, por exemplo, a razão de ser do sigilo quando este se encontra positivado na lei.  

Covello, ao explicitar sua crítica a essa teoria, afirma que ela não explica a razão, o 

porquê do sigilo bancário, senão apenas a sua fonte formal, o revestimento jurídico com que 

vem à tona nas relações sociais, sendo, portanto, de pouca valia nos sistemas jurídicos que 

consagram com todas as letras o sigilo bancário.
69

 

Valiosa também é a ponderação levada a efeito por Baltazar Júnior, para quem: 

 

Essa visão pode ser sustentada do ponto de vista das origens, mas não 

subsiste à regulamentação legal da matéria, pois poderá ocorrer que mesmo 

os limites, de modo geral incertos quanto ao costume, estarão definidos de 

maneira mais ampla ou mais restrita na lei. No devir histórico, o uso 

comercial poderá ser uma fase que culminará com o fundamento legal, 

quando alcançado grau mais alto de desenvolvimento na matéria.
70
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4.2 TEORIA CONTRATUALISTA 

 

A teoria contratualista parte da premissa de que o sigilo bancário tem como 

fundamento jurídico o contrato estabelecido entre o banco e o cliente, mais especificamente a 

cláusula pela qual o banco se obriga a guardar segredo das operações efetuadas pelo cliente, 

seja tal cláusula manifestada expressa ou tacitamente. Nesse sentido, a obrigação de segredo 

seria um dever acessório, que se situa ao lado do dever principal objeto do contrato.
71

 

Segundo Covello, esta é a teoria que reúne o maior número de adeptos, tendo como 

seus principais seguidores Scheerer e Guggeheim. Afirma ainda que esta doutrina foi acolhida 

pela jurisprudência inglesa no célebre caso Tournier v. National Provincial Bank, em julgado 

de 1924, onde se lê que “a convenção que liga o banqueiro a seu cliente traz consigo uma 

cláusula implícita que o obriga a observar a discrição sobre a conta do cliente e suas 

operações”.
72

 

Também Chinen apresenta interessante julgado oriundo da jurisprudência suíça que, 

apesar de igualmente vetusto, permite visualizar a aplicação da teoria ao caso concreto: 

 

Um exemplo significante da afirmação dessa teoria é o regime adotado pela 

Suíça até 1934, quando o sigilo bancário era regulamentado por normas do 

Código Civil e do Código das Obrigações. A obrigação de discrição foi 

reafirmada diversas vezes pelo Tribunal Federal Suíço. Em julgado datado 

de 1930, a corte suprema confirma que “a obrigação do banqueiro constitui 

uma obrigação contratual implícita”.
73

  

 

 

Contudo, esta teoria não explica porque as instituições financeiras devem conservar o 

sigilo mesmo quando por alguma razão o contrato não chega a vigorar ou quando vigorou mas 

já se extinguiu ou ainda nos casos em que nem contrato há, como no caso das informações 
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pertinentes a terceiros estranhos à relação jurídica entre instituição financeira e cliente, mas 

vinculados de alguma forma às atividades dessas instituições. 

Baltazar Júnior ensina que é considerado contratual o fundamento do sigilo financeiro 

na Inglaterra, na Bélgica e na Suíça, mas adverte que: 

 

A principal crítica feita a tal teoria é a dificuldade de abranger as 

informações pré-contratuais ou pós-contratuais, ao que podemos acrescer as 

situações nas quais inexiste contrato, como no mero pagamento de uma 

fatura em agência bancária por aquele que não é correntista do banco.
74

 

 

 

4.3 TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A teoria da responsabilidade civil, também denominada pelos civilistas de teoria 

delitual ou do ato ilícito, como observa Covello,
75

 se baseia num dever genérico de não causar 

dano a outrem, sob pena de reparação em caso de prejuízo, conforme previsto no artigo 927 

do Código Civil.
76

 Especificamente no caso do sigilo financeiro, consiste na responsabilidade 

das instituições financeiras pelos prejuízos causados aos clientes ou a terceiros pela 

divulgação indevida das informações sigilosas. 

A crítica que se faz a esta teoria é que ela aborda os efeitos, as conseqüências da não 

observância da obrigação de conservação do sigilo, mas não o seu fundamento jurídico. 

Nesse sentido, Baltazar Júnior, ao expender suas críticas a esta teoria, obtempera que o 

fundamento extracontratual está hoje superado, por parcial, já que abrangente apenas dos 

efeitos, mas não do fundamento do dever de sigilo. Contudo, isso não impede que haja 

                                                                                                                                                         
72

 Op. cit., p. 116-117.  
73

 Op. cit., p. 24. 
74

 Op. cit., p. 58. 
75

 Op. cit., p. 121. 
76

 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 



 44 

responsabilidade civil na matéria, ou seja, a violação ou divulgação indevida de dados 

bancários pode gerar responsabilização civil, mas não se reduz a tanto.
77

 

Paulo Quezado e Rogério Lima tecem a sua crítica a esta teoria destacando o caráter 

permanente do fundamento em contraponto com a transitoriedade da sanção, afirmando que 

“fundamento traz a idéia de permanência e não de transitoriedade”. E mais adiante pontuam 

que “extrair a razão de ser do sigilo bancário no dever do banqueiro em resguardar os dados 

secretos de seus clientes, sob o medo da responsabilidade civil, é o mesmo que fundamentar o 

Direito em seus aspectos negativo e passageiro, em suma, na coação”.
78

 

Covello também chama a atenção, por diversas vezes, para o fato de que esta teoria 

não se presta para indicar o fundamento do sigilo bancário por não ser a causa, mas a 

conseqüência de sua violação, expressando-se nos seguintes termos: 

 

Na verdade, a responsabilidade civil é relação derivada que só aparece 

quando se descumpre uma outra obrigação que a antecede, isto é, quando 

alguém desatende a uma norma preexistente. A responsabilidade civil 

funciona como sanção e instrumento de reparação do prejuízo sofrido, mas 

não embasa nenhum direito, a não ser o direito ao ressarcimento. 

[...] a teoria da responsabilidade civil pode levar ao extremo de concluir que 

o sigilo bancário só obrigaria o Banco quando a violação do segredo pudesse 

causar algum dano material ao titular da situação protegida, o que não se 

harmoniza com a realidade da figura em estudo, apesar de a noção de dano 

ser bastante ampla na doutrina moderna. 

A tese, no entanto, tem o mérito de ressaltar que a notícia coberta pelo sigilo 

pode não derivar da relação contratual cliente-Banco, validando, assim, o 

conceito amplo de sigilo bancário, e de indicar que esse sigilo é um direito 

que deve ser respeitado sob pena de sanção.
79

    

 

 

 

4.4 TEORIA DO SEGREDO PROFISSIONAL 

 

A teoria do segredo profissional é embasada no enquadramento do sigilo financeiro 

como segredo profissional e, conseqüentemente, das instituições financeiras como integrantes 
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do rol das pessoas obrigadas à conservação do sigilo das informações e fatos que tenham 

ciência em virtude de suas atividades profissionais. Esta teoria busca como fonte da obrigação 

de guardar segredo a responsabilidade criminal sobre a sua violação, conforme o disposto 

pelo artigo 154 do Código Penal.
80

 

As objeções verificadas a esta teoria são, basicamente, de duas ordens. A primeira está 

relacionada ao próprio fato de estar o sigilo financeiro incluído ou não entre os chamados 

segredos profissionais. Duas correntes doutrinárias distintas se ocupam do tema chegando à 

conclusão contrária. A corrente que defende o caráter profissional do sigilo financeiro 

encontra grande acolhida na Europa, particularmente na França, onde, apesar de não 

expressamente previsto no artigo 378 do Código Penal Francês, que trata do segredo 

profissional,
81

 há disposição legal expressa na legislação bancária que remete ao Código 

Penal, como ocorre também em Luxemburgo, Argélia e Portugal.
82

 

José Maria Pires afirma que em Portugal o dever de segredo é estabelecido pelo artigo 

78, n.° 1, do Regime Geral e o seu artigo 84 determina que a sua violação é punível nos 

termos do Código Penal. A par disso, opina que tal preceito significa que a tipificação do 

crime e as respectivas sanções se encontram nas normas do Código Penal que incriminam e 

punem a violação, em geral, do segredo profissional, mais especificamente os artigos 195 a 

198 (DL n.° 400/82 com a versão do DL n.°  48/95). Nesse sentido, o autor afirma que o 

fundamento do sigilo bancário identifica-se com o do segredo profissional em geral.
83

 

Segundo Covello, os adeptos dessa corrente na Europa são, entre outros, Hamel, 

Bataglia, Crespi, Orlandi, Micheli, Fahart, Henrion, Gulphe, Ripért, Rodiére, Rives-Lange, 

Luche e Migeon; Garciadiego no México; Villegas na Argentina; Espriella Ossío na 
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Colômbia e Nelson Hungria no Brasil.
84

 Pode-se acrescentar ao rol dos brasileiros que se 

perfilham a esta corrente Lauro Limborço, para quem “o segredo profissional é o gênero de 

que é espécie o sigilo bancário. Enquanto aquele cuida de impedir a divulgação de revelações 

feitas a profissionais, este trata especificamente de resguardar o conteúdo das operações 

bancárias, bem como das prestações dos serviços correlatos”.
85

 

No mesmo sentido é a lição de Walter Ceneviva, quando afirma que no Brasil, “a 

imposição do segredo decorre da lei e da natureza do serviço bancário”. Defende ele que a 

cláusula que expressamente exclua o dever é nula de pleno direito, pois viola dever 

profissional imposto em lei e que, nesse sentido, compreende-se a inclusão do segredo 

bancário no rol dos segredos profissionais.
86

 

Também Arnold Wald se ocupa da questão, posicionando-se na mesma direção 

quando diz que “o sigilo bancário se enquadra no conceito mais amplo do segredo 

profissional, que tem merecido, na maioria das legislações, uma proteção muito ampla, 

ensejando até, a sua violação, caracterização de crime, como ocorre no Direito Brasileiro”.
87

 

Covello também defende o caráter profissional da atividade desempenhada pelas 

instituições financeiras, asseverando que: 

 

O sigilo bancário é, sem dúvida, uma espécie de sigilo profissional, pois 

surge do exercício da atividade bancária que se caracteriza pela 

profissionalidade. Os Bancos são, na verdade, intermediários profissionais 

do crédito e, hoje em dia, na maioria dos países, exercem com exclusividade 

tal mister.
88
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Em sentido contrário, a doutrina espanhola, de um modo geral, repele a inclusão do 

sigilo financeiro entre aqueles considerados como segredos profissionais pelos seguintes 

motivos: a) ausência de normas, no seio do ordenamento jurídico espanhol, que disponham 

nesse sentido, não sendo possível a interpretação extensiva para abarcar o caso a normas que 

se refiram a outras situações; b) nem todas as pessoas que trabalham em instituições 

financeiras são profissionais dessa atividade, motivo pelo qual o sigilo somente seria aplicável 

aos banqueiros propriamente ditos; c) as instituições financeiras são empresas e não pessoas 

físicas que exercem individualmente uma atividade, não estando sujeitas, portanto, ao segredo 

profissional; d) as sanções penais acerca da responsabilidade pela violação de segredo 

profissional têm por escopo a proteção de interesses públicos, enquanto o sigilo financeiro 

tem como fundamento a proteção de interesses privados tanto das instituições financeiras, 

quanto de seus clientes e demais pessoas que de alguma forma sejam interessadas na 

preservação do sigilo.
89

 

Dentre os principais doutrinadores espanhóis, Covello cita Garrigues, Cabrera e 

Cazorla Prieto
90

 e Chinen cita Alejandro Vergara Blanco, que tem o seguinte entendimento 

sobre a questão: 

 

O conceito de profissão que integra a expressão “segredo profissional” 

assume um caráter autônomo, que contrasta com a complexa estrutura dos 

bancos, organizada de forma impessoal, o que descaracteriza a relação de 

confiança pessoal entre o banqueiro e o cliente. Além disso, como a sanção 

imposta é de natureza penal, que tende a não ser aplicada a pessoas jurídicas, 

a tarefa de individualização do responsável pode tornar-se difícil diante da 

complexidade das transações bancárias.
91

 

 

   

                                                 
89

 BALTAZAR JÚNIOR, op. cit., p. 59.  
90

 Op. cit., p. 140. 
91

 VERGARA BLANCO apud CHINEN, op. cit., p. 29. 



 48 

Na doutrina brasileira, Baltazar Júnior entende não estar o banqueiro abrangido pelo 

sigilo profissional,
92

 concordando, nesse particular, com a lição de Aliomar Baleeiro que, ao 

comentar o parágrafo único do artigo 197 do Código Tributário Nacional,
93

 que excepciona o 

dever de prestar informações ao Fisco, afirma que “não é, porém, o caso dos banqueiros, p. 

ex., que não estão adstritos às mesmas regras éticas e jurídicas de sigilo. Em princípio só 

devem aceitar e ser procurados para negócios lícitos e confessáveis”.
94

  

Também compartilha da mesma opinião Noé Azevedo, para quem: 

 

[...] a profissão de banqueiro não está adstrita, por nenhuma disposição de 

lei, ao sigilo, como acontece com a profissão do médico, do advogado, com 

o ministério do sacerdote e com a função de determinados servidores 

públicos que, por força de lei, são obrigados a guardar sigilo sobre segredos 

de invenção ou sobre segredos de Estado, especialmente os de natureza 

militar.
95

 

 

 

A segunda ordem de objeções a esta teoria diz respeito à questão do fundamento do 

sigilo financeiro, pois o fato de estar ele incluído na relação dos segredos profissionais não 

resolve o problema da explicação sobre o seu fundamento. Este fato motivou a crítica 

percuciente de Covello, segundo o qual: 

 

[...] a única crítica objeção que se pode fazer à teoria em apreço é que, ao 

sustentar que o sigilo bancário é sigilo profissional, ela desloca o problema 

do fundamento para outra esfera, porque, também em matéria de sigilo 

profissional existe a polêmica em torno do fundamento, pondo-se várias 

teorias em conflito. [...] Vale dizer: a teoria do sigilo profissional não resolve 

o problema, porque se põe, na doutrina, a pergunta – Qual o fundamento do 

sigilo profissional?
96
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 Também para Paulo Quezado e Rogério Lima o sigilo bancário não se fundamenta no 

segredo profissional, acrescentando que igualmente não se constitui espécie desse segredo. Os 

referidos autores entendem que: 

 

Há nessa teoria [...] um equívoco sobre o que vem a ser fundamento. Por 

isso, talvez, a existência de diversas teorias sobre esse tema em matéria de 

sigilo bancário. Logo, o segundo equívoco, considerar este sigilo espécie do 

segredo profissional, é mera conseqüência do primeiro. Premissas falsas, 

conclusões igualmente falsas. [...] 

Bancário e profissional são apenas qualificativos do termo sigilo. Os sigilos 

bancário, profissional e fiscal são espécies do gênero sigilo. Logicamente, 

uma espécie não busca fundamento em outra espécie.
97

  

 

 

4.5 TEORIA DA BOA-FÉ 

 

Esta teoria se alicerça em princípios gerais de direito, como os da boa-fé e do dever de 

lisura, para sustentar que o fundamento do sigilo financeiro encontra-se no caráter fiduciário 

da atividade bancária. Covello indica que o berço desta teoria está na doutrina italiana, sendo 

seus principais seguidores Vellotti e Di Amato.
98

  

Entretanto, esta teoria assemelha-se em muito às teorias consuetudinária e 

contratualista, eis que os princípios da boa-fé e do dever de lisura são derivados dos costumes 

e das práticas das atividades comerciais e bancárias, podendo, ainda, estar previstos em 

contrato. Destarte, as mesmas críticas dirigidas àquelas teorias o são também para esta. 

Covello, ao analisar a teoria, aponta com precisão cirúrgica as questões nodais que 

explicitam as suas deficiências. Assevera o autor que: 
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A teoria da boa fé ou do dever de lisura é válida, mas não satisfaz. Primeiro, 

porque não deixa de ser uma teoria contratualista, ressentindo-se, assim das 

mesmas falhas dessa corrente de pensamento. Segundo, porque o dever de 

lisura só pode ser invocado, como fonte de obrigação, em países como a 

Itália, onde existe consagração legislativa expressa. Nas legislações onde 

falta regra parecida, esta teoria não encontra amparo que lhe dê validade, a 

menos que se recorra aos princípios gerais de direito – porquanto a boa fé 

como o dever de lisura são princípios gerais do direito – e, então chegaremos 

ao direito natural, cujo princípio básico é fazer o bem e evitar o mal. 

Além desses senões, a teoria não dá o fundamento do sigilo bancário, porque 

não aponta, senão de passagem, o fato do qual decorre a obrigação.
99     

 

 

 

4.6 TEORIA DO DIREITO À INTIMIDADE DOS BANCOS 

 

Esta teoria, que também tem sua gênese na Itália, sustenta que o fundamento do sigilo 

bancário é o interesse que as instituições financeiras tem em manter ocultas de terceiros as 

informações e fatos sobre as operações que realizam. Covello aponta Capriglione como seu 

maior expoente.  

Contudo, justamente por alocar no interesse das instituições financeiras o fundamento 

do sigilo bancário, esta teoria sofre sérias objeções, eis que a doutrina moderna posiciona-se 

no sentido de considerar como fundamento do sigilo financeiro não o interesse das 

instituições, mas a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas. Sobre a questão, 

incisiva é a opinião de Covello, para quem: 

 

[...] o Banco tem o direito de proteger a sua esfera privada, que se integra de 

técnicas operacionais, projetos, esquemas de trabalho, rol de clientes etc., 

mediante o exercício de um ius excludendi alios caracterizador do sigilo. Mas 

isso não significa que o sigilo bancário decorra desse direito. Não é para 

proteger a intimidade do Banco que existe o sigilo bancário e sim para proteger a 

intimidade do indivíduo. Não fora assim, o Banco poderia livremente 

fornecer informação sobre seu cliente, sem sofrer sanção, porque estaria 

exercendo o legítimo direito de abrir mão de um aspecto de sua intimidade. 

A tese do direito à intimidade dos Bancos conflita-se com a natureza 

obrigacional do sigilo bancário, uma vez que os Bancos não observam o sigilo 
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nas suas operações e serviços por mera complacência, por simples 

consideração ou favor, mas por força de um dever que lhes impõe o silêncio.
100

 

 

 

4.7 TEORIA LEGALISTA 

 

A teoria legalista considera que o fundamento do sigilo financeiro encontra-se tão e 

somente na lei, considerada esta em seu sentido estrito. Observa-se que todas as outras teorias 

referidas guardam relação com a teoria legalista, visto que a principal fonte das obrigações 

jurídicas é a lei. É ela que dispõe sobre contratos, usos e costumes, princípios, 

responsabilidade civil e penal. 

Todavia, como explicar o fundamento do sigilo financeiro em países que não o 

contemplaram expressamente em seus ordenamentos jurídicos? Covello vai ao cerne da 

questão quando afirma que: 

 

[...] o sigilo bancário não se impõe somente por meio de lei expressa. Em 

países onde não há nenhuma disposição escrita a respeito, ele é observado, de 

certa maneira, com mais rigor do que em países onde existe a lei. 

A tese legalista não dá o fundamento do sigilo bancário e sim quando muito a 

sua forma de expressão em sistemas jurídicos que o prevêem expressamente. 

Dizer que o Banco está obrigado a guardar sigilo porque a lei ordena é muito 

pouco para quem almeja uma análise profunda do tema: é olhar a coisa e não 

enxergar a causa.
101

 

 

 

4.8 TEORIA DA GARANTIA À INVIOLABILIDADE DO SIGILO DE DADOS   

 

A Constituição Federal de 1988 inovou ao prever, no bojo da inviolabilidade do sigilo 

das comunicações, a inviolabilidade do sigilo de dados (v.g. art. 5.°, inc. XII). A partir de 

então, alguns autores passaram a defender que este seria o fundamento do sigilo bancário. 
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Paulo Quezado e Rogério Lima, a par de reconhecerem que um dos fundamentos do 

sigilo bancário é o direito à privacidade, defendem que a Constituição, apesar de não se referir 

expressamente ao termo “sigilo bancário”, garantiu a inviolabilidade do sigilo de dados, o 

qual seria, em última análise, o outro fundamento do sigilo bancário, tendo em vista que o 

sigilo de dados constituiria o gênero do qual o sigilo bancário seria a espécie.
102

  

Contudo, esta teoria sofre várias objeções doutrinárias pertinentes. Com efeito, uma 

primeira crítica que se faz a esta teoria é aquela que diz respeito ao bem juridicamente 

tutelado, que não seria o sigilo em si mesmo. Nesse sentido, o sigilo não representaria um 

direito, mas sim uma faculdade de caráter acessório, atribuída a um sujeito para o exercício de 

um determinado direito. Esse raciocínio é defendido por Tércio Sampaio Ferraz Júnior com as 

seguintes palavras: 

 

Sigilo não é o bem protegido, não é o objeto do direito fundamental. Diz 

respeito à faculdade de agir (manter sigilo, resistir ao devassamento), 

conteúdo estrutural do direito. [...] 

Seria, portanto, um equívoco falar em direito ao sigilo, tomando a faculdade 

(conteúdo) pelo bem protegido (objeto), como se se tratasse em si de um 

único direito fundamental.
103

  

  

 

Outra crítica a esta teoria é a interpretação dada por seus adeptos à palavra “dados” no 

dispositivo constitucional. Entendem os defensores desta teoria que “dados” seriam quaisquer 

registros de informações sigilosas a respeito de alguém. Entretanto, a doutrina mais atual 

entende, com mais razão, que esses dados são referentes a dados informatizados e o que se 

protege é a comunicação desses dados. 

Nesse sentido, Tércio Sampaio Ferraz Júnior ensina que “o objeto protegido no direito 

à inviolabilidade do sigilo não são os dados em si, mas a sua comunicação restringida 
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(liberdade de negação). A troca de informações (comunicação) privativa é que não pode ser 

violada por sujeito estranho à comunicação”.
104

 

Também compartilha desse entendimento Christiano Mendes Wolney Valente, quando 

afirma que o bem juridicamente tutelado é a própria comunicação privativa dos dados, 

devendo ser observado o sigilo independentemente da qualidade das informações 

transmitidas, visto que estas somente são protegidas indiretamente, não se podendo 

interceptar uma comunicação qualquer a pretexto de que os dados comunicados não são 

privativos, ou interceptá-los para depois verificar quais dados referem-se à vida privada 

dos comunicantes, caracterizando, assim, a violação somente em relação a esses.
105

 

José Paulo Baltazar Júnior também rejeita a teoria de que o sigilo financeiro esteja 

fundamentado pelo inciso XII do artigo 5.° da Constituição Federal, ou seja, no sigilo de 

dados, pois que o referido dispositivo “trata das comunicações de dados, e não dos dados, que 

não estão, por si, cobertos por sigilo, mas encontram-se protegidos enquanto objeto de 

correspondência ou de comunicação”. Entende o autor que, caso se entenda que os dados 

referidos no inciso XII do artigo 5.° da Constituição são quaisquer dados, entendidos estes 

como informações, independentemente de estarem sendo ou não comunicados, todo e 

qualquer registro de informações, em qualquer suporte, como papel, fitas gravadas, disquetes, 

computadores, estaria coberto por sigilo, inviabilizando, na prática, a prova de qualquer 

ilícito, administrativo ou penal, bem como as provas no processo civil, de modo que não pode 

ser esta a interpretação do dispositivo constitucional.
106

 

Em sentido contrário, José Adércio Leite Sampaio entende que a palavra “dados” no 

texto constitucional não se refere apenas a dados informatizados, mas a qualquer informação 
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tratada de forma automatizada, manual ou mecanográfica que possibilite identificar direta ou 

indiretamente determinada pessoa. E ainda que a inviolabilidade não se refere apenas à 

interceptação dos dados, mas também a sua comunicação a terceiros.
107

  

  

4.9 TEORIA DO DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA  

 

Esta teoria assenta no direito à intimidade, o qual se inclui no elenco dos direitos da 

personalidade, o fundamento do sigilo financeiro, que tem o desiderato de garantir o direito à 

vida privada às pessoas.  

Conforme se verá adiante, o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário 

reconhece que o sigilo financeiro tem como fundamento o direito à intimidade e à vida 

privada. Isto posto, deve-se dar ao tema um maior aprofundamento, fazendo um apanhado de 

suas origens, suas características, sua inclusão no rol dos direitos da personalidade, os quais 

são espécies do gênero dos direitos fundamentais, os modos de violação e sua tutela jurídica 

pelo direito pátrio e, principalmente, a sua condição de direito fundamentador do sigilo 

bancário. 

 

4.9.1 Direitos Fundamentais 

 

 O direito à intimidade e à vida privada está elencado no rol dos direitos da 

personalidade, constituindo espécie do gênero dos direitos fundamentais. A este respeito 

preciosa é a lição de José Adércio Leite Sampaio, nas seguintes palavras: 
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[...] a história do direito fundamental à intimidade e à vida privada será a 

história do homem em busca de realização de sua dignidade, será a história 

de suas lutas contra a opressão, o arbítrio, em prol da afirmação de sua 

liberdade, confundindo-se, nesse sentido, com a idealização e positivação 

dos direitos fundamentais, dos quais [...] será uma especialidade.
108

  

 

 

 Dessa forma, é de crucial importância para o perfeito entendimento das origens do 

direito à intimidade e à vida privada, que se proceda ao estudo da gênese e evolução dos 

direitos fundamentais, sua conceituação e classificação. Nesse sentido, far-se-á, a seguir, um 

breve resumo sobre o tema.   

 

4.9.1.1 Histórico 

 

4.9.1.1.1 Antiguidade 

 

As condições para o surgimento da tutela dos chamados Direitos Fundamentais 

somente aparecem com o advento do Estado. Com efeito, em relação aos grupamentos 

humanos existentes no período que antecede à emanação do Estado, não se pode falar em 

tutela de direitos fundamentais, apesar de se reconhecer que o homem, independentemente de 

tutela jurídica, sempre foi detentor de direitos inerentes à sua própria natureza. 

A esse respeito, valiosa é a lição de René Ariel Dotti, para quem: “A noção de Direitos 

do Homem mergulha raízes filosóficas nas concepções de Direito Natural, segundo as quais o 

homem pela sua natureza dispõe de um elenco de direitos que não podem ser ignorados pela 

sociedade política [...]”.
109
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Contudo, com o advento do Estado e a evolução social, percebeu-se que era preciso 

que o direito positivo reconhecesse e amparasse os direitos naturais do homem. No Estado 

grego e no Estado romano ainda não se pode vislumbrar uma tutela para os direitos 

fundamentais, a não ser no campo do pensamento filosófico, principalmente no caso grego, e 

de uma incipiente conceituação de personalidade, no caso do jus civile romano. 

A disseminação do cristianismo irradiou o princípio da igualdade dos homens perante 

Deus, trazendo uma base filosófica à limitação do poder. Nesse sentido, a moral cristã, ainda 

que independente do Direito, impregnou o seu conteúdo num sentido favorável à liberdade.
110

 

 

4.9.1.1.2 Idade Média 

 

No início da Idade Média o Estado teve diminuído o seu papel, tendo em vista que a 

organização política era descentralizada, fundada no poder dos senhores feudais, além da 

posição de destaque exercida pela Igreja. 

Entretanto, com o advento do Renascimento, o Direito deixou de ser estudado em 

bases teológicas, abrindo espaço para a redescoberta do pensamento aristotélico e da 

organização política romana. Com isso, foi eliminada a supremacia política da Igreja em 

relação ao Estado, surgindo o conceito de soberania. 

O Estado Estamental se caracterizou como um modelo de Estado intermediário 

verificado no período de transição entre o feudalismo e o absolutismo. Com a disputa de 

poder entre o Rei e os estamentos (Assembléias, Parlamentos, Cortes), ocorre a centralização 

do poder nas mãos daquele, baseado nas doutrinas políticas de Nicolau Maquiavel (1469-

1527) na Itália, Jean Bodin (1530-1596) na França e na teoria contratualista de Thomas 

Hobbes (1588-1679) na Inglaterra, configurando a formação do Estado Absoluto. 
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Durante o absolutismo não houve o reconhecimento dos direitos e garantias 

fundamentais. Entretanto, devido à estratificação social existente, havia uma distribuição 

desigual dos direitos, o que possibilitou o surgimento dos primeiros documentos 

historicamente considerados como antecedentes da tutela de direitos e garantias individuais.
111

 

 Outros fatores surgidos na época medieval também contribuíram para o aparecimento 

desses documentos, como por exemplo o jusnaturalismo e o humanismo, conforme a lição 

proficiente de José Afonso da Silva: 

 

Foi, no entanto, no bojo da Idade Média que surgiram os antecedentes mais 

diretos das declarações de direitos. Para tanto contribuiu a teoria do direito 

natural que condicionou o aparecimento do princípio das leis fundamentais 

do Reino limitadoras do poder do monarca, assim como o conjunto de 

princípios que se chamou humanismo. Aí floresceram os pactos, os forais e 

as cartas de franquias, outorgantes de proteção de direitos reflexamente 

individuais, embora diretamente grupais, estamentais [...] .
112

 

 

 

  O mais famoso desses documentos é a Magna Carta inglesa, assinada em 1215, mas 

tornada definitiva só em 1225, feita para proteger os privilégios dos barões e os direitos dos 

homens livres. Entretanto, a Magna Carta não tem natureza constitucional, possuindo 

característica de carta feudal, por proteger liberdades estamentais. 

 As revoluções inglesas do século XVII consagraram as cartas de direitos como a 

Petição de Direitos (Petition os Rights), de 1628, em que os membros do Parlamento inglês 

pediram ao Rei o reconhecimento de diversos direitos e liberdades para os súditos do reino, e 

a Declaração de Direitos (Bill of Rights), de 1689, a qual afirmou a supremacia do Parlamento 

e limitou os poderes reais. 
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 Porém, devido a suas características estamentais, tais documentos não podem ser 

considerados como declarações de direitos no sentido moderno, que só surgem com as 

revoluções americana e francesa, no século XVIII.
113

 

Sob o enfoque financeiro, a época que vai do colapso do feudalismo até o advento do 

absolutismo esclarecido (fins do século XVII e início do século XVIII) é marcada pelo 

surgimento do Estado Patrimonial, onde se confundem o público e o privado, a fazenda do 

príncipe e a fazenda pública. Os gastos exagerados com a mordomia da realeza e com as 

despesas de guerras prejudicavam o equilíbrio financeiro do tesouro real. A partir da época do 

absolutismo esclarecido, ou despotismo iluminado, que coincide com a fase do mercantilismo, 

surge o Estado de Polícia, marcado pelo centralismo administrativo e pela organização da 

burocracia.
114

 

 

4.9.1.1.3 Idade Moderna 

 

Como reação ao pensamento absolutista e em decorrência da progressiva ascensão 

burguesa, surgiram as doutrinas liberais de John Locke (1632-1704) na Inglaterra, Charles de 

Montesquieu (1698-1755) na França e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) na Suíça, que, em 

síntese, apontavam a liberdade e a igualdade como valores universais e pré-estaduais, ou seja, 

valores naturais, inerentes ao ser humano. Tais doutrinas, de cunho liberal, firmaram as bases 

para a ascensão da burguesia ao poder.  

O Estado Liberal se caracterizou pela preocupação com a tutela da liberdade e a 

limitação do poder político (intervenção do Estado em assuntos privados). Foi nesse contexto 

que surgiram as declarações de direitos e as constituições modernas que, empenhadas em 

assegurar a igualdade entre os cidadãos e a sua conseqüente liberdade, consagraram direitos 
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de defesa como: a liberdade contratual, o direito de propriedade privada, a liberdade de 

imprensa, a liberdade religiosa e a liberdade política, marcando, assim, a consagração 

jurídico-positiva constitucional dos Direitos e Garantias Fundamentais. São os chamados 

direitos de liberdade, ou de primeira geração.
115

 

No plano financeiro, o Estado Fiscal, que corresponde, no plano político, ao Estado 

Liberal, sucedeu ao Estado de Polícia e coincidiu com a época do capitalismo e do 

liberalismo. Ele se caracterizou pela separação ocorrida entre a fazenda pública e a fazenda do 

príncipe e entre política e economia. A burocracia fiscal foi fortalecida, já que o novo perfil 

da receita pública passou a fundar-se nos empréstimos, autorizados e garantidos pelo Poder 

Legislativo, e, principalmente, nos tributos, os quais derivavam do trabalho e do patrimônio 

dos contribuintes, ao invés de apoiar-se nos ingressos originários do patrimônio do 

príncipe.
116

    

As doutrinas liberais tiveram relevante influência no movimento que culminou na 

independência americana (1764-1776), bem como na Revolução Francesa (1789-1799). Tanto 

que a primeira declaração de direitos fundamentais, em sentido moderno, foi a Declaração de 

Direitos do Bom Povo da Virgínia (12/1/1776), que era uma das treze colônias inglesas na 

América.
117

 

Após a conquista de sua independência, as treze ex-colônias inglesas, agora já Estados 

independentes organizaram-se sob a forma de confederação. Contudo, logo os norte-

americanos verificaram as limitações e a fragilidade de sua confederação, haja vista os 

problemas causados pelos conflitos entre os Estados-membros, tais como rivalidades 

regionais, legislações conflitantes etc.
118
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Assim sendo, em 1787, foi convocada uma convenção na cidade da Filadélfia, com o 

objetivo de revisão dos Artigos de Confederação. Os delegados dos Estados-membros 

discutiram durante noventa dias, sob a presidência de George Washington e contando com a 

presença de homens notáveis como Benjamin Franklin, James Madison, John Marshall, James 

Wilson, Governador Morris e Alexander Hamilton. A convenção estava dividida entre os 

chamados Federalistas, em sua maioria provenientes de cidades cosmopolitas, e os Anti-

Federalistas, provenientes de pequenas cidades do interior, em geral fazendeiros. 

Enquanto os Federalistas defendiam a formação de uma unidade mais efetiva entre os 

Estados-membros, sob o comando de um poder central fortalecido, argumentando que este 

modelo não só garantiria uma defesa comum mais eficaz, como também traria harmonia entre 

os Estados, promoveria o crescimento econômico e a prosperidade nacional, os Anti-

Federalistas tinham receio de que um poder central fortalecido representasse uma ameaça às 

liberdades individuais, e propunham a manutenção do modelo confederativo. Superadas as 

divergências, com a vitória dos argumentos federalistas, e como resultado dos trabalhos, foi 

apresentada a Constituição escrita, a qual previa a adoção do Estado Federal, republicano e 

presidencialista, elaborações que até à época nunca tinham sido implantadas em qualquer 

outra Nação, e que depois de sua adoção inspirou vários outros Estados, que as tomaram 

como modelo. 

A Constituição foi assinada em 17 de setembro de 1787, mas para que fosse validada 

deveria ser ratificada por, no mínimo, três quartos dos Estados-membros (nove, num total de 

treze existentes), fato que ocorreu em 21 de junho de 1788, passando, então, a ter validade 

definitiva a partir de 2 de julho do mesmo ano, mas gerando efeitos somente a partir de 4 de 

março de 1789. Ela não continha, inicialmente, uma declaração dos direitos fundamentais do 

homem. Seu preâmbulo contém uma síntese das aspirações dos constituintes que a redigiram, 
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revelando as principais razões de sua existência, que eram: formar uma União mais perfeita; 

estabelecer a justiça; assegurar a tranqüilidade interna; prover a defesa comum; promover o 

bem-estar geral; e garantir os benefícios da liberdade. 

Deve ser ressaltada uma questão que foi fundamental para a ratificação da 

Constituição. O principal item de discórdia entre as duas facções versava sobre a inclusão ou 

não no texto constitucional de uma declaração de direitos. Os Anti-Federalistas não aceitavam 

a ratificação da Constituição sem que do texto constasse uma declaração de direitos. Por seu 

turno, os Federalistas argumentavam que não era necessária tal declaração, já que ela constava 

do texto de todas as constituições estaduais, e, além disso, à União não havia sido reservada 

nenhuma competência além daquelas previamente estabelecidas no texto constitucional.
119

 

Por fim, foram aprovadas as dez primeiras emendas à Constituição (aprovadas em 

25/9/1789 e ratificadas em 15/12/1791), segundo enunciados elaborados por Thomas 

Jefferson e James Madison, às quais se acrescentaram outras até 1975, que constituem o Bill 

of Rights do povo americano, em que se asseguram os seus direitos fundamentais.  

José Afonso da Silva chama a atenção para o fato de os autores costumeiramente 

ressaltarem a influência que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, adotada pela 

Assembléia Constituinte francesa em 27/8/1789, sofreu da Revolução Americana, 

especialmente da Declaração de Virgínia. Entretanto, esclarece que, na verdade, não foi 

assim, pois os revolucionários franceses já vinham preparando o advento do Estado Liberal ao 

longo de todo o século XVIII. O fator em comum entre as duas declarações de direitos foi a 

sua inspiração proveniente das fontes filosóficas e ideológicas européias, que denotavam o 

pensamento político, moral e social do século XVIII. 

Em termos comparativos, o indigitado autor assevera que a Declaração de Virgínia e 

de outras ex-colônias inglesas na América eram mais concretas, preocupadas mais com a 
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situação particular que afligia aquelas comunidades, enquanto a Declaração francesa de 1789 

é mais abstrata, mais “universalizante”. Sobre o teor do documento, afirma que o seu texto é 

de estilo lapidar, elegante, sintético, preciso e escorreito, que, em dezessete artigos, proclama 

os princípios da liberdade, da igualdade, da propriedade e da legalidade e as garantias 

individuais liberais, que ainda se encontram nas declarações contemporâneas.
120

      

René Ariel Dotti salienta o fato de o corpo da Declaração distinguir entre os Direitos 

do Homem, que são aqueles direitos naturais (liberdade, igualdade, segurança etc.), 

inalienáveis para o indivíduo e sagrados para o legislador, que deve simplesmente garantir-

lhes a observância, e os Direitos do Cidadão, que são aqueles ligados ao estado de sociedade e 

que englobam, entre outros, a soberania da Nação e o direito de voto. Enquanto aqueles 

asseguram ao indivíduo a liberdade-autonomia, estes asseguram a sua liberdade de 

participação. As duas categorias de direitos, nas palavras do autor, “[...] longe de se oporem, 

são indissociáveis: só o reconhecimento dos segundos na sociedade política pode assegurar a 

conservação dos primeiros”.
121

  

Entretanto, ao analisar o conteúdo das declarações de direitos dos séculos XVIII e 

XIX, José Afonso da Silva assevera que elas se voltam, basicamente, para a garantia formal 

das liberdades, como princípio da democracia política ou democracia burguesa. E explica, de 

forma clara, que “isso se explica no fato de que a burguesia que desencadeara a revolução 

liberal estava oprimida apenas politicamente, não economicamente”, concluindo que por esse 

motivo “as liberdades da burguesia liberal se caracterizam como liberdades-resistência ou 

como meio de limitar o poder, que, então, era absoluto”.
122

 

A importância da Revolução Francesa para o surgimento da idéia de proteção aos 

direitos fundamentais é brilhantemente ressaltada por Paulo Bonavides, nas seguintes 

palavras: 
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Foi, por conseguinte, a Grande Revolução do século XVIII que, no campo 

das idéias políticas e filosóficas, reformou o mundo. E o reformou com os 

valores da liberdade, igualdade e fraternidade, preparando transformações 

substanciais tanto relativamente à competência dos poderes soberanos, 

graças às limitações constitucionais ao seu exercício, como no tocante à 

esfera dos direitos básicos, doravante centro de gravidade de todo o processo 

de libertação civil e social do Homem e razão de ser da nova ordem jurídica 

e constitucional da Sociedade.
123

 

 

  

Este quadro começou a mudar em virtude dos conflitos sociais ocorridos em 

conseqüência dos efeitos causados pela Revolução Industrial. A desigualdade social acirrou 

os ânimos dos membros da classe operária, dando azo ao surgimento das ideologias 

socialistas, que culminaram com a Revolução Russa de 1917. 

Assim como a Revolução Francesa está diretamente relacionada com a gênese do 

Estado Liberal, a Revolução Russa está ligada ao surgimento do Estado Social. Paulo 

Bonavides profere lição lapidar nesse sentido: 

 

Não fora a Revolução Socialista do século XX, o mundo estaria ainda atado 

à cruel liberdade individualista do capitalismo selvagem do século XIX, da 

mesma forma que, sem a Revolução Francesa, continuaria o gênero humano 

vivendo debaixo do cetro daqueles reis e rainhas, diante de cujo despotismo 

o povo se prostrava, coisificado e genuflexo, sem direitos, sem liberdade, 

sem participação.
124

 

 

    

Tais fatos, somados à ocorrência das duas grandes guerras mundiais, ensejaram uma 

revisão no papel do Estado, em ralação aos cidadãos, de forma que o seu fim precípuo seja a 

promoção da justiça social. 

Nesse contexto, surge o Estado Social, ao qual, agora, não cabe somente garantir 

formalmente os direitos fundamentais, mas os garantir de fato na sociedade, exercendo, para 
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tal fim, um papel mais ativo, de forma a compensar as desigualdades econômico-sociais 

causadas pelo poder econômico capitalista. Assim, surgem os direitos sociais, ou direitos à 

prestação (cívicos), tais como direito à assistência social, à saúde, à educação, ao trabalho, ao 

lazer, ao salário mínimo etc., também conhecidos como direitos de segunda geração. São 

considerados marcos dessa nova concepção de Estado a Constituição mexicana de 1917 e a 

Constituição alemã de 1919 (Constituição de Weimar), que positivaram estes novos direitos e 

garantias fundamentais.
125

        

A partir de então, assistiu-se ao fenômeno da universalização das declarações de 

direitos, cujo embrião, como já dito, foi a proclamação da Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão de 1789. Esta característica se repetiu na Declaração dos Direitos do Povo 

Trabalhador e Explorado, aprovada em janeiro de 1918 pelo Terceiro Congresso Panrusso 

dos Sovietes. Inspirada na doutrina capitalista, especialmente no pensamento de Marx, Engels 

e Lênin, não se limitou a reconhecer direitos econômicos e sociais, mas ofereceu uma nova 

concepção da sociedade e do Estado. 

O sentido universalizante das declarações de direitos, de caráter estatal, passou a ser 

objeto de reconhecimento supra-estatal em documentos declaratórios de feição multinacional 

ou mesmo universal. As primeiras manifestações nesse sentido foram propostas de 

organismos científicos internacionais, visando estender a defesa dos direitos humanos a todos 

os países e a todos os indivíduos, de todas as nacionalidades, como por exemplo o projeto de 

Declaração dos Direitos Internacionais do Homem, redigido pelo Instituto de Direito 

Internacional em 1928-1929. 

Posteriormente, em 1945, vinte e um países da América se reuniram em Chapultepec, 

no México, e elaboraram a Carta das Nações Unidas, a qual trazia consignada a idéia do 

respeito aos direitos fundamentais do homem. Com isso, faltava apenas a sistematização, 
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mediante a redação de uma declaração de direitos. Com esse propósito, foi criada na ONU 

uma comissão dos Direitos do Homem. Ao final dos trabalhos, foi aprovada, em Assembléia 

Geral realizada em 10/12/1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, constituída 

por trinta artigos, os quais reconhecem os direitos fundamentais do homem.
126

 

René Ariel Dotti afirma que: “A Declaração Universal marca, na aventura dos Direitos 

do Homem, uma etapa decisiva em que pela primeira vez um acordo à escala internacional 

logrou realizar-se como expressão de um sentimento ético comum; a despeito da diferença 

entre culturas e tradições”.
127

 

Jorge Miranda demonstra com agudeza as causas que levaram à mudança do Estado 

Liberal ao Estado Social, apontando com maestria as suas características peculiares, conforme 

se depreende de suas seguintes palavras: 

 

Tal como o conceito de Constituição, o conceito de direitos fundamentais 

surge indissociável da idéia de Direito liberal. Daí que se carregue das duas 

características identificadoras da ordem liberal: a postura individualista 

abstracta de (no dizer de Radbruch) um «indivíduo sem individualidade»; e o 

primado da liberdade, da segurança e da propriedade, complementadas pela 

resistência à opressão. 

Apesar de todos os direitos serem ou deverem ser (por coerência) direitos de 

todos, alguns (máxime o sufrágio) são, no século XIX, denegados aos 

cidadãos que não possuam determinados requisitos econômicos; outros (v. 

g., a propriedade) aproveitam sobretudo aos que pertençam a certa classe; e 

outros ainda (o direito de associação, em particular de associação sindical) 

não é sem dificuldade que são alcançados. 

Contrapostos aos direitos de liberdade são, nesse século e no século XX, 

reivindicados (sobretudo, por movimentos de trabalhadores) e 

sucessivamente obtidos, direitos econômicos, sociais e culturais — direitos 

econômicos para garantia da dignidade do trabalho, direitos sociais como 

segurança na necessidade e direitos culturais como exigência de acesso à 

educação e à cultura e em último termo de transformação da condição 

operária. Nenhuma Constituição posterior à primeira guerra mundial deixa 

de os outorgar, com maior ou menor ênfase e extensão. 

Sabe-se, porém, que são diversas — muito mais diversas de que os do 

Estado liberal — as configurações do Estado social. Os antagonismos 

ideológicos, os desníveis de estágios de desenvolvimento e as diferenças de 

culturas e de práticas sociais não só subjazem aos contrastes de tipos 
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constitucionais como explicam realizações e resultados variáveis de país 

para país.
128

 

 

 

O referido autor também expõe, com proficiência, o fenômeno da universalização dos 

direitos fundamentais, afirmando que nos séculos XVIII e XIX existia somente uma 

concepção de direitos fundamentais, a liberal, não obstante as críticas legitimistas, socialistas 

e católicas. Com efeito, o liberalismo prevalecia em todas as Constituições e declarações e, 

não obstante a pluralidade de escolas jurídicas (jusnaturalista, positivista, histórica), era a ele 

que se reportavam, de uma maneira ou de outra, as interpretações da liberdade individual. 

Entretanto, a situação muda no século XX, quando o tema dos direitos do homem 

cessou de ser uma exclusiva aspiração liberal, assistindo-se, então, a um fenômeno de 

universalização dos direitos do homem, paralelamente com o fenômeno da universalização da 

Constituição.
129

 

A necessidade de ampliar as formas de atuação do Estado, de modo a garantir a 

realização de políticas públicas destinadas à promoção da justiça social, levou a um 

agigantamento do seu aparelho burocrático e, conseqüentemente, ao aumento dos gastos 

públicos necessários para tal fim. 

A revolução tecnológica e a globalização da economia causaram e vem causando um 

enfraquecimento do modelo de Estado Social, na medida em que os grandes conglomerados 

multinacionais de empresas só mostram disposição de investimento de seus capitais onde o 

custo de produção é mais barato, ou seja, nos países que não garantem o mesmo grau de 

proteção social de outros que adotam o modelo de Estado Social. 
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A conseqüência disso vem sendo um recuo na garantia efetiva dos Direitos 

Fundamentais, principalmente daqueles de cunho social, tendo em vista a dificuldade 

existente para a obtenção de capitais necessários à implementação de políticas públicas.
130

 

  

4.9.1.2 Conceituação 

 

Comumente são empregados como sinônimos os termos Direitos Fundamentais, 

Direitos Humanos, Direitos do Homem, Direitos Naturais, Garantias Individuais, Liberdades 

Públicas, entre outros. 

Nesse sentido, Alberto Nogueira chama a atenção para o que considera um equívoco, 

nas seguintes palavras: “As expressões ‘Direitos do Homem’, ‘Direitos Fundamentais’ e 

‘Liberdades Públicas’ têm sido, equivocadamente, usadas indistintamente como sinônimos. 

Em verdade, guardam, entre si, de rigor, apenas um núcleo comum, a liberdade”.
131

    

Dessa forma, por uma questão de rigor científico e para que se demonstre com clareza 

qual o gênero de direitos a que se refere o presente trabalho, far-se-á, a seguir, a distinção 

conceitual entre os referidos termos. 

Direitos Naturais são os direitos inerentes à natureza humana, ou seja, direitos inatos 

do homem, que não podem, por isso, ser utilizados como sinônimo de Direitos Fundamentais, 

visto que o último apresenta conceito de maior amplitude. Neste sentido vai o pensamento de 

José Afonso da Silva, que, ao se referir aos Direitos Fundamentais, ensina que: “Não se aceita 

mais com tanta facilidade a tese de que tais direitos sejam naturais, provenientes da razão 

humana ou da natureza das coisas. São direitos positivos, que encontram seu fundamento e 

conteúdo nas relações sociais materiais em cada momento histórico”.
132
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 Direitos Humanos e Direitos do Homem são expressões usadas costumeiramente em 

documentos internacionais (v.g. Declaração Universal dos Direitos do Homem – 1948 e 

Convenção Americana de Direitos Humanos – 1969). Porém, vários doutrinadores não 

concordam com a sua utilização para designar os Direitos Fundamentais, constitucionalmente 

falando. Valente afirma que sua utilização está correta no âmbito do Direito Internacional, 

mas não no do Direito Constitucional.
133

 José Afonso da Silva objeta, contrariamente a sua 

utilização indistintamente para designar Direitos Fundamentais, que não há direito que não 

seja humano ou do homem.
134

 Já Canotilho diferencia os Direitos do Homem dos Direitos 

Fundamentais da seguinte forma: 

 

[...] direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos 

os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais 

são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados 

espacio-temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria 

natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal; os 

direitos fundamentais seriam os direitos objectivamente vigentes numa 

ordem jurídica concreta.
135

 

 

     

René Ariel Dotti define Liberdades Públicas como “o conjunto de direitos 

reconhecidos, de maneira mais ou menos liberal, pelos órgãos do Estado no domínio do 

Direito Positivo”. E mais adiante cita a definição de Jean Rivero de que elas seriam “os 

Direitos do Homem cuja consagração pelo Estado, fez passar do Direito Natural ao Direito 

Positivo”.
136

 José Afonso da Silva afirma que o conceito de Liberdades Públicas ainda se 

apresenta pobre de conteúdo e “muito ligado à concepção dos direitos públicos subjetivos e 

dos direitos individuais na sua formulação tradicional individualista”.
137
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Em relação às Garantias Individuais parece estar sedimentado na doutrina que elas 

também representam direitos. Entretanto, seriam direitos de categoria acessória, destinados à 

tutela dos Direitos Fundamentais. Nesse sentido, Canotilho ensina que “garantias são também 

direitos, embora muitas vezes se salientasse nelas o carácter instrumental de protecção dos 

direitos”.
138

 Também Jorge Miranda considera as garantias como acessórias dos direitos, 

conforme a seguinte lição: 

 

Os direitos representam só por si certos bens, as garantias destinam-se a 

assegurar a fruição desses bens; os direitos são principais, as garantias são 

acessórias e, muitas delas, adjectivas (ainda que possam ser objecto de um 

regime constitucional substantivo); os direitos permitem a realização das 

pessoas e inserem-se directa e imediatamente, por isso, nas respectivas 

esferas jurídicas, as garantias só nelas se projectam pelo nexo que possuem 

com os direitos; na acepção jusracionalista inicial, os direitos declaram-se, 

as garantias estabelecem-se.
139

 

 

 

José Afonso da Silva considera que a expressão mais adequada para designação dos 

direitos reconhecidos como fundamentais para o homem seria Direitos Fundamentais do 

Homem, pois, “além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e 

informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no 

nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que eles concretizam em 

garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas”.
140

 

Entretanto, devido a sua consagrada utilização, inclusive pela Constituição Federal de 

1988, prefere-se o uso do termo Direitos Fundamentais. Nesse sentido, é lapidar a definição 

de Jorge Miranda, para quem “[...] os direitos ou as posições jurídicas activas das pessoas 

enquanto tais, individual ou institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na 

Constituição formal, seja na Constituição material”.
141

 O que a referida conceituação tem de 
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sucinta tem de precisa, pois engloba os direitos do homem tanto considerados individualmente 

como enquanto membro da sociedade, positivados ou, de outra forma, reconhecidos pelo 

ordenamento jurídico em determinados espaço e momento.  

 

4..9.1.3 Classificação 

 

A construção doutrinária já deu azo a várias formas de classificação dos Direitos 

Fundamentais. Contudo, devido ao escopo do presente estudo, foram selecionadas apenas as 

mais importantes para a referida finalidade. 

 

4.9.1.3.1 Quanto ao sentido formal ou material 

 

A primeira diz respeito à classificação em Direitos Fundamentais em sentido formal e 

em sentido material. Direitos Fundamentais em sentido formal são aqueles que estão 

expressamente positivados na Carta Magna do país (v.g. Título II da CRFB/1988). Já em 

sentido material são aqueles que, apesar de não expressamente insertos no texto 

constitucional, fazem parte da Constituição material.  

Embora o sentido formal dos Direitos Fundamentais não apresente maiores 

dificuldades de apreensão, o mesmo não se pode dizer do seu sentido material. Jorge Miranda 

expõe com maestria a questão, nas seguintes palavras: 

 

[...] algumas dúvidas poderão suscitar-se acerca do conceito de direitos 

fundamentais em sentido material, por a sua neutralidade supor-se 

equivalente a um positivismo cego aos valores permanentes da pessoa 

humana e por a variação de concepções que toma em conta poder conduzir a 

um relativismo sem qualquer esteio seguro. 

Admitir que direitos fundamentais fossem em cada ordenamento aqueles 

direitos que a sua Constituição, expressão de certo e determinado regime 

político, como tais definisse seria o mesmo que admitir a não consagração, a 

consagração insuficiente ou a violação reiterada de direitos como o direito à 
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vida, a liberdade de crenças ou a participação na vida pública só porque de 

menor importância ou desprezíveis para um qualquer regime político; [...] 

[...] o conceito material de direitos fundamentais não se trata de direitos 

declarados, estabelecidos, atribuídos pelo legislador constituinte, pura e 

simplesmente; trata-se também dos direitos resultantes da concepção de 

Constituição dominante, da idéia de Direito, do sentimento jurídico colectivo 

[...].  

Ou seja: todos os direitos fundamentais em sentido formal são também 

direitos fundamentais em sentido material. Mas há direitos fundamentais em 

sentido material para além deles.
142

 

 

 

4.9.1.3.2 Quanto à posição jurídica do indivíduo perante o Estado 

 

Esta classificação é derivada da “teoria dos quatro status” formulada por Jellinek, a 

qual resume as condições em que o indivíduo pode deparar-se diante do Estado como seu 

membro (dimensão subjetiva): passivo, negativo, positivo e ativo. 

O status passivo representa a posição de subordinação da personalidade do indívíduo 

perante a vontade do Estado. O indivíduo aparece como detentor de deveres para com o 

Estado, ficando para com este vinculado por meio de mandamentos e proibições. 

O status negativo opõe-se ao status passivo, caracterizando-se pela liberdade que tem 

o indivíduo em relação ao poder de imperium do Estado.   

O status positivo ocorre quando o Estado concede ao indivíduo pretensões jurídicas 

positivas, ou seja, quando o indivíduo tem a faculdade de utilizar as instituições públicas em 

seu favor.  

O status ativo ocorre quando o Estado reconhece a cidadania ativa ao indivíduo, 

autorizando-o a agir por conta do Estado e a exercer os seus direitos políticos.
143

 

Segundo Valente, esses quatro status permitem dividir os direitos em três categorias 

distintas (dimensão objetiva): direitos de liberdade (ou direitos de defesa), direitos cívicos (ou 

direitos a prestações) e direitos políticos (ou direitos de participação). 
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Os direitos de liberdade se caracterizam pelo dever de abstenção do Estado em relação 

à expansão da personalidade do indivíduo, como por exemplo o direito à inviolabilidade da 

intimidade e da vida privada. 

Os direitos cívicos se caracterizam pela necessidade de atuação do Estado para atenuar 

desigualdades, criando uma igualdade material, como por exemplo os direitos sociais em 

geral e o direito de acesso à justiça. 

Os direitos políticos se caracterizam pela garantia de participação dos cidadãos na 

vontade política do país, como por exemplo o direito de voto.
144

 

Deve ser salientado que, sob a ótica objetiva, os direitos fundamentais não podem ser 

encarados como sendo destinados a um destinatário determinado, mas sim difusamente a toda 

a coletividade. Daí a sua importância para o que se pretende demonstrar no presente estudo, 

tendo em vista que na colisão entre princípios que assegurem direitos fundamentais, utiliza-se 

o método da ponderação de valores, podendo-se até restringir direitos subjetivos individuais 

em benefício da comunidade, como se verá adiante. 

A este respeito, esclarecedora é a manifestação de Christiano Mendes Wolney 

Valente: 

 

Deve-se observar que essas três categorias de direitos têm, agora sob 

uma ótica objetiva (dimensão objetiva), a eficácia mínima de servir 

como modelo interpretativo para as demais normas do ordenamento 

jurídico, revogar as normas anteriores com elas incompatíveis, servir 

como parâmetro para o controle de constitucionalidade de medidas a 

elas restritivas e, traduzindo-se em valores básicos da sociedade 

política, legitimar até restrições aos direitos subjetivos individuais em 

função do próprio benefício da comunidade através da ponderação de 

valores.
145
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4.9.1.3.3 Quanto ao conteúdo 

 

Esta classificação, de acordo com José Afonso da Silva, decorre do Direito 

Constitucional brasileiro e se refere, ao mesmo tempo, à natureza do bem protegido e ao 

objeto de sua tutela. De acordo com esta classificação podemos agrupar os Direitos 

Fundamentais em direitos individuais (art. 5.° da CF); direitos coletivos (ar. 5.°); direitos 

sociais (arts. 6.° e 193 e ss.); direitos à nacionalidade (art. 12) e direitos políticos (arts. 14 a 

17). O referido autor esclarece que esta classificação “[...] não esgota o tema, mas 

simplesmente apresenta o agrupamento geral, pois que cada classe comporta subclasses 

[...]”.
146

 

 

4.9.1.3.4 Quanto às gerações ou dimensões 

 

De acordo com Valente, eles se dividem em direitos de primeira, segunda e terceira 

geração. 

Os de primeira geração compreendem os direitos de liberdade e os direitos políticos, 

nascidos durante o Estado Liberal burguês, no qual se lutava por uma maior liberdade na 

esfera individual, sem a ingerência do Estado, bem como por uma maior participação política. 

Como exemplo são apontados os direitos: à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, ao 

sufrágio etc. 

Os de segunda geração são aqueles concebidos no Estado Social, oriundos da luta 

contra as desigualdades materiais até então existentes. São exemplos: o direito ao trabalho, ao 

lazer, ao salário mínimo, à saúde, à educação, à previdência social etc. 
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Entre os de terceira geração estão aqueles surgidos em decorrência da conscientização 

mundial sobre a necessidade de um desenvolvimento sustentável, como por exemplo: o direito 

à preservação do patrimônio histórico-cultural, direito à paz, direito à infância e à juventude, 

direitos do consumidor etc. 

O indigitado autor afirma, ainda, que existem doutrinadores que vislumbram outras 

gerações de direitos, os quais seriam aqueles provenientes da utilização das modernas 

tecnologias (v.g. bioética, engenharia genética, informática etc.).
147

 

Jorge Miranda chama a atenção para o cuidado que se deve ter no emprego do termo 

“geração” para que não se confunda o influxo de novos direitos com a mera substituição de 

antigos por novos direitos. Nas palavras do autor: 

 

Conquanto esta maneira de ver possa ajudar a apreender os diferentes 

momentos históricos de aparecimento dos direitos, o termo geração, geração 

de direitos, afigura-se enganador por sugerir uma sucessão de categorias de 

direitos, umas substituindo-se às outras — quando, pelo contrário, o que se 

verifica em Estado social de direito é um enriquecimento crescente em 

resposta às novas exigências das pessoas e das sociedades. 

Nem se trata de um mero somatório, mas sim de uma interpenetração mútua, 

com a conseqüente necessidade de harmonia e concordância prática. Os 

direitos vindos de certa época recebem o influxo dos novos direitos, tal como 

estes não podem deixar de ser entendidos em conjugação com os 

anteriormente consagrados: algumas liberdades e o direito de propriedade 

não possuem hoje o mesmo alcance que possuíam no século XIX, e os 

direitos sociais adquirem um sentido diverso consoante os outros direitos 

garantidos pelas Constituições. 

Tão pouco as pretensas gerações correspondem a direitos com estruturas 

contrapostas: um caso paradigmático é o do direito à intimidade ou à 

privacidade só plenamente consagrado no século XX. E há direitos inseridos 

numa geração que ostentam uma estrutura extrema complexa: é o caso do 

direito ao ambiente. 

Finalmente, direitos como os direitos à autodeterminação aos recursos 

naturais e ao desenvolvimento nem sequer entram no âmbito dos direitos 

fundamentais, porque pertencem a outra área – a do direito dos povos.
148
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4.9.1.4 Limites 

 

Uma questão que está modernamente em voga, relativamente aos direitos 

fundamentais, diz respeito aos seus limites. Com efeito, os ideais liberais do século XVIII 

levados ao extremo culminaram num individualismo desmesurado, incompatível com a 

dinâmica da convivência social, tanto em relação aos direitos dos outros indivíduos quanto em 

relação aos direitos da coletividade.  

Nesse sentido, Karl Loewenstein ensina que o crescimento populacional e o advento 

da moderna sociedade de massas reduziu a liberdade de ação do indivíduo, isto é, limitou o 

marco dentro do qual o indivíduo pode exercer suas liberdades sem prejudicar o direito dos 

outros. E mais, a intensificação das competências estatais exigiu, para um desenvolvimento 

ordenado da vida social, a renúncia de uma parte da soberania individual.
149

  

 Como observa Varela de Matos, o alargamento do âmbito de proteção e da intensidade 

dessa mesma proteção concedida aos Direitos Fundamentais trouxe como conseqüência a 

ocorrência, cada vez mais freqüente, de conflitos entre esses direitos.
150

 

 Contudo, este assunto será mais profundamente abordado adiante, quando será tratada 

a questão da colisão entre princípios.        

 

4.9.2 Direitos da personalidade 

 

 Como já comentado, estando os direitos à intimidade e à vida privada inseridos no rol 

dos direitos da personalidade, que por sua vez constituem-se em espécies do gênero dos 

direitos fundamentais, antes de abordá-los, é necessária uma sucinta explanação sobre os 
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direitos da personalidade, mais especificamente sobre suas origens, seu conceito, natureza 

jurídica e características.     

 

4.9.2.1 Origens 

 

Conforme mencionado anteriormente, o Direito Civil romano foi o primeiro a esboçar 

uma construção conceitual acerca dos direitos de personalidade. René Ariel Dotti salienta que 

o termo persona, o qual designava originalmente em Roma a máscara sob a qual o ator 

representava o seu papel, alargou-se para abranger a posição do cidadão romano na vida 

jurídica, como sujeito de direitos e obrigações.
151

 

Contudo, segundo o mesmo autor, citando Tobeñas, como disciplina autônoma, os 

direitos de personalidade tiveram escasso tratamento normativo até meados do século XX. 

Antes disso, somente a eles fizeram menção o Código Geral da Áustria de 1811 e o Código 

Português de 1868.
152

 

Adriano De Cupis salienta que “o Código de Napoleão, sendo embora o fruto da 

Revolução que visava consagrar os direitos do homem, não prescreveu expressamente uma 

disciplina particular para os direitos da personalidade”.
153

 

René Ariel Dotti ensina que a criação de um tratamento específico para os direitos da 

personalidade resultou de um esforço dos tribunais franceses preocupados em amparar aquilo 

que estava latente nas aspirações comuns, em função dos atentados contra determinados bens 

pessoais, os quais não haviam recebido tratamento legislativo apropriado. O referido autor 

oferece uma síntese da realidade até então existente e a evolução que se conseguiu alcançar, 

relativamente ao reconhecimento de tais direitos, nas seguintes palavras: 
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À exceção de alguns textos a propósito da violação do domicílio, do segredo 

de correspondência e dos ilícitos contra a honra previstos no Código Penal e 

na Lei de Imprensa, não havia no ordenamento legal francês preceitos 

específicos para a garantia de tais direitos quanto aos particulares aspectos 

da consideração do nome, da imagem, da vida privada e de outros interesses 

e valores imanentes à pessoa humana. 

Os juizes tomavam consciência de que, para atender os problemas de grande 

relevo, quanto à decisão para as partes e conseqüências em geral, a lei não 

oferecia normas adequadas. Então se buscou o rumo inspirado pela equidade 

e pelas tradições de respeito ao patrimônio moral dos indivíduos. 

A obra de aperfeiçoamento se desenvolve, as fórmulas vão ganhando 

contornos precisos e através de caminhos cheios de avanços e retornos — 

embora decididos quanto aos altos objetivos — se alcança um estágio 

superior através da edição da Lei de 17.7.1970 dispondo sobre o respeito à 

vida privada.
154

  

 

 

A partir de então, assistiu-se a um crescente reconhecimento dos direitos da 

personalidade pelo ordenamento jurídico, inclusive com sua inclusão em Códigos de diversos 

países. A esse respeito, Carlos Alberto Bittar afirma que “as incursões na vida privada, 

especialmente ditadas pela evolução da tecnologia e das comunicações, têm exigido o 

reconhecimento expresso desses direitos e a sua regulamentação, para garantir-lhes proteção 

no âmbito privado”. E, ainda, que “o sancionamento pelo Estado, nesse plano, vem 

conferindo nova dignidade a esses direitos”.
155

 

 

4.9.2.2 Conceito e natureza jurídica 

 

As diversas construções doutrinárias existentes acerca do conceito dos direitos da 

personalidade podem ser divididas entre aquelas de cunho positivista e outras de cunho 

naturalista. 
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Para os positivistas os direitos da personalidade configuram direitos subjetivos 

necessários e imprescindíveis para a própria existência da personalidade, ou seja, são 

essenciais ao seu conteúdo, de modo que sem eles a personalidade tornar-se-ia completamente 

irrealizável. Entretanto, somente consideram direitos da personalidade aqueles reconhecidos 

pelo Estado, mediante sua inclusão no ordenamento jurídico, rejeitando os chamados “direitos 

inatos”. 

Adepto dessa corrente, Adriano de Cupis conceitua os direitos da personalidade ao 

mesmo tempo em que apresenta suas características básicas, rechaçando a idéia de “direitos 

inatos”, conforme se observa de suas seguintes palavras: 

 

Todos os direitos, na medida em que destinados a dar conteúdo à 

personalidade, poderiam chamar-se “direitos da personalidade”. No entanto, 

na linguagem jurídica corrente esta designação é reservada àqueles direitos 

subjectivos cuja função, relativamente à personalidade, é especial, 

constituindo o “minimum” necessário e imprescindível ao seu conteúdo. 

Por outras palavras, existem certos direitos sem os quais a personalidade 

restaria uma susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o 

valor concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjectivos 

perderiam todo o interesse para o indivíduo — o que equivale a dizer que, se 

eles não existissem, a pessoa não existiria como tal. São esses os chamados 

“direitos essenciais”, com os quais se identificam precisamente os direitos da 

personalidade. 

[...] 

Todo o meio social tem uma sensibilidade particular relativamente à 

essencialidade dos direitos. É assim que, mudando a consciência moral, 

modificando-se o modo de encarar a posição do indivíduo no seio da 

sociedade, muda correlativamente o âmbito dos direitos tidos como 

essenciais à personalidade. 

[...] 

Por tal razão, os direitos da personalidade estão vinculados ao ordenamento 

positivo tanto como os outros direitos subjectivos, uma vez admitido que as 

idéias dominantes no meio social sejam revestidas de uma particular força de 

pressão sobre o próprio ordenamento. Por conseqüência, não é possível 

denominar os direitos da personalidade como “direitos inatos”, entendidos 

no sentido de direitos respeitantes, por natureza, à pessoa.
156
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 Por outro lado, os naturalistas consideram que os direitos da personalidade são 

direitos relacionados com os atributos inerentes à condição de pessoa humana, constituindo-se 

em direitos inatos do homem, cabendo ao Estado, apenas, reconhecê-los e sancioná-los. 

Bittar, que se perfilha a esta corrente, ao apresentar algumas características dos 

direitos da personalidade, salienta que “são os direitos que transcendem, pois, ao ordenamento 

jurídico positivo, porque ínsitos na própria natureza do homem, como ente dotado de 

personalidade”.
157

 

Assim como no caso da discussão acerca dos direitos fundamentais em sentido formal 

e em sentido material, no presente trabalho não cabe um maior aprofundamento sobre qual 

seria a corrente que melhor definiria os direitos da personalidade. Nesse sentido, preferível é a 

definição dada por Valente, para quem: 

 

[...] direitos da personalidade são aqueles que se irradiam como efeitos do 

próprio fato da personalidade juridicamente reconhecida, tendo por objeto a 

proteção dos atributos essenciais de uma pessoa que a distinguem de outra 

tanto externa (manifestações) quanto internamente.
158

 

 

      

Quanto à natureza jurídica dos direitos da personalidade a doutrina também se divide 

entre aqueles que não consideram os direitos da personalidade como integrantes dos Direitos 

Fundamentais, alegando que os primeiros integram o âmbito do direito privado e os segundos 

integram o âmbito do direito público, e aqueles que consideram os direitos da personalidade 

como integrantes dos Direitos Fundamentais, posto que também se revestem do caráter 

publicístico. 

Entre os seguidores da primeira corrente está Jorge Miranda, para quem “não obstante 

largas zonas de coincidência, não são, contudo, assimiláveis direitos fundamentais e direitos 

de personalidade”. O autor lusitano destaca a distinção de sentido, de projeção e de 
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perspectiva de uns e de outros direitos. Para ele, os direitos fundamentais pressupõem relações 

de poder e têm uma incidência publicística imediata, ainda quando ocorram efeitos nas 

relações entre os particulares os direitos de personalidade relações de igualdade. Já os direitos 

de personalidade pressupõem relações de igualdade e têm uma incidência privatística, ainda 

quando sobreposta ou subposta à dos direitos fundamentais. E conclui, afirmando que os 

direitos fundamentais pertencem ao domínio do Direito Constitucional, enquanto os direitos 

de personalidade ao do Direito Civil.
159

 

Já Canotilho, a princípio com mais razão, perfilha-se à segunda corrente, salientando 

particularmente a situação atual da concepção sobre um direito geral de personalidade, pois, 

segundo ele, hoje em dia, dada a interdependência entre o estatuto positivo e o estatuto 

negativo do cidadão, e em face da concepção de um direito geral de personalidade como 

“direito à pessoa ser e à pessoa devir”, cada vez mais os direitos fundamentais tendem a ser 

direitos de personalidade e vice-versa.
160

 

Nessa linha também segue Valente, ilustrando, com propriedade, o seu pensamento 

com o exemplo concernente ao direito à intimidade, conforme se pode notar das seguintes 

palavras: 

 

Hodiernamente, em função do desenvolvimento da teoria dos diferentes 

status que um mesmo indivíduo sustenta perante o Estado, podendo estes se 

dar em função de um mesmo direito previsto pelo ordenamento jurídico, 

torna-se cada vez mais difícil eleger-se um critério para distinguir direitos 

fundamentais e direitos da personalidade. Veja-se, por exemplo, o direito à 

intimidade. Sob a ótica do status negativo, garante à pessoa uma esfera livre 

da interferência estatal e, sob a ótica do status positivo, permite ao seu titular 

recorrer ao próprio Estado para garanti-lo contra a invasão de particular. 

Tem-se aqui uma distinção entre posições jurídicas e não entre direito 

público e direito privado, ou direito fundamental e direito da personalidade. 

A tendência para a conjunção é clara.
161
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4.9.2.3 Características 

 

A doutrina, de um modo geral, apresenta o seguinte rol de características dos direitos 

da personalidade: absolutos; indisponíveis; inatos; intransmissíveis; imprescritíveis; e 

extrapatrimoniais. 

São absolutos por representarem direitos de exclusão (oponíveis erga omnes), ou seja, 

o seu titular (sujeito ativo) detém o poder de gozo pleno e exclusivo sobre a sua personalidade 

física e moral, o que gera, em relação aos sujeitos passivos, uma obrigação universal de 

abstenção.
162

 Entretanto, isto não significa que eles não possam sofrer limitações, já que esta 

característica diz respeito à relação jurídica por eles produzidas e não a seu conteúdo. Sob este 

prisma eles são relativos.
163

   

Indisponíveis e irrenunciáveis dado o caráter essencial, necessário e inseparável da 

personalidade humana.
164

  

Inatos por derivarem da própria personalidade, da natureza humana, não sendo 

necessário praticar qualquer ato de aquisição para ser deles titular, bastando para isso ter 

personalidade.
165

 Contudo, alguns autores diferenciam os direitos da personalidade 

originários, que seriam os realmente inatos, daqueles direitos da personalidade adquiridos, 

que seriam aqueles que requerem outros e ulteriores requisitos, além da personalidade 

jurídica, para a sua existência, como por exemplo os direitos de autor.
166

   

Intransmissíveis por não poder o sujeito ativo operar a transferência de sua titularidade 

a outrem, face à natureza dos bens jurídicos que constituem o seu objeto.
167

 Porém, deve ser 

ressalvado que alguns autores defendem a possibilidade de “aquisição” de alguns direitos da 
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personalidade por “comunicação”, como por exemplo a passagem do apelido de pai para filho 

e a transmissão, aos herdeiros, dos direitos de autor.
168

  

Imprescritíveis por não estarem sujeitos à perda em função do não exercício pelo seu 

titular.
169

 Alguns doutrinadores destacam também a perenidade dos direitos da personalidade, 

salientando tanto o seu caráter de vitaliciedade, na medida em que permanecem durante toda a 

vida de seu titular, como o caráter de perpetuidade, pois não sofrem restrições temporais, 

gozando de proteção mesmo após a morte de seu titular.
170

  

Extrapatrimoniais por não serem suscetíveis de apreciação econômica, embora a sua 

violação gere o dever de indenizar, o que por si só não os tornam patrimoniais.
171

 

 

4.9.3 Direito à intimidade e à vida privada 

 

No intuito de mostrar a relação entre o sigilo bancário e os direitos à intimidade e à 

vida privada, far-se-á uma breve síntese das origens destes, bem como a sua conceituação, 

características, conteúdo, modos de violação e limites.   

 

4.9.3.1 Origens 

 

Tendo em vista o fato de os direitos à intimidade e à vida privada constituirem 

espécies do gênero dos direitos fundamentais e estarem elencados no rol dos direitos da 

personalidade, eles apresentam as mesmas origens remotas daqueles, às quais já se fez 

referência anteriormente. 
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José Adércio Leite Sampaio assevera que foi o fértil e longo debate doutrinário 

travado acerca dos direitos da personalidade que contribuiu sobremaneira para a formação e 

individualização dos direitos à intimidade e à vida privada. O autor cita a discussão iniciada 

na Alemanha, pela escola pandeccista, a respeito da existência de um direito da personalidade 

dotado de autonomia que, posteriormente, se espalhou por toda a Europa e América Latina. 

Todavia, ressalta que os referidos precedentes só reflexamente consideram a questão 

da intimidade e da vida privada. A sua formulação como objeto específico de um direito 

autônomo somente ocorreu a partir do final do século XIX, com o deslocamento do centro de 

proteção para o que se chamou de “patrimônio moral do homem” ou de “personalidade 

humana inviolável”. 

Ensina que, de início, a construção dos direitos à intimidade e à vida privada teve o 

sentido de um direito de ser deixado em paz, citando o trabalho de David Augusto Röder na 

Alemanha em 1846, versando sobre os atos violadores do “direito natural à vida privada”, tais 

como “incomodar alguém com perguntas indiscretas” ou “entrar em um aposento sem se fazer 

anunciar”; o caso da atriz francesa Rachel, no qual o Tribunal francês decidiu, em 1858, que a 

ninguém seria dado o direito de, sem consentimento formal da família, reproduzir e dar 

publicidade a traços de uma pessoa em seu leito de morte, por maior que tivesse sido sua 

celebridade e a publicidade ligada aos atos de sua vida; e o artigo publicado nos Estados 

Unidos em 1890, de autoria de Samuel Denis Warren e Louis Dembitz Brandeis, intitulado 

Right to privacy, o qual apresentava os contornos de um novo direito, o direito de estar só, 

surgido da necessidade de proteção da privacidade do indivíduo contra as invasões 

possibilitadas pela criação de novos inventos. 

Quanto a este último, o autor afirma que o seu grande mérito foi a concepção de um 

novo sentido de proteção jurídica, a qual não se assentava mais em bases obviamente físicas, 



 84 

mas espirituais, nem em direitos de propriedade ou quebras de contrato, mas sobre uma 

inviolabilidade da personalidade. 

Assevera também que o estrondoso sucesso do artigo impulsionou sensivelmente 

teóricos e juízes a descortinar o novo direito anunciado, não só nos Estados Unidos, mas 

também na Europa.
172

 

Em 1928, o próprio Louis Bradeis, após ter sido nomeado juiz da Suprema Corte 

Americana, proferiu voto dissidente no caso Olmstead vs. U.S. 438, em que o governo 

americano defendia o direito de Elliot Ness grampear linhas telefônicas na investigação de 

atividades criminosas, reafirmando o direito de ser deixado só como “o mais abrangente dos 

direitos e o direito mais valioso do cidadão”.
173

 

Apesar disso, o reconhecimento dos direitos à intimidade e à vida privada como 

direitos autônomos se mostrava ainda fragmentário no cenário mundial, tanto na doutrina 

como na jurisprudência. Este quadro somente começou a mudar a partir de seu 

reconhecimento pela Declaração Universal de Direitos do Homem de 1948 e sua consolidação 

somente ocorreu com os processos de internacionalização e de constitucionalização. 

O processo de internacionalização ocorreu mediante a sua inserção em diversos 

documentos internacionais, na pauta de inúmeras conferências, congressos, seminários, 

encontros e estudos de âmbito supranacional. 

Já o processo de constitucionalização ocorreu, inicialmente, a partir da construção 

jurisprudencial constitucional, sendo, posteriormente, verificada a inserção dos direitos à 

intimidade e à vida privada em diversos textos constitucionais promulgados a partir dos anos 

70, os quais consagraram expressamente esses direitos.
174

   

No Brasil, os direitos à intimidade e à vida privada só foram alçados a direitos 

fundamentais na vigência da Constituição Federal de 1988 (v.g. art. 5.°, inc. X), já que as 
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Constituições anteriores não os contemplavam. Com efeito, da Constituição Imperial de 1824, 

passando pelas Constituições Republicanas de 1891, 1934, 1937 e 1946, só existiam 

referências expressas ao sigilo da correspondência, e na Constituição de 1967, com a redação 

da Emenda n.° 1 de 1969, foi contemplado o sigilo das comunicações telegráficas e 

telefônicas.
175

 

 

4.9.3.2 Conceito  

 

Antes de serem examinados os conceitos dos direitos à intimidade e à vida privada, 

deve ser observado que várias denominações diferentes são usadas pelos doutrinadores para 

designar o objeto dos direitos em referência. 

René Ariel Dotti ensina que nos EUA aparece com o nome de right of privacy; na 

França droit a la vie privée e droit a l’intimité; na Itália é predominante a expressão diritto 

alla riservatezza, embora alguns autores prefiram diritto alla privatezza ou diritto alla vita 

privata; na Alemanha são usados os termos privatsphäre (esfera privada), intimsphäre (esfera 

íntima) e geheimsphäre (esfera secreta); na Espanha derecho a la intimidad e derecho a la 

vida privada e em Portugal direito à proteção da intimidade da vida privada e direito à zona 

de intimidade da esfera privada.
176

 

Não obstante, no Brasil parecem estar sedimentadas as expressões “intimidade” e 

“vida privada”, inclusive por expressa menção no texto constitucional (v.g. artigo 5.°, inciso 

X, da CF). Destarte, é importante que se proceda a um estudo acerca das definições de ambas 

expressões, bem como da sua correta utilização para designar o objeto dos direitos aqui 

tratados. 
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Alguns autores entendem que a indefinição sobre os contornos da intimidade e da vida 

privada decorre da própria variação de seus conceitos no tempo e no espaço. Nesse sentido, 

Baltazar Júnior frisa que: 

 

  Essa indeterminação tem como uma de suas causas, provavelmente, o 

caráter eminentemente cultural e relativo de tais conceitos. Assim, o que é 

privado em determinadas sociedades poderá ser público em outras e aquilo 

que hoje é preservado como privado em algum tempo poderá ser de domínio 

público. Em certos lugares do globo, é impudico mostrar as costas ou, para 

as mulheres, os seios. Em outros, tal não se dá. Mesmo entre grupos sociais 

que convivem em um mesmo país ou cidade poderão ocorrer variações entre 

o que será considerado privado ou não. Sendo assim, a determinação 

concreta do conteúdo de tais direitos deverá ocorrer, necessariamente, dentro 

de cada contexto histórico e geográfico, à luz do texto constitucional e legal, 

bem como dos costumes locais, especialmente pelo Poder Judiciário, que 

tem aí papel de grande relevo, como concretizador do direito fundamental, 

ao dirimir os conflitos entre tais direitos e outros que possam a ele 

representar ameaças, concretizando e determinando, de acordo com o seu 

tempo, a noção de vida privada, por si só dinâmica e flexível. É esta 

flexibilidade que permitirá a adaptação do texto a novas realidades, não 

previstas quando da edição da norma. Não se poderia imaginar ou regular, 

por exemplo, as novas possibilidades de invasão da vida privada 

representadas pela informática.
177

 

 

 

Mesmo no momento atual, não há concordância na doutrina brasileira a respeito da 

conceituação de intimidade e vida privada. Alguns defendem que são sinônimas e, portanto, 

os termos podem ser usados indistintamente. Outros apontam diferenças conceituais, mas não 

há unanimidade quanto a essas diferenças. 

Luciana Fregadolli, ao perscrutar a questão, posiciona-se no sentido de considerar 

como sinônimas as expressões, apesar de ressalvar que a Constituição Federal (v.g. art. 5.°, 

inc. X) fez distinção entre os dois conceitos. A questão acerca da vacilação da doutrina sobre 

o tema foi muito bem captada pela autora quando afirma que “grande parcela de autores 

brasileiros trata os termos direito à vida privada, direito à intimidade, direito ao resguardo, 

direito ao recato, como sinônimos, não traçando qualquer distinção entre vida privada e 
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intimidade”. Destaca, a referida autora, que para alguns doutrinadores a vida privada é o 

gênero que inclui como núcleo central a intimidade, sendo, assim, a intimidade considerada a 

parte mais reservada da vida privada; e para outros, que formam uma outra corrente 

minoritária, a vida privada é uma das facetas que integram o conceito de intimidade para fins 

jurídicos, sendo a intimidade a categoria e a vida privada a parte mais restrita dessa categoria. 

Observa que a falta de consenso da doutrina advém da novidade do tema, “razão pela qual o 

nosso legislador constituinte preferiu garantir tanto o direito à intimidade, como o direito à 

vida privada, a fim de incluir todos os elementos que podem estar implícitos em cada um dos 

conceitos”.
178

 

Já Baltazar Júnior se posiciona no sentido de não considerar como sinônimas as 

expressões, fornecendo fortes argumentos para sustentar esse entendimento, nos seguintes 

termos:  

 

A maior parte da doutrina e da jurisprudência utiliza indistintamente as 

expressões vida privada e intimidade (STJ, AGINQ n° 187/DF, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, C.E., un.. DJ 16.9.96, p. 33.651), sendo 

encontráveis, também, referências à privacidade (STJ, REsp. n°37.566/RS, 

Rel. Min. Demócrito Reinaldo, 1
a
 T., un.. DJ 28.3.94, p. 6.294), à intimidade 

da vida privada, à vida particular ou vida íntima; à privança; à 

privatividade, à esfera privada e ao âmbito íntimo. Preferimos a expressão 

vida privada em detrimento de privacidade, já que a primeira, sobre ter sido 

consagrada pela CRFB, é da tradição da língua portuguesa, enquanto 

privacidade é um anglicismo oriundo do termo privacy, introduzido em 

nosso meio na década de 70 do século passado, segundo Houaiss. 

Não há negar, de fato, a existência de traços comuns entre os direitos à vida 

privada e a intimidade, ambos fundados na dignidade humana, 

consubstanciado na exclusividade, entendida como a preservação, por parte 

do cidadão, de atos, fatos ou características suas em um âmbito exclusivo, 

alheio ao conhecimento de terceiros. Em outras palavras, o cidadão, no 

exercício de tais direitos, controla a acessibilidade sobre sua pessoa. 

Tendo em vista, porém, que o nosso texto constitucional expressamente 

menciona a intimidade e a vida privada, parece de rigor concluir que não são 

sinônimas as duas expressões, o que, aliás, assim é na linguagem ordinária, 

ponto de partida para a interpretação, embora inexista, igualmente, consenso 

sobre o sentido de ambas as expressões. 

[...] 
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Como exemplos de manifestações da intimidade podem ser lembrados: 

confidências, recordações pessoais, memórias, diários, relações familiares, 

lembranças de família, sepultura, vida amorosa ou conjugal, saúde física ou 

mental, afeições, entretenimentos, costumes domésticos, a liberdade 

constitucional de consciência e de crença, que seria um aspecto do direito à 

intimidade. Já no âmbito da vida privada podem ser vistos como 

manifestações o segredo profissional, a inviolabilidade da correspondência e 

do domicílio, o direito ao esquecimento, o sigilo financeiro e o tratamento de 

dados informatizados. 

Concluído haver distinção entre intimidade e vida privada, poderíamos 

definir o direito à vida privada, com apoio em Tércio Sampaio Ferraz Jr., 

como um direito subjetivo fundamental, emanado do direito de 

personalidade, que tem como sujeito qualquer pessoa física, brasileira ou 

estrangeira, que resida ou transite no Brasil, que tem como conteúdo 

constranger os demais ao respeito, ao que é próprio ou privado ao cidadão, e 

como objeto a sua integridade moral. (o grifo não consta do original).
179

 

 

 

José Adércio Leite Sampaio realizou uma pesquisa etimológica das referidas 

expressões, concluindo existirem conceitos distintos. Ensina, o referido autor, que intimidade 

deriva do latim intimus que significa “íntimo, mais recôndito”, “interior”, enlaçando-se ainda 

com a idéia de “segredo” e “confiança”, derivando daí as expressões amici intimi (amigos 

íntimos), intimus consiliis eorum (confidentes de seus segredos), intima militia (amizade 

íntima). Já privatus deu origem a privacy, privée, privatezza, privato e privado (vida privada), 

significando originariamente “privado”, “particular”, “próprio”, “pessoal”, “individual”. 

Assim, intimidade traz em sua raiz um conteúdo intersubjetivo, relacional, de 

“proximidade”, “confidência” e “amizade”, enquanto vida privada parece significar algo 

isolado, distante, solitário, ligando-se ainda ao sentido de “apropriação”, de “propriedade”. Já 

na linguagem cotidiana, afirma o referido autor, o conteúdo das expressões é muito próximo, 

senão equivalente, embora seja bem mais freqüente o uso da expressão “intimidade” e de suas 

variantes. 

Ressalta também que o estudo do Direito Comparado mostra que nos países de língua 

espanhola domina o entendimento de que as indigitadas expressões, embora possam ter, em 

abstrato, conceitos distintos, operacionalmente não revelam desigualdade significativa, 
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podendo ser usadas, no sentido jurídico, para designar a mesma coisa. Afirma, ainda, que no 

Brasil há uma tendência no mesmo sentido, ou seja, no uso indistinto dos dois termos, embora 

alguns defendam ser a “intimidade” um extrato mais restrito da “vida privada”.
180

 

Sampaio revela também a sua preocupação com a questão da dificuldade de 

conceituação da intimidade e da vida privada, atribuindo tal penosidade ao seu caráter 

relativo, subjetivo, mutável e contextual, conforme as seguintes palavras: 

 

Não se pode, a priori, conceituar, em toda a sua extensão e plenitude, 

intimidade e vida privada. Seus contornos exatos só podem ser aferidos, 

levando em conta suas peculiaridades e o contexto de caso concreto. 

Estamos a falar assim de um conceito relativo, mutável, contextual e 

conseguintemente impossível de assunção em único lance de todas as suas 

fronteiras normativas como instituto formal irretocável. Esse relativismo se 

patenteia no próprio sentido do que cada pessoa pode, diferentemente das 

demais e até de si mesma no curso de sua vida, conceber como íntimo ou 

privado, a partir das influências que decisivamente sofra de fatores culturais, 

religiosos, políticos, filosóficos e até mesmo climáticos, sem se esquecer de 

que as próprias circunstâncias ou um dado momento existencial podem 

permitir acepções até então não cogitadas. 

A esse subjetivismo modular se associa uma dificuldade metodológica 

decorrente da árdua tarefa de se estabelecerem regras, sem riscos de 

frenéticos artificialismos, que possam separar o que seja privado do que seja 

público dentro da vida social.
181

 

  

 

Valente também enfrentou a questão, oferecendo o seu conceito de “intimidade”, a 

qual, além de ser a qualidade daquilo que é fisicamente mais interior, expande o seu 

significado para abranger também uma conotação sentimental, que se refere a uma esfera 

interiorizada dos sentimentos humanos, os quais podem ser manifestados exteriormente 

dentro de um círculo social bastante restrito, seja familiar, doméstico ou com amigos mais 

próximos. 
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Já a expressão “vida privada” deve ser entendida em oposição à vida pública. Ao 

contrário desta, que é de conhecimento notório, aquela é de acesso restrito a terceiros. Trata-

se apenas de uma esfera de exclusão e não de uma esfera de exclusão íntima.        

O referido autor afirma que, embora se possa questionar a utilidade da distinção entre 

os conceitos de intimidade e vida privada, há necessidade de se proceder ao tratamento 

distintivo, tendo em vista a Constituição Federal haver tutelado ambas as esferas em seu 

artigo 5.°, inciso X, conseguintemente, possibilitando diferentes formas de tutela possíveis.
182

   

Grande parte dos doutrinadores emprega o termo intimidade no sentido de uma esfera 

mais restrita da vida privada. René Ariel Dotti alinha-se a esse pensamento, ensinando que 

esta construção é tipicamente francesa e provém da necessidade em se precisar um núcleo 

mais profundo.
183

 

Valente reforça esta corrente de pensamento, reiterando que a jurisprudência francesa 

inspirou o legislador daquele país a inaugurar a positivação de  tais direitos fazendo menção 

no artigo nono do Código Civil Francês à “intimidade da vida privada”, admitindo a 

existência de um âmago dentro da vida privada, de uma esfera central, mais interna, mais 

íntima.
184

  

Teixeira e Haeberlin concordam com o fato de que, tecnicamente, existe uma 

diferença entre os conceitos de intimidade e vida privada, mas a preocupação de chegar às 

minúcias desta distinção não oferece qualquer benefício prático. Defendem que a intimidade e 

a vida privada são espécies do gênero “privacidade”, a qual conceituam como: 

 

[...] a fortaleza pessoal, fundada na liberdade negativa do indivíduo, no 

âmbito da qual lhe é permitido, em um determinado espaço e em um 

determinado tempo, estar só, alheio a investidas externas, a fim de fazer 

permanecer o silêncio reconfortante da paz interior e de preservar a estrutura 
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e o equilíbrio psíquico e onde a alteridade é possível apenas se houver real e 

efetiva concordância daquele que está sob proteção.
185

 

 

   

Verificados os conceitos de intimidade, vida privada e privacidade, passa-se à questão 

das definições acerca dos direitos à intimidade e à vida privada. 

Sampaio salienta, no que tange ao conceito de direito à intimidade e à vida privada, 

que se pode dividir as correntes de pensamento entre os pluralistas e os unitaristas. 

Os primeiros defendem um conceito plural dos direitos à intimidade e à vida privada, 

recorrendo a uma enumeração exaustiva de certos interesses, bens ou atributos que se 

recolhem de acordo com o ordenamento jurídico de cada país, sob a alegação da 

impossibilidade de resumir-se, sob uma única fórmula conceitual, o que juridicamente sejam 

ou devam ser tais direitos, sem se deixarem arestas. Sampaio ensina que esta formulação, 

também chamada de taxonômica, encontra abrigo notadamente entre os norte-americanos. 

Contudo, afirma que tal conceito é impreciso, falho e incompleto, pois não especifica 

substancialmente o objeto de proteção do direito em causa. 

Já os unitaristas defendem que os direitos à intimidade e à vida privada possuem uma 

base conceitual única, embora possam transparecer como direitos de múltiplas faculdades, 

com incursões em diversos domínios. Ocorre que, nem entre os seus defensores existe um 

consenso a respeito de qual seria esta base. O autor destaca as seguintes correntes existentes 

entre os unitaristas: os que defendem que a intimidade e a vida privada significam o estar só, 

a tranqüilidade e a paz de espírito; os que afirmam que elas constituem um conjunto de 

informações pessoais submetidas a um regime jurídico de contenção que se define 

distintamente em vários ramos do pensamento doutrinário (como a exclusão do conhecimento 

alheio, como controle de informação pessoal e como controle ou limitação do/ao aceso 
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pessoal); os que asseveram que elas significam um espaço pessoal em que não se admitem 

interferência e intromissão externa; e os que defendem que elas são sinônimos de autonomia.  

Sampaio ressalta que, sob um outro ângulo, poderiam ser distinguidas duas outras 

correntes: a dos que buscam um enfoque negativo, a partir do que não sejam intimidade e vida 

privada, vindo à tona, por exclusão, seus conteúdos, e a dos que buscam um enfoque positivo, 

procurando conceituar intimidade e vida privada: uns a partir de critérios subjetivos e outros 

de critérios objetivos.  

O enfoque negativo é dado por aqueles que procuram conceituar a intimidade e a vida 

privada pelo critério de exclusão, ou seja, a partir do que seja vida pública. Contudo, Sampaio 

obtempera que esta fórmula revela-se deveras indeterminada, haja vista não haver limites bem 

definidos acerca do alcance da vida pública e da vida privada.  

Já sob o enfoque positivo, procura conceituar-se a própria intimidade e a vida privada 

a partir da definição de critérios, que podem ser subjetivos ou objetivos. Entre os critérios 

subjetivos o autor destaca o da teoria da vontade, o da qualidade das pessoas envolvidas e o 

da atuação social da pessoa. 

Pelo critério da teoria da vontade, define-se um sentido de “privado” como um âmbito 

da vida da pessoa na qual se deposita uma grande carga de intencionalidade no sentido de sua 

exclusão da interferência ou do conhecimento de terceiros. Sampaio afirma ser discutível a 

sua validade como critério único de conceituação da vida privada. 

O critério da qualidade das pessoas envolvidas pode ser dividido entre o seu sentido 

funcional e o de proteção objetivo-subjetiva. O primeiro leva em conta o papel social da 

pessoa envolvida, como por exemplo o caso das figuras públicas, e o segundo se refere ao 

estado ou qualidade pessoal, como por exemplo o caso dos menores. 

O critério da atuação social da pessoa, também conhecido como teoria das esferas da 

personalidade ou dos círculos concêntricos, idealizada pela doutrina germânica, funda-se no 
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fato de que a sociabilidade da pessoa deve servir de limitação a sua liberdade individual, 

devendo a intensidade da tutela jurídica da personalidade ser inversamente proporcional à 

sociabilidade do seu comportamento em questão. Assim, existem “esferas” ou “círculos” 

concêntricos da personalidade que se distribuem do centro para a periferia, em grau 

decrescente de proteção. Sampaio ressalta que o nome e a quantidade dessas esferas variam de 

autor para autor, mas que de um modo geral a esfera mais interna, que para alguns representa 

a esfera da intimidade e para outros a do segredo, em princípio, seria o âmbito do ser isolado. 

A seguinte representa a esfera da vida privada, sendo formada por grupos sociais bem 

delimitados, dos quais o indivíduo participa, tais como os familiares e os amigos. As últimas 

representam as esferas da vida social e da vida pública, abarcando tudo que não esteja 

incluído na esfera privada.
186

     

Valente defende que a Constituição Federal de 1988 não contemplou o segredo como 

categoria autônoma de direito fundamental, tendo em vista ter se referido apenas à vida 

privada e à intimidade, estando, portanto, a esfera do segredo tutelada dentro do bojo da 

intimidade, por ser-lhe a mais próxima.
187

    

Relativamente aos critérios objetivos de conceituação da intimidade e da vida privada, 

Sampaio destaca o do componente espacial e o conceito por enumeração. O primeiro toma 

em consideração o espaço físico em que se desenvolvem os acontecimentos da vida privada, 

sendo o referido componente tão mais indevassável quanto mais seja físico. Nesse sentido, a 

casa é considerada o emblema e, ao mesmo tempo, a garantia da intimidade. Já o conceito por 

enumeração leva em conta o elenco de conceituações do que sejam os fatos privados, 

revestindo-se da mesma dificuldade de se precisar as próprias definições de intimidade e de 

vida privada.   
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O autor assevera que, para superação da dificuldade conceitual, no que se refere aos 

direitos à intimidade e à vida privada, deve buscar-se a definição de premissas metodológicas, 

a partir das quais se seguirão regras hermenêuticas de clarificação de sua dimensão conceitual 

e de seu conteúdo normativo. Resumidamente, tais premissas são: o seu reconhecimento 

como um direito fundamental formalmente constitucional e a concepção da intimidade e a 

vida privada de forma “aberta”, dinâmica e flexível, tendo em vista envolverem aspectos 

pessoais e culturais, intimamente ligados à evolução tecnológica, de modo a acompanhar essa 

constante evolução.
188

  

Bittar parece basear a sua conceituação em dois critérios distintos: um subjetivo e 

outro objetivo. Como critério subjetivo o autor utiliza o conceito fundado na teoria da vontade 

ao afirmar que o direito à intimidade “consiste no direito de impedir o acesso de terceiros aos 

domínios da confidencialidade. Trata-se de direito, aliás, em que mais se exalta a vontade do 

titular, a cujo inteiro arbítrio queda a decisão sobre a divulgação”. Já como critério objetivo se 

louva no critério do conceito por enumeração, definindo o direito à intimidade como sendo 

“aquele que se destina a resguardar a privacidade em seus múltiplos aspectos: pessoais, 

familiares e negociais”.
189

  

Na mesma linha, embora utilize apenas o termo “direito à privacidade”, Diogo Leite 

de Campos afirma que este “é entendido como o direito de excluir os outros das actividades, 

dos sentimentos, das amizades, etc., do eu”.
190

 

Valente, inspirado na teoria dos círculos concêntricos, conceitua o direito à intimidade 

como sendo aquele que permite subtrair-se a personalidade de alguém, de maneira física ou 

psíquica, da exposição em relação às esferas da vida pública e privada, compreendida a 

primeira como a de conhecimento notório de todos e a segunda a de acesso restrito a um 
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determinado grupo. Já direito à vida privada é definido como o direito de manter o acesso à 

vida social restrito aos grupos e pessoas que dela fazem parte.
191

 

Sob este mesmo enfoque, apesar do uso de denominação diversa, Rabindranath Capelo 

de Sousa, ao discorrer sobre o que chama de “reserva sobre a intimidade da vida privada”, 

assevera que esta: 

 

[...] desdobra-se em círculos de resguardo, nos quais se poderá tomar (em 

certas circunstâncias) conhecimento de determinadas manifestações das 

pessoas, mas em que são ilícitos a divulgação ou o aproveitamento das 

mesmas, e em círculos de sigilo, nos quais são liminarmente ilícitas a 

intromissão e a tomada de conhecimento das respectivas manifestações.
192

  

 

 

4.9.3.3 Características 

 

Conquanto estejam incluídos no rol dos direitos da personalidade, os direitos à 

intimidade e à vida privada possuem, praticamente, as mesmas características daqueles, 

conforme a opinião da maioria dos autores que se ocuparam do tema. 

Nesse sentido, Bittar afirma que “esse direito reveste-se das conotações fundamentais 

dos direitos da personalidade, devendo-se enfatizar a sua condição de direito negativo [...]”.
193

  

René Ariel Dotti, por exemplo, destaca as características de ser um direito absoluto, 

extrapatrimonial e imprescritível.
194

 

Vânia Siciliano Aieta salienta que o direito à intimidade apresenta algumas características 

próprias, como “a generalidade, pois toda pessoa é dotada desse direito; a extrapatrimonialidade, 

                                                 
191

 VALENTE, op. cit., p. 62. 
192

 Op. cit., p. 326-327.  
193

 Op. cit., p. 104. 
194

 Op. cit., p. 102-105. 



 96 

por serem insuscetíveis de avaliação pecuniária; o absolutismo, em razão da oponibilidade erga 

omnes, a inalienabilidade, a imprescritibilidade, e a intransmissibilidade post mortem”.
195

 

Em relação ao caráter absoluto deve ser feita a mesma observação que se fez quando da 

análise das características dos direitos da personalidade, ou seja, o absolutismo se refere à relação 

jurídica produzida, mas não ao conteúdo dos direitos que, sob este prisma, são considerados 

relativos, pois podem sofrer limitações. 

Nesse sentido, percuciente é a lição de Diogo Leite Campos, o qual rejeita a existência de 

direitos absolutos. Em suas palavras: “Ninguém pode invocar um direito perante outrem ou a 

sociedade sem se vincular por um dever”. E mais adiante, ao tratar especificamente do direito à 

privacidade, afirma que “excluiu-se a sua natureza absoluta enquanto ‘direito-a-estar-só’: cada 

homem não é uma ilha isolada. Está profundamente integrado no conjunto de todos os outros. Há 

que reencontrar o ponto de encontro entre o eu e o colectivo”.
196

   

 

4.9.3.4 Conteúdo 

 

Em função da própria dificuldade conceitual acerca da intimidade e da vida privada, o seu 

conteúdo é extremamente vasto e variável. Na delimitação de seu âmbito de abrangência incluem-

se vários direitos. René Ariel Dotti destaca os direitos à imagem, ao nome, à inviolabilidade do 

domicílio e da correspondência, à honra e à reputação, à integridade física e moral, à vida 

profissional e ao esquecimento.
197

   

Bittar ressalta que o direito à intimidade veda qualquer interferência arbitrária na vida 

privada, na família, no domicílio e na correspondência, estando protegidos, entre outros: as 

confidências; dados pessoais; recordações pessoais; memórias; diários; relações familiares; 
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lembranças de família; sepultura; vida amorosa ou conjugal; saúde (física e mental); afeições; 

entretenimentos; costumes domésticos e atividades negociais etc. O autor destaca que o direito à 

honra e o direito ao segredo devem ser tratados como autônomos, tendo em vista a sua 

especificidade.
198

    

 

4.9.3.5 Modos de violação e limites 

 

Em relação aos modos de violação, Valente ensina que a violação da vida privada latu 

sensu pode dar-se de duas formas: pela invasão e/ou pela divulgação. Assim, só há violação de 

direito quando são obtidas informações dentro de uma determinada esfera de intimidade por quem 

não integre essa mesma esfera ou, se integrante, as divulgue indevidamente. A divulgação só 

poderá ocorrer com o consentimento do titular do direito ou com a ocorrência de situações 

excepcionais (justa causa), as quais relativizam o direito.
199

 

Bittar, ao tratar da questão do direito ao segredo, ensina que “constituem ilícitos, desse 

modo, os atos de tomar conhecimento, ou de divulgar o teor do segredo, eis que se considera que 

tais comportamentos ferem os elementos mais intrínsecos da personalidade”. E, mais adiante, ao 

referir-se às sanções impostas à violação do segredo, afirma que “são, assim, reprimidas todas as 

ações que importem em penetração indevida no seu conteúdo; comunicação a terceiro, por quem 

detenha o sigilo; ou uso indevido, em proveito próprio, ou de outrem”.
200

  

Como já referido anteriormente, quanto ao seu conteúdo, os direitos à intimidade e à vida 

privada não são absolutos, encontrando limitações naturais e legais. O limite natural é a própria 

divulgação das informações pelo titular do direito ou o seu consentimento expresso para que outra 

pessoa o faça. As limitações legais são as situações previstas em lei, geralmente visando o interesse 

público, que justificam a relativização do direito, permitindo o acesso às informações por terceiros. 
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A esse respeito, Adriano de Cupis afirmou que “as necessidades da justiça ou de polícia, os 

fins científicos, didácticos ou culturais, constituem outras tantas hipóteses especificamente 

determinadas, nas quais o sentido da individualidade deve ceder em face de exigências opostas de 

caráter geral”.
201

  

René Ariel Dotti adota o critério de enumerar as modalidades de ingerência que ameaçam o 

núcleo de reserva da vida privada, asseverando que com isso “será possível verificar alguns casos 

nos quais a violação da intimidade é meio ou conseqüência da necessária colisão com outros 

direitos da personalidade”. Em sua relação de formas de interferência na vida privada o autor alude 

aos seguintes interesses: da segurança nacional; da investigação criminal; da saúde pública; da 

História; sobre as figuras públicas; da Administração Pública; da crônica policial ou forense; da 

crítica; da cultura e no exercício do direito de ação.
202

 

Vânia Siciliano Aieta relaciona como limites ao direito à intimidade, além do 

consentimento do interessado, o princípio da publicidade e a supremacia do interesse público; o 

direito à informação; as exigências processuais; o interesse da saúde pública e o interesse 

histórico.
203

 

Bittar, ao tratar da questão dos limites do direito à intimidade, foi ainda mais minudente, 

conforme as seguintes palavras: 

 

Limitações existem ao direito à intimidade, em razão de interesses vários da 

coletividade e pelo desenvolvimento crescente das atividades estatais, que a 

doutrina tem apontado, a saber: exigências de ordem histórica, científica, cultural 

ou artística; exigências de cunho judicial ou policial, inclusive com o uso de 

aparatos tecnológicos de detecção de fatos; exigências de ordem tributária ou 

econômica; exigências da informação, pela constituição de bancos, empresas, ou 

centros, públicos ou privados, de dados, de interesse negocial, e de agências de 

divulgação comercial (de elementos de cunho patrimonial); exigências de saúde 

pública e de caráter médico-profissional e outras.
204

 (o grifo não consta no 

original)   
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4.9.3.6 Os direitos à intimidade e à vida privada como fundamentos do sigilo bancário 

 

Covello afirma que a teoria que atribui o fundamento do direito ao sigilo bancário a um 

direito genérico à intimidade encontra-se disseminada na doutrina de vários países, destacando 

Redeker e Sichtermann na Alemanha; Guggheim na Suíça; Giorgiani e Morsillo na Itália; e 

Malagarriga  na Argentina. Ele próprio é adepto desta teoria, chegando a afirmar que “o sigilo 

bancário existe para proteger a intimidade do cidadão. Esta é sua razão de ser, a sua causa 

final.”.
205

 

Na doutrina brasileira, a teoria enfocada encontra abrigo em Ary Brandão de Oliveira, para 

quem “[...] o sigilo das operações bancárias encontra seu fundamento na ampla categoria dos 

direitos da personalidade, que visam a preservar a intimidade individual [...]”.
206

 

Entretanto, embora receba acolhida da maior parte da doutrina, a teoria que aloca o 

fundamento do sigilo bancário nos direitos à intimidade e à vida privada não fica indene a 

críticas. A primeira delas diz respeito à dificuldade de determinação conceitual do que seja 

intimidade, vida privada e privacidade, inclusive para fins de regulamentação pelo 

ordenamento jurídico. Conforme mencionado anteriormente, existe uma dificuldade 

conceitual e de contornos nítidos dos conteúdos da intimidade e da vida privada. Entretanto, 

isto não impediu que os respectivos direitos fossem formalmente reconhecidos por vários 

ordenamentos jurídicos, nem é motivo para que deixem de ser exercidos. Neste particular, 

Covello defende que: 

 

Os direitos da personalidade são direitos essenciais inatos, verdadeiras 

condições indispensáveis à consecução dos fins naturais do homem e 

decorrem da só condição de pessoa de seu titular. O direito à honra, o direito 

à vida, o direito à identidade pessoal etc. precedem o ordenamento jurídico. 

[...] o fato de certas legislações não os consagrarem explicitamente, como 
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ocorre em alguns países com o sigilo bancário e em inúmeros países, com o 

direito genérico à intimidade, não significa que não existam e não possam 

ser exercitados.
207

 

 

 

Outro alvo de críticas à teoria dos direitos à intimidade e à vida privada como 

fundamento do sigilo financeiro é a confusão que se faz com relação à proteção à honra e à 

imagem, as quais figuram conjuntamente com a proteção à intimidade e à vida privada no 

texto constitucional anteriormente aludido (artigo 5.°, inciso X). A par das diferenças 

existentes, Baltazar Júnior faz com maestria a demonstração dos diferentes contornos entre os 

referidos tipos de direitos, fornecendo, inclusive, valiosos exemplos práticos de cada um 

deles, como pode ver-se a seguir: 

 

Não deve ser confundida, tampouco, a preservação da vida privada e da 

intimidade com a proteção da honra, também objeto do inciso X do art. 5° 

da CRFB. A proteção da vida privada abrange quaisquer fatos que se 

pretende permaneçam ocultos, sejam eles positivos ou negativos, enquanto 

apenas a divulgação destes poderá configurar ofensa à honra. Quanto à 

honra, consiste essencialmente na idéia que a pessoa faz de si própria (honra 

subjetiva) e que terceiros dela fazem (honra objetiva). Assim, ainda que um 

certo grau de intimidade seja necessário, essencialmente para a formação da 

honra subjetiva, seus caracteres são diversos. Toda pessoa necessitará de 

uma certa intimidade e mesmo que seja privada desta, poderá manter sua 

honra. Do mesmo modo, nem todo ataque à vida privada consistirá em uma 

ofensa à honra. A invasão da vida privada se dá pelo conhecimento de fatos 

que o cidadão pretendia manter fora do conhecimento dos demais, mesmo 

que tais fatos não sejam desonrosos. Além disso, a imputação de uma 

característica desonrosa poderá consistir em ofensa à honra, ainda que se 

cuide, por exemplo, de um defeito físico visível à primeira vista e que, 

portanto, não possa ser privativa, por necessariamente exposta no contato 

social. Na proteção da vida privada, o essencial é que a informação deve ser 

preservada de terceiros, enquanto na proteção da honra o que se evita é a 

divulgação de uma informação que rebaixa o indivíduo perante terceiros. 
Quanto à proteção da imagem, embora tenha tido esta, também, 

inicialmente, um cunho privatista, hoje adquiriu foros de proteção da 

dignidade humana, como os demais direitos referidos no inciso X do art. 5° 

da Constituição. Poderá ocorrer, porém, violação do direito à imagem sem 

ofensa à honra, quando a imagem colhida, por si só, não seja desairosa, 

como na utilização não autorizada da fotografia de alguém para uma 

propaganda. Distingue-se a proteção da imagem, igualmente, da proteção da 

vida privada, pois a imagem poderá ser colhida quando a pessoa circula em 

local público, como uma praça. Ainda assim, sua imagem não poderá ser 
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veiculada sem autorização, não pela preservação da vida privada, mas sim 

do direito à imagem, que dela independe.
208  

 

 

Os críticos desta teoria também alegam que o caráter patrimonial contido no sigilo 

financeiro seria incompatível com os direitos da personalidade, que muitos doutrinadores 

afirmam possuir como uma de suas características exatamente a extrapatrimonialidade. 

Nesse sentido, Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho considera que só 

excepcionalmente as informações bancárias poderiam revelar alguma relação com a vida 

privada do contribuinte, preferindo encarar o sigilo bancário como um instrumento de defesa 

da propriedade, conforme as suas seguintes palavras: 

 

Não vislumbramos o sigilo bancário entre o direito à intimidade, ou o 

denominado direito de estar sozinho. Tenho para mim que intimidade é 

aquilo que não se compartilha com ninguém, são os pensamentos mais 

íntimos e secretos, os sentimentos, os desejos e as tendências, às vezes, 

inconfessáveis. 

Vida privada é aquilo que é compartilhado a um grupo restrito de pessoas 

mais íntimas, cônjuge, familiares, alguns poucos amigos, pessoas ou 

profissionais da inteira confiança do indivíduo que faz a discrição. 

Estou que o sigilo bancário está, normalmente, encaixado entre um dos 

instrumentos de defesa da propriedade, como proteção contra a curiosidade 

sem justo motivo de terceiros ou concorrentes, sujeito, portanto, a 

relativização em face do interesse público predominante, sendo que só 

excepcionalmente, as informações e documentos bancários, relativos a 

meros números, a contabilidade fria, poderiam revelar alguma relação com a 

vida privada do contribuinte.
209

 

 

 

Na jurisprudência do STF encontra-se julgado que reflete o mesmo entendimento, 

apesar de não ser o majoritário naquele Tribunal. Citam-se, a título exemplificativo, trechos 
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dos votos dos Ministros Francisco Rezek e Sepúlveda Pertence no julgamento do Mandado de 

Segurança n.° 21.729-4/DF:
210

 

Min. Francisco Rezek: 

 

Parece-me, antes de qualquer outra coisa que a questão jurídica trazida à 

Corte neste mandado de segurança não tem estrutura constitucional. Tudo 

quanto se estampa na própria Carta de 1988 são normas que abrem espaço ao 

tratamento de determinados temas pela legislação complementar. É neste 

terreno, pois, e não daquele da Constituição da República, que se consagra o 

instituto do sigilo bancário — do qual se repetiu ad nauseam, neste país e 

noutros, que não tem caráter absoluto. Cuida-se de instituto que protege 

certo domínio — de resto nada transcendental, mas bastante prosaico da vida 

das pessoas e das empresas, contra curiosidade gratuita, acaso malévola, de 

outros particulares, e sempre até o exato ponto onde alguma forma de 

interesse público reclame sua justificada prevalência. (...) 

E a mesma lei de 31 de dezembro de 1964, sede explícita do sigilo bancário, 

disciplina no seu art. 38 exceções, no interesse não só da justiça, mas 

também no do parlamento e mesmo no de repartições do próprio governo.... 

Tenho dificuldade extrema de construir, sobre o artigo 5°, sobre o rol 

constitucional de direitos, a mística do sigilo bancário. (...) 

O inciso X do rol de direitos fala assim numa intimidade onde a meu ver 

seria extraordinário agasalhar a contabilidade, mesmo das pessoas naturais, e 

por melhor razão a das empresas. 

Numa reflexão extra legal, observo que a vida financeira das empresas e das 

pessoas naturais não teria mesmo porque enclausurar-se ao conhecimento da 

autoridade legítima — não a justiça tão-só, mas também o parlamento, o 

Ministério Público, a administração executiva, já que esta última reclama, 

pela voz da autoridade fiscal, o inteiro conhecimento do patrimônio, 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 coincidentes 

o cadastro fiscal e o cadastro bancário das pessoas e empresas. 

Não vejo inconstitucionalidade alguma em se ampliar, dentro da prerrogativa 

legítima do legislador, o escopo da exceção já aberta ao sigilo bancário no 

texto da lei originalmente comum que o disciplinou nos anos 60. E o faz em 

nome de irrecusável interesse público, adotando um mecanismo operacional 

que em nada arranha direitos, ou sequer constrange a discrição com que se 

portam os bancos idôneos e as pessoas de bem. 
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Min. Sepúlveda Pertence: 

 

O sigilo bancário só existe no Direito brasileiro por força de lei ordinária. 

Não entendo que se cuide de garantia com status constitucional. Não se trata 

de intimidade protegida no inciso X do artigo 5.° da Constituição Federal.... 

Em princípio, admitiria que a lei autorizasse autoridades administrativas, 

com função investigatória a obter dados relativos a operações bancárias. 

 

 

 

Contudo, grande parte da doutrina, com maior razão, entende que a patrimonialidade 

integra a esfera privada da vida das pessoas. Covello, por exemplo, defende que “o patrimônio 

integra esfera privada do indivíduo e deve, por isso, ficar protegido contra as indiscrições 

alheias”. O  referido autor entende que pelo patrimônio, o homem projeta sua personalidade, 

de tal sorte que não é apenas um simples dado patrimonial que permanece velado pelo 

segredo, mas um traço moral de sua personalidade. Assim, ao excluir do conhecimento alheio 

esses dados patrimoniais, garante-se, às pessoas, a sua autonomia.
211

 

No mesmo sentido, Baltazar Júnior afirma que a patrimonialidade não deve servir como 

óbice ao reconhecimento do fundamento constitucional do sigilo financeiro, especificamente na 

proteção da vida privada. Isto porque, em primeiro lugar, o patrimônio é um valor a ser protegido, 

conforme o próprio texto constitucional deixa claro, ao tratar, por exemplo, da propriedade. Além 

disso, o que se busca com a resguarda do sigilo financeiro não é simplesmente a proteção do 

patrimônio ali depositado, mas a própria movimentação financeira, com a qual é possível, até 

mesmo, conhecer aspectos próprios da vida privada, que o cidadão pretenda manter em sigilo, tais 

como doações, compras, relacionamentos amorosos, etc.
212

 

Ainda com relação às críticas que sofre a teoria do direito à intimidade e à vida 

privada, alguns autores consideram que esta teoria não poderia fundamentar o sigilo 

financeiro porque, sendo certo que as pessoas jurídicas também fazem jus ao direito ao sigilo, 
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este fato não se harmonizaria com os fundamentos da teoria, já que a rigor não se poderia 

falar em intimidade e vida privada das pessoas jurídicas. 

Quanto aos direitos genéricos da personalidade parece existir uma tendência de 

entendimento da doutrina de que eles são aplicáveis também às pessoas jurídicas, embora 

alguns autores façam ressalvas. Nesse sentido, Adriano de Cupis considera que “os bens 

objecto dos direitos da personalidade satisfazem necessidades de ordem física ou moral, nem 

todas subsistentes para as pessoas jurídicas”. Para ele, existe uma limitação na essência das 

pessoas jurídicas, “cujo substrato natural difere profundamente do das pessoas físicas”.
213

 

Rabindranath Capelo de Sousa compartilha deste entendimento, apresentando um rol 

de direitos que não se aplicam às pessoas jurídicas e outro que são aplicáveis.
214

 

Já para Bittar os direitos da personalidade se aplicam, sem restrições, às pessoas 

jurídicas. No seu entender: 

 

[...] são eles plenamente compatíveis com pessoas jurídicas, pois, como entes 

dotados de personalidade pelo ordenamento positivo [...], fazem jus ao 

reconhecimento de atributos intrínsecos à sua essencialidade, como, por 

exemplo, os direitos ao nome, à marca, a símbolos, à honra, etc. Nascem com 

o registro da pessoa jurídica, subsistem enquanto estiverem em atuação e 

terminam com a baixa do registro, respeitada a prevalência de certos efeitos 

posteriores, a exemplo do que ocorre com as pessoas físicas (como, por 

exemplo, com o direito moral sobre criações coletivas, o direito à honra, 

etc.).
215

 

 

   

O ordenamento jurídico brasileiro estende às pessoas jurídicas a tutela dos direitos da 

personalidade, no que for com elas compatível, conforme o disposto pelo artigo 52 da Lei n.° 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (novo Código Civil), in verbis: “Aplica-se às pessoas 

jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. 
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O problema reside na perquirição acerca de saber se, especificamente, os direitos à 

intimidade e à vida privada são aplicáveis às pessoas jurídicas. A doutrina se divide sobre o 

assunto. 

René Ariel Dotti rejeita a possibilidade de as pessoas jurídicas possuírem um direito à 

privacidade, baseando seus argumentos na subjetividade do conceito de intimidade e na 

publicidade da existência e dos atos das pessoas jurídicas. Em suas palavras: 

 

A intimidade, por constituir o núcleo da privacidade, é um “sentimento”, um 

“estado de alma” que se projeta ao extremo com o fim de gozar a liberdade 

de amar, pensar, chorar, rir, orar, enfim, de viver a própria vida e de morrer a 

própria morte. É, portanto, manifestação do corpo, da mente e do espírito. 

Por isso, não se pode imaginar que as pessoas jurídicas possam “fruir” da 

privacidade. Tal afirmativa conduziria a um contra-senso lógico, pois um 

dos aspectos marcantes do ente coletivo é a publicidade da existência e de 

seus atos.
216

 

  

  

Também Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho considera inaplicável o direito à 

privacidade às pessoas jurídicas.
217

 

Já Paulo José da Costa Júnior, embora admita a possibilidade de as pessoas jurídicas 

serem tuteladas em matéria de segredo, afasta a possibilidade delas possuírem vida privada. 

Para ele a vida privada da pessoa jurídica vem a ser a soma das vidas privadas de seus vários 

componentes.
218

 

No mesmo sentido é o ensinamento do Professor Luis Gustavo Grandinetti Castanho 

de Carvalho, nas seguintes palavras: 

 

Apesar de alguns direitos e garantias individuais estarem sendo aplicados às 

pessoas jurídicas, o direito à intimidade a elas não tem qualquer referência. 

[...] 
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O reconhecimento do sigilo bancário ou do sigilo fiscal em favor de pessoas 

jurídicas nada tem a ver com o direito à intimidade, mas com um interesse 

patrimonial de bancos e clientes e com um interesse público na 

confiabilidade no sistema financeiro e no sistema tributário.
219

 

 

 

 

Baltazar Júnior, a par de não negar que o sigilo financeiro é plenamente aplicável às 

pessoas jurídicas, vislumbra um outro fundamento para ele que não o direito à intimidade e à 

vida privada, indicando sua posição no que tange a tese de que às pessoas jurídicas não se 

pode atribuir esse direito. Em seu modo de ver: 

 

Para as pessoas jurídicas, embora não tenham intimidade ou vida privada em 

sentido estrito, também merecem a proteção de manter fora do conhecimento 

alheio assuntos relativos aos seus negócios, em especial sua movimentação 

financeira, pois o acesso a tais informações por parte de fornecedores, 

clientes ou concorrentes pode até mesmo ser uma forma de burlar o princípio 

da livre concorrência, que informa a ordem econômica (CRFB, art. 170, IV). 

Quer dizer, para as pessoas jurídicas aplica-se o sigilo financeiro, modificando-

se, porém, o fundamento constitucional, que não poderá ser a proteção da vida 

privada, mas sim a preservação da livre concorrência.
220

 (o grifo não consta do 

original) 

 

  

Já Covello não tem dúvidas em afirmar que os interesses a serem protegidos, 

concernentes à esfera da vida privada, que servem de fundamento ao sigilo financeiro, 

também são aplicáveis às pessoas jurídicas, conforme pode perceber-se nas seguintes 

palavras: 

 

No caso do sigilo bancário, que, é manifestação do direito à intimidade, não há 

nenhuma justa razão para afirmar que a pessoa jurídica não possa ser sujeito ativo 

da relação obrigacional, porque, na maioria das vezes, a pessoa jurídica, mais 

do que a pessoa natural, tem interesses fortíssimos em evitar a divulgação de 

dados que a seu respeito a empresa bancária coleta: situação patrimonial e 

contábil, projetos, deliberações de diretoria, destinação do crédito solicitado, 

vínculos com outras organizações e pessoas físicas, etc., dados estes que, sem 

dúvida, integram a esfera da vida privada.
221
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Também Vânia Siciliano Aieta compartilha do entendimento de que as pessoas 

jurídicas possuem direito à intimidade, concluindo que “a exclusão da aplicação da tutela do 

direito à intimidade também às pessoas jurídicas, não encontra esteio que a justifique”. 

Ressalta, a referida autora, que as pessoas jurídicas, para conseguirem ter condições de 

desenvolvimento, necessitam de um ambiente de preservação, que impossibilite a estranhos, 

imbuídos de má fé, macular o cumprimento de suas finalidades estatutárias, através de 

qualquer forma de indiscrição ou de intrusão que viole o universo de segredo dos entes 

coletivos.
222

 

Sampaio aborda a questão com agudeza, pronunciando-se favoravelmente ao 

reconhecimento do direito à intimidade e à vida privada às pessoas jurídicas. O autor faz uma 

analogia entre as personalidades da pessoa física e jurídica e exemplifica com a questão dos 

segredos industriais, os quais seriam, ao mesmo tempo, manifestações do direito de 

propriedade e do direito à intimidade. Em suas palavras: 

 

Ora, há de se tomar a pessoa jurídica como um ser que possui um corpo e 

uma mente, não propriamente em sentido físico, mas operacional, 

administrativo e jurídico. Sua compreensão envolve o equilíbrio e a 

adaptação do pensamento aos seus contextos e possibilidades fáticas. É de se 

considerar, por exemplo, que embora a personalidade humana não se 

dissolva, a personalidade da pessoa jurídica pode sofrer mutações: 

absorções, incorporações, fusões. Sem embargo, não se pode privá-la, por 

isso, de uma proteção deferida às pessoas físicas. A adaptação do conceito e 

de sua extensão são exigências não apenas de ordem dogmática, mas 

sobretudo da prática jurídica e dos negócios. Os chamados "segredos 

industriais" são manifestações do direito de propriedade? São, mas não 

deixam também de refletir um certo sentido de intimidade, de contenção de 

informações, que dizem respeito à vida privada da empresa, em que pese de 

outro lado o vetor econômico, móbil da tutela igualmente.
223

 

 

 

                                                 
222

 Op. cit., p. 150-151. 
223

 Op. cit., p. 219. 



 108 

José Laércio Araújo compartilha desse entendimento, utilizando-se do argumento de 

que existe um direito à intimidade diferente das pessoas jurídicas em relação às pessoas 

naturais e salientando a necessidade da tutela constitucional para o direito à intimidade das 

pessoas jurídicas.
224

 

Valente, que faz distinção conceitual entre intimidade e vida privada, bem como os 

respectivos direitos, conforme citado anteriormente, conclui, coerentemente, que “[...] as 

pessoas jurídicas são titulares do direito à vida privada, mas não do direito à intimidade, já 

que este requer atributos especificamente humanos”.
225

  

Alguns autores preferem não alocar o fundamento do sigilo bancário em apenas uma 

única teoria, mas consideram que o sigilo, dependendo do tempo e do lugar considerados, 

pode ter seu fundamento em uma ou outra teoria, conforme o caso, podendo, até mesmo, ser a 

conjunção de várias ou todas elas. 

Esta parece ser a posição de Geraldo Vidigal, que em parecer sobre o tema afirma que 

não há conflito significativo entre as diferentes posições doutrinárias sobre o fundamento do sigilo 

bancário.
226

 

Também é este o entendimento de Baltazar Júnior, para quem “não há, em verdade, total 

incompatibilidade entre os vários fundamentos apontados para o sigilo financeiro”. Para o referido 

autor: 

 

[...] o uso comercial parece figurar na origem do instituto, a ser superado 

como fundamento com o advento da regulamentação legal, a qual certamente 

será baseada, ao menos parcialmente, nos usos consagrados. Nada impedirá a 

estipulação contratual a respeito, no que diz com os interesses privados, desde 

que o contrato não contrarie normas legais de ordem pública, impedindo a 

fiscalização, por exemplo. Ainda que inexista contrato, a divulgação 

indevida poderá acarretar a responsabilização civil, com fundamento nas regras 

legais respectivas. Dispondo o texto constitucional sobre a matéria, ainda assim 

será necessária regulamentação legal ou mesmo infralegal. Em suma, parece-
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nos que os vários fundamentos apontados ao início deste item contemplam 

facetas diversas de um mesmo e complexo fenômeno jurídico. 

Tendo em vista o caráter histórico do direito, temos que o exame da matéria 

deve dar-se à luz de cada ordenamento jurídico em um determinado momento, 

de acordo com a opção política do constituinte e do legislador e a 

respectiva regulamentação, uma vez que, se a legislação consagrar 

expressamente o sigilo financeiro como hipótese de sigilo profissional, 

atribuindo tal dever especificamente aos prepostos das casas bancárias, de 

pouco valerá dizer-se, doutrinariamente, que o fundamento é costumeiro.
227

 

 

 

Já Nelson Abrão sustenta a existência de fundamentos de três naturezas distintas a 

justificar o sigilo bancário. O primeiro é o que está relacionado ao direito à intimidade, o qual 

o autor denomina de “respeito à discrição quanto à posse e ao manejo dos bens materiais”, 

que seria inerente a um instinto da natureza humana, enxergando “um fundamento filosófico e 

humanitário da proteção à privacidade”. O segundo é de natureza política: “no plano interno, 

o de afirmar os princípios liberais e democráticos; no plano externo, seria uma auto-afirmação 

de um Estado em relação aos outros”. E o terceiro é de natureza econômica, que teria como 

objetivo embasar a chamada “técnica da captação”.
228

 

Chinen rejeita a idéia de que a única teoria que fundamenta o sigilo bancário é a dos 

direitos à intimidade e à vida privada, defendendo que o seu fundamento específico encontra-

se “na liberdade de o indivíduo movimentar suas finanças sem a intervenção do Estado, sendo 

que, de forma específica e concreta, pode basear-se na preservação da intimidade, da 

privacidade, do sigilo profissional e outras hipóteses”.
229

 

Também na doutrina portuguesa encontram-se autores que defendem a pluralidade de 

fundamentos do sigilo bancário. Nesse sentido, Augusto de Athayde cita o entendimento de 

Maria Célia Ramos, para quem a Constituição portuguesa concede uma dupla proteção ao 

sigilo bancário: como elemento de direito fundamental à intimidade privada, nos termos do 

                                                 
227

 Op. cit., p. 59-60. 
228

 Op. cit., p. 57-58.  
229

 Op. cit., p. 102. 



 110 

disposto pelo artigo 26, n.° 1, e como fundamento da manutenção da confiança do público no 

sistema bancário, nos termos do disposto pelo artigo 104.
230

   

Também António Menezes Cordeiro se ocupou do tema, esclarecendo que em 

Portugal o fundamento do sigilo bancário tem por característica a cumulatividade, tendo em 

vista a própria evolução por que o instituto passou. Assim, ensina que, de início, o sigilo 

bancário se assentava na invocação dos usos comerciais, passando, a seguir, a possuir uma 

base contratual e depois como concretização do dever de boa-fé, para só então ser acolhido 

pelo direito positivo infraconstitucional e depois ganhando tutela constitucional inerente ao 

direito de personalidade.
231

   

A jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros inclina-se no sentido de 

reconhecer que o sigilo bancário tem como fundamento os direitos à intimidade e à vida 

privada das pessoas. Nesse sentido, Valente cita o julgado da Pet. N.° 577 QO – DF pelo 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual o relator, Ministro Carlos Velloso, proferiu 

voto vencedor, que foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Sepúlveda Pertence, 

Paulo Brossard, Octávio Galloti e Moreira Alves, fundamentando o sigilo bancário no direito 

à privacidade, nos seguintes termos: 

 

O sigilo bancário protege interesses privados. É ele espécie de direito à 

privacidade, inerente à personalidade das pessoas e que a Constituição 

consagra (C.F., art. 5.°, X), além de atender a uma finalidade de ordem 

pública, qual seja a de proteção do sistema de crédito. 
[...] Faço residir, portanto, no inciso X, do art. 5.°, da Constituição, o sigilo 

bancário, que tenho como espécie de direito à privacidade.
232
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  Valente ressalta, entretanto, que, no mesmo julgado, os Ministros Célio Borja, Néri da 

Silveira e Marco Aurélio fundamentaram o sigilo bancário também no sigilo de dados (v.g. 

art. 5.°, inc. XII, da CF/88), sendo, contudo, vencidos. Cita ainda vários outros julgados do 

Pleno do STF no sentido de que o sigilo bancário serve à proteção da esfera de intimidade e 

privacidade das pessoas, como por exemplo os Mandados de Segurança n.
os

 23.452-RJ; 

23.964-DF; 23.868-DF; 23.957-DF; 23.960-DF; 23.879-DF e 23.452-RJ.  
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5 SIGILO BANCÁRIO NO DIREITO COMPARADO 

 

Malgrado a ancianidade da prática do sigilo bancário, somente em tempos recentes 

este instituto ganhou positivação legislativa entre algumas nações, permanecendo como 

norma costumeira em outras. Destarte, é relevante para os fins deste estudo que se tenha uma 

singela panorâmica sobre como o sigilo bancário está disciplinado no ordenamento jurídico de 

alguns países para, mais adiante, compreender a sua figuração em nosso sistema jurídico, 

inclusive no que tange à possibilidade de requisição pelo Fisco de informações sigilosas 

diretamente das instituições financeiras responsáveis. 

Contudo, é de bom alvitre ressalvar que o referido estudo de Direito Comparado não 

significa que se está defendendo que o Brasil dê o mesmo tratamento à questão da 

possibilidade do acesso direto do Fisco às informações financeiras dos contribuintes que o 

dispensado por outros países. Com efeito, o referido tratamento dependerá dos valores e 

interesses presentes na realidade fática da sociedade.  

Nesse sentido, referindo-se à diversidade de formas de tratamento dado ao sigilo 

bancário entre as várias nações, José Ramon Ruiz Garcia ensina que a solução adotada em 

cada ordenamento positivo depende da diversa valoração e composição dos interesses sociais 

e princípios jurídicos que realiza o legislador, dentro do marco definido pelo texto 

constitucional.
233

 

Nelson Abrão assinala a existência de três grupos distintos de sistemas legais de 

países, no que tange ao tratamento dispensado ao sigilo bancário: I – o anglo-saxão, em que o 

sigilo bancário não encontra amparo legal; II – o dos países da Europa continental, em que o 

sigilo bancário é contemplado nos vários diplomas legais que protegem o segredo 

profissional; III – o da Suíça e do Líbano, no qual se pode falar de sigilo bancário reforçado. 
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Entre os países do primeiro grupo devem ser ressaltados os casos da Inglaterra e 

Estados Unidos, que, segundo aquele autor, se caracterizam pelo contraste entre a preservação 

da garantia da liberdade dos direitos individuais de um lado e o desprezo pelo sigilo bancário, 

do outro, apesar da existência de normas que sancionam civilmente qualquer indiscrição 

injustificada da parte do banco em relação a seu cliente.
234

 

 

5.1 INGLATERRA 

 

Abrão ensina que o direito inglês obriga o banqueiro, em determinados casos, a revelar 

o segredo, mesmo que não seja parte no processo. E aduz que: “A Inglaterra remanesceu 

como um dos poucos países onde os Poderes Públicos não intervêm no funcionamento dos 

estabelecimentos privados de crédito, o que concorre para debilitar o poder investigatório e os 

pedidos de informações da Administração Pública”.
235

 

Covello discorda da tese, defendida por alguns autores, de que a falta de normatização 

específica acerca do sigilo financeiro na Inglaterra signifique desdenha com o instituto. Para 

ele a obrigação de sigilo observada na praxe contratual bancária inglesa baseia-se na figura da 

cláusula implícita, a qual encontra forte arrimo tanto na doutrina, como na jurisprudência 

britânica.
236

 

A Administração Fiscal pode requisitar aos bancos, sem autorização preventiva, 

informações gerais sobre a titularidade das contas. Porém, em caso de suspeita de fraude 

fiscal, a amplitude das informações financeiras sigilosas requeridas pela Administração 

dependerá de autorização judicial.
237

 

                                                 
234

 Op. cit., p. 58. 
235

 Ibid., p. 59. 
236

 Op. cit., p. 54 e 55. 
237

 BARBEITAS, André Terrigno. O sigilo bancário: e a necessidade da ponderação dos interesses. São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 37.  

 



 114 

5.2 ESTADOS UNIDOS 

 

Nos EUA, cujo direito baseia-se na common law, a discussão acerca do sigilo 

financeiro desenvolve-se a nível jurisprudencial, prevalecendo, de maneira geral, o interesse 

público na divulgação da informação em detrimento do interesse individual na conservação 

do segredo, conforme o precedente da Corte Suprema de 1976 no julgamento de United States 

vs. Miller, o qual possibilitou o acesso irrestrito aos dados pessoais bancários mediante 

intimações administrativas do IRS (órgão equivalente à nossa Secretaria da Receita Federal), 

cujos agentes possuem poderes discricionários autônomos para isso.
238

 

Contudo, no direito positivo americano também se encontram leis que dispõem acerca 

do sigilo bancário. Em 1970 foi publicada uma lei denominada “Bank Secrecy Act”, a qual 

visa estabelecer limites ao dever de discrição bancária, na perspectiva da luta contra a 

lavagem de dinheiro.
239

 

Entretanto, conforme lei editada em 1978 sobre direito à privacidade financeira, o 

Fisco americano, ao requisitar aos bancos dados sobre as operações de seus clientes, deve 

indicar especificamente as informações que devem ser repassadas e o nome do contribuinte 

sujeito à apuração. Além disso, deve notificar previamente o contribuinte.
240

 

Nelson Abrão acrescenta outra característica do sigilo bancário nos EUA, que aparece 

no relacionamento dos comerciantes com os bancos, afirmando que: 

 

[...] ocorrendo conflito entre a apuração dos fatos e o respeito à intimidade 

das partes (privacy) e das testemunhas, prevalece a primeira. Mais ainda: o 

relacionamento dos comerciantes com os bancos, longe de estabelecer o 

sigilo bancário, serve ostensivamente como fonte de informações em favor 

de terceiros.
241
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5.3 FRANÇA 

 

O reconhecimento oficial da importância do sigilo para as operações bancárias na 

França data, ainda, do período monárquico, mais precisamente de outubro de 1706, quando 

foi editado um regulamento que continha normas aplicáveis às operações comerciais, 

bancárias e cambiais, estabelecendo a necessidade de segredo pelas pessoas encarregadas da 

realização de tais operações.
242

 Ensina Covello que, com a Revolução de 1789, foi aguçado no 

povo francês o apreço pelo sigilo, vez que assentado no princípio da liberdade, verdadeiro 

pilar de sustentação da base republicana revolucionária, juntamente com os princípios da 

igualdade e da fraternidade. E completa, acrescentando que “modernamente, não se contesta o 

princípio do sigilo bancário no direito francês, havendo discussão tão somente a respeito de 

sua extensão e limites, como, de resto, ocorre em outras legislações”.
243

 

O fundamento do sigilo financeiro no direito francês é o dispositivo do Código Penal 

(art. 378) que tutela o segredo profissional em geral. Entretanto, o dever de sigilo não 

compreende todas as informações em poder dos bancos, possuindo a Administração amplos 

poderes de controle da situação fiscal dos contribuintes. O Código Geral de Impostos concede 

ao Fisco, em caso de suspeita de evasão fiscal, a faculdade de os agentes da Administração 

Fiscal requisitarem diretamente as informações, mediante autorização administrativa, mas 

sem a necessidade de comunicação ao contribuinte, como nos EUA.
244

  

Destarte, percebe-se que a proteção ao sigilo bancário na França tem um caráter 

relativo, encontrando os seus limites nos interesses do Estado, ou seja, quando confrontados 

os interesses dos particulares com os da coletividade prevalecem estes últimos, conforme 
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assentado pela jurisprudência francesa. Tais situações ocorrem especialmente tratando-se de 

matéria concernente à Administração Tributária.
245

 

 

5.4 BÉLGICA 

 

O sigilo financeiro na Bélgica tem base costumeira, não havendo legislação específica 

a respeito. O Código Penal Belga, em seu artigo 458, prevê punição para a violação dos 

segredos profissionais, entre os quais não está referido expressamente o banqueiro. Este fato 

dá margem a embates acalorados, tanto na doutrina como na jurisprudência belga. 

No que tange ao Fisco, não tinha, a princípio, nenhum poder de investigação sobre os 

livros e documentos das instituições financeiras. Somente a partir da entrada em vigor da lei 

de 20 de novembro de 1962, que procedeu à reforma tributária, concedeu-se à Administração 

a faculdade de requisitar informações aos bancos.
246

 

Já o Código do Imposto de Renda só permite que a Administração recolha dados 

bancários destinados à determinação da matéria tributável nos seguintes casos: a) fundada 

suspeita de cumplicidade entre o contribuinte e a instituição financeira para a consecução de 

evasão fiscal; b) contestação da imposição fiscal pelo contribuinte, o que autoriza a 

Administração a requerer aos bancos informações para apurar a pertinência da irresignação.
247

 

 

5.5 HOLANDA 

 

Na Holanda o sigilo bancário possui natureza contratual e, em caso de sua 

inobservância, o banco pode ser responsabilizado, ainda que inexista um contrato formal com 
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o cliente.
248

 

A Lei Geral de Contribuições ao Estado, de 2 de julho de 1959, resguarda o sigilo 

profissional dos médicos, advogados, sacerdotes e notários, mas exclui, expressamente, os 

bancos, não podendo estes, por conseguinte, opor o sigilo bancário para efeitos do 

fornecimento de informações ao Fisco.
249

 

Contudo, o Código de Conduta do Fisco e dos Bancos, de 1984, firmou o princípio de 

que o Fisco não pode requisitar informações bancárias sem antes ter tentado obtê-las 

diretamente do próprio contribuinte.
250

 

 

5.6 LUXEMBURGO 

 

O sigilo bancário vigora como regra costumeira em Luxemburgo, não havendo norma 

específica que o regule. O Código Penal, em seu artigo 458, prevê punição para a violação do 

segredo profissional, mas não se refere expressamente aos bancos. 

Vasco Soares da Veiga, que a exemplo de Nélson Abrão, também utiliza, para efeitos 

didáticos, a divisão dos três grupos de sistemas legais, no que se refere ao tratamento 

dispensado ao sigilo bancário, enquadra Luxemburgo no chamado sistema reforçado, junto 

com Suíça e Líbano, tendo em vista a resistência que Luxemburgo tem oferecido à pressão 

dos demais países da Comunidade Européia, que consideram a rigidez do sigilo bancário 

como um obstáculo à livre circulação de capitais e à harmonização fiscal. Luxemburgo, 

embora aceite adotar certas medidas relativas ao combate à lavagem de dinheiro, recusa-se a 

impor restrições significativas ao sigilo bancário.
251
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No campo fiscal, a lei tributária luxemburguesa, de 1948, impõe aos bancos, em seu 

artigo 30, o dever de prestar informações à Administração a respeito de todo ato ou 

documento que possa ser útil para determinar e assegurar a percepção de impostos.
252

 

    

5.7 ALEMANHA 

 

O sigilo financeiro na Alemanha encontra seu fundamento na Lei Fundamental 

germânica, mais precisamente em seus artigos 2 e 12, os quais tratam do direito individual ao 

livre desenvolvimento da personalidade e do direito ao livre exercício profissional, 

respectivamente. Contudo, de acordo com a jurisprudência alemã, a proteção da intimidade 

poderá ceder nos casos em que houver relevante interesse público, mediante a aplicação do 

método da ponderação dos interesses. Sob certas condições, a Administração Fiscal goza de 

amplos poderes para a apuração tributária, inclusive a requisição das informações bancárias 

diretamente das instituições financeiras.
253

    

Nos termos do artigo 175 do Regulamento de Impostos, os bancos são obrigados a 

revelar ao Fisco a situação financeira de seus clientes, atuando como colaboradores da 

Administração Tributária. O Código Tributário de 1976 considera como meio de prova a 

informação que o banco possa prestar e dispõe, textualmente, que o sigilo bancário não 

prevalece sobre a obrigação de prestar informações às autoridades fiscais, conforme a redação 

do parágrafo 105, in verbis: 

 

A obrigação de manter sigilo, imposta às autoridades ou demais entidades 

públicas do Banco Federal Alemão, aos Bancos oficiais, às administrações 

de dívida, às agências de cheques postais e caixas econômicas postais, bem 

como aos órgãos e funcionários destas entidades não prevalece sobre a 
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obrigação de informar e exibir documentos em relação às autoridades 

fiscais.
254

 

  

 

5.8 ÁUSTRIA 

 

 O ordenamento jurídico austríaco tutela expressamente o sigilo bancário na Lei do 

Sistema Creditício (KWG) de 1979, a qual também prevê as hipóteses de sua derrogação. 

 O sigilo financeiro não pode ser oposto às cortes penais que conduzem procedimentos 

judiciais criminais e às autoridades fiscais penais responsáveis por procedimentos que 

envolvam crimes fiscais internacionais, as quais tem o poder de requisitar informações 

diretamente às instituições financeiras.
255

   

 

5.9 ITÁLIA 

 

O sigilo bancário constitui tradição antiqüíssima na Itália, recebida diretamente dos 

bancos medievais, sendo, por isso, ciosamente respeitado e conta com poucos limites 

legais.
256

 

Entretanto, com o advento da Lei n.° 413, de 30/12/1991, as informações financeiras 

sigilosas do contribuinte podem ser disponibilizadas diretamente para o Fisco, sob certas 

condições, no interesse da Administração Fiscal.
257
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5.10 ESPANHA 

 

O sigilo bancário foi observado durante muito tempo como um costume na Espanha, 

mas ganhou positivação legal em 1947. A Constituição Espanhola garante, em seu artigo 18, o 

direito à intimidade e à vida privada.
258

 

Contudo, o sigilo financeiro na Espanha encontra limites legais. Especificamente em 

relação ao Fisco, os bancos devem encaminhar ao Ministério da Fazenda, nos primeiros meses 

do ano, a relação de suas contas correntes e valores mobiliários em seu poder com vistas à 

tributação. A lei de reforma fiscal de 11 de novembro de 1977, ao disciplinar o sigilo 

bancário, atribui aos estabelecimentos de crédito o dever de colaboração com a Administração 

Tributária, nos seguintes termos: 

 

Ficam plenamente sujeitos ao dever de colaboração, a que se refere o 

parágrafo único do art. 111 da lei geral tributária n.° 230, de 28 de 

dezembro, os Bancos, caixas econômicas, cooperativas de crédito e quantas 

pessoas físicas ou jurídicas se dediquem ao tráfico bancário ou creditício, 

sem que possam exonerar-se de dita obrigação ao amparo do disposto nos 

parágrafos b e c do citado artigo, no art. 49 do Código ou em qualquer outra 

disposição.
259

  

 

 

 O Decreto n.° 2.027/1985, regulamentador da lei de reforma fiscal de 1977, também 

estabelece procedimento através do qual o Fisco pode requisitar diretamente das instituições 

financeiras informações bancárias, mediante certos procedimentos administrativos. 

A jurisprudência do Tribunal Constitucional espanhol, através da sentença n.° 

110/1984, assentou que o direito à intimidade está limitado pela necessidade de preservar 

outros bens constitucionalmente protegidos, podendo ser necessário o conhecimento das 
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contas bancárias pela Administração Pública para proteger a distribuição eqüitativa do 

sustento dos gastos públicos, de acordo com a capacidade contributiva.
260

 

Chinen ressalta a existência de duas características marcantes observadas no regime 

jurídico da reserva da reserva bancária espanhola: a ênfase aos deveres de colaboração, 

sobretudo àqueles atribuídos às instituições bancárias em face do Fisco, com respeito às 

informações passíveis de repercussões fiscais; e o entendimento, tanto por parte da doutrina 

como pela jurisprudência, de que o acesso aos dados bancários do contribuinte pelo Fisco não 

pode ser oposto pela alegação de violação do direito à intimidade.
261

 

Jaime García Añoveros refere-se a esta tendência da jurisprudência espanhola e chega 

à seguinte conclusão: 

 

O Tribunal Constitucional não encontrou, até o momento, nenhum tipo de 

dado ou informação econômica com transcendência tributária que limite a 

ação inquisitiva da administração tributária por razão de intimidade. Pode-se 

dizer, portanto, que em face da administração tributária, em se tratando do 

exercício da função de busca de dados com transcendência tributária, o 

direito à intimidade, pessoal ou familiar, não existe.
262

 

 

 

5.11 PORTUGAL 

 

 A observância do sigilo é prática antiga nas operações bancárias portuguesas, sendo 

considerado como modalidade de sigilo profissional no ordenamento lusitano, a merecer 

rigorosa proteção de ordem penal. Registre-se que tanto a Constituição como o Código Civil 

portugueses asseguram, de maneira expressa, o direito à intimidade. 

                                                 
260

 BARBEITAS, op. cit., p. 38-39. 
261

 CHINEN, op. cit., p. 52. 
262

 AÑOVEROS apud ibid., p. 54. 



 122 

Vasco Soares da Veiga ensina que explicitações do princípio do sigilo bancário já 

constavam no Regulamento Administrativo do Banco de Portugal de 1891 (v.g. art. 221).
263

 

Porém, o primeiro diploma legislativo que o sancionou foi o Decreto-lei n.° 47.909, de 

7 de setembro de 1967, que criou o Serviço de Centralização de Riscos do Crédito com o fim 

de recolher informações sobre a liquidez do crédito bancário. Mais recentemente foram 

editados mais dois decretos contendo disposições acerca da matéria: o Decreto-lei n.° 2, de 9 

de janeiro de 1978, que regulou de maneira sistemática o instituto do sigilo bancário, dando 

tratamento minucioso ao tema, e o Decreto-lei n.° 298, de 31 de dezembro de 1992, que 

aprovou o Regime Geral das Instituições de Crédito e Instituições Financeiras.
264

  

Os referidos diplomas trazem em seu bojo um rigor muito grande quanto à 

observância do sigilo, limitando sobremaneira as possibilidades de divulgação das 

informações, a ponto de Alberto Luís considerar que os bancos se transformaram em lugares 

de asilo para os capitais, senão de impunidade para certas operações
265

 e de Vasco Soares da 

Veiga considerar que, da forma que foi formulado o tratamento dado ao sigilo bancário pelo 

legislador português, o fez aproximar-se do sistema de sigilo reforçado.
266

  

No que diz respeito à Administração Fiscal, o Decreto-lei n.° 153-Z, de 27 de 

dezembro de 1979, mais especificamente o seu artigo 57, deferiu à Inspeção Geral de 

Finanças o poder de exigir das instituições bancárias a prestação de informações ou o exame 

ou fornecimento de elementos que se fizessem necessários, no exercício de sua competência. 

Ocorre que o Tribunal Constitucional, por acórdão datado de 31 de maio de 1995, teve 

por inconstitucional tal dispositivo sob o argumento de que através da análise da investigação 
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das contas bancárias torna-se possível penetrar na zona mais estrita da vida privada das 

pessoas.
267

  

Saldanha Sanches, ao comentar o decisum daquela Egrégia Corte, afirma que o ponto 

nodal que norteou a decisão foi a negação da existência de uma distinção entre as várias zonas 

da privacidade, o que, na prática, cria um conceito tão vasto de intimidade que o faz abranger 

meras manifestações da situação patrimonial de cada indivíduo. E acrescenta que na decisão o 

Tribunal Constitucional não ponderou os bens juridicamente protegidos implicados, como os 

princípios constitucionais da legalidade e da igualdade entre os contribuintes. Diante disso, 

constata que Portugal, juntamente com Luxemburgo, são os dois únicos países integrantes da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) onde a 

Administração Fiscal não tem acesso à informação bancária no caso da investigação de uma 

determinada pessoa suspeita de fraude fiscal.
268

 

Contudo, recentemente foi aprovada a Lei n.° 30-G, de 19 de dezembro de 2000, que 

dispõe acerca da Reforma de Tributação do Rendimento, prevendo, em seu artigo 63, o acesso 

direto pelo Fisco aos documentos bancários.
269

 

 

5.12 MÉXICO 

 

A legislação mexicana pode considerar-se adiantada no que concerne à disciplina da 

atividade bancária, possuindo alta tradição histórica. Com efeito, o exercício da atividade 

creditícia já é vislumbrado antes mesmo de sua colonização despontando seus primeiros 

vestígios entre os astecas, que possuíam moeda própria e estágio avançado de comércio. 

Na vanguarda dos países latino-americanos e mesmo de muitos europeus, o legislador 

mexicano editou, em 1932, a Lei Geral de Títulos e Operações de Crédito, que disciplinou 
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alguns dos contratos bancários e, em seu artigo 105, consagrou expressamente o sigilo 

bancário, estabelecendo, inclusive, os seus contornos. Este dispositivo excepciona a 

observância do sigilo pela instituição financeira quando a informação for requisitada pela 

autoridade fazendária federal diretamente à Comissão Nacional Bancária e de Seguros.
270

 

 

5.13 ARGENTINA 

 

O sigilo bancário tinha origem costumeira na Argentina até a primeira metade do 

século passado. O primeiro regramento legislativo acerca do instituto surgiu com a edição do 

Decreto-lei n.° 13.127/1957 que, em seu artigo 30, estabelecia o dever de sigilo em relação às 

informações que, periodicamente, o Banco Central da República recebia por parte dos bancos 

no exercício das faculdades de inspeção.
271

 

Posteriormente, a Lei n.° 18.061, de 22 de janeiro de 1969, regulamentou 

detalhadamente o sigilo financeiro, constando de sua exposição de motivos as razões 

institucionais que produziram a necessidade de uma norma escrita disciplinadora do instituto, 

constando entre elas a do interesse público no perfeito funcionamento do sistema bancário. 

A par de constar expressamente na Constituição argentina a proteção à intimidade e à 

vida privada, a doutrina daquele país vislumbra um duplo interesse no sigilo bancário: o bom 

funcionamento do sistema financeiro e a proteção da intimidade do cidadão. 

O sigilo, no entanto, não é absoluto, havendo exceções previstas em lei que autorizam 

o banco a revelar as informações sigilosas, como por exemplo por solicitação do Fisco. Com 

efeito, a Lei tributária de 21 de março de 1962 previa que os bancos eram obrigados, sob 

determinadas condições, a prestar informações ao Fisco. Estas condições eram as seguintes: a) 

que a informação se referisse a um contribuinte determinado; b) que houvesse um processo 
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administrativo de verificação impositiva com relação a essa pessoa; c) que a informação 

tivesse sido requerida formal e previamente.
272

 

Com a edição da Lei n.° 23.271, de 21 de outubro de 1985, ampliou-se o poder do 

órgão arrecadador de âmbito nacional (Direção Geral Impositiva) com a previsão de que suas 

requisições de informações bancárias poderiam ter caráter particular ou geral e referir-se a um 

ou a vários sujeitos determinados ou indeterminados, ainda quando tais sujeitos não se 

encontrem sob fiscalização.
273

     

 

5.14 SUÍÇA 

 

Por sua neutralidade política, pela tradição de apego à liberdade e por sua estabilidade 

administrativa, a Suíça tem sido uma das nações preferidas pelos refugiados políticos do 

mundo inteiro, atraindo grandes somas de capitais para os cofres de suas instituições 

financeiras.  

Verificou-se esta tendência desde a época da Revolução Francesa, em que vários 

nobres para lá se dirigiram com o fim de escaparem à ira dos revolucionários. Mais 

recentemente, durante a Segunda Guerra Mundial, vários alemães e judeus, ao perceberem as 

intenções de Hitler no sentido de supressão das liberdades individuais, abrigaram-se na Suíça, 

levando consigo grandes somas de capitais, que foram depositados nos cofres dos bancos 

suíços, já aquela altura reconhecidos pela eficiência no que diz respeito ao sigilo bancário. 

Este mesmo fato originou a criação das chamadas contas numeradas, como se verá adiante.
274

 

A lei bancária suíça de 8 de novembro de 1934 teve a sua gênese na crise causada pelo 

fechamento do Banco de Genebra em 11 de setembro de 1931. O artigo 47 desse diploma 
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legal dispõe acerca do sigilo bancário, prescrevendo sanções de natureza civil e penal em caso 

de sua violação.
275

  

Uma importante inovação, no que diz respeito às práticas bancárias suíças, foi a 

criação das contas bancárias numeradas. Sua origem, como se disse anteriormente, remonta à 

época da Segunda Guerra Mundial. Apesar de toda a tutela de que goza o sigilo bancário na 

Suíça, agentes do Fuher conseguiram ingressar no país e, mediante a colaboração de uma 

funcionária de certo banco, obtiveram informações sigilosas de contas bancárias de refugiados 

do nazismo.
276

 

A partir de então, foram criadas as contas numeradas, também denominadas contas 

anônimas, que ao invés de identificar o cliente pelo nome o faz por um número, que é 

conhecido apenas pelo diretor do banco ou seu adjunto. A identidade do titular da conta 

somente pode ser revelada com autorização deste, de seus herdeiros ou legatários, post 

mortem, por escrito, ou em caso de falência, a menos que ocorra um litígio em relação a uma 

operação bancária entre ele e o banco. O cliente, em vez de seu nome, assina o código e o 

número, e, para prevenir contra violações, nenhum extrato da conta lhe é remetido. Outros 

cuidados são tomados para preservar o sigilo: as operações têm lugar na sala do diretor, de seu 

adjunto ou de pessoa credenciada para esse fim; os cofres-fortes são dispostos de modo a 

evitar encontros fortuitos ou a identificação pelos empregados das câmaras fortes. 

Mesmo frente ao Poder Judiciário suíço, o sigilo bancário, em algumas situações, pode 

ser invocado. Neste particular, o tratamento dado ao sigilo sofre distinção entre a Justiça 

Federal e a cantonal. Na primeira, geralmente, o banco é dispensado de prestar as informações 

na Justiça Cível, mas obrigado quando se tratar da Justiça Criminal. Na esfera cantonal há 
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uma maior variedade de situações, mas a tendência é a da obrigatoriedade da prestação das 

informações pela instituição financeira, tratando-se de Justiça Criminal.
277

    

Entretanto, mesmo contando com tamanho aparato a protegê-lo, o sigilo financeiro 

encontra-se atualmente sob intensa discussão na Suíça, tendo em vista as pressões recebidas 

de países empenhados no combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo e de severas críticas 

dentro da própria Suíça. 

Nesse sentido, vale a pena abrir espaço para citar o pensamento de Jean Ziegler. O 

professor suíço é sociólogo e deputado por Genebra na Confederação Suíça. Em sua obra “A 

Suíça acima de qualquer suspeita”, publicada em 1976, Ziegler já chamava a atenção do 

mundo para a forma com que a Suíça utilizava o sigilo bancário. Com efeito, o autor descreve 

em minúcias e com riqueza de detalhes como o sistema bancário suíço procedia 

eficientemente à receptação e “lavagem” de capitais internacionais provenientes do tráfico de 

armas e de drogas, da sonegação fiscal, da apropriação indébita da riqueza de nações 

subdesenvolvidas por ditadores sanguinários e de várias outras formas de crime organizado. 

Em suas palavras: “Graças a um sistema bancário extraordinariamente hipertrofiado, graças 

também a essas instituições admiráveis que são o segredo bancário e a conta numerada, a 

oligarquia suíça funciona como a receptadora indispensável do sistema capitalista mundial”. E 

mais adiante se refere aos banqueiros suíços da seguinte forma:  

 

Produzindo constantemente um discurso de neutralidade e de paz, a face 

meio mascarada sob o estandarte da Cruz Vermelha, os senhores do banco, 

estes monstros frios, fazem-se passar, junto aos povos estrangeiros, como 

seus sujeitos autóctones, por filantropos, ricos certamente, mas pacíficos e 

piedosos. 
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Ziegler descreve a facilidade com que se abria uma conta bancária na Suíça e, 

inversamente, a dificuldade que se tinha de obter-se informações a respeito de dados sobre o 

depositante e sobre os valores depositados, inclusive por determinação judicial: 

 

Como se abre uma conta bancária na Suíça? Ou, inversamente, como 

penhorar uma conta? O cliente estrangeiro que deposita o dinheiro num dos 

quatro mil e tantos bancos suíços deve apresentar um documento de 

identidade e indicar um endereço para sua correspondência com o banco. A 

identidade pode ser fictícia, o endereço se resumir a uma caixa postal nas 

ilhas Bahamas. Existe um certo número de obrigações jurídicas que fazem 

com que o banqueiro deva, no caso de perseguição penal de seu cliente, 

prestar assistência aos magistrados da ordem judiciária. Essas obrigações são 

puramente teóricas. É quase impossível a qualquer pleiteante, seja governo 

estrangeiro, seja particular, recuperar ou até mesmo conseguir que um banco 

helvético restitua o dinheiro que lhe foi roubado por um terceiro. Para operar 

um seqüestro sobre uma conta em banco, o pleiteante deve indicar geral-

mente na sua demanda o nome do detentor da conta, sua identidade, o 

número da conta e a sede do banco, mais o montante aproximado da soma 

que foi depositada: é raro que um pleiteante possa dispor de todos estes 

esclarecimentos duma vez, e, se dispõe, sua demanda de seqüestro 

provavelmente será frustrada. O procedimento - mesmo de urgência - é em 

efeito público e basta agora um telefonema ao banco, da parte do detentor da 

conta ou seu agente no local, para mudar o número da sua conta ou operar 

uma transferência direta.
278

 

 

 

Por suas críticas, Ziegler e seus parentes receberam várias ameaças anônimas, tendo 

que ficar sob constante vigilância policial. Mas seu trabalho rendeu frutos. No dia 8 de 

outubro de 1979, 130.000 cidadãos entregaram na chancelaria federal uma iniciativa 

constitucional “contra o abuso do segredo bancário e da força dos Bancos”. A votação popular 

ocorreu em 20 de maio de 1984, resultando na rejeição da iniciativa por 73% dos eleitores. 

Ziegler conta que contra a iniciativa, os banqueiros suíços tinham mobilizado todas as suas 

forças, investindo em campanhas de relações públicas uma soma avaliada em cerca de 20 

milhões de francos suíços.  

Em 1990 Jean Ziegler publicou outra obra, intitulada “A Suíça lava mais branco”, na 

qual deixa transparecer que até aquele momento nada havia mudado em relação à receptação 
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de capitais de origem duvidosa pelos bancos suíços, conforme se extrai das seguintes 

passagens: 

 

No nosso planeta, a Suíça é hoje a principal placa giratória do 

branqueamento, da reciclagem do dinheiro da morte. Durante gerações, fora 

o símbolo da higiene, da saúde, da limpeza. É hoje um foco de infecção. 

Dotadas de gestores, de financeiros e de advogados, de uma admirável 

amoralidade, as organizações multinacionais da droga e do crime constituem 

para as sociedades democráticas inimigos praticamente invencíveis. Neste 

sentido, o caso helvético é paradigmático. 

[...] 

A lei de 8 de Novembro de 1934, que instituiu o segredo bancário, protege 

eficazmente estas montanhas de ouro, de divisas, de títulos do olhar 

indiscreto dos fiscos estrangeiros, dos governos espoliados...e até mesmo, 

por vezes, dos interesses legítimo dos credores [...] 

O segredo bancário é a lei suprema do país. Nas cavernas de Ali Babá dos 

grandes bancos multinacionais privados de Zurique, de Genebra, de Basiléia, 

de Lugano, o dinheiro da droga desaparece para sempre, muda de identidade 

sem deixar o menor vestígio; reaparece «caiado», «limpo», respeitável, 

acima de qualquer suspeita, nos mercados imobiliários de Paris ou de Nova 

Iorque; «trabalha» nas Bolsas de Tóquio, de Londres, de Chicago; figura sob 

a forma de créditos a longo prazo nos balanços de respeitáveis empresas 

nova-iorquinas. 

[...] 

As cavernas de Ali Babá das suas fortalezas bancárias acolhem não apenas o 

espólio dos cartéis de Medellín e de Cali, dos narcotraficantes iranianos e 

libaneses, das máfias nova-iorquina, siciliana e calabresa, mas também o 

tesouro das classes abastadas e déspotas da África, da Ásia e da América 

Latina. 

[...] 

A pilhagem financeira do Terceiro Mundo e o tráfico da droga são duas 

obras de morte, que provocam catástrofes sociais, psíquicas, fisiológicas 

análogas. Ambos beneficiam da competência reconhecida, da assistência 

perita, da cumplicidade eficaz dos emires suíços. 

Mas os povos exangues da América Latina, da África e da Ásia suportam 

cada vez menos os sátrapas que os oprimem. 

[...] 

As centenas de milhares de milhões de dólares que fogem do Zaire, das 

Filipinas, do Brasil, que dormem, transformados em francos suíços, sob a 

calçada da Bahnhofstrasse de Zurique, do Corso Helvético de Lugano ou da 

Corraterie de Genebra, ou ainda que transitam para contas fiduciárias antes 

de se juntarem aos mercados bolsistas do Ocidente, são o sangue, a miséria 

dos povos dos três continentes. Enquanto em África, na América Latina, na 

Ásia as crianças se prostituem, morrem de fome, enquanto as famílias se 

despedaçam, os homens, as mulheres procuram em vão um abrigo ou um 

trabalho, os milhares de milhões da corrupção, da evasão fiscal, da pilhagem, 

detidos pelas elites dirigentes desses países, acumulam-se na Suíça. 

[...] 
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O Capítulo XVIII do Livro dos Levitas (edição francesa da Bíblia de 

Jerusalém) menciona a estranha e aterradora história dessa divindade do 

Médio Oriente a que se chamava Moloch. Os Cananeus sacrificavam-lhe 

regularmente crianças raptadas das tribos prisioneiras, das famílias mais 

pobres. Perante a enorme e impassível estátua de bronze erguida numa 

montanha em pleno deserto, ardia de noite e de dia uma fogueira. Em cada 

décima terceira lua, colunas de crianças tremendo de medo, miseráveis, 

esfomeadas eram levadas perante o monstro; eram decapitadas, depois os 

seus corpos eram despedaçados, lançados na sua boca escancarada. 

Como Moloch, a oligarquia bancária multinacional helvética alimenta-se da 

carne, do sangue dos povos cativos, obrigados ao tributo dos três continentes 

mais pobres.
279

 

 

    

As pressões sofridas pela Suíça finalmente resultaram na introdução, em 1990, do 

crime de lavagem de dinheiro no Código Penal suíço, bem como na subscrição, pela Suíça, de 

convenções bilaterais que prevêem a derrogação do sigilo bancário para combater a 

reciclagem de dinheiro ilícito. 

No que respeita à relação do sigilo financeiro com matéria fiscal na Suíça, é possível a 

sua derrogação somente nos casos de processo penal por fraude fiscal, sendo vedado na 

hipótese de evasão fiscal comum, assim considerada a omissão de fonte de renda e de bens 

patrimoniais.
280

  

 

5.15 LÍBANO 

 

A obrigação dos banqueiros de guardar reserva sobre as operações creditícias no 

Líbano se fundava em usos e costumes até meados do século XX. Apesar de o Código Penal 

estabelecer, em seu artigo 579, que todo profissional fica vinculado ao sigilo, a doutrina e a 

jurisprudência libanesas hesitavam em aplicar essa norma aos banqueiros, por não lhes 

reconhecer a condição de confidentes necessários no mesmo nível dos advogados e dos 

religiosos. 
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O liberalismo político e econômico do país contribuiu para favorecer o progresso da 

atividade bancária, que se viu beneficiada com a excelente situação geográfica do Estado libanês. A 

partir de 1945, capitais evadidos de outros países com o fim de escaparem à fúria de governos 

autoritários foram depositados em bancos libaneses. Tal fato fez com que o Líbano reformasse sua 

legislação monetária para atrair esses capitais à procura de abrigo e emprego e, por isso, copiou o 

modelo suíço, dando origem à lei de 3 de dezembro de 1956, que instituiu o sigilo bancário 

reforçado, em caráter praticamente absoluto, introduzindo no país o sistema de contas cifradas e 

cofres-fortes sob números, com pesadas sanções de ordem civil e penal para casos de sua 

violação, o que tornou indevassável a atividade bancária. 

Os limites do sigilo bancário no Líbano são bem poucos. Um deles diz respeito à 

falência do cliente. Neste caso, o estabelecimento financeiro fica obrigado a revelar a situação 

da conta ao juízo da falência ou ao síndico. O outro se refere ao litígio entre cliente e banco, por 

causa das operações de crédito. O banco pode, na hipótese, revelar o que sabe a fim de defender 

seus interesses. Outro limite concerne à informação à Justiça, em que o banco somente está 

obrigado a prestar a informação no caso específico de ações relativas a enriquecimento ilícito de 

funcionários públicos. Os bancos, no entanto, podem trocar informações entre si a respeito das 

contas devedoras de seus clientes. 

O consentimento do cliente também elide a obrigação de segredo, desde que manifesto 

por escrito. Em ocorrendo a morte do cliente, seus herdeiros e legatários podem ter acesso à 

conta bancária, com o fito de saber o montante a que fazem jus por força da sucessão causa 

mortis.
281

 

Em relação ao Fisco, as leis de 27 de julho e 14 de dezembro de 1959 dispensaram os 

bancos libaneses de toda a obrigação de prestar informações às autoridades fazendárias, as quais 

                                                 
281

 COVELLO, op. cit., p. 59-61. 



 132 

não podem contar com qualquer colaboração das instituições financeiras para efeito de 

lançamento.
282

  

 

5.16 OUTROS PAÍSES 

 

Vários outros países possuem leis específicas ou que tratam, ainda que indiretamente, 

do sigilo bancário, podendo ser citados Dinamarca, Noruega, Polônia, Romênia, Turquia, 

Guatemala, Nicarágua, Peru, Chile, Colômbia e Equador.
283

 

De uma maneira geral, pode dizer-se que nestes países o sigilo bancário encontra 

vários limites legais, inclusive no que se refere ao Fisco, que tem o direito, sob determinadas 

condições, de obter das instituições financeiras todos os documentos e informações 

necessárias. As exceções são os países que adotam o sistema do sigilo reforçado, qual sejam 

Suíça e Líbano, conforme anteriormente referido, nos quais os bancos não estão obrigados a 

prestar informações ao Fisco e, em alguns casos, nem mesmo ao Poder Judiciário.
284

    

 

5.17 COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA  

 

No âmbito da legislação comunitária, deve distinguir-se entre dois fenômenos: o do 

combate à lavagem de dinheiro, em que há uma linha de intervenção decisiva e harmônica 

entre os países, e o da luta contra a evasão fiscal, em que a diversidade dos sistemas fiscais 

ainda é fator que dificulta uma maior integração entre os Estados, destacando-se, nesse 

particular, a Diretiva n.° 799, de 19 de dezembro de 1977, em que há a imposição aos 

Estados-membros de colaborarem na troca de informações fiscais.
285

 

                                                 
282

 ABRÃO, op. cit., p. 64. 
283

 COVELLO, op. cit., p. 70-71. 
284

 ABRÃO, op. cit., p. 63-64. 
285

 BARBEITAS, op. cit., p. 52-53. 



 133 

Chinen relata com proficiência a atuação da OCDE (Organização para a Cooperação 

Econômica e Desenvolvimento) através da elaboração de relatórios periódicos, nos quais vem 

recomendando, há algum tempo, a adoção de medidas que disciplinem e facilitem o acesso do 

Fisco às informações bancárias pelas nações européias. 

 No relatório “Tributação e o Abuso do Sigilo Bancário” (Taxation and the Abuse of 

Bank Secrecy), de 1985, foi sugerido o relaxamento do sigilo bancário em face das 

autoridades fiscais.  

Posteriormente, no relatório “Competição Fiscal Nociva: Uma Questão Global 

Emergente” (Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue), de 1998, foi 

recomendado que os países-membros revisassem suas leis, regulamentos e práticas que 

disciplinavam o acesso à informação bancária, no sentido de remover impedimento ao acesso 

de tais dados pelas autoridades fiscais. 

 Mais recentemente, no relatório “Melhorando o Acesso à Informação Bancária para 

Fins Fiscais”(Improving Access to Bank Information for Tax Purposes), de 2000,  foram 

sugeridas medidas para melhorar a cooperação internacional com respeito ao intercâmbio de 

informações em posse dos bancos e outras instituições financeiras para fins tributários. 

Como este relatório teve como base um levantamento realizado a partir de 

questionários respondidos pelos próprios países-membros, pôde ter-se uma panorâmica de 

como se encontra o acesso às informações bancárias pelas Administrações Fazendárias dos 

respectivos países e quais as suas principais preocupações nesse campo, tendo em vista a nova 

ordem mundial. 

O novo cenário globalizado, movido pela renovação tecnológica, trouxe em seu bojo, 

particularmente na área do comércio eletrônico e bancário, um crescimento exponencial da 

quantidade de transações financeiras internacionais. Aproveitando a criação de novos recursos 

tecnológicos e a existência de legislações que cerceavam o acesso do Fisco às informações 
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bancárias, foi verificado um aumento da evasão de tributos. Nesse sentido, as principais 

preocupações dos países-membros detectadas pela OCDE foram: 

a) comprometimento de sua capacidade de determinar e coletar os tributos 

devidos pelos contribuintes; 

b) promoção de desigualdades entre os contribuintes que têm acesso aos 

recursos tecnológicos que facilitam o não-respeito à legislação tributária, e 

aqueles que não têm; 

c) desigualdade de tratamento tributário entre o capital mobiliário e os 

rendimentos derivados do trabalho ou da propriedade imóvel; 

d) desestímulo ao cumprimento voluntário das obrigações tributárias; 

e) aumento dos custos da administração tributária e a conseqüente elevação das 

obrigações tributárias por parte dos contribuintes; 

f) distorção dos fluxos internacionais de capitais; 

g) injusta competição fiscal; 

h) bloqueio da cooperação internacional entre as administrações tributárias. 

Já a realidade em que se encontra o acesso às informações bancárias pelas 

Administrações Fazendárias dos países-membros pode ser assim resumida: 

a) permitem acesso ilimitado: Austrália, República Tcheca, Dinamarca, 

Finlândia, França, Itália, Noruega, Nova Zelândia, Espanha, Turquia e 

República Eslovaca; 

b) permitem o acesso desde que sejam observadas certas condições, tais como 

informações relativas à pessoa determinada e suspeita de fraude fiscal, por 

exemplo: Canadá, Grécia, Islândia, México, Polônia, Suécia, Estados 

Unidos, Bélgica, Alemanha, Hungria, Irlanda, Japão, Coréia, Holanda e 

Reino Unido; 
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c) permitem o acesso somente com autorização judicial: Áustria, Suíça, 

Luxemburgo e Portugal.
286

 

Com base nesta realidade fática, o Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE apresentou as 

seguintes propostas aos países-membros: 

a) pôr em prática as medidas necessárias para prevenir as instituições 

financeiras de manter contas anônimas e requerer a identificação de seus 

clientes usuais ou ocasionais, assim como, daquelas pessoas em cujo 

benefício as contas são abertas ou as transações são realizadas; 

b) reexaminar toda exigência impositiva de interesse fiscal nacional que 

impeça sua administração fiscal de solicitar ou fornecer a outro país-

membro, no contexto de um pedido de informações específicas, informações 

que ela poderia obter no plano nacional para fins fiscais, de forma que essas 

informações possam ser transferidas modificando-se, se necessário, sua 

legislação, regulamentação ou práticas administrativas; 

c) reexaminar políticas e práticas que não permitem às autoridades fiscais ter 

acesso à informação bancária, direta ou indiretamente, visando a possibilitar 

a transferência delas em casos de operações de natureza fiscal que 

impliquem condutas criminais, de forma a modificar, se necessário, sua 

legislação, regulamento ou práticas administrativas.
287

  

A doutrina européia hodierna parece reconhecer que a tendência mundial é o 

entendimento de que ao Fisco não deve ser oposto o sigilo financeiro. Tanto que, a respeito do 

assunto, Saldanha Sanches assinala que: 
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[...] a maioria dos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) chegaram à conclusão de que as 

autoridades fiscais não deviam ser tratadas como terceiros, mas devia-lhes 

ser assegurado um acesso privilegiado à informação bancária com 

finalidades fiscais.
288
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6 DIREITO BRASILEIRO 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

De acordo com a delimitação do tema proposto no presente trabalho, será feita a 

exposição da origem, desenvolvimento e situação atual do sigilo bancário no direito 

brasileiro, com especial atenção às normas que tratam de seu inter-relacionamento com o 

Fisco, procurando abordar as correntes doutrinárias e jurisprudências divergentes, no que 

concerne aos aspectos mais polêmicos da legislação existente sobre a matéria.   

Alguns doutrinadores se referem a um alvará de 16 de dezembro de 1756, do Reino de 

Portugal, como fonte do sigilo bancário no país por conter a máxima de que “o segredo é a 

alma do negócio”.
289

 Contudo, neste período não existiam nem bancos no Brasil, conforme já 

referido anteriormente, quando se tratou do início da atividade bancária no país. 

Covello escreveu que “o sigilo bancário ingressou em nosso direito como costume 

praeter legem e só tardiamente, há pouco mais de trinta anos, mereceu a atenção do legislador 

pátrio, a exemplo do que ocorreu em outros sistemas jurídicos”.
290

 

 

6.2 LEI N.° 556/1850 (CÓDIGO COMERCIAL) 

 

Desde a sua gênese no Brasil, os bancos sempre se negaram a fornecer informações 

sobre suas operações. Esta posição foi reforçada com a entrada em vigor da Lei n.° 556, de 25 

de junho de 1850, que instituiu o Código Comercial, aplicável às relações bancárias por força 

do disposto por seus artigos 119 e 120. Seu artigo 17 previa o sigilo dos livros de escrituração 
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mercantil,
291

 sendo, por isso, considerado como o primeiro a fornecer uma idéia de rígida 

proteção legal do sigilo.
292

 

Porém, esta rígida proteção sofria as limitações previstas pelos artigos 18 e 19 do 

mesmo Código Comercial, pelos quais se permitia que os livros fossem exibidos 

judicialmente nos seguintes casos: a) totalmente: antes e no curso da lide quando a ação 

versasse sobre determinadas matérias como, v.g. sucessões nas sociedades comerciais, ou b) 

parcialmente: no curso da lide quando fosse necessário colher deles informações pertinentes à 

questão em juízo. 

Portanto, observa-se que, desde a sua introdução no ordenamento jurídico brasileiro, 

ao sigilo não foi imputado caráter absoluto, ou seja, a própria lei estabelece os seus contornos, 

prevendo as suas exceções (limites legais).   

Este fato foi reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que, 

por intermédio das Súmulas 390 e 439, entendeu que a exibição judicial dos livros comerciais 

poderia ser requerida como medida preventiva, estando também sujeitos à fiscalização da 

administração tributária ou previdenciária, limitado o exame ao objeto da investigação.
293

 

Os referidos dispositivos do Código Comercial constavam de sua Parte Primeira, 

denominada “Do Comércio em Geral”, a qual foi revogada pela Lei n° 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002, que instituiu o novo Código Civil. Em seu artigo 1190, ele reproduz, com 

algumas mudanças, o disposto pelo artigo 17 do Código Comercial.
294

 

As inovações mais significativas consistiram na ressalva dos “casos previstos em lei” e 

na substituição, na parte final, dos termos e frases “comerciante” e “arranja ou não 
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devidamente seus livros de escrituração mercantil, ou mesmo se tem cometido algum vício” 

por “empresário ou sociedade empresária” e “observam, ou não, em seus livros e fichas, as 

formalidades prescritas em lei”, respectivamente. 

Porém, a maior novidade foi a redação do artigo 1193, o qual excluiu das restrições 

impostas à apresentação dos livros mercantis as autoridades fazendárias, no exercício da 

fiscalização do pagamento de impostos.
295

 

De toda sorte, é forçoso reconhecer que até então o ordenamento jurídico não tratava 

do sigilo bancário, ao menos pela via direta. Com efeito, a previsão legislativa objetivava 

proteger os interesses dos comerciantes em geral, terminando por resguardar, obliquamente, a 

intimidade e a vida privada dos cidadãos que utilizavam os serviços bancários.
296

  

 

6.3 LEI N.° 3.071/1916 (CÓDIGO CIVIL) e DECRETO-LEI N.° 2.848/1940 (CÓDIGO 

PENAL) 

    

Um primeiro sopro de mudança desta realidade adveio com a entrada em vigor da Lei 

n.° 3.071, de 1.° de janeiro de 1916, que instituiu o antigo Código Civil. O seu artigo 144 

estabelecia que ninguém poderia ser obrigado a depor sobre fatos que, por motivo profissional 

(v.g., o gerente de banco), devesse guardar segredo.
297

 

 Posteriormente, foi aprovado o Decreto-lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que 

instituiu o Código Penal. Conforme o disposto em seu artigo 154, já anteriormente transcrito, 

passaram os segredos profissionais a contar com uma proteção penal contra a sua 

inviolabilidade. Entretanto, como já anteriormente comentado, não é pacífico o entendimento 

de que tal preceito aplica-se ao sigilo bancário. 
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De todo modo, a exigência explícita no tipo penal da possibilidade de ocorrência de 

dano a outrem evidencia uma mudança do enfoque no que concerne ao bem juridicamente 

tutelado, que passa a ser a intimidade e a vida privada das pessoas, passíveis de serem 

violadas pelos banqueiros.
298

 

 

6.4 LEI N.° 4.595/1964  

 

Segundo Covello, uma prova de que o sigilo bancário, apesar de não contar, a 

princípio, com norma explícita, foi respeitado com o mais absoluto rigor no Brasil, foi o 

projeto de lei n.° 410, de 1959, o qual tentou abolir o sigilo com relação aos bancos de cujo 

capital participasse o Poder Público, mas que desencadeou tão acirrada polêmica que acabou 

por ser arquivado.
299

  

Entretanto, anteriormente já havia sido publicada a Lei n.° 1.579/1952 que, malgrado 

não se referisse expressamente ao sigilo bancário, permitia que o Poder Legislativo, através de 

suas Comissões Parlamentares de Inquérito, tivesse acesso, no exercício de sua atividade 

investigatória, a informações secretas dos bancos oficiais, como se verifica da sua redação, in 

verbis: 

 

No exercício de suas atribuições, poderão as comissões parlamentares de 

inquérito determinar as diligências que reputarem necessárias e requerer a 

convocação de ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer 

autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir 

testemunhas sob compromisso, requisitar de repartições públicas e 

autárquicas informações e documentos e transportar-se aos lugares onde se 

fizer mister sua presença e requerer a convocação de ministros de Estado.
300
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Enfim, o sigilo bancário somente mereceu menção expressa por parte do legislador 

pátrio com o advento da Lei n.° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que reorganizou o sistema 

bancário brasileiro, mais precisamente pelo disposto no seu artigo 38, in verbis: 

 

Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações 

ativas e passivas e serviços prestados. 

§ 1.° - As informações e esclarecimentos ordenados pelo Poder Judiciário, 

prestados pelo Banco Central do Brasil ou pelas instituições financeiras, e a 

exibição de livros e documentos em Juízo, se revestirão sempre do mesmo 

caráter sigiloso só podendo a eles ter acesso as partes legítimas na causa, que 

eles não poderão servir-se para fins estranhos à mesma. 

§ 2.° - O Banco Central do Brasil e as instituições financeiras públicas 

prestarão informações ao Poder Legislativo, podendo, havendo relevantes 

motivos, solicitar sejam mantidas em reservas ou sigilo. 

§ 3.° - As Comissões Parlamentares de Inquérito, no exercício da 

competência constitucional e legal de ampla investigação (art. 53 da 

Constituição Federal e Lei n.° 1.579, de 18 de março de 1952), obterão as 

informações que necessitarem das instituições financeiras, inclusive através 

do Banco Central do Brasil. 

§ 4.° - Os pedidos de informações a que se referem os parágrafos 2.° e 3.° 

deste artigo deverão ser aprovados pelo Plenário da Câmara dos Deputados 

ou do Senado Federal e, quando se tratar de Comissão Parlamentar de 

Inquérito, pela maioria absoluta de seus membros. 

§ 5.° - Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados 

somente poderão proceder a exames de documentos, livros e registros de 

contas de depósitos, quando houver processo instaurado e os mesmos forem 

considerados indispensáveis pela autoridade competente. 

§ 6.° - O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de 

esclarecimento e informes pelas instituições financeiras às autoridades 

fiscais, devendo sempre estas e os exames serem conservados em sigilo, não 

podendo ser utilizados senão reservadamente. 

§ 7.° - A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os 

responsáveis a pena de reclusão de um a quatro anos, aplicando-se, no que 

couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis. 

 

 

O dispositivo transcrito disciplinou de forma ampla o sigilo bancário, uma vez que, 

além de o instituir expressamente, afirmou o seu caráter relativo com estabelecimento de seus 

limites, bem como a previsão de punição criminal para o caso de sua violação. 

Com efeito, o caput do artigo estabelece a obrigação geral de sigilo para as instituições 

financeiras em suas operações. Os parágrafos 1.° a 6.° tratam dos limites do sigilo bancário 
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frente ao Poder Público (Judiciário - 1.°, Legislativo - 2.° a 4.° e Executivo - 5.° e 6.°) e o 7.° 

estabelece a punição para a sua violação. 

Embora todo o dispositivo seja revestido da mais alta importância, para efeito de 

abordagem por este trabalho, serão analisados apenas os parágrafos 5.° e 6.°, tendo em vista a 

delimitação do tema. 

O primeiro ponto a ser abordado diz respeito a quais as autoridades que podem 

proceder a exames de documentos, livros e registros de contas de depósitos. O parágrafo 5.° 

refere-se a agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, silenciando 

quanto aos Municípios. 

Para Kiyoshi Harada o poder de exame dos dados bancários deve ser comum às 

autoridades tributárias das três Fazendas Públicas em virtude do princípio da paridade jurídica 

das entidades políticas componentes da federação brasileira.
301

  

Todavia, ao que parece, tal fato deve-se à falta de autonomia dos Municípios à época, 

o que somente ocorreu com a promulgação da Constituição Federal de 1988, por força do 

disposto em seu artigo 18, in verbis: “A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

todos autônomos, nos termos desta Constituição”. 

No mesmo parágrafo 5.° do artigo 38 da Lei n.° 4.595/1964 são estabelecidas duas 

condições cumulativas para que possam ser realizados os exames pela autoridade fiscal. Por 

certa ambigüidade na redação do dispositivo, foram suscitadas várias controvérsias 

doutrinárias e jurisprudenciais. 

Em primeiro lugar, o dispositivo estabelece que deve haver processo instaurado, 

deixando em aberto se trata de processo judicial, administrativo ou qualquer um dos dois. A 

seguir, dispõe que os documentos livros e registros de contas de depósitos devem ser 

                                                 
301
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considerados indispensáveis pela autoridade competente, sem, no entanto, esclarecer qual é a 

referida autoridade. 

Parte da doutrina defendeu a interpretação restritiva do dispositivo. Foi o caso de 

Adriano Salles Vanni e Helios Nogues Moyano, para os quais processo e jurisdição são 

conceitos correlatos, sendo que a palavra processo traduz a própria jurisdição em exercício.
302

 

Carlos Alberto Hagstrom resumiu a interpretação dada pelo Banco Central ao 

dispositivo nos seguintes princípios: a) a norma determina, como regra, a manutenção do 

segredo; estabelece, no entanto, exceções e tipifica uma conduta criminosa; deve, pois, por 

tudo isso, ser interpretada de modo estrito; b) tais normas não podem ser interpretadas 

isoladamente, devendo ser tomadas em seu conjunto; c) o rigor da punição estabelecida para o 

crime – quebra de sigilo – e a explicitação das exceções não permitem interpretações 

“liberalizantes”.
303

 

Em sentido contrário, Jackson Mitsui ressalta a própria estrutura do dispositivo, 

afirmando que a prevalecer a interpretação restritiva, restariam inócuos os parágrafos 5.° e 

6.°, conforme se pode observar das seguintes palavras: 

 

Ainda, outro fato que salta aos olhos é a forma concatenada que os 

parágrafos do art. 38 da Lei 4.595/64 foram editados. A cada ente público 

excepcionada, o artigo ofertou um parágrafo. Observa-se que o § 1° foi 

destinado ao Poder Judiciário, o parágrafo 2° ao Poder Legislativo; os 

parágrafos 3° e 4° às Comissões Parlamentares de Inquérito; e os parágrafos 

5° e 6° dedicados aos agentes e autoridades fiscais. Ora, em se tratando de 

processo judicial e autoridade (judicial) competente, os parágrafos 5° e 6° 

não precisariam existir, por serem inócuos já que as regras se prestariam ao 

Poder judiciário, e na sistematização dos parágrafos no art. 38, elas estariam 

no § 1° destinado ao Poder Judiciário.
304
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  Acompanhando este entendimento, Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho constata 

que quando o legislador se refere a atribuições específicas e exclusivas do Poder Judiciário 

utiliza as expressões “juiz”, “autoridade judicial” ou “autoridade judiciária”, como nos casos 

dos incisos LXI, LXII e LXV do artigo 5.° da CF/88 e do parágrafo único do artigo 198 do 

CTN, ao mesmo tempo em que utiliza o termo “autoridade competente” referindo-se à 

“autoridade administrativa”, como nos casos dos incisos XVI e XXV do artigo 5.° da CF/88. 

Do mesmo modo, em várias oportunidades, o legislador se reportou ao “processo 

administrativo” usando somente a palavra “processo”, como nos casos dos artigos 201 e 210 

do CTN; do inciso LVI do artigo 5.° da CF/88, dispondo que “são inadmissíveis, no processo, 

as provas obtidas por meios ilícitos” e dos artigos 22, 24, 25 e 27 do Decreto n.° 70.235, de 6 

de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
305

 

Mary Elbe Queiroz Maia também compartilha da mesma opinião, acrescentando aos 

citados exemplos o inciso LV do artigo 5.° da CF/88, o qual assegura o contraditório e a 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, tanto em processo 

judicial, como em processo administrativo.
306

 

Mitsui afirma que esse entendimento era compartilhado, inclusive, pelo Banco 

Central, o qual emitiu o Comunicado DEFIS n.° 373, de 21 de janeiro de 1987, endereçado às 

instituições financeiras, em que consta expressamente o termo “processo fiscal” instaurado, 

como condição para apresentação dos documentos bancários aos órgãos fiscais.
307

 

O parágrafo 6.° do artigo 38 da Lei n.° 4.595/1964 não demanda maiores esforços 

exegéticos, pois pela sua redação fica estendido o poder de verificação das autoridades fiscais, 

acrescendo-se aos exames de documentos, livros e registros, a obtenção de esclarecimentos e 
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informes pelas instituições financeiras. Em sua parte final o dispositivo dispõe sobre a 

conservação do sigilo por parte das autoridades fiscais.  

Antes mesmo da entrada em vigor do CTN, a Terceira Turma do Supremo Tribunal 

Federal, embora ainda não abordando a Lei n.° 4.595/1964, decidindo o Recurso em Mandado 

de Segurança n.° 15.925-GB, de relatoria do Ministro Gonçalves de Oliveira (RTJ 37/373), no 

qual o banco pretendia recusar esclarecimentos sobre conta de cliente correntista, firmou 

entendimento de que “o sigilo bancário só tem sentido enquanto protege o contribuinte contra 

o perigo da divulgação ao público, nunca quando a divulgação é para o fiscal do imposto de 

renda que, sob pena de responsabilidade, jamais poderá transmitir o que lhe foi dado a 

conhecer.
308

 

Na opinião de Valente este julgado tornou evidente que o STF, antes mesmo da 

vigência do CTN, “teria adotado a tese da transferência do sigilo, o qual ficaria a cargo dos 

agentes fiscais (sigilo fiscal previsto no art. 301 do Decreto n.° 47.373 de 1959), numa 

evidente flexibilização do sigilo bancário”.
309

 

Com efeito, uma parte da doutrina defende, com argumentos coerentes, que na 

verdade não existe “quebra” de sigilo bancário, mas sim a transferência da responsabilidade 

de observação ao sigilo dos bancos para o Fisco. Entretanto, a expressão “transferência” não é 

bem aplicada ao caso, pois o que ocorre é o acréscimo de um novo sujeito passivo que fica 

obrigado à conservação do sigilo, podendo falar-se em “co-responsabilidade”. 

Mitsui se perfilha a esta corrente, afirmando que quando as autoridades fiscais tomam 

conhecimento das informações sob sigilo, na forma estabelecida pelos parágrafos 5.° e 6.° da 

Lei n.° 4.595/64, ocorre uma transferência da responsabilidade do sigilo, sendo a 

responsabilidade agora não mais somente dos bancos responsáveis pelo sigilo, mas também, 

                                                 
308
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concorrentemente, os órgãos que passaram a conhecer dos dados. Nesse caso, somente 

ocorrerá quebra de sigilo quando terceiros não autorizados tomarem conhecimento das 

informações sigilosas, ou seja, enquanto a informação estiver no âmbito reservado dos órgãos 

públicos, que as recebeu legalmente, não se deu o fenômeno da quebra de sigilo.
310

      

  

6.5 LEI N.° 5.172/1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL) 

 

Com a entrada em vigor da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966, que passou a 

denominar-se Código Tributário Nacional através do Ato Complementar n.° 36, de 3 de junho 

de 1967, a tese da possibilidade de acesso direto aos documentos bancários pelo Fisco, 

mediante simples processo administrativo, dispensada a autorização judicial, ganhou força.
311

 

Não é demais lembrar que o referido diploma legal, como aliás também a Lei n.° 

4.595/1964, foi aprovado à época como lei ordinária, mas ganhou status de lei complementar 

por ocasião de sua recepção pela Constituição Federal de 1988, mais precisamente em função 

do disposto em seu artigo 146, inciso III, c/c artigo 34, § 5.°, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Ou seja, trata-se formalmente de lei ordinária, mas 

materialmente de lei complementar, com todos os efeitos jurídicos próprios desta espécie 

normativa.
312

 

Para alguns autores a polêmica sobre a possibilidade da quebra do sigilo bancário pela 

Administração Fazendária ficou definitivamente superada com a entrada em vigor do CTN, 

ou seja, as instituições financeiras estavam obrigadas a prestar informações às autoridades 

fazendárias, desde que atendidas as condições impostas pela Lei n.° 4.595/1964.
313
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Outros doutrinadores vislumbram um conflito de normas entre os citados artigos do 

CTN e o artigo 38 da Lei n.° 4.595/1964, a qual tem igualmente o status de lei complementar, 

tendo em vista o disposto pelo artigo 192 da CF/88. 

É o caso de Jackson Mitsui, para quem o caput do artigo 197 do CTN derrogou 

tacitamente os parágrafos 5.° e 6.° do artigo 38 da Lei n.° 4.595/1964, passando a ser 

permitido à Administração Tributária carrear as informações bancárias sigilosas mediante 

simples intimação escrita, não mais sendo necessário processo administrativo instaurado. O 

autor explica que a derrogação só não foi veementemente argüida pela Administração 

Tributária por um motivo de ordem eminentemente prática, ou seja, para o Fisco era muito 

mais fácil fazer constar nas intimações escritas a existência de processo instaurado e a 

imprescindibilidade da requisição do que enfrentar o mérito da derrogação, já que demoraria 

muito mais e, sob o aspecto prático, nada mudava.
314

   

Outro aspecto que causou polêmica foi o enunciado do parágrafo único do artigo 197 

do CTN, pois para os adeptos da teoria do segredo profissional ele excepcionava os bancos do 

dever de prestar informações às autoridades administrativas. 

Conforme já exposto anteriormente, Aliomar Baleeiro se posicionava em direção 

oposta, argumentando que “não é, porém, o caso dos banqueiros, p. ex., que não estão 

adstritos às mesmas regras éticas e jurídicas de sigilo. Em princípio só devem aceitar e ser 

procurados para negócios lícitos e confessáveis”.
315

 

No mesmo sentido, Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho sublinha que o parágrafo 

único do artigo 197 do CTN exigiria, para a sua aplicação, a existência de obrigação legal de 

prestar sigilo, o que não ocorre em função do artigo 38 da Lei n.° 4.595/1964, o qual estatui 

exceções à regra do sigilo e não a obrigação de preservá-lo.
316
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Na mesma linha a opinião do Consultor da União, Dr. Miguel de Oliveira Furtado, que 

no Parecer N.° AGU-PRO-04-96, de 02 de setembro de 1996, aprovado pelo Parecer GQ N.° 

110, publicado no Diário Oficial da União de 12 de setembro de 1996, assim se pronunciou: 

 

É verdade que o parágrafo único do artigo 197 também se referia a 

manutenção de sigilo sobre fatos conhecidos em razão de “atividade”, o que 

seria suficiente para excepcionar a atividade bancária. Mas como admitir tal 

interpretação, se os bancos vinham expressamente mencionados, no caput do 

mesmo artigo, como obrigados à prestação de informações?! Se 

excluíssemos as “operações ativas e passivas e serviços prestados” (art. 38 

da Lei n.° 4.595, de 31.12.1965), que são as que se sujeitam ao sigilo, o que 

sobraria para justificar a inclusão dos bancos no art. 197 do Código 

Tributário?!
317

 

 

  

Alguns doutrinadores buscaram a aplicação conjunta dos dois dispositivos legais, de 

modo a serem eliminadas possíveis incompatibilidades. É o caso de Rogério Lima, o qual 

defende que as duas leis se harmonizam entre si, porém não com o princípio constitucional do 

devido processo legal que garante o contraditório, o que exige que a quebra do sigilo somente 

possa ocorrer mediante autorização judicial.
318

 

No mesmo sentido é a opinião de Mizabel Derzi que, partindo do pressuposto de que a 

Lei n.° 4.595/1964 teria exigido ordem judicial para a transferência de sigilo para a 

Administração Tributária, assim se manifesta: 

 

À luz do citado parágrafo único do art. 197 do CTN, portanto, nenhuma lei 

especial reguladora do segredo profissional ou funcional estará revogada ou 

derrogada em face das prerrogativas da Administração Fazendária. O sigilo 

bancário mantém-se, assim, sob tal ângulo, inteiramente disciplinado pela 

Lei n.° 4.595/64, cujos requisitos e condicionamentos não seriam 

incompatíveis com os deveres impostos pelo CTN.
319
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Valente trata da questão com agudeza, entendendo que a interpretação mais acertada 

dos dois dispositivos é aquela que busca compatibilizá-los de modo a fazer prevalecer a sua 

máxima eficácia, tendo em vista os princípios de interpretação listados pelo artigo 2.° da Lei 

de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei n.° 4.657, de 4 de setembro de 1942). E acrescenta 

que: 

 

O CTN traz disposições gerais, portanto não revoga a lei anterior naquilo 

que com ela for compatível. A aplicação do art. 195 não tinha o condão de 

afastar a Lei n.° 4.595/64, pois o seu art. 38 não limitou o direito de 

fiscalização, apenas criou procedimento para o seu exercício, desde que se 

entenda que o poder de fiscalizar se aplica por interpretação extensiva aos 

municípios e que a expressão “processo instaurado” signifique já ter 

regularmente iniciado o procedimento fiscal na conformidade do art. 196 do 

CTN e atualmente do art. 7° do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972. O 

objeto da fiscalização continuou intocado. É nítido também, pelas razões já 

apontadas, que o parágrafo único do art. 197 não se aplica aos banqueiros. 

Desta feita, as autoridades administrativas ou os agentes fiscais 

tributários da União, dos Estados ou dos municípios poderiam obter 

mediante intimação escrita, desde que houvesse processo administrativo 

(ou procedimento fiscal) ou judicial instaurado, informações sigilosas 

que fossem consideradas indispensáveis pela autoridade competente 

(autoridade que presidia o processo ou procedimento).
320  

 

 

Diga-se de passagem que a Administração Tributária Federal sempre entendeu que 

poderia ter acesso às informações financeiras dos contribuintes para efeito de fiscalização e 

imposição fiscal, com base na legislação existente. Nesse sentido, o artigo 110 do Decreto-lei 

n.° 5.844, de 23 de setembro de 1943 e o artigo 25 da Lei n.
o 

3.470, de 28 de novembro de 

1958, ainda que não mencionassem expressamente tratar-se de informações submetidas ao 

sigilo bancário, cuidavam da obrigação de prestação de informações ao Fisco.
321

 

Ainda mais recente e enfático no trato da matéria é o artigo 2.
o 

do Decreto-lei n.
o
 

1.718, de 27 de novembro de 1979 (aprovado pelo Decreto legislativo n.
o
 23, de 6 de maio de 

1980), que dispõe, in verbis: 
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Art 2.
o
 Continuam obrigados a auxiliar a fiscalização dos tributos sob a 

administração do Ministério da Fazenda, ou, quando solicitados, a 

prestar informações, os estabelecimentos bancários, inclusive as Caixas 

Econômicas, os Tabeliães e Oficiais de Registro, o Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial, as Juntas Comerciais ou as repartições e autoridades 

que os substituírem, as Bolsas de Valores e as empresas corretoras, as Caixas 

de Assistência, as Associações e Organizações Sindicais, as companhias de 

seguros, e demais entidades, pessoas ou empresas que possam, por qualquer 

forma, esclarecer situações de interesse para a mesma fiscalização. 

Parágrafo único. Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão 

de declaração de rendimentos, poderá o órgão competente do Ministério da 

Fazenda exigir informações periódicas, em formulário padronizado.
322

  

 

     

Coube à jurisprudência decidir a questão. Inicialmente, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n.
o
 71.640-BA, em seção realizada em 17 de setembro de 1971, pela Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal, o entendimento esposado foi de que o sigilo bancário 

não estaria tutelado pelo parágrafo único do artigo 197 do CTN, mas que ainda estaria em 

vigor o artigo 38 da Lei n.
o
 4.595/1964, numa interpretação harmônica com o CTN, e, tendo 

em vista o disposto no artigo 195 daquele diploma legal, estendeu a aplicação de seu 

parágrafo 5.
o
 aos agentes fiscais dos municípios, os quais não vinham expressamente 

mencionados, possibilitando, então, que estes tivessem acesso às informações financeiras. 

Ainda com referência ao suso acórdão do Excelso Pretório, foi também manifestado o 

entendimento de que a prestação de informações bancárias aos agentes fiscais não 

caracterizaria violação ao sigilo das comunicações previsto no artigo 153, parágrafo 9.
o
, da 

Constituição Federal de 1967 (atualmente previsto no artigo 5.
o
, inciso XII, da CF/88).

323
 

Contudo, esta tendência começou a mudar, sobretudo após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. Assim, após reiteradas decisões, firmou-se o entendimento de 
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que somente mediante processo judicial instaurado poderia o Fisco quebrar o sigilo 

bancário.
324

 

 

6.6 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o direito à intimidade e à vida 

privada foi contemplado com sua inclusão entre os direitos e garantias fundamentais (v.g. art. 

5.°, inc. X), como já mencionado anteriormente. 

Este fato reforçou a posição daqueles que defendiam a impossibilidade da quebra do 

sigilo bancário pelo Fisco e se constitui no principal fator de fundamentação das decisões 

judiciais que negam o acesso do Fisco diretamente às informações bancárias dos 

contribuintes, pois tanto na doutrina majoritária, como na jurisprudência atual, o 

entendimento é de que o sigilo bancário possui natureza constitucional. 

Com efeito, Mary Elbe Gomes Queiroz Maia observa que até 1988 era possível o 

acesso do Fisco às movimentações financeiras dos contribuintes. Esta situação, porém, se 

inverteu com as decisões mais recentes, proferidas à luz da CF/88, que glorifica ao extremo os 

direitos fundamentais.
325

 

No julgamento do Recurso Especial n.° 37.566-5-RS, em 2 de fevereiro de 1994, de 

relatoria do Ministro Demócrito Reinaldo, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) enfrentou a questão da adequação da Lei n.° 4.595/1964 e do CTN à Constituição 

Federal de 1988, manifestando o seguinte entendimento: 

 

Tributário. Sigilo Bancário. Quebra com base em procedimento 

administrativo-fiscal. Impossibilidade. 

O sigilo bancário do contribuinte não pode ser quebrado com base em 

procedimento administrativo-fiscal, por implicar indevida intromissão na 
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privacidade do cidadão, garantia esta expressamente amparada pela 

Constituição Federal (artigo 5.°, inciso X). Por isso, cumpre às instituições 

financeiras manter sigilo acerca de qualquer informação ou documentação 

pertinente a movimentação ativa e passiva do correntista/contribuinte, bem 

como dos serviços bancários a ele prestados. 

Observadas tais vedações, cabe-lhes atender às demais solicitações de 

informações encaminhadas pelo fisco, desde que decorrentes de 

procedimento fiscal regularmente instaurado e subscritas por autoridade 

administrativa competente. 

Apenas o Poder Judiciário, por um de seus órgãos, pode eximir as 

instituições financeiras do dever de segredo em relação às matérias arroladas 

em lei. 

Interpretação integrada e sistemática dos artigos 38, parágrafo 5.°, da Lei n.° 

4.595/1964 e 197, inciso II e parágrafo 1.°, do CTN. 

Recurso improvido, sem discrepância.
326

  

 

 

Em referência ao acórdão em apreço, sem, contudo, adentrar ao mérito da questão, 

Valente observa que tal julgado hoje é considerado o leading case no STJ em matéria de 

preservação do sigilo bancário perante a administração tributária, porque influenciou todos os 

demais julgados sobre o assunto, tendo reflexos, por sua argumentação, na interpretação de 

toda a legislação tributária que versava sobre a prestação de informações pelas instituições 

financeiras.
327

 

Louvando-se no indigitado acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Federação 

Brasileira dos Bancos (Febraban) enviou aos bancos filiados a Carta-circular BG40345, em 25 

de maio de 1994, recomendando que estes só entregassem as informações requeridas pelo 

Fisco mediante autorização judicial.
328

 

Ao analisar, desta feita adentrando ao mérito, o voto do Ministro relator do acórdão, 

Valente identifica três argumentos distintos utilizados como razões de decidir: o primeiro 

deles foi que o sigilo bancário estaria tutelado pelo parágrafo único do artigo 197 do CTN, 

contrariamente ao já julgado pelo STF no Recurso Extraordinário n.° 71.640-BA, já 
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anteriormente citado; o segundo foi que a interpretação sistemática do artigo 38 da Lei n.° 

4.595/1964 e seus parágrafos, à luz da CF/88, levaria ao entendimento de que somente o 

Poder Judiciário e as Comissões Parlamentares de Inquérito teriam a faculdade de acessar as 

informações sigilosas, pois estas estariam protegidas pelo artigo 5.°, inciso X, da CF/88; e o 

terceiro argumento foi que a exegese literal do parágrafo 5.° do artigo 38 da Lei n.° 

4.595/1964 utilizava o substantivo “processo” ao invés de “procedimento fiscal”, o que 

denotaria tratar-se de processo judicial, levando a crer que a “autoridade competente” somente 

poderia ser aquela que preside tal tipo de processo.
329

   

O referido autor sublinha que os argumentos utilizados pelo Ministro Demócrito 

Reinaldo provocaram reação imediata por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a 

qual ficou patente no Parecer PGFN/CRJ/N.° 1.380/94, de lavra do Procurador Oswaldo 

Othon de Pontes Saraiva Filho, que procurou demonstrar a fragilidade daqueles argumentos, 

nas seguintes palavras: 

 

Ora, os §§ 5.° e 6.° seriam perfunctórios se dissessem respeito à hipótese do 

§ 1.°.
330

 Este sim, refere-se à transferência do sigilo em processo judicial por 

ordem de um dos órgãos do Poder Judiciário. 

Aliás, vale recordar que a Constituição Federal revogada, no seu artigo 153, 

§ 12, previa que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 

escrita de autoridade competente, sendo necessária a comunicação imediata 

ao juiz competente. No entanto, nem a doutrina, nem a jurisprudência pátrias 

conceberam que, em face de tal preceptivo, a prisão somente poderia suceder 

por ordem de autoridade judicial. Ao contrário, a prisão administrativa era 

incontestavelmente praticada. Somente a partir de 5 de outubro de 1988 é 

que a vigente Constituição estabelece no seu artigo 5.°, LXI, que a prisão 

apenas poderá ser determinada pela autoridade judiciária competente. 

A propósito, insta constatar que, quando a Constituição ou as leis referem-se 

a atribuições específicas e exclusivas do Poder Judiciário utilizam as 

expressões “juiz” ou “autoridade judicial” ou “autoridade judiciária”. 

Em reforço ao entendimento de que o § 5.° da Lei n.° 4.595/64 se refere, na 

verdade, à autoridade administrativa competente, aduzimos que o Código 

Tributário Nacional, no seu art. 142, estatui que compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. 

Prevê, ainda, a Lei n.° 5.172/66, no seu art. 197, II, que, mediante intimação 

escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as 
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informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades 

de terceiros, os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais 

instituições financeiras. 

Colime-se que não há, nos textos legais em comento, a indicação no sentido 

de competir a autoridade judiciária o procedimento de intimação em matéria 

tributária. 

Por outro lado, não é exato afirmar que a palavra “processo”, utilizada na 

legislação pátria, desacompanhada da expressão “administrativo”, 

significaria, necessariamente, “processo judicial”, pois em vários casos o 

legislador reportou-se ao “processo administrativo” usando, somente, a 

palavra “processo” [...].
331

 

 

 

6.7 LEI N.° 8.021/1990 

 

Visando afastar o entendimento sobre a necessidade de processo judicial para o acesso 

do Fisco às informações bancárias dos contribuintes, foi aprovada a Lei n.° 8.021, de 12 de 

abril de 1990, a qual derivou da Medida Provisória n.° 165, de 15 de março de 1990. O artigo 

8.° da referida lei dispunha que iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderia 

solicitar às instituições financeiras informações sobre operações realizadas pelo contribuinte, 

afastando expressamente as disposições contidas no artigo 38 da Lei n.° 4.595/1964. 

Com a publicação da lei, assistiu-se a uma saraivada de críticas quanto a sua 

constitucionalidade, uma vez que, como já visto, a Lei n.° 4.595/1964 tinha status de lei 

complementar e a referida Lei n.° 8.021/1990, como lei ordinária, não poderia derrogar a 

primeira. 

Este ponto de vista foi externado por Arnold Wald quando afirma que o legislador 

incorreu em vício formal, eis que não pode a primeira regra derrogar a segunda, pois é lei 

ordinária, de hierarquia inferior à lei complementar.
332
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 No mesmo sentido é o pensamento de Carlos Henrique Abrão ao ponderar  que “não 

se pode perder de vista que a legislação bancária tem conotação de natureza complementar e 

nesse diapasão desmerece ataques direto ou indireto por norma inferior”.
333

 

 Kleber Augusto Tagliaferro levanta, ainda, outra dúvida, no que tange à eficácia e 

aplicabilidade do indigitado diploma legal. Diz respeito a seu parágrafo único, o qual prevê a 

edição de normas reguladoras para a  prestação das informações financeiras. Ocorre que tais 

normas reguladoras nunca foram editadas, dando margem a novos questionamentos.
334

  

 Em sentido contrário, Mitsui assevera que nos casos de leis que foram aprovadas 

originalmente como leis ordinárias e posteriormente ganharam status de leis complementares, 

posto terem sido recepcionadas pela CF/88, como ocorrido nos casos das Leis n.
os

 4.595/1964 

e 5.172/1966 (CTN), as partes dessas leis que não tratam de matéria reservada à lei 

complementar continuam a vigorar como leis ordinárias, podendo ser alteradas ou revogadas 

por outra lei ordinária. Assim, os parágrafos 5.° e 6.° do artigo 38 da Lei n.° 4.595/1964 

podem ser alterados ou derrogados por lei ordinária, como o foram pelo artigo 8.° da Lei n.° 

8.021/1990, posto não tratarem do Sistema Financeiro Nacional, mas sim de meros 

procedimentos fiscais. O autor constata que, após 5 de outubro de 1988, a referida Lei n.° 

4.595/1964 vem sendo alterada por outras leis, inclusive por medida provisória, como no caso 

da MP n.° 566, de 29 de julho de 1994, que dispôs sobre o Plano Real e alterou a composição 

do Conselho Monetário Nacional, criado pela Lei n.° 4.595/1964.
335
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6.8 LEI COMPLEMENTAR N.° 70/1991 

 

 A Lei Complementar n.° 70, de 30 de dezembro de 1991, instituiu a Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Não obstante, em seu artigo 12, trouxe novas 

disposições acerca do dever de informação das instituições financeiras à Administração 

Tributária Federal, mais especificamente sobre as informações cadastrais dos clientes destas 

instituições. O referido dispositivo tem a seguinte redação: 

 

Art. 12. Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, as instituições 

financeiras, as sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários, as sociedades de investimento e as de arrendamento mercantil, 

os agentes do Sistema Financeiro de Habitação, as bolsas de valores, de 

mercadorias, de futuros e instituições assemelhadas e seus associados, e as 

empresas administradoras de cartões de crédito fornecerão à Receita Federal, 

nos termos estabelecidos pelo Ministro da Economia, Fazenda e 

Planejamento, informações cadastrais sobre os usuários dos respectivos 

serviços, relativas ao nome, à filiação, ao endereço e ao número de inscrição 

do cliente no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC). 

§ 1.° Às informações recebidas nos termos deste artigo aplica-se o disposto 

no § 7.° do art. 38 da Lei 4.595, de 31.12.1964. 

§ 2.° As informações de que trata o caput deste artigo serão prestadas a partir 

das relações de usuários constantes dos registros relativos ao ano-calendário 

de 1992. 

§ 3.° A não-observância do disposto neste artigo sujeitará o infrator, 

independentemente de outras penalidades administrativas, à multa 

equivalente a trinta e cinco unidades de valor referidas no art. 5.° desta lei 

complementar, por usuário omitido. 

 

 

 

Esta lei suscitou algumas controvérsias, sobretudo no tocante à questão do conteúdo e 

da extensão do sigilo bancário, ou seja, se ele abrangeria ou não todas as informações em 

poder das instituições financeiras, como por exemplo as informações cadastrais. 
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Para Arnold Wald, o sigilo bancário inclui toda a relação entre o banqueiro e o cliente, 

abrangendo, pois, os dados cadastrais e a informação sobre a abertura ou a existência da 

conta.
336

  

Em sentido contrário, Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho entende que as 

informações cadastrais são meros dados pessoais que identificam o sujeito em suas relações 

sociais e comerciais, não sendo, portanto, acobertadas pelo sigilo bancário.
337

 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior esclarece que esse tipo de dado, embora privativo do 

sujeito, é condição de sua identificação para efeito dos intercâmbios sociais que ocorrem 

inclusive na vida privada. Destacados dos intercâmbios privados, eles não estão protegidos 

pela privacidade, conforme, inclusive, reconhecido pela jurisprudência. E mais adiante, 

completa explicando que não há a menor dúvida de que a Administração Fazendária, no 

exercício da fiscalização intermitente, pode exigir esse tipo de dado, uma vez que o artigo 12 

da lei sob comento refere-se à fiscalização continuada. Ou seja, o que se pretende é alcançar, 

pelo cruzamento de cadastros de nomes, endereços, filiação (para os casos de homonímia) e 

número do CPF ou CGC, pistas que conduzam a eventuais fraudes, como o uso de documento 

fiscal falso, ou de terceiros, etc. O interesse da fiscalização não está, aí, na identificação das 

relações de convivência próprias da vida privada, mas na identificação de um documento 

oficial e o respectivo portador. Não se quer atingir o uso do serviço bancário, mas a 

identidade tributária do usuário.
338
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6.9 LEI N.° 9.311/1996 

 

A Lei n.° 9.311, de 24 de outubro de 1996, instituiu a Contribuição Provisória sobre 

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – 

CPMF. O seu artigo 11 prevê a prestação de informações pelas instituições financeiras à 

Administração Tributária Federal, para fins de fiscalização do recolhimento do referido 

tributo, nos seguintes termos: 

 

Art. 11 - Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da 

contribuição, incluídas as atividades de tributação, fiscalização e 

arrecadação. 

§ 1º - No exercício das atribuições de que trata esse artigo, a Secretaria da 

Receita Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, 

livros e registros, bem como estabelecer obrigações acessórias. 

§ 2º - As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da 

contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações 

necessárias à identificação dos contribuintes e os valores globais das 

respectivas operações, nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a 

ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 3º - A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação 

aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização 

para constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou 

impostos.  

§ 4º - Na falta de informações ou insuficiência de dados necessários à 

apuração da contribuição, esta será determinada com base em elementos de 

que dispuser a fiscalização.  

 

 

Valente chama a atenção para a imprescindibilidade da prestação de tais informações, 

sem as quais não seria possível a própria criação do tributo, uma vez que a fiscalização 

tributária ficaria sem os meios necessários à verificação do correto recolhimento do tributo 

pelas instituições financeiras. E mais adiante, observa que a doutrina, a princípio, não se 

insurgiu contra os referidos dispositivos, tendo em vista o fato de que a lei exigiu apenas os 
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montantes globais e não as operações individualizadas, além da vedação da utilização das 

informações para o lançamento de outros tributos.
339

 

 Entretanto, a alteração da redação do parágrafo terceiro do artigo 11 da lei sob 

comento pela Lei n.° 10.174, de 9 de janeiro de 2001, gerou reações contrárias em parte da 

doutrina. A redação do referido dispositivo é a seguinte: 

 

§ 3º - A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação 

aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua 

utilização para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a 

existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para 

lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário 

porventura existente, observado o disposto no artigo 42 da Lei 9430/96, de 

27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. 

 

A controvérsia reside na possibilidade de utilização, pela Administração Tributária 

Federal, das informações prestadas para instauração de procedimento administrativo que 

objetive o lançamento de crédito tributário porventura existente, relativo a impostos e outras 

contribuições. 

Tanto que, no mesmo ano de 2001, foram ajuizadas, perante o Supremo Tribunal 

Federal, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade de n.
os

 2.389 e 2.406, impugnando, 

não só a nova redação do § 3.° da Lei n.° 9.311/1996, como também o disposto em seu § 

2.°, sob a alegação de violação dos incisos X (direito à intimidade e à vida privada), XII 

(sigilo de dados), LIV (devido processo legal) e LV (garantias do contraditório e ampla 

defesa) do artigo 5.°, e dos artigos 145, § l.°, e 192 da Constituição Federal, encontrando-se 

atualmente tais ações pendentes de julgamento. 

Em comentários expendidos às razões que fundamentaram a propositura das 

referidas ações, Valente observa que é equivocada a invocação do sigilo de dados para 

proteger tais informes, além do que também a violação ao artigo 192 da Constituição 
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Federal não se aplica à espécie por ser desnecessário tratar do sigilo bancário mediante 

lei complementar. Obtempera que o problema a ser enfrentado é o trato da violação à 

privacidade, o devido processo legal (que abarca o contraditório e a ampla defesa) e a 

análise do art. 145, § 1.°, da Constituição Federal.
340

 

 

6.10 LEI COMPLEMENTAR N.° 105/2001, DECRETO N.° 3.724/2001 E NORMAS 

COMPLEMENTARES  

 

A Lei Complementar n.° 105, de 10 de janeiro de 2001, veio a lume com o desiderato 

de dar tratamento exclusivo ao sigilo bancário. Ela resultou de um processo de tramitação 

legislativa de vários projetos de lei sobre a matéria. Para a exata compreensão desse processo, 

interessante é o enfoque dado por Baltazar Júnior, nas seguintes palavras: 

 

Tendo sido a Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, recepcionada pela 

Constituição de 1988 como lei complementar, por força do disposto no caput 

de seu art. 192 (STJ, RHC l .290/MG, Rel. Min. Jesus Costa Lima, 5
a
 T., un., DJ 

21.10.91, RSTJ n° 36, p. 113), impôs-se a utilização de lei complementar para 

veicular a nova regulamentação da matéria. 

A lei complementar em exame começou a ser debatida no Senado Federal 

em 1995, quando apresentados os Projetos de Lei Complementar n°s 219 e 7, 

de autoria, respectivamente, dos Senadores Lúcio Alcântara e José Eduardo 

Dutra, os quais propunham ampla revisão da disciplina do sigilo financeiro, 

tendo em vista a defasagem do art. 38 da Lei n° 4.595/64. Tramitavam em 

conjunto tais projetos, ao qual foi apensado, também, o Projeto de Lei 

Complementar n° 53, de 1997, da autoria do Senador António Carlos Magalhães, 

que propunha nova redação para o art. 38 da Lei n° 4.595/64 e para o art. 18 

da Lei n° 7.492/86. 

Em 3 de fevereiro de 1998, o projeto foi aprovado no Senado Federal, 

apresentando-se, basicamente, com os contornos da lei atual e remetido à 

Câmara, onde tomou o n° 220/98. Após amplos debates, especialmente sobre a 

questão da quebra de sigilo financeiro sem prévia autorização judicial por parte 

das autoridades fazendárias e do Ministério Público, o projeto é aprovado na 

Câmara em 13 de dezembro de 2000, seguindo-se a sanção presidencial e 

publicação, com imediata entrada em vigor. O art. 38 da Lei n° 4.595/64 foi 

expressamente revogado.
341
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Por estabelecer a Lei Complementar n.° 105/2001 a regra geral em matéria de sigilo 

financeiro, merece ela estar no centro das atenções no que se refere à discussão acerca da 

possibilidade do acesso direto do Fisco às informações bancárias dos contribuintes.  

O caput do artigo 1.° introduz a regra geral do sigilo bancário, endereçada às instituições 

financeiras. O seu § 1.° define o que são instituições financeiras, para os efeitos da lei. Já o seu § 

3.° disciplina as hipóteses legais de exceção ao sigilo. 

Contudo, considerando o propósito a que se destina o presente trabalho, merecem 

especial atenção os seus artigos 5.° e 6.°. Eles disciplinam a autorização, concedida às 

autoridades fiscais, do acesso aos dados financeiros, sem necessidade de intervenção judicial.  O 

artigo 5.° tem a seguinte redação: 

 

Art. 5º - O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e 

aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras 

informarão à administração tributária da União, as operações financeiras 

efetuadas pelos usuários de seus serviços. 

§ 1º - Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo: 

I - depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança; 

II - pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques; 

III - emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados; 

IV - resgates em contas de depósitos à vista ou a prazo, inclusive de 

poupança; 

V - contratos de mútuo; 

VI - descontos de duplicatas, notas promissórias e outros títulos de crédito; 

VII - aquisições e vendas de títulos de renda fixa ou variável; 

VIII - aplicações em fundos de investimentos; 

IX - aquisições de moeda estrangeira; 

X - conversões de moeda estrangeira em moeda nacional; 

XI - transferências de moeda e outros valores para o exterior; 

XII - operações com ouro, ativo financeiro;  

XIII - operações com cartão de crédito; 

XIV - operações de arrendamento mercantil; e 

XV - quaisquer outras operações de natureza semelhante que venham a ser 

autorizadas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários 

ou outro órgão competente. 

§ 2º - As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-

se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das 

operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a 

inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a 

natureza dos gastos a partir deles efetuados. 
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§ 3º - Não se incluem entre as informações de que trata este artigo as 

operações financeiras efetuadas pelas administrações direta e indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 4º - Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados 

indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito 

fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os 

documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria 

para a adequada apuração dos fatos. 

§ 5º - As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo 

fiscal, na forma da legislação em vigor. 

 

Pelo disposto no artigo 5.° as instituições financeiras ficam obrigadas a remeter informações 

periódicas à Administração Tributária Federal, referentes às operações financeiras efetuadas pelos 

usuários de seus serviços, as quais são definidas em seu § 1.°. Deve ser observado que o dispositivo 

não é auto-aplicável, prevendo que o Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade 

e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras prestarão as 

informações à administração tributária da União. 

Este disciplinamento ocorreu com a edição do Decreto n.° 4.489, de 28 de novembro de 

2002. Entretanto, deve ser observado que o Decreto n.° 4.525, de 26 de dezembro de 2002, 

estabeleceu que a prestação de informações pelas instituições financeiras, na forma prevista 

pelo § 2.° da Lei n.° 9.311/1996 (que instituiu a CPMF, como visto anteriormente), supre as 

exigências previstas no Decreto n.° 4.489/2002. 

Importante a observação feita por Valente, no sentido de que o Decreto n.° 4.489/2002 

encontra-se em pleno vigor, devendo, portanto, ser observado no caso de não serem prestadas 

as informações pelas instituições financeiras, na forma prevista pelo § 2.° da Lei n.° 

9.311/1996.
342

 

A regra do § 2.° do artigo 5.° da lei sob comento esclarece que as informações 

periódicas, transferidas por instituições financeiras à Administração Tributária da União, 

restringir-se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os 
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montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que 

permita identificar a origem dos recursos financeiros e a natureza dos gastos realizados. 

A Instrução Normativa SRF n.° 341, de 15 de julho de 2003, complementar ao artigo 

5.° da Lei Complementar n.° 105/2001 e ao Decreto n.° 4.489/2002, institui a Declaração de 

Operações com Cartões de Crédito (DECRED) e dá outras providências. 

Alguns entendem que a prestação das informações em referência não viola o direito à 

intimidade e à vida privada das pessoas, tendo em vista que não são identificadas a origem 

dos recursos financeiros e a natureza dos gastos realizados. 

A esse respeito, valiosos são os comentários de Aylton Dutra Leal, in verbis:    

 

Verifica-se que, por essa disposição legal, nenhum dado que envolva o 

direito à privacidade ou à intimidade das pessoas é repassado ao fisco, tendo 

em vista que os informes se limitam à identificação de pessoas e aos 

montantes mensais de suas operações bancárias, não podendo deles constar 

qualquer elemento identificador da origem dos recursos ou da natureza dos 

gastos realizados. São, portanto, informes que não dizem respeito à vida 

privada ou à intimidade das pessoas, mas tão-somente a valores globais das 

operações por elas realizadas no mercado, que devem ser de conhecimento 

da administração tributária federal, sob pena de inviabilizar-se o dever do 

fisco de verificar o cumprimento de obrigações tributárias, especialmente as 

da contribuição social sobre o lucro das empresas e da CPMF, bem assim do 

imposto de renda, cujo fato gerador é a aquisição de disponibilidade 

econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.
343

 

 

 

O § 4.° do artigo 5.° faculta à autoridade tributária federal requisitar, das instituições 

financeiras, informações e documentos, complementares aos previstos no § 2.° do mesmo 

artigo, de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada 

apuração dos fatos, quando, recebidas as informações de que trata o artigo 5.°, caput, forem 

detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal. 

Em comentário tecido acerca da regra em questão, Aylton Dutra Leal ressalta o seu 

objetivo, nos seguintes termos: 
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Essa regra, conjugada com a do § 2.°, objetiva racionalizar os trabalhos de 

prestação de informações bancárias ao fisco federal, na medida em que o 

detalhamento de dados sobre operações e serviços de instituições financeiras 

pode ser requisitado somente caso a caso e, assim mesmo, apenas na 

hipótese de haver indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de 

cometimento de ilícito fiscal, nas informações recebidas pelo órgão da 

administração tributária da União.
344

 

 

 

O § 5.° do artigo 5.° traz importante mandamento, no que se refere à discussão sobre a 

inviolabilidade dos direitos à intimidade e à vida privada, uma vez que preceitua que as 

informações serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legislação em vigor. A referência 

ao sigilo fiscal encontra-se no artigo 198 do Código Tributário Nacional, que, no seu caput, 

de acordo com a nova redação atribuída pela Lei Complementar n.° 104, de 10 de janeiro de 

2001, assim dispõe: 

 

Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por 

parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em 

razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo 

ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou 

atividades.
345

 

 

 

Sobre este ponto, Leal comenta que as informações bancárias sigilosas são transferidas 

à Administração Tributária da União sem perderem a proteção do sigilo, sendo difícil 

vislumbrar, na regra do artigo 5.°, qualquer diretriz que possa induzir ou produzir quebra de 

sigilo bancário ou violação dos direitos à intimidade ou à privacidade das pessoas, eis que as 

informações continuam sendo, absolutamente, sigilosas.
346
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O artigo 6.° da Lei Complementar n.° 105/2001, que foi regulamentado pelo Decreto 

n.° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, tem a seguinte redação: 

 

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

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar 

documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os 

referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver 

processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais 

exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa 

competente. 

Parágrafo único - O resultado dos exames, as informações e os documentos a 

que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação 

tributária. 

 

 

 

Ele prevê a possibilidade de exame dos documentos, livros e registros das instituições 

financeiras, inclusive os que sejam referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, 

pelas autoridades fiscais federais, estaduais e municipais, desde de sejam satisfeitos três 

requisitos a saber: a) a existência de processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal 

em curso (caput); b) que tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade 

administrativa competente (caput); e c) que o resultado dos exames, as informações e os 

documentos examinados sejam conservados sob sigilo fiscal, observada a legislação tributária 

(parágrafo único). 

O primeiro requisito é regulado artigo 2.° do Decreto n.° 3.724/2001, o qual 

determina, em seu parágrafo primeiro, que o procedimento fiscal referido é aquele 

estabelecido pelo artigo 7.° e seguintes do Decreto n.° 70.235, de 6 de março de 1972, que 

dispõe sobre o processo administrativo fiscal. 

O § 2.° do artigo 2.° do Decreto n.° 3.724/2001 estabelece como requisito para a 

instauração do processo administrativo a expedição de Mandado de Procedimento Fiscal 

(MPF), instituído em ato da Secretaria da Receita Federal, somente podendo ser expedido por 

ocupante do cargo de Coordenador-Geral, Superintendente, Delegado ou Inspetor, integrante 
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da estrutura de cargos e funções da Secretaria da Receita Federal, conforme estabelece o inciso 

I do § 5.°, e observar os requisitos previstos pelo inciso II do § 5.°. A expedição do MPF 

poderá ser dispensada nas hipóteses previstas pelos §§ 3.° (dispensa a priori) e 4.° (dispensa 

total). 

O artigo 3.° do referido Decreto regula o segundo requisito necessário para possibilitar 

o exame dos documentos, livros e registros das instituições financeiras pelas autoridades 

fiscais (as hipóteses em que os exames serão considerados indispensáveis).   

O caput do artigo 4.° e seu § 1.° do Decreto n.° 3.724/2001 estabelecem que as 

autoridades administrativas competentes para requisição das informações referidas no caput do 

artigo 2.° são também competentes para expedição do MPF, devendo a referida requisição ser 

formalizada mediante a expedição do documento denominado Requisição de Informações 

sobre Movimentação Financeira (RMF). 

Merecem ainda registro, como normas complementares ao artigo 6.° da Lei 

Complementar n.° 105/2001 e ao artigo 4.° do Decreto n.° 3.724/2001, a Portaria SRF n.° 

180, de 1 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre a solicitação e emissão da Requisição de 

Informações sobre Movimentação Financeira – RMF e a Instrução Normativa SRF n.° 165, de 

10 de junho de 2002, que aprova o Programa de Atendimento à Requisição de Informações 

sobre Movimentação Financeira (PA-RMF). 

Os demais parágrafos do artigo 4.° estabelecem as autoridades a quem serão dirigidas 

as requisições (§ 2.°); a necessidade de intimação prévia ao sujeito passivo (§ 3.°); a 

possibilidade de verificação das informações prestadas pelo sujeito passivo nas instituições 

financeiras (§ 4.°); a necessidade de elaboração de relatório circunstanciado como condição 

para a expedição da RMF (§§ 5.° e 6.°); os requisitos que deverão constar na RMF (§ 7.°); e a 

presunção da indispensabilidade das informações requisitadas (§ 8.°).    
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O artigo 7.° do Decreto em foco disciplina o terceiro requisito necessário para 

possibilitar o exame dos documentos, livros e registros das instituições financeiras pelas 

autoridades fiscais (a conservação do resultado dos exames, das informações e dos documentos 

examinados sob sigilo fiscal), estabelecendo os mecanismos internos de controle por parte da 

Administração Tributária.  

Os artigos 8.° a 12 tratam da responsabilização e punibilidade dos servidores 

responsáveis pela divulgação indevida das informações sigilosas. A Portaria SRF n.° 580, de 

12 de junho de 2001, estabelece procedimentos para preservar o caráter sigiloso de 

informações protegidas por sigilo fiscal, nos casos de fornecimento admitidos em lei. 

O artigo 6.° da Lei Complementar n.° 105/2001 em muito se assemelha ao § 5.° do 

revogado artigo 38 da Lei n.° 4.595/1964. Entretanto, define com muito mais clareza, que a 

condição para o acesso das autoridades fiscais aos dados financeiros sigilosos é a existência de 

processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, afastando qualquer 

interpretação sobre a necessidade de processo judicial, bem como inclui os agentes fiscais 

municipais entre as autoridades que poderão ter acesso às informações, tendo em vista que o 

dispositivo anterior não os contemplava. 

Chinen fornece interessante comparativo entre os referidos preceptivos, nas seguintes 

palavras:  

 

Esse dispositivo corresponde ao antigo § 5° do art. 38 da Lei 4.595/64, o qual 

suscitou, como já foi analisado, embates doutrinários e jurisprudenciais acerca 

da expressão "processo instaurado". Na nova lei, o legislador estabeleceu de 

forma clara que o fornecimento das informações se condiciona, 

primeiramente, à "existência de processo administrativo instaurado ou 

procedimento fiscal em curso", o que inviabiliza qualquer interpretação 

tendente a se exigir autorização judicial. O caráter de indispensabilidade dos 

exames pela autoridade administrativa, como segundo requisito, já existia na 

lei anterior. Outra diferença entre as duas leis é a atribuição expressa aos 

agentes fiscais municipais da faculdade de proceder ao exame de tais 



 168 

documentos bancários, competência essa restrita às esferas federal e estadual na 

sistemática anterior.
347

 

 

 

A par de constituir uma exceção à regra do sigilo bancário, o mandamento insculpido 

no artigo 6.° encontra seu fundamento no interesse público em possibilitar o acesso dos 

agentes da Administração Tributária às informações bancárias dos contribuintes em poder das 

instituições financeiras. Caminha nesta direção o pensamento de Aylton Dutra Leal sobre a 

questão, conforme as seguintes palavras: 

 

Certamente, ao sopesar interesses opostos (públicos e privados), continuou a 

preponderar na tomada de decisão do legislador a preocupação com o 

interesse público e da coletividade. Deveras, se é a própria Constituição que 

confere competência aos entes da federação para instituir tributos, se é a 

própria Lei Maior que faculta à administração tributária identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, não seria razoável 

admitir que uma norma infraconstitucional viesse para aniquilar os meios 

mediante os quais poderão ser viabilizados os recursos financeiros dos entes 

federativos, provenientes de tributos, tão necessários à satisfação e ao 

atendimento de reclamos da coletividade, nas diversas áreas de atuação do 

Poder Público.
348

 

 

 

O parágrafo único do artigo 6.° praticamente repete a disposição contida no § 5.° do artigo 

5.°, no que se refere à observância do sigilo fiscal quanto ao conteúdo das informações em poder 

das autoridades tributárias. Os citados mandamentos revelam a preocupação do legislador com a 

conservação do sigilo das informações bancárias. A referida preocupação fica patente também na 

leitura dos artigos 10 e 11, que tratam da responsabilidade pela utilização indevida das informações, 

além dos já referidos artigos 7.° a 12 do Decreto n.° 3.724/2001. 

Sobre este mister, Aylton Dutra Leal considera que o legislador não descurou de acautelar 

direitos e garantias individuais constitucionalmente assegurados, pois, ao lado das cautelas já 

previstas na legislação em vigor, fixou outras, que entendeu indispensáveis e suficientes à 
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manutenção do sigilo das informações bancárias, prevendo, também, no artigo 11, 

responsabilidade pessoal e direta do servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer 

informação obtida em decorrência da quebra de sigilo bancário, pelos danos decorrentes, sem 

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

agiu de acordo com orientação oficial.
349

 

A entrada em vigor da Lei Complementar n.° 105/2001, bem como dos decretos que a 

regulamentaram e das normas complementares antes referidas, causaram verdadeiro alvoroço 

na doutrina brasileira. Podem ser vislumbradas duas correntes distintas que se formaram sobre 

a matéria: aquela que defende a inconstitucionalidade da referida lei e a que, em sentido 

contrário, sustenta a sua constitucionalidade. Adiante serão trazidos à colação os principais 

argumentos expendidos pelas duas correntes. 

Porém, deve ser ressaltado que contra a Lei Complementar n.° 105/2001 foram 

propostas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADINs) n.
os

 2.386, pela Confederação 

Nacional do Comércio (CNC); 2.390, pelo Partido Social Liberal (PSL); e 2.397, pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), sendo que as duas últimas questionam também a 

constitucionalidade do Decreto n.° 3.724/2001. 

O argumento de todas elas é comum, levantando supostas violações aos incisos X 

(intimidade e vida privada), XII (sigilo de dados), XXXV (inafastabilidade da jurisdição), 

LIV (devido processo legal) e LV (contraditório e ampla defesa), do artigo 5.°, e § 1.° do 

artigo 145 da CF/88. 

Registre-se que até o momento não houve concessão de medida liminar ou julgamento 

de mérito em relação às referidas ADINs.
350
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7 CARÁTER E LIMITES DO SIGILO BANCÁRIO 

 

7.1 CARÁTER 

 

Alguns autores vislumbram um caráter absoluto do sigilo bancário. Entretanto, a maior 

parte da doutrina entende que ele tem um caráter relativo, comportando alguns limites. 

Entre os primeiros, Paulo Quezado e Rogério Lima citam Ives Gandra Martins, Sacha 

Calmon Navarro Coelho e Taiguara Martini Gonçalves, esclarecendo que esse 

posicionamento vem sendo defendido com base na segunda parte do inciso XII do artigo 5.° 

da Constituição Federal, na qual a necessidade de decisão judicial diz respeito somente à 

quebra do sigilo das comunicações telefônicas, dando a entender que os demais sigilos são 

invioláveis em absoluto, nem mesmo podendo ser quebrados por autorização judicial.
351

 De se 

ver que os defensores do caráter absoluto do sigilo bancário se alinham entre aqueles 

doutrinadores que consideram o sigilo de dados o fundamento do sigilo bancário.  

Entretanto, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, em lapidar artigo sobre o sigilo de dados, 

ensina que o referido preceptivo (inc. XII do art. 5.° da CF) veda a possibilidade de 

autorização judicial  para interceptar a comunicação de dados, mas não o acesso aos dados 

armazenados.
352

   

Paulo Quezado e Rogério Lima consideram relativo o caráter do sigilo bancário, 

argumentando que “a nenhum direito constitucional, em princípio, se pode atribuir o 

qualificativo de absoluto, no sentido de não se poder restringir seu exercício. São todos 

relativos na medida que dependem uns dos outros para manter o equilíbrio do sistema 

constitucional”.
353
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Covello trata de forma lapidar a questão, ressaltando que no conflito entre o interesse 

privado e o interesse público prevalece o último. Em suas palavras: 

 

Embora o sigilo bancário se destine a proteger a intimidade das pessoas, 

apresentando-se como a manifestação de um dos direitos essenciais do ser 

humano, não é um direito absoluto como de resto não é absoluto o próprio 

direito à vida privada. 

[...] 

De fato, a vida em grupo tem de restringir direitos para evitar 

inconveniências a outros direitos notadamente de ordem geral, e não seria 

lógico que a lei protegesse o interesse particular com prejuízo para a 

sociedade.  

[...] 

Sem dúvida, em diversas ocasiões, surge um conflito de interesses: de um 

lado, a intimidade (interesse eminentemente particular do indivíduo), de 

outro, o conhecimento da notícia, que pode constituir interesse do Estado ou 

de outros cidadãos. Toda vez que o interesse do conhecimento da notícia é 

considerado relevante, em face da ordem social, deve prevalecer sobre 

aquele da intimidade, porque a divulgação da circunstância coberta pelo 

sigilo se justifica por representar interesse superior. Tem-se, então, a 

supremacia de bem maior de interesse geral.
354

 

 

 

 No âmbito da jurisprudência é pacífico o entendimento acerca da relatividade dos 

direitos e garantias individuais. A título ilustrativo, cita-se, a seguir, o seguinte excerto, 

oriundo da ementa do acórdão relatado pelo Ministro Celso de Mello em decisão plenária do 

STF no julgamento do MS n.° 23.452-RJ: 

 

OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER 

ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou 

garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de 

relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de 

convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a 

adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das 

prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos 

estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das 

liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - 

e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas 

incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a 

integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência 

harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser 
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exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e 

garantias de terceiros.
355

 

 

 

 

7.2 LIMITES 

 

A questão do caráter do sigilo bancário remete imediatamente à questão dos seus 

limites. Mas, como pré-requisito para ser iniciada a discussão acerca dos limites do sigilo 

bancário, releva que seja observada a característica de acessoriedade do sigilo bancário em 

relação aos direitos à intimidade e à vida privada.   

Com efeito, Valente, ao ressaltar a utilidade da definição de sigilo bancário adotada 

por Covello, afirma que ela, “além de elucidar a natureza jurídica do instituto, informa seu 

âmbito de proteção, deixa entrever que a obrigação comporta exceções e aponta a sua 

finalidade de índole constitucional (garantir a intimidade e a vida privada das pessoas)”. 

Nesse sentido, o indigitado autor acrescenta que o sigilo bancário é garantia fundamental 

decorrente (v.g. art. 5.°, § 2.°, da CF/88) do princípio da liberdade e conexa ao direito à 

intimidade e à vida privada.
356

  

Assim, deve ficar muito bem assentado que o sigilo em si não é o bem juridicamente 

tutelado principal, não é o direito protegido diretamente, mas sim uma garantia constitucional 

acessória inerente à inviolabilidade dos direitos à intimidade e à vida privada das pessoas, 

esses sim, direitos fundamentais decorrentes do princípio da liberdade, considerada esta em 

seu sentido negativo. Nessa perspectiva, o sigilo bancário tem por escopo instrumentalizar, ou 

seja, dar efetividade aos direitos à intimidade e à vida privada. 
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Sobre as Garantias Individuais já foram trazidas à colação as valiosas lições de 

Canotilho e Jorge Miranda quando se tratou da conceituação dos Direitos Fundamentais 

(4.9.1.2).  

Sobre os limites do sigilo bancário, Covello ensina que eles podem ser naturais ou 

legais. Os naturais, que nas palavras do autor, são fundados “na própria natureza da atividade 

bancária e nos princípios gerais de direito”, dizem respeito à própria vontade do cliente do 

banco. Por isso, consistem em derrogações naturais do sigilo: a divulgação das informações, 

com o consentimento do cliente, às pessoas por ele expressamente autorizadas a tomar 

conhecimento das informações sigilosas, tais como procuradores e representantes legais e 

pessoas legalmente interessadas, como herdeiros e sucessores; revelação de informações no 

interesse do banco; prestação de informações sobre emitentes de cheques sem fundo etc. 

Os limites legais são aqueles que a própria lei excepciona da obrigação geral de sigilo. 

De acordo com a Lei Complementar n.° 105/2001, o sigilo bancário encontra limitações 

frente às requisições de informações por parte do Poder Judiciário; do Poder Legislativo, 

pelas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs); e do Poder Executivo, pelas 

Administrações Tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
357

 

Considerando o campo de abrangência do presente trabalho, as considerações serão 

limitadas ao último caso, ou seja, o acesso do Fisco às informações bancárias dos 

contribuintes. 

Nesse sentido, será dado enfoque à discussão doutrinária concernente a quem tem 

poderes para solicitar, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário. Como visto, a Lei 

Complementar n.° 105/2001 é clara ao elencar as autoridades públicas que possuem a referida 

legitimidade. Porém, como a indigitada lei encontra-se à espera de julgamento pelo Supremo 

Tribunal Federal, em relação a sua constitucionalidade, e a parte da doutrina que a considera 
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inconstitucional alega, justamente, que somente o Poder Judiciário teria legitimidade para 

solicitar a quebra do sigilo bancário, é necessário um maior aprofundamento sobre essa 

questão. 

Alguns autores defendem que somente o Poder Judiciário teria legitimidade para 

solicitar a quebra do sigilo bancário, baseando seus argumentos na chamada “reserva de 

jurisdição”, significando que em determinadas matérias caberia apenas ao Poder Judiciário 

proferir as primeiras palavras. 

  Nesse sentido, Fernando Facury Scaff argumenta que há uma diferença entre reserva 

de jurisdição, em que o controle se dá antecipadamente, e direito de petição, vinculado ao 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, em que o controle se dá a posteriori. 

Afirma que no caso do sigilo bancário a matéria é vinculada à reserva de jurisdição, somente 

sendo possível quebrá-lo por expressa autorização do Poder Judiciário.
358

 

      Paulo Quezado e Rogério Lima, apesar de concordarem que o sigilo bancário não 

pode ser quebrado sem a necessária intervenção judicial, discordam do uso da expressão 

“reserva de jurisdição”, alegando que didaticamente a terminologia não é adequada, pelas 

seguintes razões: 

 

Se o Judiciário tem a função exclusiva de exercer a jurisdição, como se falar 

em jurisdição reservada?! Somente teria sentido a terminologia reserva de 

jurisdição se fosse para frisar a exclusividade do exercício dessa função pelo 

Judiciário. O que, a nosso ver, resultaria em grande redundância, pois essa 

atividade é inerente ao Judiciário. Esse zelo didático poderia ainda levar ao 

seguinte extremo do raciocínio: há uma jurisdição reservada e outra não 

reservada. Ora, a nenhum outro órgão, afora o Judiciário, foi dado praticar a 

jurisdição. O que há, na verdade, são assuntos sobre os quais não somente ao 

Judiciário foi permitido proferir a primeira palavra. A Administração 

Tributária, por exemplo, ao julgar determinada matéria, não exerce função 

jurisdicional, mas função meramente judicante. Somente dá a primeira 

palavra, nunca a última, como solucionadora de certo conflito, para tornar-

se, assim, coisa julgada. 
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Portanto, tecnicamente falando, o princípio não significa (reserva de) 

jurisdição, mas reserva de determinadas matérias à primeira palavra, 

também, do Poder Judiciário. 

[...] 

Considerando o princípio da reserva de jurisdição assim como têm 

conceituado a doutrina e a jurisprudência, ou seja, como princípio que 

resguarda a primeira e última palavra da tutela jurisdicional para a solução 

de conflitos, envolvendo matérias expressamente determinadas na 

Constituição, sustentamos que o sigilo bancário não se encontra sob sua 

proteção. Apesar de ser um direito fundamental do cidadão, o sigilo bancário 

não foi inserido entre as matérias reservadas à função jurisdicional. As 

únicas matérias são: [...]  a busca domiciliar (art. 5°, XI), a interceptação 

telefônica (art. 5°, XII) e a decretação da prisão de qualquer pessoa, 

ressalvada a hipótese de flagrância (art. 5°, LXI). 

O inc. XII, art. 5°, da CF, que é o apontado por alguns doutrinadores, quando 

se referem à reserva de jurisdição na quebra de sigilo bancário, não legitima 

tal interpretação, pois prescreve o dispositivo que, "... salvo, no último 

caso,..." isto é, quanto se tratar das comunicações telefônicas, e não do sigilo 

de dados, somente será permitida sua violação por ordem judicial. Se a 

reserva de jurisdição é para matérias expressas no texto constitucional, o 

sigilo bancário não está sob o regime jurídico desse princípio. 

Isso não significa, vale ressaltar, que qualquer órgão, sem autorização do 

Judiciário, poderá quebrar o sigilo; não, absolutamente. Conquanto 

respeitemos as opiniões contrárias, a nosso ver a Constituição não permite 

uma única possibilidade, que pela qual o sigilo bancário poderá ser quebrado 

sem a necessária intervenção judicial.
359

  

 

 

Em sentido contrário, Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho rejeita a idéia de que o 

sigilo bancário esteja protegido pela cláusula constitucional da reserva de jurisdição.
360

 Nesse 

sentido, assevera que este entendimento tem sido externado em decisões do STF, conforme se 

depreende do trecho da ementa do acórdão do julgamento, pelo Pleno, do Mandado de 

Segurança n.° 23.480-RJ, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, transcrita a seguir: 

 

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 de ser 

adequadamente fundamentada: aplicação no exercício pela CPI dos poderes 

instrutórios das autoridades judiciárias da exigência de motivação do art. 93, 

IX, da Constituição da República.
361
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De todo modo, a discussão acerca dos limites do sigilo bancário, especialmente no que 

se refere ao Fisco, a verificação da constitucionalidade da Lei Complementar n.° 105/2001 e, 

em última análise, a possibilidade da transferência das informações bancárias diretamente das 

instituições financeiras para o Fisco, sem necessidade de intervenção judicial, encontram seu 

fundamento na teoria dos direitos fundamentais, mais precisamente no tópico relativo às 

restrições aos direitos e garantias. 

Nesse sentido, adiante tais temas serão enfocados com mais profundidade, 

notadamente, em conformidade com a doutrina mais moderna, que trata a questão sob um 

enfoque principiológico. Assim, tendo em vista que o desiderato do presente trabalho é 

perscrutar a relação existente entre o sigilo bancário e a justiça fiscal, considerando os vários 

princípios envolvidos na questão, far-se-á uma abordagem sobre a forma como ocorrem as 

restrições aos direitos e garantias protegidos por tais princípios.      

Para tanto, visando um perfeito entendimento da matéria, faz-se necessário, 

inicialmente, um enfoque sobre o sistema jurídico, mais precisamente sobre a sua 

conceituação, características e funcionamento, bem como salientar a posição ocupada pela 

Constituição dentro do ordenamento jurídico.     

 

 

                                                                                                                                                         
CPI prejudicou o pedido de segurança. 1. Incompetência da Comissão Parlamentar de Inquérito para expedir 

decreto de indisponibilidade de bens de particular, que não é medida de instrução - a cujo âmbito se restringem 

os poderes de autoridade judicial a elas conferidos no art. 58, § 3º - mas de provimento cautelar de eventual 

sentença futura, que só pode caber ao Juiz competente para proferi-la. 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 de ser adequadamente fundamentada: aplicação no exercício pela CPI dos poderes 

instrutórios das autoridades judiciárias da exigência de motivação do art. 93, IX, da Constituição da República. 

3. Sustados, pela concessão liminar, os efeitos da decisão questionada da CPI, a dissolução desta prejudica o 

pedido de mandado de segurança. Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 set. 

2000, p. 119. 
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8 SISTEMA JURÍDICO ABERTO DE NORMAS E PRINCÍPIOS 

 

8.1 A IDÉIA DE SISTEMA 

 

Inicialmente releva buscar o significado de sistema e, em especial, de sistema jurídico. 

A palavra “sistema” é geralmente definida como o conjunto de idéias, métodos, valores, 

normas, instituições, regras, ideologias, que se correlacionam. Conjunto de elementos 

materiais ou ideais que se apresentam como partes relacionadas com um todo. Estrutura. 

Conjunto de instituições políticas, sociais, econômicas, de técnicas, de classificações, de 

planos, de órgãos, de convenções adotadas por uma ciência.
362

  

A doutrina mais antiga identifica o sistema com a própria totalidade. Com efeito,  

Ricardo Lobo Torres cita alguns exemplos de construções nesse sentido: para Hegel, por 

exemplo, a verdade só existe como sistema científico e a diversidade dos sistemas filosóficos 

significa o seu desenvolvimento progressivo; a teoria crítica da Escola de Frankfurt defende a 

unidade e a totalidade da história e da sociedade, que seria apreendida pelo método também 

total da dialética e da hermenêutica; e Adorno afirmava que “sistema e unidade são recíprocos 

e só na sua reciprocidade podem ser reconhecidos”. 

Entretanto, a doutrina moderna somente considera como válida a idéia de sistema, 

desde que se aplique aos diferentes campos do conhecimento, ou seja, às múltiplas realidades 

existentes (física, orgânica e social). Torres afirma que, hodiernamente, se recusa a idéia de 

sistema uno, total, fechado e completo, suscetível de apreensão por um único método ou 

ciência. Ao contrário, defende-se a idéia de sistemas plurais, parciais, abertos, e em 

permanente interação entre si, pois a realidade social é composta pelos sistemas jurídicos, 

éticos, econômicos, financeiros, históricos, estéticos, lingüísticos etc.
363
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8.2 O CONCEITO DE SISTEMA JURÍDICO 

 

No que se refere especificamente ao sistema jurídico, Ricardo Lobo Torres afirma que 

também houve a tentativa de criação de sistemas totais. Para Hegel o sistema do Direito é o 

reino da liberdade realizada, que se alcança através do sistema racional da Ciência do Direito, 

ou seja, a totalidade dos conceitos científicos coincidindo com a totalidade do Estado 

Racional.
364

 

Norberto Bobbio concebe o sistema jurídico como uma totalidade ordenada, um 

conjunto de entes entre os quais existe uma certa ordem. Na concepção de Hans Kelsen o 

sistema jurídico é dotado de um escalonamento hierárquico, formando diversos planos, que 

começam com as normas inferiores, dependentes de outras superiores, passa pela 

Constituição, até chegar ao vértice, representado pela norma fundamental, que não é posta, 

mas pressuposta.
365

 

Contudo, como já visto, modernamente rejeita-se a idéia de um único sistema jurídico, 

total, fechado e completo, posto que este se confundiria com o próprio Direito. Ao contrário, 

entende-se o sistema jurídico como plural e aberto. Nesse sentido, Canaris define o sistema 

jurídico como “uma ordem teleológica de princípios gerais de Direito”, esclarecendo que por 

ordem teleológica deve ser entendida cada realização de escopos e de valores, ou seja, uma 

ordenação axiológica. O autor destaca que as duas qualidades fundamentais do sistema, 

considerando o largo papel que desempenham, são a abertura e a mobilidade. Esclarece que 

deve ser entendida a abertura do sistema como a sua incompletude, sua capacidade de 

evolução e sua modificabilidade. Já a mobilidade do sistema deve ser entendida como a sua 

provisoriedade, ou seja, a não existência no sistema de um princípio unitário capaz de 
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solucionar todas as questões concretas mas, ao contrário, a existência de uma multiplicidade 

de princípios, os quais podem substituir uns aos outros, de acordo com uma ponderação de 

critérios.
366

 

 

8.3 A CONSTITUIÇÃO COMO NORMA SUPERIOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

Dentro do sistema jurídico a Constituição ocupa posição de superioridade em relação 

às demais normas do ordenamento jurídico. Canotilho fornece lapidar conceituação da 

Constituição como norma, a qual, para ele, “designa o conjunto de normas jurídicas positivas 

(regras e princípios) geralmente plasmadas num documento escrito [...] e que apresentam 

relativamente às outras normas do ordenamento jurídico carácter fundacional e primazia 

normativa”. 

O ilustre professor lusitano ensina que as características presentes na Constituição 

permitem distingui-la de outros atos normativos integrantes do ordenamento jurídico. As 

referidas características apontadas pelo autor são: a forma, o procedimento de criação e a 

posição hierárquica de suas normas.  

De acordo com Canotilho, a superioridade hierárquico-normativa da Constituição, em 

relação às demais normas integrantes do sistema jurídico, apresenta três expressões: a 

autoprimazia normativa, significando que as normas constitucionais não derivam a sua 

validade de outras normas com dignidade hierárquica superior, mas de si própria; a fonte 

primária da produção jurídica, implicando na existência de um procedimento de criação de 

outras normas jurídicas (leis, regulamentos, estatutos); e o princípio da conformidade, 
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significando que nenhum outro ato normativo infraconstitucional pode estar em contradição 

com a Constituição.
367

       

 

8.4 A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO 

 

Outra discussão importante é aquela relativa à concretização das normas 

constitucionais. Canotilho salienta que as teorias predominantes sobre o assunto, nos fins do 

século XIX e nas primeiras décadas do século XX, atribuíam à Constituição um “valor 

declaratório”, uma “natureza de simples direção política”, um “caráter programático”, despido 

de força jurídica. Porém, esclarece o professor português, a moderna doutrina dominante 

utiliza a expressão “força normativa da Constituição” para designar justamente que a 

Constituição é uma lei vinculativa dotada de efetividade e aplicabilidade.
368

 

Konrad Hesse ensina que a força normativa da Constituição reside na sua pretensão de 

eficácia e, principalmente, na sua conversão em força ativa. Segundo o professor alemão, a 

pretensão de eficácia das normas constitucionais é a sua própria vigência, ou seja, a situação 

por ela regulada pretende ser concretizada na realidade fática. Hesse ressalta que a pretensão 

de eficácia não pode ser separada das condições históricas de sua realização (naturais, 

técnicas, econômicas, políticas e sociais). Tampouco ela se confunde com tais condições, mas, 

na verdade, com ela possui uma relação de interdependência, ou seja, ao mesmo tempo em 

que ela é determinada pela realidade política e social, ela imprime ordem e conformação a 

essa realidade. O autor acrescenta que, para efeito da sua realização, além de levar em 

consideração as referidas condições históricas, a pretensão de eficácia deve contemplar o 

substrato espiritual de um determinado povo num determinado momento, isto é, as suas 

concepções sociais concretas e o alicerce valorativo que influenciam decisivamente a 
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conformação, o entendimento e a autoridade das normas constitucionais. Hesse afirma que a 

Constituição adquire força normativa na medida em que logra realizar essa pretensão de 

eficácia. Assim, se a Constituição construir o Estado de forma abstrata e teórica, ignorando as 

leis culturais, sociais, políticas e econômicas de determinado povo, a sua disciplina normativa 

não se concretizará, permanecendo ela “eternamente estéril”, ao passo que, se tais leis forem 

observadas, a Constituição estará dotada de força vital e eficácia, possibilitando o seu 

desenvolvimento e a sua conversão na ordem objetiva do complexo de relações da vida. 

Contudo, Konrad Hesse chama a atenção para o fato de a força normativa da 

Constituição não residir somente na realização de sua pretensão de eficácia. Ela logra 

converter-se em força ativa, isto é, a capacidade de fazer presente na consciência geral a 

necessidade e o valor de ter-se uma ordem normativa inquebrantável, dependendo, para isso, 

da vontade geral de se executarem, efetivamente, as tarefas por ela impostas. 

Hesse afirma que dessa transmutação de força normativa para força ativa, resultam os 

seus limites e seus pressupostos. Os limites, como visto alhures, emergem quando da 

conformação das normas constitucionais à realidade fática. Já os pressupostos se referem 

tanto ao conteúdo da Constituição quanto a sua práxis. 

Quanto ao conteúdo, como já assentado que a força normativa da constituição depende 

da observância de suas disposições às condições da realidade cultural, social, política e 

econômica de determinado povo em um determinado momento, é necessário perquirir se ela 

mostra-se em condições de adaptar-se às mudanças dessas condicionantes, dado o seu caráter 

mutável. Nesse sentido, Hesse afirma que a constituição deve limitar-se, se possível, ao 

estabelecimento de alguns poucos princípios fundamentais, pois a "constitucionalização" de 

interesses momentâneos ou particulares exige, em contrapartida, uma constante revisão 

constitucional, com a inevitável desvalorização da força normativa da Constituição. E mais, se 

a Constituição pretende preservar a força normativa dos seus princípios fundamentais, não 



 182 

deve assentar-se numa estrutura unilateral, ao contrário, deve ela incorporar, mediante 

meticulosa ponderação, parte da estrutura contrária. Com efeito, assevera que direitos 

fundamentais não podem existir sem deveres, sob pena de serem ultrapassados os limites da 

força normativa da Constituição.  

Relativamente à práxis constitucional, Hesse esclarece ser ela, juntamente com o seu 

conteúdo, fundamental para um ótimo desenvolvimento da força normativa da Constituição. 

Afirma que o respeito à Constituição deve ser partilhado por todos os partícipes da vida 

constitucional, no sentido da observância e preservação de seus princípios, sobretudo naquelas 

situações em que isto for considerado incômodo, a ponto de importar em renúncia de alguns 

benefícios ou até algumas vantagens justas. Sobre essa questão é de bom alvitre transcrever, 

verbo ad verbum, as palavras do mestre: 

 

Quem se mostra disposto a sacrificar um interesse em favor da preservação 

de um princípio constitucional, fortalece o respeito à Constituição e garante 

um bem da vida indispensável à essência do Estado, mormente ao Estado 

democrático. Aquele, que, ao contrário, não se dispõe a esse sacrifício, 

malbarata, pouco a pouco, um capital que significa muito mais do que todas 

as vantagens angariadas, e que, desperdiçado, não mais será recuperado. 

Igualmente perigosa para força normativa da Constituição afigura-se a 

tendência para a freqüente revisão constitucional sob a alegação de suposta e 

inarredável necessidade política. Cada reforma constitucional expressa a 

idéia de que, efetiva ou aparentemente, atribui-se maior valor às exigências 

de índole fática do que à ordem normativa vigente. Os precedentes aqui são, 

por isso, particularmente preocupantes. A freqüência das reformas 

constitucionais abala a confiança na sua inquebrantabilidade, debilitando a 

sua força normativa. A estabilidade constitui condição fundamental da 

eficácia da Constituição.
369 

 

 

 

8.5 INTERPRETAÇÃO E INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO 

 

Devido às características do sistema jurídico, já anteriormente comentadas (textura 

aberta, incompletude etc.), em diversas situações concretas, surge a necessidade de 
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interpretação das normas jurídicas. Assim, é de crucial importância para a compreensão do 

assunto em voga entender-se “como” e “quem” interpreta a Constituição. 

Parece cediço na doutrina mais moderna que, ao interpretar, o intérprete 

simultaneamente está concretizando, aplicando a norma. Nesse sentido, Hans-Georg Gadamer 

ensina que “a tarefa da interpretação consiste em concretizar a lei em cada caso, ou seja, é a 

tarefa da aplicação”.
370

  

Baseando-se nos ensinamentos de Hesse, para a consolidação e preservação da força 

normativa da Constituição, é de fundamental importância que a sua interpretação esteja 

submetida ao princípio da ótima concretização da norma. Para isso, a interpretação há de 

contemplar as condicionantes da realidade social, correlacionando-as com as proposições 

normativas da Constituição, de modo a conseguir concretizar, de forma excelente, o sentido 

da norma constitucional, dentro das condições reais dominantes numa determinada situação. 

Assim, uma mudança das relações fáticas pode – ou deve – provocar mudanças na 

interpretação constitucional, conquanto não sacrifique a finalidade ou o sentido de uma 

proposição normativa da Constituição, pois, nesse caso, a interpretação ultrapassaria o seu 

limite.
371

 

Luís Roberto Barroso oferece uma perfeita distinção entre o modelo de interpretação 

constitucional tradicional e o novo modelo de interpretação constitucional. Em suas palavras: 

 

A interpretação constitucional tradicional assenta-se em um modelo de 

regras aplicáveis mediante subsunção, cabendo ao intérprete o papel de 

revelar o sentido das normas e fazê-las incidir no caso concreto. Os juízos 

que formula são de fato, e não de valor. Por tal razão, não lhe toca função 

criativa do Direito, mas apenas uma atividade de conhecimento técnico. Esta 

perspectiva convencional ainda continua de grande valia na solução de boa 

parte dos problemas jurídicos, mas nem sempre é suficiente para lidar com 

as questões constitucionais, notadamente a colisão de direitos fundamentais. 

A nova interpretação constitucional assenta-se em um modelo de princípios, 

aplicáveis mediante ponderação, cabendo ao intérprete proceder à interação 
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entre fato e norma e realizar escolhas fundamentadas, dentro das 

possibilidades e limites oferecidos pelo sistema jurídico, visando à solução 

justa para o caso concreto.
372

  

 

 

 

Quanto aos intérpretes da Constituição, Peter Haberle afirma que no passado a teoria 

da interpretação constitucional esteve muito vinculada a um modelo de interpretação de uma 

“sociedade fechada”, concentrando-se na interpretação dos juízes e nos procedimentos 

formalizados. 

Contudo, segue ensinando o professor alemão, como na atual sociedade aberta estão 

vinculados ao processo de interpretação constitucional todos os órgãos estatais, todas as 

potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não é possível estabelecer-se um elenco 

fechado de intérpretes da Constituição. Ao contrário, todos esses órgãos, grupos e pessoas 

representam forças produtivas de interpretação (intérpretes constitucionais em sentido lato), 

atuando, pelo menos, como pré-intérpretes, pois subsiste sempre a responsabilidade da 

jurisdição constitucional, que fornece, em geral, a última palavra sobre a interpretação. 

Para Haberle, todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e quem vive 

com este contexto é indireta ou até mesmo diretamente intérprete dessa norma, pois como não 

são apenas os intérpretes jurídicos da Constituição que vivem a norma, não detêm eles o 

monopólio da interpretação da Constituição.
373

  

 

8.6 PRINCÍPIOS E REGRAS NO DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

A explicitação feita por Canotilho, acerca do sistema jurídico, resume com perfeição o 

seu conceito, conteúdo, estrutura e funcionamento. Suas lições serão aproveitadas para 
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adentrar-se ao tema da estruturação do sistema jurídico composto por princípios e regras. Para 

Canotilho o sistema é jurídico porque é um sistema dinâmico de normas; é aberto porque tem 

uma estrutura dialógica, entendida como a disponibilidade e “capacidade de aprendizagem” 

das normas constitucionais para captarem a mudança da realidade e estarem abertas às 

concepções cambiantes da “verdade” e da “justiça”; é normativo porque a estruturação das 

expectativas referentes a valores, programas, funções e pessoas é feita através de normas; e é 

estruturado por princípios e regras, pois as normas do sistema tanto podem se apresentar sob 

a forma de princípios como de regras. 

Antes de serem examinados os respectivos conceitos de princípios e de regras, releva 

perquirir-se acerca de sua diferenciação. No que se refere à questão terminológica, Canotilho 

afirma que a teoria da metodologia jurídica tradicional distinguia entre normas e princípios, 

mas sugere que a distinção seja feita entre princípios e regras como duas espécies de normas. 

Assim, tomada a norma como o gênero, do qual são espécies os princípios e as regras, 

a diferença conceitual entre eles, no dizer de Canotilho, é muito complexa, tendo em vista a 

quantidade de critérios que podem ser considerados. Levando-se em conta o âmbito de 

abrangência do presente trabalho, apresenta particular interesse a diferença qualitativa entre 

eles, a qual foi explicitada com agudeza por Canotilho nas seguintes palavras: 

 

Em primeiro lugar, os princípios são normas jurídicas impositivas de uma 

optimização, compatíveis com vários graus de concretização, consoante os 

condicionalismos fácticos e jurídicos; as regras são normas que prescrevem 

imperativamente uma exigência (impõem, permitem ou proíbem) que é ou 

não é cumprida [...]; a convivência dos princípios é conflitual [...], a 

convivência de regras é antinómica; os princípios coexistem, as regras 

antinómicas excluem-se. Consequentemente, os princípios, ao constituirem 

exigências de optimização, permitem o balanceamento de valores e 

interesses (não obedecem, como as regras, à “lógica do tudo ou nada”), 

consoante o seu peso e a ponderação de outros princípios eventualmente 

conflituantes; as regras não deixam espaço para qualquer outra solução, pois 

se uma regra vale (tem validade) deve cumprir-se na exacta medida das suas 

prescrições, nem mais nem menos.
374
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Ronald Dworkin, um dos idealizadores da teoria dos princípios, sublinha a diferença 

entre regras e princípios, no que se refere à dimensão, afirmando que “os princípios possuem 

uma dimensão que as regras não tem – a dimensão do peso ou importância”.
375

 

Do exposto, devem ser ressaltadas duas questões da maior importância, em função do 

que se pretende demonstrar: a primeira diz respeito à positividade das normas constitucionais, 

sobre as quais Canotilho afirma não se poder aceitar a teoria de que elas teriam apenas um 

caráter programático. Com efeito, conforme comentado alhures, a Constituição é dotada de 

força normativa, valendo dizer que os princípios e as regras nela contidos valem como lei. 

Assim, os direitos, liberdades e garantias fundamentais por eles assegurados tem 

aplicabilidade direta e imediata. 

O outro ponto de crucial importância envolve especificamente os princípios. Canotilho 

ensina que o fato de a Constituição constituir um sistema aberto de princípios – os quais 

consagram valores (liberdade, democracia, dignidade etc.) fundamentadores da ordem jurídica 

e representam exigências de otimização, e ser o resultado, muitas vezes, de um compromisso 

entre vários atores sociais, os quais transportam para o texto constitucional suas idéias, 

aspirações e interesses substancialmente diferenciados e até mesmo antagônicos ou 

contraditórios – propicia o surgimento de conflitos entre esses princípios, demandando, então, 

a necessidade de uma ponderação, de acordo com seu peso e as circunstâncias do caso.
376

   

 

8.7 COLISÃO DE DIREITOS 

 

 Assim como nas situações em que ocorrem conflitos entre princípios, também os 

direitos e bens constitucionalmente tutelados podem colidir, isto é, o exercício de um direito 

                                                 
375

 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução e notas Nelson Boeira. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002, p. 42.  



 187 

fundamental por seu titular pode colidir com o exercício do direito fundamental por parte de 

outro titular. 

 Com efeito, Karl Engisch, utilizando-se da expressão “contradições de princípios”, 

afirma que as mesmas são aquelas desarmonias que surgem numa ordem jurídica pelo fato de, 

na sua constituição, tomarem parte diferentes idéias fundamentais entre as quais se pode 

estabelecer um conflito.
377

    

 Deve ser ressalvado que, em alguns casos, pode verificar-se apenas uma colisão 

aparente de direitos. Nesse sentido, Mônica Neves Aguiar da Silva Castro afirma que “muitos 

dos problemas que se interpretam como sendo de colisão entre direitos, nada mais são do que 

questões intrínsecas à forma e à essência de um direito”.
378

  

Edilsom Pereira de Farias, ao analisar a questão, destaca o papel exercido pelo 

intérprete, no sentido do discernimento acerca da efetividade do conflito e da real necessidade 

de procederse a uma ponderação de bens, conforme as seguintes palavras: 

 

[...] constatando o intérprete que no caso concreto o âmbito de proteção do 

direito ou o limite imanente do direito excluem a forma e o tipo de exercício 

do direito invocado, não haverá a preservação deste (através da garantia do 

núcleo essencial) por meio do processo de ponderação, conforme sucede nos 

verdadeiros casos de colisão de direitos fundamentais.
379

 

  

  

 Cristina M. M. Queiroz afirma que diante do caso concreto, em que se verifique um 

conflito ou colisão de direitos, a necessidade de “concordância prática” ocorrerá ou com base 
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numa “harmonização” de direitos ou com base na “prevalência” ou “prioridade” de um direito 

(ou bem) em relação ao outro.
380

  

Canotilho ensina que em algumas situações, em que haja necessidade de “encontrar o 

direito” para resolver casos de tensão entre bens juridicamente protegidos, utiliza-se o método 

da ponderação de bens ou de interesses. Entretanto, ressalva que a ponderação é apenas um 

elemento do procedimento da interpretação/aplicação de normas. 

Nesse sentido, a atividade interpretativa começa por uma reconstrução e qualificação 

dos interesses ou bens conflitantes, procurando, em seguida, atribuir um sentido aos textos 

normativos. Por fim, a ponderação visa elaborar critérios de ordenação para, em face dos 

dados normativos, obter a solução justa para o conflito. 

Assim, de acordo com as etapas anteriormente referidas, utiliza-se o método da 

“harmonização” de direitos, mediante a aplicação dos seguintes procedimentos: a análise da 

topografia do conflito, o teste de razoabilidade e o balanceamento por definição. 

  A análise da topografia do conflito exige que sejam descritas as modalidades segundo 

as quais a norma que regula um determinado direito ou interesse incide, num caso específico, 

no âmbito (área, esfera) de direitos ou bens conflituantes. Dessa forma, devem ser 

esclarecidos dois pontos: se e em que medida o âmbito normativo de um direito protegido se 

sobrepõe ao do outro; e qual o espaço restante entre os dois direitos conflituantes para além da 

zona de sobreposição. 

 O teste de razoabilidade tentará descobrir o desvalor constitucional de alguns 

interesses pretensamente invocados como dignos de proteção e em conflito com outros. 

 O balanceamento por definição se destina a delimitar o âmbito de proteção de uma 

norma constitucional, estabelecendo uma espécie de linha demarcatória entre o que está 

dentro e o que está fora desse âmbito de proteção.
381
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 Todas essas etapas têm por finalidade verificar a existência de uma colisão autêntica, 

ou seja, se não se está diante de uma colisão aparente, conforme comentado anteriormente. 

 Varela de Matos afirma que, ultrapassada esta primeira etapa e verificada a existência 

real do conflito, antes de proceder-se ao método da ponderação de bens, é preciso verificar a 

existência de lei restritiva expressamente prevista na Constituição, para algum dos direitos em 

colisão. Em caso positivo, resolve-se o conflito através da restrição do âmbito normativo 

desse direito.
382

  

Verificada a efetiva existência da colisão de direitos e não existindo lei restritiva para 

algum dos direitos em questão, procede-se ao método da ponderação de bens.   

 Nessa perspectiva, Canotilho assevera que os pressupostos básicos para a utilização da 

ponderação de bens são: a existência, pelo menos, de dois bens ou direitos reentrantes no 

âmbito de proteção de duas normas jurídicas que, tendo em conta as circunstâncias do caso, 

não podem ser “realizadas” ou “otimizadas” em todas as suas potencialidades; e a inexistência 

de regras abstratas de prevalência, pois neste caso o conflito deve ser resolvido segundo o 

balanceamento abstrato feito pela norma constitucional. 

 O autor português salienta que na ponderação de bens devem ser excluídas desde logo 

as relações de preferência absolutas entre direitos, pois não há relação hierárquica entre eles 

(princípio da unidade hierárquico-normativa da Constituição). Somente nos casos em que as 

circunstâncias concretas mostrarem a imperiosa necessidade de estabelecimento de 

prevalência de um direito em relação a outro é que esta regra deverá ser adotada e, mesmo 

assim, somente em termos parciais ou relativos, sendo indispensável a sua justificação e 

motivação, pois somente nestas condições seria legítimo afirmar que um direito prefere outro 

ou tem mais peso que outro.
383
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 Nesse sentido, Luís Roberto Barroso destaca a função instrumental exercida pelos 

princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, integrados pelas máximas da adequação, da 

necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, ensinando que: 

 

[...] o princípio da razoabilidade permite ao Judiciário invalidar atos 

legislativos ou administrativos quando: a) não haja adequação entre o fim 

perseguido e o instrumento empregado (adequação); b) a medida não seja 

exigível ou necessária, havendo meio alternativo menos gravoso para chegar 

ao mesmo resultado (necessidade/vedação do excesso); c) não haja 

proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o que se perde com a medida é 

de maior relevo do que aquilo que se ganha (proporcionalidade em sentido 

estrito). O princípio pode operar, também, no sentido de permitir que o juiz 

gradue o peso da norma, em uma determinada incidência, de modo a não 

permitir que ela produza um resultado indesejado pelo sistema, assim 

fazendo a justiça do caso concreto.
384

 

 

  

 Um outro ponto de especial importância para o que se pretende demonstrar no 

presente trabalho, tendo em vista a discussão acerca da constitucionalidade da Lei 

Complementar n.° 105/2001, que se verificará adiante, diz respeito à atuação do legislador na 

conformação e concretização dos direitos fundamentais. 

Canotilho ensina que, como os princípios são mandamentos de otimização dos direitos 

fundamentais e a Constituição possui uma textura aberta, no sentido da incompletude de seu 

texto, pode ocorrer que a própria Constituição permita ao legislador realizar a conformação 

desses direitos. Assim, ele define como normas legais conformadoras aquelas que 

“completam, precisam, concretizam ou definem o conteúdo de proteção de um direito 

fundamental”. 

Por outro lado, relativamente às restrições aos direitos fundamentais, a própria 

Constituição pode estabelecê-los ou autorizar expressamente o legislador a fazê-lo ou, ainda, 

que haja a necessidade de atuação legislativa para o estabelecimento de limites imanentes ou 

implícitos. Desse modo, o professor português define como normas legais restritivas aquelas 
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que “limitam ou restringem posições que, à primeira vista, se incluem no domínio de proteção 

dos direitos fundamentais”.
385

 

Também Robert Alexy se ocupou do tema, denominando de “restrições indiretamente 

constitucionais” aquelas cuja imposição está autorizada pela Constituição.
386

 

Discute-se se, na falta de autorização expressa da Constituição, o legislador poderia 

restringir um direito fundamental. Em sentido negativo, Rodrigo Meyer Bornholdt assevera 

que se tem “recusado a possibilidade de limitações implícitas aos direitos, consistentes nos 

chamados limites imanentes, ou em cláusulas de comunidade. Portanto, deve sua previsão 

constar expressamente do texto constitucional”.
387

 

Em sentido contrário, ou seja, afirmando a possibilidade de o legislador estabelecer 

restrição a direito fundamental, José Carlos Vieira de Andrade assevera que se chega a essa 

conclusão, recorrendo-se até mesmo à Declaração Universal dos Direitos do Homem. Em 

suas palavras: 

 

A (relativa) falta de preceitos constitucionais que autorizem a restrição pela 

lei pode, contudo, ser colmatada pelo recurso à Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, nos termos do n.° 2 do art. 16.°. A Declaração, no seu 

artigo 29.°, permite que o legislador estabeleça limites aos direitos 

fundamentais para assegurar o reconhecimento ou o respeito dos valores aí 

enunciados: “direitos e liberdades de outrem”, “justas exigências da moral, 

da ordem pública e do bem-estar geral numa sociedade democrática”.
388
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 Canotilho sublinha que, em casos de colisão de direitos, o juízo de ponderação e a 

valoração de prevalência, quando não expressos pela própria Constituição, tanto podem 

efetuar-se a nível legislativo, como na decisão judicial de um caso concreto.
389

 

 Sobre esta competência concorrente, no que respeita à legitimidade para proceder à 

ponderação de bens, é lapidar a lição proferida por Daniel Sarmento, nos seguintes termos: 

 

É evidente, porém, que, em uma democracia, a escolha dos valores e 

interesses prevalecentes em cada caso deve, a princípio, ser da 

responsabilidade de autoridades cuja legitimidade repouse no voto popular. 

Por isso, o Judiciário tem, em linha geral, de acatar as ponderações de 

interesses realizadas pelo legislador, só as desconsiderando ou invalidando 

quando elas se revelarem manifestamente desarrazoadas ou quando 

contrariarem a pauta axiológica subjacente ao texto constitucional.
390

 

 

  

 Quanto ao papel exercido pela jurisprudência na valoração dos princípios, é 

interessante saber-se a posição do Tribunal Constitucional Alemão, tendo em vista o seu 

pioneirismo no trato da matéria. 

Nesse sentido, Karl Larenz afirma que dos, acórdãos analisados, deduz-se que o 

Tribunal dá prevalência valorativa aos direitos inerentes à vida e à dignidade humana em 

relação a outros bens, em especial aos bens materiais.
391

  

Após ter sido dado enfoque à questão do conflito entre princípios e da colisão de 

direitos, bem como aos métodos utilizados para a sua solução, urge adentrar-se ao tema do 

âmbito de abrangência dos princípios, direitos e garantias envolvidos. 

Alhures já foram devidamente analisados os direitos à intimidade e à vida privada, 

bem como o sigilo bancário, considerado como garantia fundamental de natureza acessória 

decorrente dos retrocitados direitos.  
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Pois bem, falta agora analisar-se a outra “face da moeda”, isto é, os princípios, direitos 

e garantias que, colidindo com aqueles, impõem a necessidade de realizar a ponderação de 

bens ou interesses. De acordo com o objetivo do presente trabalho, serão enfocados os 

princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da capacidade contributiva e o 

direito ao mínimo existencial. Nesse sentido, estes assuntos serão abordados sob a ótica da 

justiça fiscal, pois, como se pretende demonstrar, somente com ela será possível concretizar-

se aqueles princípios, direitos e garantias fundamentais, conforme mandamento 

constitucional.    
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9 A IDÉIA DE JUSTIÇA E A JUSTIÇA FISCAL 

 

Inicialmente cumpre destacar que a justiça fiscal representa a justiça vista pelo prisma 

fiscal. Nesse sentido, com o desiderato de situar o contexto histórico em que a justiça está 

sendo discutida atualmente, faz-se necessária uma breve abordagem evolutiva do pensamento 

humano, desde a antiguidade remota aos dias atuais, uma vez que os conceitos relativos ao 

direito e à justiça não surgiram do acaso, mas da evolução do pensamento humano como um 

todo. 

 

9.1 ETIMOLOGIA DA PALAVRA E EVOLUÇÃO DA IDÉIA DE JUSTIÇA 

 

9.1.1 Etimologia 

 

A origem da palavra justiça é controverso. Para alguns as palavras jus, justitia e 

justum, seriam derivadas do radical ju (yu) do idioma sânscrito, uma antiga língua clássica da 

Índia, e que significa unir, atar, tendo originado a palavra latina jungere (jungir) e jugum 

(jugo, submissão, opressão, autoridade). Para outros a origem vem da palavra yóh, também 

sânscrita, que se encontra no livro dos Vedas
392

 e que corresponde à idéia religiosa da 

salvação. Existem ainda os que associam a palavra jus a Zeus ou Júpiter, que são as 

divindades supremas dos gregos e dos romanos, respectivamente.
393
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9.1.2 Grécia 

 

Desde tempos imemoriais a humanidade segue normas de conduta estabelecidas com a 

finalidade de regular o convívio do homem em sociedade e administrar a justiça, como são 

exemplos os “Dez Mandamentos”, a “Lei das Doze Tábuas” e o “Código de Hamurábi”.
394

 

Entretanto, o local onde primeiro se pensou e se especulou sobre a origem das coisas, 

e em particular do direito e da justiça, foi na Grécia. Na antiguidade pré-socrática a noção de 

justiça estava sempre relacionada a uma construção harmônica da natureza presidida por uma 

divindade suprema. Com efeito, os povos antigos concebiam o mundo como sendo regulado 

por uma lei divina imutável, universal e absoluta, que seria responsável pela manutenção do 

equilíbrio da natureza e das relações entre os homens. Sob este prisma, não teria cabimento a 

distinção entre justiça e injustiça, já que as leis divinas eram tidas como naturalmente 

justas.
395

 

 Esta concepção mítica do mundo só foi modificada quando, na Grécia, por volta do 

século VI a.C., alguns homens, mais tarde denominados como os primeiros filósofos, 

inconformados com as explicações até então aceitas para a ocorrência dos fenômenos 

naturais, passaram a questionar tais explicações e buscaram na observação da própria natureza 

as causas para a ocorrência desses fenômenos. Esta forma de pensar significou a passagem do 

pensamento mítico-religioso para o pensamento filisófico-científico. 

Contudo, os filósofos pré-socráticos se preocuparam basicamente em tentar encontrar 

explicações dentro da própria natureza para os fenômenos naturais. Com raras exceções, eles 

não estavam voltados para a questão das relações sociais. Em relação especificamente ao 

conceito de justiça, Pitágoras teorizava que a justiça estaria simbolizada pela igualdade 
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numérica. Este pensamento parece ter influenciado Aristóteles em sua concepção da justiça 

distributiva, como se verá adiante. 

Alguns jusfilósofos enxergam nos sofistas um primeiro esboço do positivismo, que só 

nasceria realmente no final do século XIX, tendo em vista que eles consideravam que o 

direito, como todas as coisas, é mutável e portanto não existiria uma justiça natural absoluta. 

O foco dos filósofos gregos começa a mudar na medida em que a sociedade grega 

começa a estabilizar-se e a organizar-se em cidades-estados, com destaque para Atenas, que 

havia assumido a liderança da liga de Delos (477 a.C.). É nesse momento que surge a 

preocupação com a questão ético-política, com a questão do homem enquanto cidadão da 

polis, a qual se organiza politicamente sob o sistema da democracia. 

Foi neste contexto que Sócrates marcou o nascimento da filosofia assim como ela é 

hoje conhecida. Ele acreditava numa justiça natural de origem divina. Seu pensamento foi 

posteriormente desenvolvido por seus herdeiros intelectuais: Platão e Aristóteles. Platão, 

inclusive, tendo sido seu discípulo, nos legou basicamente tudo o que sabemos acerca do 

pensamento de Sócrates, principalmente através de vários de seus “diálogos socráticos”, tendo 

em vista o fato de que este não deixou nada escrito. 

Para Platão a justiça era universal. Ele deu a ela um sentido ético, ao considerá-la 

como a virtude suprema, harmonizadora das demais virtudes, e a conceituou como sendo a 

ordem segundo a qual o bem se realiza. 

Durante sua vida, Platão reformulou algumas de suas idéias, como por exemplo a que 

defendia que, como os governantes têm a função de estabelecer o direito e detêm a sabedoria, 

a existência das leis seria desnecessária. Posteriormente ele modificou seu pensamento, 

concluindo em sua obra “As Leis” que os governantes não são perfeitos e, por isso, 

reconheceu a necessidade de serem fixados princípios do governo nas leis positivas.
396
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Aristóteles freqüentou a Academia de Platão por 19 anos, tornando-se seu discípulo 

mais brilhante. Após a morte de Platão, ele retornou a sua terra natal, a Macedônia, para ser 

preceptor de Alexandre, filho do rei Filipe, que mais tarde viria a ser conquistador de um 

grande império, que incluía inclusive a Grécia. De volta a Atenas, fundou a sua própria 

escola, a qual denominou de Liceu. Ele gostava de dar aulas e ministrar seus ensinamentos em 

caminhadas com os seus discípulos, originando o nome com que ficou conhecida a escola: 

“peripatética” (de peripatos, o caminho).  

O pensamento de Aristóteles desenvolveu-se a partir de uma crítica tanto à filosofia 

dos pré-socráticos quanto à filosofia platônica, através de uma concepção filosófica própria. 

Aristóteles identificava a justiça com a virtude, definindo-a como “a maior das 

virtudes”, isto é, a “excelência moral perfeita”. Em contraponto, considerava a injustiça como 

um vício. A essa construção denominou-se de “teoria do meio termo”, pois Aristóteles 

defendia que a justiça é a observância do meio termo, em contraposição à injustiça, que se 

relaciona com os extremos. 

 Aristóteles distinguia entre justiça em “sentido geral” e em “sentido particular”. 

Como justiça em sentido geral, ele considerava que o justo era o legal e a injustiça era a 

ilegalidade e a iniqüidade. Por outro lado, em sentido restrito, ele considerava que a justiça se 

identificava com a igualdade, com a capacidade de saber dividir as coisas. Nesse sentido, ele 

vislumbrava duas modalidades distintas de justiça, considerando o critério de uma repartição 

proporcional de bens: a justiça distributiva e a justiça corretiva. 

A justiça distributiva seria aquela aplicável às relações entre o Estado e o cidadão, 

tendo por objetivo a justa distribuição dos bens públicos, devendo, para isso, ser aplicada a 

igualdade proporcional, segundo os seus méritos (dar a cada um o que é seu). 
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Já a justiça corretiva seria aquela aplicável às relações entre os cidadãos, as quais 

seriam divididas em litigiosa ou involuntária e pacífica ou voluntária. Na justiça corretiva 

aplicar-se-ia a igualdade absoluta. 

Aristóteles é considerado o primeiro pensador jurídico e criador da ética (moral). Ele 

defende que todos são iguais perante a lei, mas as pessoas são diferentes entre si, devendo, por 

isso, para que sejam respeitadas estas diferenças, a lei ser aplicada segundo uma igualdade 

proporcional.  

Aristóteles se preocupou, ainda, com a dificuldade da aplicação da lei abstrata aos 

casos concretos, sugerindo o uso da eqüidade como instrumento corretivo, mas que somente 

se aplicaria em caso de lacuna (omissão) da lei. Ele comparou a eqüidade a uma régua 

flexível, muito usada na ilha de Lesbos, que poderia ser aplicada para a medida de qualquer 

superfície, mesmo curva, visto poder amoldar-se até às esferas, dado o material dúctil de que 

era feita.
397

 

A “teoria do meio termo” de Aristóteles foi rechaçada por Kant, que afirmava não ser 

possível graduar a conduta moral. Segundo Kant, “a distinção entre virtude e vício nunca 

pode ser procurada no grau em que alguém acata certas máximas; deve ser, ao contrário, 

procurada somente na qualidade específica das máximas (sua relação com a lei)”.
398

  

Mais tarde Kelsen viria ratificar esta crítica ao pensamento de Aristóteles. Com efeito, 

ele afirmava que a conduta moral não poderia ser graduada, uma vez que só poderia estar 

conforme ou desconforme a uma norma (moral ou jurídica). E, ainda, que não haveria 

nenhum motivo para supor que a virtude se encontraria exatamente no meio e não mais 

próxima de um ou outro vício.
399
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Depois de Aristóteles a filosofia grega entrou em declínio. Entretanto, duas escolas 

filosóficas merecem atenção: o estoicismo e o epicurismo. A escola estóica foi fundada em 

Atenas em 300 a.C. por Zenão de Cítio (332-262 a.C.), um pensador de origem fenícia que 

havia se fixado em Atenas e provavelmente freqüentado a Academia de Platão. O termo 

“estoicismo” é derivado de stoa poikilé ou “pórtico pintado”, local em Atenas onde os 

membros da escola se reuniam. A doutrina estóica antiga foi desenvolvida posteriormente 

pelos discípulos e sucessores de Zenão, Cleantes (331-232 a.C.) e Crisipo (280-206 a.C.).
400

 

No campo do direito, o estoicismo teve especial importância para o desenvolvimento 

do direito natural. O pensamento estóico defende que acima das leis de cada país existe uma 

lei natural, universalmente válida. Os estóicos introduziram o conceito de dever na filosofia 

moral jurídica e conferiram ao direito natural uma direção religiosa e universal, considerando 

como fonte suprema do direito não a razão individual, mas uma razão cósmico-divina.
401

 

A escola epicurista foi fundada por Epicuro (341-270 a.C.) em Atenas em 306 a.C. O 

interesse pelo epicurismo, tanto por sua ética como por sua física, é retomado no 

Renascimento, quando essas teorias tornaram-se alternativas importantes ao aristotelismo 

então dominante no final do período medieval, abrindo, assim, caminho para o humanismo e 

para uma ciência natural antiaristotélica. Acredita-se que as idéias epicuristas tenham se 

constituído em uma semente responsável pelo nascimento da idéia de contrato social, 

desenvolvida posteriormente por Rousseau.
402
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9.1.3 Roma 

 

Com a ascensão do império romano a filosofia não encontra um campo fecundo para 

novas especulações. Com efeito, devido ao próprio espírito e estilo de vida dos romanos, que 

era prático, objetivo, imediatista, concretista, disciplinado, utilitarista, guerreiro, metódico, 

administrador e comercial, o pensamento filosófico das escolas gregas foi simplesmente 

combinado com idéias orientais assimiladas pelos romanos quando dominaram aqueles povos 

para a formação de um sistema filosófico eclético romano. 

Relativamente ao direito, os romanos distinguiam três tipos de direito: o jus civile, que 

era o direito aplicável aos cidadãos romanos; o jus gentium, que era o direito comum aos 

romanos e a outros povos, e que, portanto, se aplicava aos estrangeiros e às relações entre 

Roma e outras potências; e o jus naturae, que era baseado na razão inerente ao ser humano, 

idêntica à razão divina, aplicável a todos os seres vivos. É importante consignar que os dois 

primeiros se constituíam em direito positivo, ou seja, um ordenamento baseado na força e 

administrado pelos pretores romanos. Já o último, ao contrário, era baseado em princípios de 

direito natural, o que possibilitou o desenvolvimento de uma doutrina sobre a eqüidade, 

levando a um abrandamento do direito ritual estrito, na medida em que a interpretação era 

feita com menos dependência das palavras utilizadas do que da intenção. 

Ao mesmo tempo em que os romanos adotavam um sistema de direito baseado na 

natureza racional do homem, gerando, em conseqüência, um progressivo aperfeiçoamento do 

direito positivo, a eqüidade (aequitas) desempenha relevante papel na jurisprudência. Ao 

libertar-se da estreiteza da letra da lei, a missão do jurisconsulto se ampliou, impregnando-se 

de sentido moral e ganhando ares de guardião da justiça. Desse modo, nas mãos do pretor, a 

eqüidade desce a pormenores que não ocorreram ao legislador, operando, pois, como um 

sistema de justiça melhor do que a legal. A aequitas não vai de encontro ao jus civile, mas 
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procura adaptá-lo às diferentes circunstâncias factuais, a fim de atingir de modo pleno e eficaz 

o seu objetivo.   

É importante a citação de alguns dos principais pensadores romanos como: Tito 

Lucrécio Caro, representante do epicurismo, Panécio, Posidônio e Marco Túlio Cícero, 

representantes do estoicismo, e ainda Sêneca, Lucrécio, Marco Aurélio, Celso, Gaio, 

Papiniano, Paulo, Modestino, Cícero e Ulpiano. Alguns deles, inclusive, nos legaram frases 

que ficaram famosas. Cícero, ao definir o direito natural, afirmou que “há uma lei verdadeira, 

conforme a natureza, difundida por todos, constante e eterna” (est quaedam ver lex, naturae 

congruens, diffusa in omnes, constante, sempiterna). Ulpiano deu à justiça uma definição que 

ainda hoje encontra larga aceitação: “Justiça é dar a cada um o que é seu” (Suum cuique 

tribuendi). O mesmo Ulpiano definiu jurisprudência como sendo “o conhecimento das coisas 

divinas e humanas, a ciência do justo e do injusto” (Jurisprudentia est divinarum atque 

humarum rerum notitia, justi et injusti scientia). Paulo, ao distinguir o direito da moral, 

afirmou que “nem tudo que é lícito é honesto” (non omne quod licet honestum est). Celso 

definiu o direito como sendo “a arte do bem e do eqüitativo” (jus est ars boni et aequi).
403

   

Impossível tratar do direito romano sem citar a obra que, no futuro, iria se tornar o 

modelo para o sistema legal de quase todas as nações européias. Em que pese o fato de ter 

sido elaborado já na Idade Média, o Corpus Juris Civilis se constituiu em um marco do direito 

positivo. Desde o início de seu reinado, por ter uma visão grandiosa, o imperador Justiniano 

(483-565 d.C.) estava decidido a restaurar a antiga glória do Império Romano. Tanto isto é 

verdade que já nos primeiros anos de seu reinado ele estabeleceu várias comissões jurídicas 

encarregadas de emendar, recodificar e impor um sistema ordenado a todo o corpo de leis 

romanas anteriores. O resultado foi o famoso Corpus Juris Civilis. Esta obra legislativa consta 

de quatro partes: Institutas (manual escolar), Digesto (compilação dos iura), Código 
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(compilação das leges) e Novelas (reunião das constituições promulgadas, posteriormente, por 

Justiniano). A esse conjunto, o romanista francês Dionisio Godofredo, em 1538, na edição 

que dele fez, denominou Corpus Juris Civilis (Corpo do Direito Civil), designação essa que é 

hoje universalmente adotada. Em sua introdução há uma definição de justiça que demonstra a 

influência que a moral exercia sobre o direito: “A justiça é a vontade constante e perpétua de 

dar a cada um o que lhe corresponde. Os preceitos da lei são: viver honestamente, não causar 

dano ao próximo e dar a cada um o que é seu” (Iustitia est constans et perpetua voluntas ius 

suum cuique tribuendi (...). Júris praecepta sunt haec: honestere vivere, alterum non laedere, 

suum cuique tribuere).
404

 

 

9.1.4 Idade Média 

 

Durante muito tempo a Idade Média foi conhecida como a “Idade das Trevas”, um 

período de obscurantismo e idéias retrógradas, marcado pelo atraso econômico e político do 

feudalismo, pelas guerras religiosas, pela “peste negra” e pelo monopólio restritivo da Igreja 

nos campos da educação e da cultura.
405

 

Com o advento do cristianismo, a sociedade continuou a ser concebida como um fato 

natural. Mas, a idéia de justiça foi vinculada a Deus e ao seu reino.
406

 O pensamento 

jusfilosófico da antiguidade, que se movimentava entre dois pólos antagônicos (indivíduo e 

Estado), sofreu radical transformação, abrindo novas perspectivas e rico campo de indagação 

aos juristas e aos filósofos. A liberdade e a igualdade entre os homens, a dignificação da 

mulher, o tratamento humano dos escravos e a apologia da união familiar se refletiram no 

campo das relações jurídicas, atingindo o direito e o Estado. Com isso, o poder da Igreja, 

frente ao indivíduo, ganha tamanha magnitude, que Cretella Júnior chega a afirmar que “se na 
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antiguidade, o Estado pairava acima do indivíduo, na Idade Média, a Igreja Católica 

representou um poder acima do próprio Estado”.
407

 

No dizer de Luís Cabral de Moncada, é com a disseminação da doutrina cristã que a 

justiça despe-se dos seus elementos puramente intelectuais e formais, para se encher de 

conteúdo ético na consciência do indivíduo, deixando de ser apenas o princípio de uma 

relação meramente extrínseca dentro do Estado, para se tornar o de uma relação viva e 

existencial entre o homem e Deus, para além da lei e das obras, repercutindo na vida da 

comunidade.
408

   

Nos primeiros séculos da Idade Média tem relevo uma escola filosófica, capitaneada 

por Santo Agostinho, denominada de patrística. Em sentido estrito e rigoroso da expressão, 

patrística (de pater, patris, pai), na teologia católica, é o nome que se dá à filosofia dos Padres 

da Igreja. Em sua famosa obra “Cidade de Deus”, Santo Agostinho aborda a questão da 

justiça, indicando o pecado original como marco divisório entre a sociedade terrena justa e 

injusta. Ele defende que, após o pecado original, a sociedade terrena se tornou injusta e 

pecaminosa, e somente pela redenção do Cristo seria possível alguma justiça na terra, limitada 

à sociedade cristã. E ainda, que a justiça humana é contingencial, bem como a sociedade 

terrena, e somente a Cidade de Deus é dotada eternamente de justiça. Ele define justiça como 

“a tendência da alma de dar a cada um o que é seu” (Animi affectio suum cuique, tribuens) e 

também enfrenta a questão do Estado, que define como “a harmônica multidão de homens 

unidos por um vínculo de sociedade”. Importante é salientar que Santo Agostinho lança a 

semente para o absolutismo, ao defender que o poder do monarca é de origem divina, 

afirmando que “na vontade de Deus reside o poder do soberano”. 
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Em torno do final do século XI e início do século XII surgiu a filosofia medieval 

conhecida como escolástica, termo que designa, de modo genérico, todos aqueles que 

pertencem a uma escola ou se vinculam a determinada escola de pensamento, e que, 

posteriormente, passou a significar também um pensamento filosófico que compartilha a 

aceitação de certos princípios doutrinários comuns, os dogmas do cristianismo que não 

deveriam ser objeto de discussão filosófica, mas que, de fato, não deixou de acontecer. 

Seu maior expoente foi São Tomás de Aquino, cuja doutrina foi nitidamente 

influenciada pelo pensamento de Aristóteles, ou seja, São Tomás de Aquino trouxe para o 

cristianismo princípios da doutrina aristotélica, visando fundamentar a sua própria filosofia, 

originando, com isso, uma nova concepção filosófica, um certo aristotelismo cristão, notado, 

principalmente, quando incorporou ao direito natural os dogmas fundamentais da moralidade 

cristã. 

Aliás, no campo do direito, a doutrina tomista formula o que seria o objetivo do 

Estado, qual seja, imediatamente assegurar o bem comum e mediatamente auxiliar a Igreja em 

sua missão de salvação da humanidade. Segundo São Tomás, o direito escrito deve ser uma 

arte definida pela sua finalidade, que é o estabelecimento de relações justas. Sobre as leis, ele 

estruturou seu pensamento a partir de uma divisão tripartida, que engloba a lei eterna, a lei 

natural e a lei humana. 

A lei eterna representa a razão da sabedoria divina enquanto princípio diretor de todos 

os atos e movimentos dos seres, sendo, portanto, eterna e imutável. A lei natural significa o 

ponto de convergência entre a razão divina e a liberdade racional. Já a lei humana (direito 

positivo) deriva da lei natural (direito natural) e a complementa em suas omissões. 

Para o tomismo o poder temporal se confunde com o espiritual, surgindo daí a teoria 

do direito divino dos reis (que alguns visualizam presente já no antigo testamento), na qual a 
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desobediência à autoridade terrena seria, em última análise, uma desobediência a Deus, que a 

concebeu.
409

 

 

9.1.5 Idade Moderna 

 

A chegada do século XV trouxe com ele as brumas de um pensamento inovador, o 

humanismo renascentista, que por sua vez prenunciou o período moderno e suas novas teorias 

filosóficas e científicas, as quais provocaram profundas transformações no mundo europeu. 

Entre as novidades que marcaram esse período destacam-se o liberalismo e o 

iluminismo. O pensamento liberal, com destaque para Hobbes, Locke e Rousseau, localiza na 

natureza humana a base dos direitos e liberdades do indivíduo e o ponto de partida da 

construção de uma nova ordem social em oposição ao mundo feudal, à ordem teocrática 

medieval e à monarquia absoluta. Nesse contexto, o subjetivismo epistemológico, o 

liberalismo político, a ética individualista e o mercantilismo econômico são as várias faces de 

uma nova realidade que começou a surgir a partir de meados do século XV. O grande desafio 

do liberalismo foi a conciliação entre a vida social e os direitos e liberdades individuais. Surge 

daí a concepção do contrato social, que por sua vez ensejará o surgimento da democracia 

representativa, do sistema parlamentar, de constituições e cartas de direitos civis, como são 

exemplos a Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776) e a Declaração dos 

Direitos Humanos na Revolução Francesa (1789), conforme alhures abordado. 

O Iluminismo, ou Século das Luzes,
 
foi um movimento do pensamento europeu 

característico basicamente da segunda metade do século XVIII. Abrangeu não só o 

pensamento filosófico, mas também as artes, sobretudo a literatura, as ciências, a teoria 

política e a doutrina jurídica. Foi, portanto, um movimento cultural amplo, que refletiu um 
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determinado contexto político e social da época, embora tenha adquirido características 

próprias em países e momentos diferentes, não consistindo, assim, em uma doutrina filosófica 

ou teórica específica, mas sim em um conjunto de idéias e valores compartilhados por 

diferentes correntes e tendo diferentes formas de expressão. 

Seus principais representantes foram: na França, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire; 

Fontenelle, Helvétius, Montesquieu, Holbach, La Mettrie, Diderot, D'Alembert e Condorcet; 

na Alemanha, J. Herder, Lessing, Kant e Goethe; na Inglaterra, Hume, Alexander Pope, 

Jeremy Bentham, Edward Gibbon e Adam Smith; e na Itália, Gianbattista Vico e Beccaria. 

A filosofia crítica, pano de fundo do Iluminismo, se caracterizou por três pressupostos 

básicos: a liberdade, exemplificada pela defesa da livre iniciativa no comércio, segundo o 

pensamento liberal e opondo-se ao absolutismo (ainda vigente no final do século XVIII em 

várias monarquias européias, como França, Prússia, Áustria e Espanha, mas não mais na 

Inglaterra); o individualismo, que se baseia na existência do indivíduo livre e autônomo, 

consciente e capaz de se autodeterminar; e a igualdade jurídica, que visa garantir a liberdade 

do indivíduo contra os privilégios. 

Entre os iluministas, notadamente no campo da teoria do conhecimento, da ética e do 

direito, destaca-se a figura de Immanuel Kant (1724-1804). Ele nasceu e passou toda a sua 

vida na cidade de Koenigsberg (atual Kaliningrado, na Rússia), em cuja universidade estudou 

e da qual foi professor, chegando a reitor. Sua obra se constitui num marco na filosofia 

moderna. E isto se deve principalmente pelo fato de Kant ter elaborado uma filosofia que se 

caracterizou como racionalismo crítico, ao pretender superar a dicotomia entre o racionalismo 

e o empirismo. 

Suas obras “Fundamentação da metafísica dos costumes”, “Crítica da Razão Prática” e 

“Metafísica dos Costumes” abordam questões éticas, que para ele pertencem a outra dimensão 

de nossa racionalidade, a razão prática. Com efeito, para ele, enquanto no domínio da razão 
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teórica do conhecimento somos limitados por nossa própria estrutura cognitiva, no domínio da 

razão prática somos livres. Segundo essa concepção, a ética é estritamente racional, universal 

e imutável, não estando restrita a preceitos de caráter pessoal ou subjetivos, nem a hábitos e 

práticas culturais ou sociais. Neste contexto, o dever consiste na obediência a princípios 

morais universais, que resultam da razão prática e se aplicam a todos os indivíduos em 

qualquer circunstância, os quais Kant denomina de imperativos categóricos.
410

  

Como Kant fundamenta seu pensamento em bases racionais, ele justifica o bem moral 

como um fim em si mesmo, afastando, portanto, qualquer finalidade externa a ele. Assim, o 

imperativo categórico é definido por Kant como um princípio objetivo que ordena um 

mandamento ou ação incondicional e válido universalmente. Ele afirma que o imperativo 

categórico pode assim ser formulado: “age com base em uma máxima que também possa ter 

validade como uma lei universal”.
411

 

Para Olinto Pegoraro, Kant rompeu com a teoria da ética das virtudes desenvolvida 

pelos gregos, notadamente por Aristóteles, desenvolvendo a sua ética das normas, do 

cumprimento da lei moral, dos deveres pessoais e sociais. Para ele, a ética consiste num 

equilíbrio entre a lei e a liberdade.
412

  

Na opinião de Alinne Arquette Leite Novais, ao enunciar o seu imperativo categórico, 

Kant nada mais faz do que “expor uma regra de justiça, dizendo que a vida ética está no 

cumprimento da lei moral, e não no exercício das virtudes, como queria Aristóteles. Assim, 

Kant faz uma revolução no entendimento da ética, passando a pensá-la como princípio e não 

mais como virtude”.
413

  

Kant deu grande importância e destaque à questão da liberdade. Ele a define como um 

direito fundamental e como um princípio transcendental, significando que ela é um conceito 
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estabelecido a priori na consciência humana e inerente ao indivíduo, enquanto sujeito de 

direitos no mundo real. Para Kant só há um direito acima do próprio ordenamento jurídico, 

que é a liberdade, assim entendida como uma manifestação do livre-arbítrio. 

Como Kant considerava a liberdade como um princípio universal, ou seja, ela 

pertenceria à essência do homem, devendo existir em todos igualmente, ela estaria ligada 

indissoluvelmente à igualdade. Assim, a idéia de justiça se traduziria na compatibilização 

entre o exercício do direito de liberdade de cada um e o dos demais, segundo um princípio de 

igualdade, conforme a seguinte fórmula: “o direito de um acaba quando começa o do 

outro”.
414

 

 

9.1.6 Idade Contemporânea 

 

Como na pós-modernidade a questão sobre a idéia de justiça traz implícita uma 

discussão anterior a respeito da dicotomia entre o Direito Natural (jusnaturalismo) e o Direito 

Positivo (positivismo), inicialmente será dado enfoque à matéria, bem como ao pensamento 

de alguns filósofos e juristas que se ocuparam do assunto. 

 

9.1.6.1 Direito Natural 

 

A idéia da existência de um Direito Natural, imutável e universal, distinto do Direito 

Positivo e superior a este, é muito antiga. Com efeito, desde a antiguidade grega, como visto 

anteriormente, o direito natural tem sido objeto de intensas e acaloradas discussões jurídicas e 

filosóficas, discussões essas que chegam até os dias atuais. 

                                                                                                                                                         
413
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Relembre-se que os filósofos pré-socráticos, apesar de não terem se ocupado 

especificamente do direito, acreditavam numa lei universal que governava todos os 

fenômenos da natureza. Sócrates, Platão e Aristóteles consideravam a justiça como uma 

virtude suprema, sendo que Aristóteles concebia a justiça como eqüidade. 

Já na Idade Média, as leis naturais são concebidas como um elo entre as leis divinas 

(eternas) e as leis humanas. 

Com o Renascimento e a conseqüente secularização da sociedade, o Direito Natural 

cada vez mais perde o seu caráter divino e, após o advento do liberalismo e do iluminismo, 

inaugura-se o jusnaturalismo racional, que tem como fundamento o reconhecimento da 

existência de direitos naturais e fundamentais inerentes à pessoa humana, direitos esses 

extraídos de princípios racionais. Estes direitos fundamentais se constituíram no pano de 

fundo para as revoluções liberais, possibilitando a ascensão da burguesia ao poder em 

detrimento da ordem aristocrático-feudal então vigente.   

Entretanto, no século XIX, o Direito natural passou por séria crise em virtude do 

surgimento do positivismo, inaugurado por Savigny, e desenvolvido por defensores de peso 

como Hans Kelsen e Norberto Bobbio. No entender de José Reinaldo de Lima Lopes, as 

origens do positivismo remontam ao século XVI, pois é nessa época que se verifica o início 

do progressivo abandono da distinção entre justiça distributiva e justiça comutativa, mesmo 

entre os tomistas, generalizando-se a forma da justiça legal, que passou a ser concebida como 

uma mera relação de obediência.
415

  

Segundo os ensinamentos de Miguel Reale, atualmente existem duas maneiras 

fundamentais de conceber-se o Direito natural: a transcendente e a transcendental. 

A primeira, derivada da doutrina tomista, defende que acima do Direito positivo, e 

independente dele, existe um conjunto de imperativos éticos, expressão não apenas da razão 
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humana, mas da razão divina. Esta visão tem uma perspectiva cosmo-teológica, uma vez que 

concebe o Direito natural como tendo uma função, no plano da experiência social, análoga à 

função divina de organização do cosmos. Neste contexto, a lei positiva deve se subordinar à 

lei natural, que se impõe a ela como um conjunto de imperativos éticos indeclináveis, dos 

quais se inferem outros ajustáveis às múltiplas circunstâncias sociais. Desse modo, haveria 

duas ordens de leis, uma dotada de validade em si e por si (a do Direito natural) e outra de 

validade subordinada e contingente (a do Direito positivo). 

A segunda se distingue da primeira por só admiti-lo em função da experiência 

histórica. Essa concepção parte de uma doutrina kantiana, para a qual todas as formas de 

experiências são condicionadas por certas formas e conceitos (categorias) que tornam a 

experiência possível, sendo a corrente adotada por Stammler e Del Vecchio.   

O próprio Reale afirma aceitar a teoria transcendental, mas com a ressalva de que ao 

invés das condicionantes lógico-formais, opta por colocar o problema em termos axiológicos, 

justificando que e experiência histórica demonstra a existência de determinados valores que, 

uma vez trazidos à consciência histórica, se revelam constantes éticas inamovíveis que, 

embora ainda não percebidas pelo intelecto, já condicionavam e davam sentido à práxis 

humana, como por exemplo o valor originário da pessoa humana, cujo significado transcende 

o processo histórico, através do qual a espécie toma consciência de sua ética.
416

  

 

9.1.6.2 Positivismo 

 

O positivismo caracteriza-se por conceber o direito como sendo o próprio 

ordenamento jurídico vigente, e a justiça como sendo a estrita observância a este ordenamento 
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jurídico, a fim de garantir a ordem estabelecida e a segurança jurídica. Os positivistas se 

negam a aceitar a existência de valores imutáveis e universais, anteriores e superiores às leis. 

Bobbio afirma que, se o que se quer é fazer ciência jurídica ou teoria do direito, é 

necessário adotar o método do positivismo jurídico, ou então “não se fará ciência mas 

filosofia ou ideologia do direito”.
417

  

Kelsen conceitua o positivismo jurídico como sendo “uma ordem por meio da qual a 

conduta humana é regulamentada de uma maneira específica”. Para ele, essa regulamentação 

seria obtida por estipulações, denominadas de normas, que dispõem como os homens devem 

conduzir-se. Tais normas surgiriam por meio do costume, como as normas do Direito 

consuetudinário, ou seriam decretadas por atos conscientes de certos órgãos com o objetivo de 

criar lei. 

Entretanto, com relação à questão da justiça, Kelsen se mostra cético, concluindo que 

a Teoria Pura do Direito simplesmente declara-se incompetente para responder, tanto a 

questão de ser dado Direito justo ou não como à questão mais fundamental do que constitui a 

justiça, posto que essas questões não podem ser respondidas cientificamente. Ele repudia a 

idéia da existência de qualquer direito que não faça parte do ordenamento jurídico feito pelo 

homem. Sobre o Direito natural ele afirma que: 

 

É a doutrina que concebe a natureza como uma autoridade legisladora. 

Segundo essa doutrina, o Direito positivo deriva sua validade do Direito 

natural. Os homens devem obedecer ao Direito positivo porque e na medida 

em que a natureza o ordena; e a natureza ordena-o apenas na medida em que 

o Direito positivo se conforma ao Direito natural. Mesmo se aceito que as 

normas que regulamentam a conduta humana podem ser deduzidas da 

natureza, surge a questão de por que os homens devem obedecer a essas 

normas. Para esta questão adicional a doutrina do Direito natural não tem 

nenhuma resposta. A doutrina simplesmente pressupõe – talvez como 

evidente – que os homens devem obedecer aos comandos da natureza. Esta é 

a hipótese fundamental dessa doutrina, a sua norma fundamental, seu motivo 

para a validade do direito. Contudo, essa hipótese fundamental não pode ser 

aceita por uma teoria do Direito positivo porque é impossível deduzir a partir 
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da natureza normas que regulamentem a conduta humana. As normas são a 

expressão de uma vontade, e a natureza não tem nenhuma vontade. A 

natureza é um sistema de fatos ligados pelo princípio da causalidade. 

Conceber a natureza como uma autoridade normativa, isto é, como um ser 

sobre-humano dotado de uma vontade criadora de normas, é uma superstição 

animista ou o resultado de uma interpretação teológica da natureza como 

manifestação da vontade de Deus.
418

 

 

 

 

Em contraposição, ou seja, numa crítica ao positivismo, Roberto Lyra Filho cita a 

doutrina do jusfilósofo alemão Radbruch, quando este ensina que mesmo no plano ideológico, 

o positivismo, que diviniza a “lei e a ordem” como se ali estivesse o direito inteiro, há de 

oferecer um qualquer fundamento jurídico para tal ordem, tal Estado produtor de leis, tal 

privilégio e exclusividade de produzir leis, que seria do Estado. E o próprio Roberto Lyra 

Filho acrescenta que: 

 

O positivismo neste empenho, ”pressupõe um preceito jurídico de direito 

natural, na base de todas as suas construções”, isto é, um preceito jurídico 

anterior e superior ao direito positivo. O que se pretende se afirmar assim é 

que, ou o positivismo se descobre como não-jurídico, fazendo derivar o 

Direito do simples fato de dominação, ou, para tentar a legitimação da ordem 

e do poder que nela se entroniza, recorre a um princípio que não é o direito 

positivo (este direito já feito e imposto, em substância, pelo Estado), pois a 

função daquele princípio é precisamente dar fundamento jurídico ao direito 

positivo. Afinal de contas, por que se atribui ao Estado o monopólio de 

produzir Direito, com a legislação? Que razão jurídica legitimaria este 

privilégio? Nenhum positivista escapa a esta questão: no máximo, ele a 

transfere para outra sede, isto é, procura oferecer à sua ideologia jurídica o 

aval de sua ideologia política.
419

  

 

 

 

9.1.6.3 Pós-Positivismo 

 

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial, perante as barbaridades cometidas pelos 

regimes totalitários, sob os auspícios do direito posto, recrudesceu a discussão acerca da 

vinculação entre os valores éticos e morais e o ordenamento jurídico positivo. 
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 Paralelamente, com o advento do Estado Social de Direito, muitos direitos sociais 

foram incorporados às Cartas Políticas nacionais. Nesse sentido, ganharam relevo as questões 

relativas à distribuição dos bens coletivos, notadamente teorias da justiça empenhadas no 

estabelecimento de critérios isonômicos, de modo a alcançar a justiça social. 

Dessa forma, a seguir serão abordadas algumas das principais teorias pós-modernas 

que se preocuparam com a questão da justiça.   

 

9.1.6.3.1 Perelman e a Nova Retórica  

 

Chaïm Perelman nasceu na Polônia, em 1912, e se mudou para a Bélgica em 1925, 

onde foi professor de lógica na Universidade Livre de Bruxelas. Ele dedicou grande parte de 

seu trabalho à tentativa de definir a justiça. Como a base de sua formação intelectual vinha da 

lógica formal, Perelman, a princípio, inspirado pelo pensamento positivista, estabelece, como 

regra de justiça, a igualdade formal, privilegiando o aspecto da legalidade. Nesse sentido, 

Perelman considerava que a igualdade só pode ser criteriosamente verificada no correto 

procedimento da aplicação da lei, pois, fora isso, preponderaria o arbítrio, contrário a qualquer 

tipo de racionalidade. 

Contudo, já nesse momento, Perelman rompe com a postura positivista tradicional ao 

conceber o ordenamento jurídico alicerçado sobre uma pauta valorativa. Assim, só o acordo 

sobre os valores permitiriam justificar as regras, eliminando tudo o que favorece ou 

desfavorece arbitrariamente os membros de certa categoria. Nessa perspectiva, Perelman não 

reconhece a justiça como valor absoluto, pois o seu desenvolvimento estaria a depender dos 

valores sobre os quais ela se fundamenta, revelando, assim, o seu relativismo axiológico.
420
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Quanto à eqüidade, Perelman a concebe como um instrumento a ser utilizado para 

evitar-se as antinomias jurídicas. Com efeito, em suas palavras, a eqüidade “permite escapar 

às antinomias da justiça acarretadas pelo desejo de aplicar simultaneamente várias regras de 

justiça incompatíveis”.
421

 

Em fase posterior, revelando a sua maturidade intelectual, Perelman revela-se 

inconformado com a premissa de que o abandono do campo formal representa a abdicação do 

uso da razão. Assim, ele inicia a busca por uma lógica dos valores, recorrendo a textos 

relativos à área das ciências humanas, como filosofia, política e moral, de forma a extrair daí 

os processos de raciocínio que considerasse convincentes. Ao perceber que não existe uma 

lógica própria para lidar com os valores, mas que, nessas situações, se aplica a argumentação 

dialética, já desenvolvida pelos sofistas, por Aristóteles e pelos romanos, Perelman inicia a 

construção da Nova Retórica, que recupera a prática da dialética e embasa a teoria da 

argumentação. Dessa forma, a justiça adviria do uso e aplicação da teoria da argumentação 

aos casos concretos, levando o juiz a decidir baseado numa lógica do razoável.
422

    

 

9.1.6.3.2 Teoria da Justiça de Rawls 

 

 O americano John Rawls publicou sua obra “Uma teoria da justiça” em 1971. Sem a 

pretensão de sintetizar-se obra de tão elevada profundidade, mas na tentativa de localizar os 

pontos mais fundamentais do seu pensamento, especialmente no que concerne à contribuição 

dada à conceituação e aplicação da justiça, poderia dizer-se que ele defende uma concepção 

procedimental do liberalismo, denominada de “justiça como eqüidade”, a qual tenta conjugar 

o igualitarismo (igualdade de bem-estar social) e o individualismo (liberdades individuais). 
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Aqui cabe uma consideração a respeito do procedimentalismo, corrente a que se filia 

Rawls e que tem em Jürgen Habermas um ferrenho defensor. A corrente procedimentalista 

critica a invasão da política e da sociedade pelo Direito e a idéia da concretização dos valores 

materiais constitucionais, defendendo um modelo de democracia constitucional fundamentado 

em procedimentos que assegurem a formação democrática da opinião e da vontade, que exige 

uma identidade política ancorada em uma “nação de cidadãos”. 

Rawls alude a uma teoria ideal da justiça e a uma teoria não-ideal. A teoria ideal parte 

do princípio da existência de uma “posição original”, que seria uma situação hipotética na 

qual as partes contratantes (representando pessoas racionais e morais, isto é, livres e iguais) 

escolhem, sob um “véu de ignorância”, os princípios de justiça que devem governar a 

“estrutura básica da sociedade”. Esta, por sua vez, traduz o modo pelo qual as instituições 

sociais, econômicas e políticas (constituição política, economia, sistema jurídico, formas de 

propriedade) se estruturam sistemicamente para atribuir direitos e deveres aos cidadãos, 

determinando suas possíveis formas de vida (projetos e metas individuais, idéias do bem, 

senso de justiça). 

A partir da posição original surgiria então o que Rawls denomina de “sociedade bem-

ordenada”, que seria aquela efetivamente regulada por uma concepção política e pública de 

justiça, na qual cada indivíduo aceita – e sabe que todos os seus concidadãos também aceitam 

– os mesmos princípios de justiça e, portanto, os termos eqüitativos da cooperação social, 

assim como as suas instituições políticas, sociais e econômicas, as quais são por todos 

reconhecidas publicamente como justas. Estaria, assim, firmado um novo contrato social, uma 

nova ordem social justa, na qual estaria garantido o acesso de todos a uma distribuição 

proporcional (eqüitativa) dos bens primários.  

A teoria não-ideal procura demonstrar a exeqüibilidade da “justiça como equidade”, 

introduzindo o conceito de “equilíbrio reflexivo”, que ocorreria através da cultura política, 
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dos movimentos sociais e das reformas constitucionais, aproximando cada vez mais os ideais 

de justiça, liberdade e igualdade propostos. 

Rawls propõe, ainda, que a distribuição dos bens primários (liberdades básicas) deve 

ser efetivada através de dois princípios: pelo primeiro, todas as pessoas têm igual direito a um 

projeto inteiramente satisfatório de direitos e liberdades básicas iguais para todos, projeto este 

compatível com todos os demais, e, nesse projeto, as liberdades políticas, e somente estas, 

deverão ter seu valor eqüitativo garantido; pelo segundo, que as desigualdades sociais e 

econômicas devem satisfazer dois requisitos: a) “princípio da igualdade eqüitativa de 

oportunidades” - devem estar vinculadas a posições e cargos abertos a todos, em condições de 

igualdade eqüitativa de oportunidades; e b) “princípio da diferença” - devem representar o 

maior benefício possível aos membros menos privilegiados da sociedade. 

Em seus comentários ao pensamento de Rawls, Nythamar de Oliveira resume o 

significado e os efeitos da aplicação desses princípios: 

 

A grande inovação desse filósofo consiste, outrossim, em fazer das 

desigualdades um subcaso das igualdades: se há desigualdades, estas se 

inserem na esfera maior das igualdades, sendo portanto aceitáveis. Como 

todos possuem os mesmos direitos e deveres, as desigualdades (de riqueza e 

autoridade, por exemplo) são justas, eqüitativas, na medida em que 

promovem benefícios para todos, em particular para os menos privilegiados, 

por exemplo, através da ação afirmativa (sistema de cotas). Daí se segue que 

a distribuição desses bens sociais não precisa ser igual, visto não se tratar de 

um igualitarismo social – como seria o caso de modelos de um socialismo de 

Estado ou do comunismo.
423

  

     

 

Pegoraro destaca que a teoria de Rawls recebe críticas de alguns estudiosos pelo fato 

de não esclarecer alguns pontos fundamentais. Entre eles estão a questão sobre por onde 

começar a justiça como eqüidade, tendo em vista a indefinição a respeito de quais os grupos e 

pessoas que devem ser classificados como menos favorecidos; como fazer esta triagem numa 

sociedade desenvolvida e de tradição democrática, e noutra subdesenvolvida; e ainda como é 
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feita a escolha, pelos participantes da posição original, dos princípios da justiça que formam o 

objeto do contrato social.
 424

 

Nesse sentido, Miguel Reale, após teorizar sobre a justiça, empreende a sua crítica a 

Rawls. Para ele, a teoria da justiça situa-se no âmbito da axiologia. Com efeito, Reale defende 

que toda regra de direito visa a um valor e que, existindo uma pluralidade de valores, tais 

como liberdade, igualdade, ordem e segurança, a justiça deve ser vista como condição 

primeira de todos eles, pois se funda no valor da pessoa humana, valor-fonte de todos os 

valores. 

Reale ressalta que cada época histórica tem a sua imagem ou a sua idéia de justiça, 

dependente da escala de valores dominante nas respectivas sociedades. Entretanto, para ele a 

justiça deve ser ao mesmo tempo subjetiva e objetiva, motivo pelo qual empreende sua crítica 

ao pensamento de Rawls, como destacado: 

 

Eis, por conseguinte, como e por que a justiça deve ser, complementarmente, 

subjetiva e objetiva, envolvendo em sua dialeticidade o homem e a ordem 

justa que ele instaura, porque esta ordem não é senão uma projeção constante 

da pessoa humana, valor-fonte de todos os valores através do tempo. 

É a razão pela qual entendemos insuficiente, não obstante os seus méritos, a 

compreensão neocontratualista de base kantiana que nos oferece J. Rawls, 

com paradigmas que seriam necessários à legitimidade da experiência 

jurídica, como, por exemplo, a imparcial, potencial e proporcional correlação 

que deve haver entre os direitos de um e de outros. São princípios 

referenciais úteis à focalização do tema, mas que nos deixam no vestíbulo da 

ordem justa. 

 

 

Reale ensina que a justiça somente pode ser compreendida plenamente como concreta 

experiência histórica, isto é, como valor fundante do Direito ao longo do processo dialético da 

história. E é neste contexto de conexão essencial entre história e justiça que ele elabora o seu 

lapidar conceito de justiça, em que esta implica “constante coordenação racional das relações 
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intersubjetivas, para que cada homem possa realizar livremente seus valores potenciais, 

visando atingir a plenitude de seu ser pessoal, em sintonia com os da coletividade”.
425

 

Contudo, Rawls também recebe reconhecimento dos estudiosos pelo mérito de sua 

obra. Pegoraro afirma que ela foi a primeira a criticar e a oferecer um contramodelo à teoria 

utilitarista da justiça, a qual dominou o pensamento ético-político anglo-saxão por mais de um 

século.
426

 

Para Alinne Novais, Rawls reconcilia as duas vertentes da justiça, criando uma 

circularidade entre elas, na medida em que entende a justiça, tanto como uma virtude, como 

um princípio. Ela afirma que, na teoria de Rawls, “a justiça aparece como princípio ordenador 

da sociedade política e como sentimento que os homens devem adquirir, passando a idéia de 

princípio e de virtude”.
427

  

Ademar Seabra da Cruz Jr., a par de reconhecer o grau de abstração contido na teoria 

da “justiça como eqüidade” e de que o sistema proposto por Rawls é, efetivamente, mais 

metafísico do que político, assevera que os conceitos de “justiça como eqüidade” são 

operacionais. Em suas palavras, as conclusões práticas do pensamento de Rawls demonstram 

que: 

 

[...] a teoria da justiça é um dos mais influentes instrumentos de 

transformação social de que dispomos, ao alcance de todas as correntes 

políticas e indivíduos razoáveis, e sem o efeito colateral pernicioso de se ter 

que sacrificar o ideal da liberdade em nome da igualdade, e vice-e-versa. 

Rawls foi um dos poucos na história do pensamento social que nos mostrou 

que esses valores são com-possíveis. Os caminhos para a sua realização já 

nos foram abertos, havendo elementos tanto na realidade quanto na teoria da 

justiça para nos orientar durante o percurso.
428
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Para Maria Angélica dos Santos, do ponto de vista fiscal-tributário, a teoria rawlsiana 

apresenta nuances que denotam uma clara influência redistributivista, pois, para Rawls, a 

função correta do governo é, além da manutenção da ordem social, realizar uma justiça 

distributiva, emprestando valor social prioritário às necessidades dos menos favorecidos. 

Contudo, a referida autora critica, na teoria de Rawls, o fato de ser concebido o 

contrato social como algo inquebrantável, não oferecendo, portanto, solução para os casos em 

que se verifique que uma das partes envolvidas no pacto social (indivíduos e grupos e o 

governo) não respeite o acordo tacitamente firmado, como é o caso do Brasil. 

Nesse sentido, afirma que “a finalidade do ramo de distribuição não é maximizar o 

equilíbrio líquido de satisfação social, mas sim fornecer justos fundamentos institucionais em 

uma democracia, seja ela constitucional ou liberal”.
429

    

 

9.1.6.3.3 Jurisprudência dos valores e teoria dos princípios 

 

 No pós-positivismo surge na Alemanha uma doutrina que defende uma teoria 

valorativa do direito, conhecida como “jurisprudência dos valores”. Esta, contrapõe-se à 

“jurisprudência dos interesses”, a qual considera que as leis são resultantes de interesses de 

várias ordens (materiais, religiosas, éticas) e na análise do caso concreto o intérprete/aplicador 

da lei deveria determinar o nexo causal motivador da norma jurídica. 

 Já para a doutrina que defende a jurisprudência dos valores, na construção da norma 

jurídica, o legislador guia-se por determinados valores, e para a sua interpretação/aplicação 

deve desvendar tais valores subjacentes à norma. Assim, Karl Larenz, considerado como um 

de seus corifeus, afirma que a jurisprudência dos valores “é reconhecida sobretudo no 

domínio da atividade jurisprudencial”. Isto corresponde a dizer que, nos casos em que não se 
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trate apenas de subsumir-se à norma à situação fática, o juiz, na busca por uma “solução 

justa” para o caso concreto, deverá utilizar um critério objetivo pessoal para aferir a valoração 

ínsita na norma jurídica.
430

  

 A doutrina da jurisprudência dos valores foi importante para a concepção da teoria dos 

princípios. Com efeito, como visto anteriormente (8.6), Ronald Dworkin, ao proceder à 

distinção entre princípios e regras, que estruturam o sistema jurídico, percebeu que os 

princípios possuem uma dimensão diferente das regras. Estas somente podem ser aplicadas 

sob uma perspectiva de “tudo ou nada”, isto é, ou a regra é válida, e, nesse caso, deve 

permanecer, ou é inválida, devendo ser declarada como tal. Já os princípios possuem um peso 

ou importância, que podem ser sopesados na sua aplicação em caso de colisão.
431

   

 Outro doutrinador a ser destacado por sua importância para a teoria dos princípios é 

Robert Alexy. Ele considera os princípios como normas que ordenam que algo seja realizado 

na maior medida possível, dentro das possibilidades reais e jurídicas existentes, concebendo-

os como verdadeiros “mandatos de otimização”. 

 Alexy ensina que, enquanto no conflito entre regras a solução reside na dimensão da 

validade, considerando-se inválida uma das regras em conflito, no de princípios, como só 

podem colidir princípios válidos, a solução terá lugar na dimensão do peso, procedendo-se à 

ponderação dos bens jurídicos envolvidos para decidir qual deles deverá ceder ao outro e em 

que medida. 

 Da concepção de Alexy, dos princípios como mandatos de otimização, decorre a 

“máxima de proporcionalidade”, que envolve três máximas parciais: necessidade, adequação 

e proporcionalidade em sentido estrito. As duas primeiras estão relacionadas à otimização do 

alcance dos princípios em função das possibilidades fáticas existentes enquanto a última se 
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refere às possibilidades jurídicas, implicando na ponderação entre os princípios, de forma a 

estabelecer uma relação de precedência condicionada entre eles.
432

 

 Marciano Seabra de Godoi chama a atenção para o equívoco geralmente cometido 

tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência brasileiras ao se referirem ao modelo de Alexy 

e considerarem a proporcionalidade como princípio, tendo em vista que no referido modelo “a 

proporcionalidade conforma uma regra (também chamada pelo autor de máxima), sendo que 

em relação a ela não há que se falar na sua otimização, mas em sua aplicação ou não”.
433

   

 Destarte, após uma rápida panorâmica acerca da evolução do direito e, em última 

análise, da própria idéia de justiça, releva adentrar-se à questão da justiça vista sob o prisma 

fiscal. 

 

9.2 JUSTIÇA FISCAL 

 

Como visto, a preocupação com a justiça sempre esteve presente no pensamento 

humano, tanto por parte dos filósofos, como dos juristas e, principalmente, dos jusfilósofos. 

Recentemente esta preocupação se acentuou, tendo em vista o enfraquecimento do 

positivismo jurídico e a crise do Estado Social de Direito. 

Nesse sentido, Gabriel Lacerda Troianelli expõe com proficiência seu pensamento a 

respeito da tarefa do jurista na atualidade, relativamente ao exame da justiça das normas, nas 

seguintes palavras: 

 

[...] podemos afirmar que nos dias presentes o jurista, se quer continuar 

jurista e não converter-se em um emasculado repetidor da lei, deve 

mergulhar de cabeça nas questões atinentes à justiça, que não pode mais ser 

ignorada no exame da juridicidade das normas. 

Ainda que seja difícil, muitas vezes, estabelecer os exatos limites entre a 

norma justa e a injusta, não deverá o jurista superar a dificuldade negando-se 
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a resolvê-la, mas sim procurar aclarar a zona cinzenta existente entre a 

justiça e a injustiça, a moralidade e a imoralidade. O fato da justiça e da 

moralidade serem conceitos de difícil determinação não exime o jurista de 

examinar a questão nem o juiz de julgá-la, precisamente do mesmo modo 

que o direito pátrio proíbe o juiz de se abster de julgar, mesmo nas questões 

jurídicas mais complexas.
434

 

 

 

No campo do Direito Tributário, o objetivo a ser alcançado é a justiça fiscal, isto é, a 

justa repartição dos encargos tributários entre os cidadãos. Nesse sentido, a possibilidade do 

acesso direto do Fisco aos dados bancários dos contribuintes, sem necessidade de prévia 

autorização judicial, observadas determinadas condições, revela-se um instrumento da maior 

importância para aquele mister, uma vez que permite aferir com maior precisão a capacidade 

contributiva dos cidadãos. 

A temática da justiça fiscal está relacionada a vários aspectos, como a ética tributária e 

os princípios tributários, os quais serão adiante abordados. 

 

9.2.1 Histórico 

 

A reflexão sobre a justiça fiscal surgiu no final da Idade Média, tendo em vista que em 

períodos anteriores ela só aparece incidentalmente no pensamento de alguns filósofos greco-

romanos. A filosofia medieval condenava a exigência do tributo além das necessidades do 

príncipe.
435

 Contudo, nessa época o tributo ainda não apresentava as características nem a 

importância que possui atualmente, pois no Estado Patrimonial, então vigente, as receitas 

fiscais confundiam-se com as receitas do príncipe, dos nobres e da igreja. O tributo “ainda não 

ingressava plenamente na esfera da publicidade, sendo apropriado de forma privada, isto é, 
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como resultado do exercício da jurisdictio e de modo transitório, sujeito à renovação 

anual”.
436

 

Com a decadência do feudalismo e o florescimento do capitalismo comercial, surgiu a 

necessidade de novos meios de financiamento dos gastos públicos dos novos Estados 

Nacionais, notadamente para custeio das viagens ultramarinas.
437

 Nesse contexto, os 

monarcas se viram diante de um impasse, pois no patrimonialismo o tributo é visto como o 

preço da liberdade, isto é, a exigência do tributo tinha como contrapartida a exoneração das 

obrigações militares em caso de guerra que, assim, era transferida a princípio para o senhor 

feudal (feudalismo) e depois para o príncipe (absolutismo).
438

 

Dessa forma, a solução encontrada foi a criação da noção de livre consentimento do 

sacrifício tributário. Assim, a característica marcante da passagem do Estado Patrimonial para 

o Estado Fiscal foi o gradativo aumento das receitas tributárias em relação às receitas 

patrimoniais no quadro das receitas públicas. Durante a vigência do Estado Absoluto a 

atividade financeira foi baseada no mercantilismo e nos monopólios reais, caracterizando-se 

pela forte presença do Estado na economia. 

Contudo, com o advento da doutrina do liberalismo econômico, fixou-se a noção do 

minimalismo e da neutralidade da atividade financeira, baseada na crença da regulação natural 

exercida pelas leis naturais de mercado, as quais garantiriam o bem-estar geral, destacando-se, 

então, as teorias de Adam Smith e David Ricardo.
439

 

Em conseqüência, ficou enfraquecida a reflexão sobre a justiça, tendo em vista terem 

as atenções sido voltadas, quase que exclusivamente, para a questão da liberdade e da 

legalidade, sendo a igualdade considerada apenas quanto ao seu caráter formal. 
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Os positivistas do século XIX procuraram justificar a ética tributária a partir de 

considerações utilitaristas, como nas teorias de Bentham e Stuart Mill. A justificativa do 

tributo é vista, então, pela ótica da utilidade ou benefício oriundo da arrecadação tributária. 

Ricardo Lobo Torres salienta que o positivismo normativista chegou a seu ponto culminante 

com a doutrina de Kelsen, que, embora não tenha se ocupado especificamente da justiça 

tributária, foi acolhida extemporaneamente no Brasil, notadamente no campo tributário, 

resultando na rejeição das idéias sobre a justiça fiscal e a capacidade contributiva.
440

 

No Estado Fiscal o tributo passou a se ligar à idéia de preço pela liberdade de livre 

iniciativa e conseqüentes vantagens obtidas pelos cidadãos, desde que a sua cobrança tivesse 

base legal e fosse limitada pelas liberdades individuais.
441

  

No período do entre-guerras verificou-se um cenário de crise mundial generalizada, 

econômica, política, social e cultural, a qual operou profunda mudança no sistema capitalista, 

notadamente na área das finanças públicas. Com efeito, a noção do Estado minimalista e da 

neutralidade das finanças públicas do período liberal foi substituída pelo intervencionismo 

econômico, no qual as despesas públicas têm papel fundamental para o desenvolvimento 

econômico, sobressaindo-se as teorias de Keynes e Wicksell. 

Este período inaugura o que se chamou de Estado Social Fiscal, o qual deixou de ser 

mero garantidor das liberdades individuais negativas, passando a intervir na ordem econômica 

e social, de modo a garantir o bem-estar social e propiciar uma maior igualdade de fato. Este 

modelo de Estado, que também pode ser considerado como Estado de Direito material, não se 

limita a proteger as liberdades individuais, mas as protege e, simultaneamente, entrega 

prestações positivas orientadas pelos ideais de justiça e liberdade. Ele representa a simbiose 

entre o Estado tutor das liberdades individuais e o Estado redistribuidor de rendas.
442

 

Nesse contexto, ocorre a reaproximação das relações entre ética e direito, 
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caracterizando um movimento que se convencionou chamar de “virada kantiana”, conforme 

se verá adiante.
443

 

 

9.2.2 Ética e Justiça Fiscal 

 

 Como visto anteriormente (9.1), desde a Antiguidade existia uma estreita ligação 

entre ética e direito. Contudo, a partir do advento do liberalismo, não havia lugar para a 

aplicação de sanções jurídicas em razão do descumprimento de deveres morais, ocorrendo, 

então, o corte entre direito e ética. 

O professor Ricardo Lobo Torres ensina que a “virada kantiana” ocorreu 

aproximadamente na década de 1970, a partir da releitura da obra de Kant, notadamente no 

que se refere ao imperativo categórico, que possibilitou a reaproximação entre direito e ética. 

Lobo Torres ressalta que os neokantianos do início do século XX, principalmente 

Kelsen, se esforçaram para demonstrar que o imperativo categórico se esgotava no conceito 

formal de liberdade, mas, com o declínio do Estado do Bem-Estar, o pensamento ocidental 

voltou a buscar o relacionamento entre ética e direito, sob o pálio do imperativo categórico, 

que, agora, se abre simultaneamente às idéias de liberdade e de justiça. 

Ele salienta também que a “virada kantiana” trouxe as seguintes novidades principais: 

a inclusão da regra de justiça, ao lado da de liberdade, no imperativo categórico; a positivação 

jurídica da norma ética abstrata; o equilíbrio entre justiça e direitos humanos; a projeção da 

ética tributária para as dimensões internacional, nacional e local; a efetividade jurídica do 

mínimo ético; e a perspectiva orçamentária do justo tributário. 

Com a reaproximação entre ética e direito, passou-se a cogitar da efetividade da regra 

moral abstrata, não no sentido de que esta possa anular uma regra jurídica positivada, mas sim 
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no sentido da existência de um “mínimo ético” que atua efetivamente sobre a ordem jurídica 

positiva, limitando a validade e a eficácia das normas que com ela (regra moral abstrata) 

contrastem. Nesse sentido, o mínimo existencial proclamado pelos princípios ligados aos 

direitos fundamentais e às condições mínimas da vida humana digna serve de limite à lei 

injusta e tem efetividade independente de prévia disposição legal. 

A retomada do pensamento kantiano exigiu a separação clara entre o plano abstrato da 

norma ética e o do direito positivado. Com a possibilidade da juridicização da ética, supera-se 

a velha perplexidade positivista em torno dos efeitos individuais da norma ética abstrata e da 

possibilidade de concretização dos postulados morais. 

A referida juridicização da ética se opera pela incorporação dos valores (liberdade, 

igualdade, justiça) ao ordenamento jurídico positivo através da intermediação dos princípios, 

isto é, os valores, que são abstratos e não têm dicção constitucional própria, se concretizam, se 

atualizam e se expressam pelos princípios. Sobre o assunto são valiosos os ensinamentos de 

Larenz, Dworkin e Alexy, já abordados anteriormente. 

Na vertente tributária, a retomada do pensamento kantiano teve como representantes, 

principalmente, os professores alemães Klaus Tipke, Klaus Vogel e Paul Kirchhof. Ricardo 

Lobo Torres afirma que o mais ilustre, sem dúvida, é Tipke, o qual, em suas obras, examina o 

ordenamento positivo sob a luz das teorias da justiça e dos direitos humanos, considerando, 

nesse sentido, que a justa repartição do encargo tributário entre os cidadãos é um imperativo 

da ética, devendo, por isso, concretizar-se na ordem jurídico tributária por intermédio dos 

princípios. 

Assim, a justiça fiscal, representando um valor abstrato, necessita, para a sua 

concretização, da intermediação dos princípios da capacidade contributiva, da distribuição de 

rendas e da solidariedade do grupo, que não se confunde com a solidariedade que justifica a 
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capacidade contributiva e fundamenta a cobrança dos impostos.
444

 

Para efeito dos objetivos do presente trabalho, tem especial relevância o princípio da 

capacidade contributiva, o qual será adiante devidamente explicitado. 

 

9.2.3 Princípio da capacidade contributiva 

 

Encontram-se indícios da existência da idéia de capacidade contributiva desde a 

remota Antigüidade, entre os egípcios e os gregos, embora tivesse origem no ideal de justiça 

distributiva. Também na Idade Média vislumbra-se o seu esboço, conforme o art. 12 da 

Magna Carta de 1215 e o pensamento de São Tomás de Aquino.
445

 

Contudo, somente a partir do liberalismo a questão ganhou corpo, inclusive por meio 

de sua positivação na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e na 

Constituição Francesa de 1791.
446

  

No Brasil, somente a partir da Constituição de 1946 (artigo 202) o princípio da 

capacidade contributiva ganhou positivação constitucional. Posteriormente, a Constituição de 

1967, alterada pela Emenda Constitucional de 1969, não fez referência expressa à capacidade 

contributiva. O princípio somente voltou a constar expressamente no texto constitucional de 

1988 (artigo 145, § 1.°).
447

 

Na doutrina, uma característica das primeiras teorias formuladas para justificar a 

exigência dos tributos e da forma de repartição do respectivo ônus entre os contribuintes, foi o 

seu desenvolvimento a partir de conceitos aplicados à Ciência das Finanças.
448

  

Com efeito, Adam Smith é tido por muitos doutrinadores como o formulador original 

                                                 
444

 TORRES, Ética e Justiça Tributária... 
445

 COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 15-

16. 
446

 VALENTE, op. cit., p. 143. 
447

 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Princípio constitucional da capacidade contributiva. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris, 2001, p. 25-29.  



 228 

da idéia de capacidade contributiva. Marciano Seabra de Godoi assevera que Smith 

considerava a capacidade contributiva como critério fundamental para a repartição dos 

tributos. Segundo ele, os súditos de cada Estado deveriam contribuir para a manutenção do 

Governo, na maior medida possível, em proporção a suas respectivas capacidades. 

Godoi salienta que Smith, ao eleger tal critério, negou validade a toda uma gama de 

critérios discriminatórios até então utilizados para distribuir o ônus da tributação, tais como 

status civil, raça, religião, nacionalidade etc., vislumbrando-se, por detrás do critério da 

capacidade contributiva, o princípio da igualdade perante a lei.         

Smith fundamentou o critério da capacidade sem recorrer a qualquer conceito de 

justiça social que transcendesse à mecânica de acumulação do sistema capitalista. Na sua 

concepção os ricos deveriam ser mais onerados pelos tributos do que os pobres, uma vez que, 

como o Estado teria surgido para preservar a propriedade privada, os interessados na 

manutenção da ordem econômica deveriam pagar mais.
449

 

De natureza análoga à fundamentação dada por Smith (contratualista), são aquelas 

provenientes das teorias utilitaristas, como a teoria do benefício, e economicistas, como a do 

sacrifício. 

Segundo a teoria do benefício, cujo maior nome foi Griziotti, os tributos deveriam ser 

repartidos entre os contribuintes de acordo com o benefício ou a vantagem que os serviços 

públicos, custeados pelos tributos, representassem para cada um, desde que isso não 

implicasse em uma interferência na liberdade do mercado, o que dava relevo aos princípios da 

proporcionalidade e da comutividade. 

Contudo, no momento de indicar a causa da cobrança dos impostos, transpareceu a 

inconsistência da referida teoria, uma vez que o imposto tem como característica, justamente, 

a desvinculação de qualquer contraprestação estatal.  
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Já, de acordo com a teoria do sacrifício, cujo expoente é Stuart Mill, a capacidade 

contributiva passou a se basear na idéia de igual sacrifício, medida pela utilidade marginal do 

capital (quanto maior a riqueza individual menor a sua utilidade para o detentor do capital), 

conduzindo à afirmação do princípio da progressividade.         

Recentemente, parte da doutrina de orientação positivista pretendeu relegar ao 

princípio da capacidade contributiva um papel secundário, isto é, não seria auto-aplicável, 

pois apresentaria apenas um caráter programático, não trazendo nenhuma conseqüência 

prática. Esta doutrina, ao que parece, está efetivamente superada, como se verá a seguir.   

A passagem do Estado Liberal para o Estado do Bem-Estar Social fez com que os 

princípios da proporcionalidade e da comutatividade não se prestassem mais como 

fundamento de justiça do sistema, tendo em vista que, no novo paradigma, o Estado passa a 

assumir, também, as funções de distribuição de riquezas. Assim, com o intuito de eliminar as 

desigualdades materiais verificadas no período liberal, o Estado passa a ter que arrecadar, de 

alguns contribuintes, mais do que a respectiva contrapartida oferecida em serviços públicos. 

Nessa perspectiva, o princípio que passa a fundamentar a capacidade contributiva é o da 

solidariedade, pois, numa escala axiológica, o interesse coletivo prepondera sobre o 

individual.
450

   

Com efeito, com o advento do Estado Social de Direito e a já referida “virada 

kantiana” a doutrina mais moderna passou a fundamentar a capacidade contributiva no 

princípio da solidariedade, pois, representando esta um valor moral, que se concretiza através 

do princípio da capacidade contributiva, demanda que a carga tributária recaia mais 
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fortemente nos ricos, aliviando-se a incidência sobre os mais pobres e dela dispensando os 

que se encontram abaixo do nível mínimo de sobrevivência.
451

 

Outro fundamento do princípio da capacidade contributiva é o princípio da igualdade. 

O professor alemão Moris Lehner defende que resta ultrapassado o entendimento de que o 

princípio da igualdade seria apenas uma proibição do arbítrio ou mesmo uma diferenciação 

materialmente justa. Afirma ele que o princípio da igualdade importa numa diferenciação 

humanamente justa. Assim, considera o princípio da capacidade contributiva como parâmetro 

constitucional para a igualdade tributária, voltada não apenas ao legislador, mas também ao 

aplicador da lei.
452

  

Também o professor italiano Victor Uckmar explicitou o princípio da igualdade como 

fundamento da capacidade contributiva, afirmando que esta “reafirma o princípio ou preceito 

da igualdade de posição dos cidadãos diante do dever tributário de prover as necessidades da 

coletividade. Igualdade perante os ônus públicos significa justiça tributária”.
453

 

Na doutrina nacional, Marciano Seabra de Godoi defende o mesmo entendimento ao 

afirmar que a capacidade contributiva tem lugar muito importante enquanto princípio 

principal que especifica, em uma ampla gama de situações, o princípio da igualdade 

tributária.
454

  

O professor Adilson Rodrigues Pires ensina que o princípio da isonomia tributária 

“atribui ao legislador o dever de atender a critérios de justiça na distribuição da carga 

fiscal”.
455
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Para o professor Ricardo Lobo Torres a igualdade tributária serve de medida e 

harmoniza, simultaneamente, a justiça, a segurança e a própria liberdade absoluta, sendo que 

“do equilíbrio entre esses valores e princípios resulta a liberdade relativa, que nada mais é que 

o direito fundamental ao tratamento impositivo igualitário”.
456

  

Importante distinguir entre os conceitos de capacidade tributária, econômica e 

contributiva. A capacidade tributária (passiva) consiste na qualidade da pessoa (física ou 

jurídica) como integrante do pólo passivo da relação jurídico-tributária.
457

 

A capacidade contributiva é a aptidão pessoal que cada contribuinte possui para pagar 

tributos e, assim, concorrer com as despesas públicas. 

Já a capacidade econômica configura a aptidão que todo indivíduo apresenta para 

obter ou produzir riqueza, independente de possuir ou não capacidade contributiva.
458

  

O princípio da capacidade contributiva também guarda íntima relação com os 

princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Os referidos princípios 

fundamentam o balizamento e resguardo dos limites mínimo e máximo do alcance da 

tributação. Em respeito ao primeiro (proporcionalidade), se fixou um limite máximo à 

imposição tributária, qual seja o de que esta não poderá implicar em confisco. Já em 

observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, estabeleceu-se um limite mínimo ao 

alcance da tributação, qual seja o resguardo do mínimo existencial, isto é, o mínimo 

indispensável para propiciar uma existência humana digna.
459
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9.2.4 Justiça fiscal e efetividade do princípio da capacidade contributiva  

 

O professor Klaus Tipke, na Alemanha, e o professor Ricardo Lobo Torres, no Brasil,  

se dedicaram profundamente ao tema da justiça fiscal. Assim, as idéias aqui compiladas sobre 

a justiça fiscal serão ancoradas nos seus ensinamentos sobre a matéria. 

Ricardo Lobo Torres concebe a justiça fiscal como especial dimensão da justiça 

política, pois, a seu ver é a que “oferece o melhor instrumental para a redistribuição de rendas, 

com a adjudicação de parcelas da riqueza nacional a indivíduos concretos”. 

Torres ensina que, em virtude das desigualdades verificadas na sociedade hodierna, 

mormente no que se refere à redistribuição de bens aos indivíduos, um dos mais difíceis 

problemas filosófico-jurídicos é a possibilidade e limites da justiça distributiva e sua teoria. 

Isto significa obter respostas para as seguintes questões: como fazer a redistribuição de 

rendas de modo justo em sociedades complexas?; como fazer para que aumente o número de 

pessoas que participem decente e razoavelmente do esforço nacional e da criação da riqueza?; 

qual o papel do Estado na transferência de riqueza entre as classes sociais?; em que consiste e 

como opera a justiça distributiva?  

Torres denota a evolução da idéia de justiça distributiva, ensinando que ela remonta a 

Aristóteles. Na época moderna, a discussão se desenvolveu a partir da teoria da justiça social, 

“que pretendia chegar à redistribuição de rendas por intermédio de processos econômicos 

espontâneos ou da ação de instituições sociais”. Entretanto, os impasses surgidos nas 

discussões em torno da justiça social abriram espaço para o aparecimento dos céticos e dos 

relativistas, os quais defendiam a impossibilidade da construção de uma teoria da justiça 

(Nozick, Luhman e Habermas). 

Mas a reação à teoria da justiça social se fez de modo mais profundo e coerente pelos 

teóricos que desenvolveram a teoria da justiça política, a partir da idéia de que a 
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redistribuição espontânea de rendas seria utópica e de que existe a necessidade da 

intermediação das instituições políticas e da Constituição (Rawls e Höffe). 

Nesse sentido, Torres assevera que a justiça fiscal é uma das possibilidades mais 

concretas da justiça política, pois, “sendo a justiça que se atualiza por intermédio do Fisco, 

tem a sua problemática indissoluvelmente ligada à das instituições políticas e à Constituição”. 

Ele salienta que as discussões sobre a justiça fiscal começaram após o exame da 

questão do mínimo existencial, que se inclui na problemática da liberdade. Isto significa que 

“o cidadão tem o direito às prestações positivas do Estado para que possa satisfazer as suas 

necessidades mínimas, abaixo das quais deixa de ter uma vida humana digna”. 

Conclui o professor que “a justiça fiscal se transforma no caminho mais promissor 

para a efetivação da justiça distributiva, pela sua potencialidade para proceder, sob vários 

aspectos, à síntese entre a justiça social e a política”.
460

         

Tipke defende que a justiça do Estado Social de Direito se apóia em três fundamentos: 

no princípio da igualdade, no princípio do Estado Social ou da solidariedade e no princípio da 

liberdade. Dessa forma, em sua vertente tributária, o princípio da igualdade exige que a carga 

tributária total seja igualmente distribuída entre os cidadãos; o componente social da justiça 

exige que ricos contribuam proporcionalmente mais que os pobres; e o princípio da liberdade 

põe limites à oneração fiscal do contribuinte. 

Ao abordar a questão do tratamento isonômico, Tipke profere lição da maior 

importância, inclusive para o desiderato desse trabalho, no sentido da necessidade de criação 

da instrumentação procedimental adequada no que concerne à aplicação isonômica da lei. Nas 

palavras do mestre alemão: 

 

[...] não é suficiente que as leis tributárias cuidem de uma repartição 

isonômica da carga tributária. Que "todos são iguais perante a lei" significa 
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também que as leis fiscais devem ser aplicadas isonomicamente. Para tanto é 

necessário que os dispositivos procedimentais possibilitem uma aplicação 

isonômica, especialmente uma verificação isonômica dos fatos, e que os 

fiscais da Administração Fazendária sejam suficientes para assegurar essa 

aplicação isonômica. Portanto, deve-se ver o direito material e o direito 

procedimental como uma unidade. O cumprimento do princípio da igualdade 

depende não apenas da lei material, mas, no final das contas, dos créditos 

tributários, que as autoridades da Administração Fazendária realmente 

constituem por meio do lançamento. O Tribunal Constitucional Federal 

Alemão decidiu, em 1991, que não basta que o cidadão declare os fatos 

relevantes para o lançamento. Também deve ser apurado pelas autoridades 

da Administração Fazendária se as informações são corretas. A realidade 

alemã em matéria tributária está, infelizmente, muito distante dessa 

exigência do Tribunal Constitucional. Por um lado, nem sempre a lei cria 

dispositivos procedimentais eficientes para a averiguação dos fatos. Por 

outro, o número de fiscais da Administração Fazendária não é suficiente para 

assegurar uma tributação isonômica mediante uma eficiente fiscalização 

isonômica. 
O legislador, que promulga dispositivos fiscais materiais, deve, por 

conseguinte, sempre ter o cuidado de instituir dispositivos procedimentais 

que possibilitem a imposição do direito material.
461        

 

 

A Lei Complementar n.° 105/2001 encaixa-se exatamente à questão abordada por 

Tipke, no que se refere à instituição de dispositivos procedimentais que possibilitem a 

imposição do direito material. Ora, de que adianta a lei material conter mandamento que 

obrigue à observância do princípio da capacidade contributiva, se não existe dispositivo 

procedimental adequado à disposição da Administração Tributária para que esta cumpra o 

mandamento legal, efetuando uma verificação isonômica dos fatos. 

Percebe-se claramente que a Lei Complementar n.° 105/2001 veio suprir essa lacuna, 

ao dotar o Fisco de um instrumento adequado para aferição da real capacidade contributiva, 

nos casos em que se fizer necessário o seu acesso direto às informações bancárias dos 

contribuintes, permitindo a repartição isonômica da carga tributária e, em última análise, 

realizando a justiça fiscal.   

Edilson Pereira Nobre Júnior ensina que a expressão “sempre que possível”, constante 

do texto do parágrafo 1.° do artigo 145 da Constituição Federal, ao invés do que possa parecer 
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à primeira vista, não possui cunho programático, como sustentam alguns, pois, de acordo com 

a mais moderna doutrina nacional e estrangeira, os princípios representam comandos de 

maximização de eficácia. 

Assim, ao legislador não é facultado afastar discricionariamente a imperativa 

observância ao princípio da capacidade contributiva, salvo em caso de total impossibilidade, 

em função das condições pessoais do contribuinte (p. ex. respeito ao mínimo existencial).  

A menção constitucional ao princípio da capacidade contributiva redunda em uma 

tríplice vinculação, cujos destinatários são: o legislador, o administrador e o juiz.
462

  

Nesse sentido, Christiano Mendes Wolney Valente salienta que a redação do parágrafo 

1.° do artigo 145 da Constituição Federal,
463

 objetivando dar maior efetividade ao princípio da 

capacidade contributiva, conferiu à Administração Tributária o poder-dever de fiscalizar, 

cobrar e executar o contribuinte que não tenha cumprido com sua obrigação tributária, 

mediante a identificação de seu patrimônio, rendimento e atividades econômicas, respeitadas 

as limitações estatuídas pela própria Constituição, quais sejam os direitos individuais e a 

existência de lei disciplinadora.
464

 

Tipke reconhece que o princípio da capacidade contributiva pode colidir com outros 

princípios, devendo-se, nesse caso, aplicar-se os métodos de solução de colisões,
465

 como, 

aliás, foi abordado anteriormente (8.7). 

Nessa perspectiva, Valente aponta para dois outros princípios constitucionais: o 

princípio da concordância prática ou da harmonização e o princípio da proporcionalidade, já 

anteriormente explicitados (8.7). Aplicando-se o raciocínio ao caso em exame, percebe-se, 
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pelas limitações contidas na redação do referido dispositivo (art. 145,  1.º, CF/1988), que o 

legislador evidenciou a possibilidade de conflito entre princípios, decorrente da aplicação do 

princípio da capacidade contributiva, que se resolveria, então, pela concordância prática com 

outras normas constitucionais, especialmente tratando-se de direitos fundamentais, através da 

concretização legislativa, desde que esta obedeça ao princípio da proporcionalidade em prol 

do bem comum.
466

    

No caso da possibilidade de acesso direto da Administração Tributária às informações 

bancárias dos contribuintes, a referida concretização legislativa ocorreu com a edição da Lei 

Complementar n.° 105/2001, para a qual se voltam agora os holofotes, mormente no que 

concerne à análise de sua constitucionalidade.    
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10 CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.° 105/2001  

 

Anteriormente foi feita referência a duas correntes distintas que se formaram sobre a 

Lei Complementar n.° 105/2001: aquela que defende a sua inconstitucionalidade e a que, em 

sentido contrário, sustenta a sua constitucionalidade. 

Como o escopo do presente trabalho é a verificação da possibilidade da obtenção das 

informações bancárias dos contribuintes diretamente pelo Fisco, sem necessidade de 

intervenção judicial, faz-se necessária a apresentação das correntes doutrinárias que se 

ocuparam do tema, bem como os seus principais argumentos. 

Nesse sentido, Paulo Quezado e Rogério Lima defendem que o entendimento sobre a 

discussão sobre a constitucionalidade da Lei Complementar n.° 105/2001 deve partir, 

primordialmente, da Lei Maior, investigando como nesta foi disciplinado o sigilo bancário, se 

pode ser excepcionado e, se for possível, como, em quais circunstâncias e quem pode decidir 

sobre o caso. 

Reconhecem que a atual constituição não trouxe expressamente em seu corpo 

normativo o termo sigilo bancário, mas defendem que isso não significa que essa espécie de 

sigilo não está protegida constitucionalmente. 

Argumentam que o direito ao sigilo bancário foi protegido constitucionalmente pelo 

princípio da liberdade, no qual se fundamenta, pelo direito à privacidade e, de forma expressa, 

pela garantia da inviolabilidade do sigilo de dados (gênero), do qual o sigilo bancário é 

espécie. 

Para eles, ao mesmo tempo em que o sigilo bancário constitui um interesse jurídico 

protegido constitucionalmente, também salta aos olhos como garantia fundamental da 

privacidade e da intimidade, e como direito fundamental. 
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Assim, posicionam-se no sentido de que o direito fundamental ao sigilo bancário 

somente poderá ser excepcionado em proveito do Fisco, quando munido de autorização 

judicial e no âmbito de um processo, no qual se permita ao titular das informações exercer o 

sagrado direito de defesa, concluindo que a Lei Complementar n.° 105/2001, pelas razões 

expostas, padece de vício de inconstitucionalidade material.
467

 

No mesmo sentido de considerar a Lei Complementar n.° 105/2001 inconstitucional, 

embora com alguns argumentos diferentes, tais como direito absoluto ao sigilo financeiro ou 

que este se encontra sob reserva de jurisdição, pode ser citado o pensamento de alguns 

doutrinadores como Fernando Facury Scaff,
468

 já abordado anteriormente no presente 

trabalho, Ives Gandra da Silva Martins
469

 e Miguel Reale Júnior,
470

 entre outros.   

Todavia, considera-se que esta não seja a melhor doutrina sobre o tema, pois se 

percebe que seus defensores consideram o princípio da liberdade, que fundamenta os direitos 

à intimidade e à vida privada, insuscetível de ponderação com outros princípios, quando 

ocorre colisão entre eles, em discordância com a doutrina mais moderna. Com efeito, ao longo 

do presente trabalho foi abordada a doutrina que defende que um direito fundamental, visto 

em sua dimensão objetiva, pode constituir-se em um valor supremo para a sociedade, capaz 

de legitimar restrições aos direitos subjetivos individuais, em função do interesse público 

envolvido (8.7). 

Assim, na situação em questão, de um lado encontra-se o princípio da liberdade, que 

fundamenta os direitos à intimidade e à vida privada, e de outro os princípios da igualdade, da 

justiça fiscal, da solidariedade e do bem-estar social, que fundamentam o princípio da 

capacidade contributiva, assim entendida como o direito à justa repartição da carga tributária.  
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Nesse sentido, Suzana de Toledo Barros ensina que quando o exercício de um direito 

fundamental por parte de seu titular colide com o exercício do direito por parte de outro 

titular, verifica-se uma situação de conflito entre esses direitos, cuja solução demanda a 

imposição de limites para que os mesmos possam coexistir. Desse modo, confere-se ao 

legislador uma autorização implícita para proceder a tal imposição, assim como, no caso de 

omissão legislativa, cabe ao juiz, no julgamento do caso concreto, estabelecê-los. 

Ainda na lição da referida autora, baseada na doutrina de Konrad Hesse, na busca de 

uma solução para os casos de conflitos entre direitos fundamentais “devem ser tomados em 

consideração dois princípios de interpretação constitucional que se acham correlacionados: o 

princípio da unidade da Constituição e o princípio da concordância prática”.
471

 

Pelo princípio da unidade da Constituição ou princípio da unidade hierárquico-

normativa, entende-se que todas as normas contidas no texto constitucional têm igual 

dignidade, rejeitando-se a idéia de prevalência absoluta de umas sobre outras.
472

 

Pelo princípio da concordância prática ou harmonização, objetiva-se preservar a 

máxima efetividade das normas constitucionais, o que pressupõe uma solução otimizadora, de 

modo que nenhum deles seja totalmente sacrificado em prol do outro, recorrendo-se, dessa 

forma, à técnica da ponderação de bens.
473

 

Valente afirma que precede à discussão acerca das atividades de restrição e 

conformação, desenvolvidas pelo legislador, a definição do âmbito de proteção dos direitos 

fundamentais, também chamado de núcleo de proteção. Ensina o autor que “para definir o 

âmbito de proteção de determinado direito fundamental deve-se verificar quais os bens 
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jurídicos protegidos e a amplitude dessa proteção, isto é, a quais situações da vida ela se 

estende”. 

Assim, no caso do sigilo bancário, já definido como garantia constitucional 

fundamental especial conexa ao direito à intimidade e à vida privada, infere-se que ele “possui 

o seu âmbito de proteção limitado pelo âmbito de proteção desses direitos”.
474

  

Inicialmente deve-se relembrar a abordagem feita anteriormente (8.6) sobre as 

conformações e restrições legislativas de direitos fundamentais. É certo que os direitos 

fundamentais possuem aplicabilidade imediata. Contudo, em função da abstração de muitos 

deles, verifica-se a necessidade de uma densificação normativa que lhes assegure maior grau 

de efetividade, mediante a edição de normas legais que complementem ou precisem o seu 

conteúdo. Nesse sentido, pode-se conceituar a norma legal conformadora como sendo aquela 

que completa, precisa, concretiza ou define o conteúdo de proteção de um direito 

fundamental.
475

 

Na lição de Alexy, as duas espécies de normas (regras e princípios) podem ser 

restritivas de direitos fundamentais. Assim, norma legal restritiva é aquela que limita ou 

restringe alguma posição que, prima facie, estaria no âmbito de proteção de um direito 

fundamental.
476

 

Suzana de Toledo Barros, percebendo a dificuldade existente em diferenciar as normas 

restritivas das meramente conformadoras, esclarece com agudeza a questão, afirmando que “a 

tarefa de conformação de direitos não deve ser confundida com a deliberação de limitá-los, 

quando o legislador impõe uma disciplina jurídica indispensável para dar conteúdo a dado 

direito”. E mais adiante completa, asseverando que: 
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As fronteiras entre restrição de direitos e simples conformação da norma 

constitucional só podem ser demarcadas por processo de interpretação, 

diante, pois, de uma situação concreta, constituindo a primeira questão a ser 

dirimida em sede de controle da lei tida por restritiva a direito 

fundamental.
477

 

 

   

Considerando que os direitos fundamentais só podem ser restringidos por normas 

constitucionais ou por normas infraconstitucionais autorizadas ou baseadas no texto 

constitucional, as restrições se classificam em imediatas, quando estão expressas na própria 

Constituição (v.g. art. 5.°, incs. II, VIII, XI, XVI, XVII e XXXIII, CF/88); mediatas, quando 

não há previsão expressa no texto constitucional, mas este prevê a possibilidade (autoriza) de 

a lei estabelecer a restrição (v.g. art. 5.°, incs. XIII, XV, XXIV e LVIII, CF/88); e implícitas, 

também chamadas de limites imanentes dos direitos fundamentais, quando não estão 

expressamente autorizadas pela Constituição, mas derivam do próprio caráter principiológico 

dos direitos fundamentais, os quais, em muitos casos, carecem de harmonização.
478

 

Deve ser ressaltado que a idéia de limites imanentes dos direitos fundamentais é 

motivo de profunda divergência doutrinária. As opiniões variam entre aqueles que 

simplesmente rejeitam tal possibilidade;
479

 os que a fundamentam na chamada cláusula da 

comunidade, pela qual os direitos fundamentais estariam sempre limitados nas situações em 

que colocassem em perigo bens jurídicos necessários à existência da comunidade, tais como 

saúde pública, defesa nacional e segurança pública;
480

 e ainda outros, que, a princípio, 

defendem com maior razão, que os limites imanentes derivam do próprio caráter de princípio 

dos direitos fundamentais,
481

 tendo como finalidade precípua evitar a colisão entre direitos 

fundamentais ou a colisão entre estes e outros valores constitucionalmente protegidos.
482
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Não é despiciendo relembrar que, consoante Alexy, os limites imanentes não decorrem 

da idéia de que as liberdades já são de antemão limitadas, mas, como os direitos fundamentais 

supõem uma otimização contextual, que torna maior a sua possibilidade de realização, tanto 

maior também é o seu âmbito de proteção, aumentando, assim, também a possibilidade de 

ocorrência de conflitos entre eles, os quais se resolveriam pela ponderação de bens no caso 

concreto, da qual poderia resultar num resultado restritivo em relação a um dos direitos em 

conflito.
483

    

Assim, relativamente à natureza da Lei Complementar n.° 105/2001, no que diz 

respeito à prestação de informações sigilosas ao Fisco, Valente destaca uma dupla natureza, a 

saber: é norma legal conformadora do princípio da capacidade contributiva, pois 

instrumentaliza o Fisco na busca da justa distribuição da carga fiscal; e é, ao mesmo tempo, 

norma restritiva implícita do direito à intimidade e à vida privada.
484

 

Orlando Luiz Zanon Júnior, a par de concordar com a dupla natureza da Lei 

Complementar n.° 105/2001, afirma que esta, ao estabelecer a disciplina normativa do sigilo 

bancário, desempenha a função de norma conformadora do artigo 5.°, inciso X, da 

Constituição Federal, que contempla os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada. 

Ao estabelecer alguns limites ao sigilo bancário, a referida lei também desempenha a função 

de norma restritiva do mesmo dispositivo constitucional. No caso, estamos diante de uma 

restrição implicitamente autorizada pela Constituição para efeito de harmonização dos 

princípios que contempla.
485

 

Deve ser considerado que toda norma restritiva de direitos fundamentais também se 

sujeita à observância de limites, denominados pela doutrina de limites dos limites, pois, do 
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contrário, poderia chegar-se a uma situação de total aniquilamento do próprio do direito 

fundamental em questão.
486

 

Nesse sentido, a doutrina costuma invocar a Constituição Portuguesa de 1976, a qual, 

em seu artigo 18, n. 2 e 3, estabelece alguns requisitos a serem observados pelas leis 

restritivas, a saber: 

a) nenhuma restrição pode deixar de se fundar, explícita ou implicitamente, no 

texto constitucional; 

b) as restrições devem limitar-se ao necessário para garantir outros direitos ou 

interesses constitucionalmente protegidos; 

c) as leis restritivas devem se revestir de um caráter de abstração e 

generalidade, não sendo admissíveis restrições individuais e concretas; 

d) as normas restritivas não podem jamais ter efeito retroativo; 

e) a restrição não pode prejudicar de nenhuma forma o núcleo essencial dos 

direitos fundamentais.
487

 

A respeito do núcleo essencial dos direitos fundamentais, José Carlos Vieira de 

Andrade, que a ele se refere como conteúdo essencial, afirma que a Constituição Alemã 

contém uma cláusula semelhante, o que levou a doutrina germânica a dividir-se em duas 

correntes distintas: as teorias absolutas e relativas. 

Para as teorias absolutas, o conteúdo essencial consistiria num núcleo fundamental, 

determinável em abstracto, próprio de cada direito e que, por isso, seria intocável, sob pena 

de o direito deixar de existir. 

Já para as teorias relativas, o conteúdo essencial de um direito só poderia ser 

determinado à luz do direito restringido, isto é, considerando-se o caso concreto é que seria 
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possível determinar a legitimidade da restrição, mediante a ponderação dos valores 

envolvidos e atendido o princípio da proporcionalidade.
488

 

Para Suzana de Toledo Barros “uma teoria não elimina a outra; antes, a conciliação 

entre as teorias [...] sinaliza avanço na interpretação dos direitos fundamentais”.
489

 

A referida autora propõe um roteiro, constituído por perguntas e respostas e dividido 

em etapas, para a verificação da constitucionalidade das leis restritivas de direitos 

fundamentais à luz do princípio da proporcionalidade, o qual será adotado neste trabalho, 

relativamente à análise da constitucionalidade da Lei Complementar n.° 105/2001.
490

 

Etapa preliminar – exame da constitucionalidade formal: 

Tanto no que se refere à observância dos procedimentos de sua formação quanto às 

regras de competência, a Lei Complementar n.° 105/2001 cumpriu com os requisitos, 

passando no teste de constitucionalidade formal. 

Primeira etapa – constatação de que se trata de uma autêntica restrição: 

Conforme ressaltado anteriormente, a Lei Complementar n.° 105/2001 desempenha 

uma dupla função, relativamente aos direitos à intimidade e à vida privada: é norma 

conformadora, tendo em vista estabelecer a disciplina normativa do sigilo bancário e é norma 

restritiva implícita ao estabelecer limites ao sigilo bancário. 

Segunda etapa – verificação dos requisitos de admissibilidade constitucional da 

restrição: 

Apesar de não haver autorização constitucional expressa, a restrição aos direitos à 

intimidade e à vida privada, estabelecida pela Lei Complementar n.° 105/2001, é tipicamente 

uma restrição implícita, pois tem como finalidade precípua a harmonização entre os referidos 

direitos fundamentais e outro bem jurídico constitucionalmente protegido: a justiça fiscal. 
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Assim, o legislador, diante da colisão entre princípios, efetuou a devida ponderação de 

interesses.  

Contudo, é necessário que se verifique se foram respeitados os limites dos limites. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a restrição estabelecida encontra a sua justificação na 

intenção de garantir efetividade ao princípio da capacidade contributiva, que fundamenta o 

direito a uma justa distribuição da carga fiscal (justiça fiscal), preservando o mínimo 

necessário a uma vida humana digna (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana).     

Além disso, a restrição é geral e abstrata, não tem efeitos retroativos e não viola os 

núcleos essenciais dos direitos à intimidade e à vida privada. Com efeito, nota-se que tanto na 

sua dimensão objetiva – importância do sigilo para toda a sociedade – como na subjetiva – 

importância do sigilo para o indivíduo que sofre limitação de seu direito – os direitos à 

intimidade e à vida privada não são limitados a ponto de perderem o seu significado.
491

 Isto 

porque as informações sigilosas se transferem para o âmbito de proteção do sigilo fiscal, não 

ingressando, dessa forma, na esfera pública. Além disso, a própria lei prevê a 

responsabilização civil e penal para os casos de violação de sigilo. Assim, o sacrifício dos 

direitos à intimidade e à vida privada é mínimo.
492

 

Terceira etapa – comprovação de que a restrição atende ao princípio (à máxima) da 

proporcionalidade: 

Conforme abordagem anterior (8.7), o princípio ou máxima da proporcionalidade é 

estreitamente conexo à teoria dos princípios,
493

 pois a coexistência harmônica entre os 

princípios dentro do ordenamento jurídico pressupõe a possibilidade de sua ponderação por 

meio da aplicação da máxima em caso de colisão entre eles. 
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O princípio ou máxima da proporcionalidade é composto por três máximas parciais: 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito ou ponderação.
494

 

Assim, na análise da constitucionalidade de lei restritiva, devem ser verificados, 

respectivamente: se o meio escolhido é adequado para alcançar o resultado almejado; se existe 

outra medida menos gravosa para que se alcance o mesmo resultado; e se o sacrifício imposto 

ao titular do direito fundamental atingido está em uma relação proporcional com a 

importância do bem jurídico que se pretende salvaguardar.
495

 

No caso sob comento, a medida restritiva aos direitos à intimidade e à vida privada, 

prevista nos artigos 5.° e 6.° da Lei Complementar n.° 105/2001, é adequada para atingir o 

objetivo a que se propõe. 

Com efeito, considerando a importância que as instituições financeiras detêm 

atualmente, no que se refere à intermediação de transações financeiras, a obtenção, pelo Fisco, 

de valores globais movimentados pelos contribuintes, bem como a possibilidade de exame de 

documentos, livros e registros de instituições financeiras, observados determinados requisitos, 

constitui instrumento, que no dizer de Zanon Júnior é “o meio legal mais eficaz contra a 

sonegação fiscal até então previsto no ordenamento jurídico brasileiro”.
496

 

Valente chega a afirmar que, como a maior parte da riqueza dos contribuintes transita 

pelas instituições financeiras, negar o acesso do Fisco a estas informações “seria ignorar a 

ocorrência dos próprios fatos geradores dos tributos, fazendo depender a arrecadação 

tributária da mera boa vontade dos sujeitos passivos”.
497

       

Quanto à máxima da necessidade, pode-se afirmar que não existe outra medida menos 

gravosa apta a propiciar o mesmo resultado de forma tão eficaz. Neste ponto, a doutrina 

contrária à possibilidade da quebra do sigilo bancário pelo Fisco, defende que se as 
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informações fossem requisitadas pelo Poder Judiciário, menor dano seria causado aos direitos 

individuais. 

Contudo, alguns aspectos relacionados à questão permitem rejeitar tais afirmações. 

Considerando-se que, se a todo o momento que o Fisco necessitasse do acesso às informações 

financeiras dos contribuintes tivesse que recorrer ao Poder Judiciário, a medida perderia 

completamente a sua eficácia. 

Foi conferida à Administração Tributária competência institucional para promover a 

justiça fiscal. Por este motivo, o legislador, agindo com a legitimidade conferida pelo voto 

popular,
498

 efetuou a ponderação dos interesses envolvidos no caso concreto e resolveu limitar 

os direitos individuais à intimidade e à vida privada em prol de conferir maior efetividade ao 

princípio da capacidade contributiva, de forma a dotar o Fisco de um instrumento que permita 

tornar mais justa a distribuição da carga fiscal.     

Zanon Júnior afirma que “o Poder Judiciário não pode rogar para si o poder de 

verificar a priori se a administração fiscal está extrapolando os limites de sua atuação, pois 

isto caracteriza uma violação à independência dos poderes do Estado”.
499

 

E Valente acrescenta que a substituição da Administração Pública pelo Poder 

Judiciário implicaria a derrocada da presunção de legalidade dos atos administrativos e 

normativos praticados, criando, ao invés, uma presunção de ilegalidade, posto que sempre 

seria necessária a atuação judicial antes da realização de qualquer ato administrativo. 

O referido autor também ressalta que a transferência de informações financeiras 

submetidas ao crivo do sigilo bancário para a Administração Tributária constitui ato 

administrativo derivado do poder de polícia conferido à Administração Pública, nos termos 

em que dispõe o artigo 78 do Código Tributário Nacional. 
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Adiante, Valente assevera que, como todo ato administrativo derivado do poder de 

polícia, a referida transferência de informações financeiras goza de seu conhecido atributo de 

auto-executoriedade, excluindo, portanto, o prévio exame judicial. Assim, conclui afirmando 

que “o requisito da necessidade deve ser aferido dentro das possibilidades administrativas, 

excluindo-se os atos possivelmente praticados pelo Poder Judiciário”.
500

  

Na última etapa da análise, verifica-se que o sacrifício imposto aos titulares dos 

direitos à intimidade e à vida privada está em uma relação proporcional com a importância do 

bem jurídico salvaguardado: a justiça fiscal. 

Com efeito, ponderando-se o sacrifício imposto (que é mínimo, em função de as 

informações  financeiras permanecerem sob o sigilo fiscal e o fato de a lei prever as punições 

para os casos de violações ao sigilo) com os benefícios proporcionados (justa distribuição da 

carga fiscal, significando igualdade material tributária e preservação do mínimo necessário à 

existência da vida humana digna), conclui-se que a medida restritiva respeitou o critério da 

proporcionalidade em sentido estrito. 

Demonstrou-se que, devido à ocorrência de tensão entre dois princípios 

constitucionais (igualdade e liberdade), o legislador efetuou legitimamente a ponderação entre 

eles, resultando no sacrifício mínimo de um deles em prol do outro. 

Com a edição da Lei Complementar n.° 105/2001, os direitos à intimidade e à vida 

privada, que se fundamentam no princípio da liberdade (em seu sentido negativo), foram 

conformados (no que se refere especificamente ao sigilo bancário) e ao mesmo tempo 

limitados, com a possibilidade do acesso direto do Fisco às informações financeiras. 

Tal medida restritiva se justifica pela precedência, neste caso concreto, do princípio da 

igualdade sobre o da liberdade. A igualdade, no caso, é a igualdade material tributária, 

entendida como a justa distribuição da carga fiscal. 

                                                 
500

 VALENTE, op. cit., 211-214. 



 249 

Nessa perspectiva, não resta dúvida de que a Lei Complementar n.° 105/2001 

(especialmente os artigos 5.° e 6.°) é constitucional. Vários doutrinadores compartilham desse 

entendimento. Kleber Augusto Tagliaferro, por exemplo, em brilhante artigo, tece as 

seguintes considerações: 

 

Não soa razoável que, em prol do interesse individual na absoluta 

preservação da intimidade, se sacrifique o interesse coletivo na 

promoção de tratamento tributário igualitário entre os cidadãos, que, 

segundo a Constituição, devem contribuir na exata proporção de sua 

capacidade econômica (art. 145, § 1.°), posto que isso induziria a uma 

inconcebível inversão de valores. 
Decorre dos objetivos traçados pelo constituinte o ideal de "justiça 

social/fiscal" - revelado pelo dever de se construir uma sociedade mais 

livre, justa e solidária com vistas à redução das desigualdades sociais 

(artigo 3.°, I e III da CF) -, de modo que parece injusto o fato de 

somente os assalariados continuarem a contribuir corretamente para o 

financiamento da sociedade mediante retenções na fonte, enquanto os 

sonegadores se protegem sob o manto confortável do sigilo. 
O sigilo bancário não pode mais ser o porto seguro dos sonegadores, 

tampouco instrumento de injustiça social. 

Deve prevalecer, portanto, o interesse público sobre o particular, a igualdade 

tributária sobre a liberdade/intimidade, sem o que o pacto social perderia 

sentido. [...] 

Anotemos, ainda, que a noção moderna de democracia só se compadece com 

a idéia de igualdade em seu sentido material (substancial), e não mais, mera-

mente formal, devendo, o cidadão, ser tratado mediante a consideração de 

suas factíveis diferenças [...]. Eis, aí o verdadeiro sentido do princípio da 

igualdade que também não pode ser olvidado (tratar desigualmente os 

desiguais na medida de suas desigualdades). 

Sendo assim, tendo em vista os fins e objetivos do Estado brasileiro (justiça 

social - inclusive fiscal), seu regime político (democracia - art. 1.° e 

parágrafo único da CF), seus fundamentos (cidadania e dignidade da pessoa 

humana - inc. II e III, art. 12), a ideologia política (social-democrata - arts. 

3.°, I e III; 5.°, 6.°, 7.° e 194, 201 etc.) resulta que o interesse público deve, 

de fato, prevalecer sobre o individual, de maneira que a igualdade dispõe, 

sem dúvida, de peso superior à liberdade/intimidade, devendo, pois, 

preponderar na solução do conflito de princípios.
501

 

         

 

Zanon Júnior resume bem a questão, afirmando que, do exame de constitucionalidade 

do artigo 6.° da Lei Complementar n.° 105/2001, observadas a técnica da precedência 

condicionada e a máxima da proporcionalidade, pode-se verificar que “os princípios que lhe 
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servem de supedâneo - princípio da primazia do interesse público, da moralidade e da 

igualdade na tributação - devem preponderar sobre o direito à vida privada”. Observa, o 

referido autor, que com uma restrição mínima ao direito à vida privada, o legislador satisfez 

em grande medida o interesse coletivo na arrecadação de recursos para consecução dos fins 

estatais e no combate à sonegação fiscal, além de assegurar o direito a uma tributação 

igualitária e proporcional, o que revela a constitucionalidade e razoabilidade da medida 

legislativa.
502

 

Valente considera que, na ponderação de valores levada a efeito no caso concreto, o 

valor da igualdade prepondera sobre o valor liberdade, impondo-se reconhecer a 

constitucionalidade dos artigos 5.° e 6.° da Lei Complementar n.° 105/2001, que permite à 

Administração Tributária Federal acessar informações sigilosas mantidas sob a custódia das 

instituições financeiras.
503

 

Barbeitas afirma que o desiderato constitucional de construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária acentua o caráter transformador da Carta de 1988 em relação à excessiva 

concentração de rendas no Brasil, impondo-se uma mais equânime distribuição do ônus 

tributário, através do acesso direto do Fisco à movimentação bancária dos contribuintes, 

reservando-se ao Judiciário o controle da legalidade e da moralidade do ato administrativo.
504

 

Baltazar Júnior defende a constitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar 

n.° 105/2001, que autorizam a quebra de sigilo financeiro, pois, segundo o autor, as hipóteses 

de quebra compatibilizam princípios consagrados constitucionalmente. De um lado, a 

proteção da vida privada e, de outro, o interesse social na apuração de fatos ilícitos e na 

arrecadação tributária, cabendo ao aplicador das normas verificar, concretamente, se a 
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restrição, na hipótese examinada, é proporcional, necessária e adequada, à luz da 

regulamentação legal existente e da cláusula do devido processo.
505

 

Chinen considera que “o embate que se trava acerca de permitir-se ou não a quebra de 

sigilo bancário por parte da administração fazendária, em última análise, tem como pano de 

fundo a dialética entre a liberdade e a igualdade”. Assevera, o referido autor, que o Brasil 

sempre foi um país de desiguais, sobretudo no que concerne à distribuição de riquezas, sendo 

que a tributação pode ser considerada como um instrumento a serviço da redistribuição de 

riqueza, mas o alcance dessa meta passa, necessariamente, pela quebra do sigilo bancário pelo 

Fisco.
506

 

Dessa forma, resta clara a tendência da doutrina nacional mais moderna de considerar 

constitucional a Lei Complementar n.° 105/2001, tendo em vista a ponderação dos interesses 

e valores envolvidos. Mais do que a simples análise e verificação da constitucionalidade de 

uma lei, o que está em jogo é uma questão de fundamental importância para os rumos que 

tomará o país. 

Ou continuar-se-á a manter uma desigualdade social desumana, eis que derivada da 

injustiça fiscal, onde aqueles que podem não pagam mais tributos para a manutenção da 

estrutura social, ou se avançará na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e 

solidária. 

Deve ser relembrado que, a nível internacional, a maioria dos países desenvolvidos 

permite o acesso do Fisco às informações financeiras dos contribuintes, inclusive alguns que 

até bem pouco tempo adotavam o chamado segredo reforçado.  
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Inclusive há recomendações da OCDE (Organização para a Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento) e da própria União Européia no sentido da relativização do sigilo bancário 

perante o Fisco.
507

 

O intercâmbio de informações tributárias e a colaboração internacional em matéria 

fiscal estão se materializando, sobretudo, através da elaboração de convênios e tratados 

bilaterais.
508

 

Também a jurisprudência, em alguns países, reconhece que o sigilo bancário não pode 

ser oponível quando se trata de garantir direitos objetivos da coletividade, como a efetivação 

da justiça fiscal, pela observância aos princípios da capacidade contributiva e da 

solidariedade. Nesse sentido, cita-se, a título ilustrativo, a Decisão n.° 51 da Corte 

Constitucional Italiana, de 18 de fevereiro de 1992, da qual se destaca o seguinte excerto: 

 

“[o sigilo bancário não pode nunca ser] um obstáculo ao cumprimento dos 

deveres inderrogáveis de solidariedade, primeiro entre todos aqueles de 

contribuir para as despesas públicas em razão da própria capacidade 

contributiva, assim como não se pode mesmo fazer derivar dele o menor 

obstáculo ao cumprimento de exigências constitucionais primárias como 

aquelas conexas à administração da justiça”.
509

 

 

 

 

Assim, aguarda-se com ansiedade a decisão do STF sobre a constitucionalidade da Lei 

Complementar n.° 105/2001, questionada pelas ADINs anteriormente referidas, esperando-se 

que a decisão seja pela constitucionalidade da lei, para que o Fisco possa promover a justiça 

fiscal.             

 Nesse passo, releva citar a recente decisão da Segunda Turma do STJ, no Resp N.º 

831.003 - SC (2006/0061480-0), de 01/06/2006, publicado em 28/06/2006, de relatoria do 

Ministro Castro Meira, o qual manifestou entendimento sobre a possibilidade de utilização 
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dos dados da CPMF pelo Fisco para apuração de eventuais créditos tributários referentes a 

outros tributos, inclusive com efeito retroativo, sob o fundamento de que tais normas são 

procedimentais e por essa razão não se submetem ao princípio da irretroatividade das leis, ou 

seja, incidem de imediato, ainda que relativas a fato gerador ocorrido antes de sua entrada em 

vigor.
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CONCLUSÕES 

 

 1 O sigilo bancário tem sua origem no alvorecer da própria atividade bancária, a qual 

remonta ao período antigo da civilização humana. Contudo, na Antigüidade a atividade 

bancária ainda não se revestia do caráter profissional das instituições, caracterizando-se pela 

sua vinculação com a atividade religiosa. O segredo guardado em torno de tais operações, 

realizadas intra muros, tinha íntima relação com a inviolabilidade dos próprios templos 

religiosos. Por sua origem mística, infere-se que a atividade bancária deveria revestir-se de 

um caráter sagrado. 

 2 A diversificação das atividades bancárias vem a lume somente com o surgimento da 

civilização greco-romana. Acredita-se que na Grécia o segredo tenha permanecido mesmo 

após as atividades bancárias terem deixado o recinto dos templos religiosos, uma vez que os 

banqueiros gregos exerciam, além da intermediação de crédito, a função de notários e 

confidentes de seus clientes. 

 3 Na Idade Média o segredo já se havia firmado como uma ética dos negócios e o 

sigilo estava definitivamente incorporado na prática bancária como um dos deveres inerentes 

ao exercício da intermediação do crédito. Contudo, a questão religiosa continuava 

respaldando o sigilo das operações bancárias. 

 4 A partir do século XVIII surgem as grandes Casas Bancárias. O sigilo bancário, 

então, desperta a atenção do legislador, deixando, paulatinamente, de ser costume para galgar 

positivação legislativa. 

 5 Entre vários conceitos apresentados para o sigilo bancário, pode-se dizer que ele 

representa “a obrigação que têm os Bancos de não revelar, salvo justa causa, as informações 

que venham a obter em virtude de sua atividade profissional”. 
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6 Do conceito de sigilo bancário emerge a sua natureza jurídica, qual seja uma 

obrigação jurídica da instituição financeira de guardar o sigilo das informações bancárias de 

seus clientes, com a finalidade de resguardar a sua privacidade. Trata-se de relação jurídica de 

cunho obrigacional, consistente num dever de conduta, em que a prestação devida tem caráter 

negativo, ou seja, não revelar o segredo.   

7 Os elementos que compõem a estrutura da relação jurídica estabelecida pelo sigilo 

bancário são: os elementos subjetivos (sujeito passivo e sujeito ativo) e o elemento objetivo 

(objeto). O sujeito passivo, ou seja, aquele que está obrigado a sua observância (conservar o 

sigilo), não é representado somente pelos bancos, mas também por qualquer instituição que 

seja definida pela lei como financeira ou que a ela seja equiparada, englobando seus dirigentes 

e empregados. Sujeito ativo é o cliente da instituição financeira ou qualquer pessoa que tenha 

recorrido à instituição para a prática de alguma operação ou serviço ou esteja de alguma 

forma vinculado a tais operações, incluídas as pessoas jurídicas. O objeto consiste na 

prestação que é devida pelo sujeito passivo em favor do sujeito ativo, que no caso do sigilo 

bancário é de cunho negativo (não revelar o segredo). 

8 As principais teorias existentes sobre o fundamento jurídico do sigilo bancário são: a 

consuetudinária, a contratualista, a da responsabilidade civil, a do segredo profissional, a da 

boa-fé, a do direito à intimidade dos bancos, a legalista, a da garantia à inviolabilidade do 

sigilo de dados e a do direito à intimidade e à vida privada. 

9 O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário reconhece que o sigilo 

bancário tem como fundamento os direitos à intimidade e à vida privada. 

10 Os direitos à intimidade e à vida privada estão elencados no rol dos direitos da 

personalidade, constituindo espécie do gênero dos direitos fundamentais. 

11 As condições para o surgimento da tutela dos chamados Direitos Fundamentais 

somente apareceram com o advento do Estado. 
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12 A necessidade de ampliar as formas de atuação do Estado, de modo a garantir a 

realização de políticas públicas destinadas à promoção da justiça social, levou a um 

agigantamento do seu aparelho burocrático e, conseqüentemente, ao aumento dos gastos 

públicos necessários para tal fim. A conseqüência disso vem sendo um recuo na garantia 

efetiva dos Direitos Fundamentais, principalmente daqueles de cunho social, tendo em vista a 

dificuldade existente para a obtenção de capitais necessários à implementação de políticas 

públicas. 

13 Comumente empregam-se como sinônimos os termos Direitos Fundamentais, 

Direitos Humanos, Direitos do Homem, Direitos Naturais, Garantias Individuais, Liberdades 

Públicas, entre outros. 

14 Direitos Fundamentais são os direitos ou as posições jurídicas ativas das pessoas, 

individual ou institucionalmente consideradas, assegurados na Constituição, formal ou 

materialmente. 

15 Direitos da personalidade são aqueles que se irradiam como efeitos do próprio fato 

da personalidade juridicamente reconhecida, tendo por objeto a proteção dos atributos 

essenciais de uma pessoa que a distinguem de outra, externa ou internamente. 

16 A doutrina, de um modo geral, apresenta o seguinte rol de características dos 

direitos da personalidade: absolutos; indisponíveis; inatos; intransmissíveis; imprescritíveis; e 

extrapatrimoniais. 

17 Os direitos à intimidade e à vida privada somente tiveram sua formulação como 

objeto específico de um direito autônomo a partir do final do século XIX, com o 

deslocamento do centro de proteção para o que se chamou de “patrimônio moral do homem” 

ou de “personalidade humana inviolável”. De início, a sua construção teve o sentido de um 

direito de ser deixado em paz. 
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18 Apesar disso, o reconhecimento dos direitos à intimidade e à vida privada como 

direitos autônomos se mostrava, ainda, fragmentário no cenário mundial, tanto na doutrina 

como na jurisprudência. Este quadro somente começou a mudar a partir de seu 

reconhecimento pela Declaração Universal de Direitos do Homem de 1948 e sua consolidação 

somente ocorreu com os processos de internacionalização e de constitucionalização. 

19 O processo de internacionalização dos direitos à intimidade e à vida privada 

ocorreu mediante a sua inserção em diversos documentos internacionais, na pauta de inúmeras 

conferências, congressos, seminários, encontros e estudos de âmbito supranacional. Já o 

processo de constitucionalização ocorreu inicialmente a partir da construção jurisprudencial 

constitucional. A partir de então, diversos textos constitucionais promulgados a partir dos 

anos 70 consagraram expressamente os direitos à intimidade e à vida privada. 

20 No Brasil, os direitos à intimidade e à vida privada só foram alçados a direitos 

fundamentais formais na vigência da Constituição Federal de 1988 (v.g. art. 5.°, inc. X), já 

que as Constituições anteriores não os contemplavam.  

21 Grande parte dos doutrinadores emprega o termo intimidade no sentido de uma 

esfera mais restrita da vida privada. 

22 A Constituição Federal de 1988 não contemplou o segredo como categoria 

autônoma de direito fundamental, tendo em vista ter se referido apenas à vida privada e à 

intimidade, estando, portanto, a esfera do segredo tutelada dentro do bojo da intimidade, por 

ser-lhe a mais próxima. 

23 Direito à intimidade é aquele que permite subtrair-se a personalidade de alguém da 

exposição em relação às esferas da vida pública e privada. Direito à vida privada é o direito de 

restringir o acesso à privacidade da pessoa aos que dela fazem parte. 

24 Por serem espécies do gênero dos direitos da personalidade, os direitos à intimidade 

e à vida privada possuem, praticamente, as mesmas características daqueles. 
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25 Em função da própria dificuldade conceitual acerca da intimidade e da vida privada, o 

seu conteúdo é extremamente vasto e variável. Na delimitação de seu âmbito de abrangência 

incluem-se vários direitos, tais como o direito à imagem, ao nome, à inviolabilidade do domicílio e 

da correspondência, à honra e à reputação, à integridade física e moral, à vida profissional e ao 

esquecimento. 

26 A violação da vida privada latu sensu pode ocorrer de duas formas: pela invasão e/ou 

pela divulgação. Assim, só há violação de direito quando são obtidas informações dentro de uma 

determinada esfera de intimidade por quem não integre essa mesma esfera ou, se integrante, as 

divulgue indevidamente. A divulgação só poderá ocorrer com o consentimento do titular do direito 

ou com a ocorrência de situações excepcionais (justa causa), as quais relativizam o direito. 

27 Quanto ao conteúdo, os direitos à intimidade e à vida privada não são absolutos, 

encontrando limitações naturais e legais. O limite natural é a própria divulgação das informações 

pelo titular do direito ou o seu consentimento expresso para que outra pessoa o faça. As limitações 

legais são as situações previstas em lei, geralmente visando o interesse público, que justificam a 

relativização do direito, permitindo o acesso às informações por terceiros. 

28 O estudo do Direito Comparado revela que a tendência mundial moderna é o 

entendimento de que ao Fisco não deve ser oposto o sigilo bancário. 

29 O sigilo bancário ingressou em nosso direito como costume e só tardiamente 

mereceu a atenção do legislador pátrio, conforme o artigo 38 da Lei n.° 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964, que reorganizou o sistema bancário brasileiro. 

30 A partir do julgamento do Recurso Especial n.° 37.566-5-RS, em 2 de fevereiro de 

1994, pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou-se o entendimento 

de que o sigilo bancário não poderia ser quebrado mediante procedimento administrativo-

fiscal, mas somente por autorização judicial. 
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31 A Lei Complementar n.° 105, de 10 de janeiro de 2001, estabelece a regra geral de 

tratamento do sigilo bancário. 

32 Pelo disposto no artigo 5.° da Lei Complementar n.° 105/2001, as instituições 

financeiras ficam obrigadas a remeter informações periódicas à Administração Tributária Federal, 

referentes às operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços, as quais são definidas 

em seu § 1.°.   

33 O artigo 6.° da Lei Complementar n.° 105/2001, que foi regulamentado pelo 

Decreto n.° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, prevê a possibilidade de exame dos documentos, 

livros e registros das instituições financeiras, inclusive os que sejam referentes a contas de 

depósitos e aplicações financeiras, pelas autoridades fiscais federais, estaduais e municipais, 

desde de sejam satisfeitos três requisitos: a existência de processo administrativo instaurado ou 

procedimento fiscal em curso (caput); que tais exames sejam considerados indispensáveis pela 

autoridade administrativa competente (caput); e que o resultado dos exames, as informações e 

os documentos examinados sejam conservados sob sigilo fiscal, observada a legislação 

tributária (parágrafo único). 

34 O parágrafo único do artigo 6.° da Lei Complementar n.° 105/2001 praticamente 

repete a disposição contida no § 5.° do seu artigo 5.°, no que se refere à observância do sigilo fiscal, 

quanto ao conteúdo das informações em poder das autoridades tributárias. Os citados mandamentos 

revelam a preocupação do legislador com a conservação do sigilo das informações bancárias. A 

referida preocupação fica patente também na leitura dos artigos 10 e 11, que tratam da 

responsabilidade pela utilização indevida das informações. 

35 Contra a Lei Complementar n.° 105/2001 foram propostas as ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADINs) n.
os

 2.386, pela Confederação Nacional do Comércio (CNC); 

2.390, pelo Partido Social Liberal (PSL); e 2.397, pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), sendo que o argumento de todas elas é comum: ocorrência de violações aos incisos X 
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(intimidade e vida privada), XII (sigilo de dados), XXXV (inafastabilidade da jurisdição), 

LIV (devido processo legal), LV (contraditório e ampla defesa) do artigo 5.° e § 1.° do art. 

145 da CF/88. Até o momento não houve concessão de medida liminar ou julgamento de 

mérito em relação às referidas ADINs. 

36 O sigilo em si não é o bem juridicamente tutelado principal, não é o direito 

protegido diretamente, mas sim uma garantia constitucional acessória, inerente à 

inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas, esses sim, direitos fundamentais 

decorrentes do princípio da liberdade, considerada esta em seu sentido negativo. Nessa 

perspectiva, o sigilo bancário tem por escopo instrumentalizar, ou seja, dar efetividade aos 

direitos à intimidade e à vida privada. 

37 Os limites naturais do sigilo bancário dizem respeito à própria vontade do cliente 

do banco. Por isso, consistem em derrogações naturais do sigilo: a divulgação das 

informações, com o consentimento do cliente, às pessoas por ele expressamente autorizadas a 

tomar conhecimento das informações sigilosas, tais como procuradores e representantes legais 

e pessoas legalmente interessadas, como herdeiros e sucessores; revelação de informações no 

interesse do banco; prestação de informações sobre emitentes de cheques sem fundo etc. 

38 Os limites legais do sigilo bancário são aqueles que a própria lei excepciona da 

obrigação geral de sigilo. De acordo com a Lei Complementar n.° 105/2001 o sigilo bancário 

encontra limitações frente às requisições de informações por parte do Poder Judiciário; do 

Poder Legislativo, pelas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e do Poder Executivo, 

pelas Administrações Tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

39 Dentro do sistema jurídico a Constituição ocupa posição de superioridade em 

relação às demais normas do ordenamento jurídico, apresentando três expressões: a 

autoprimazia normativa, significando que as normas constitucionais não derivam a sua 

validade de outras normas com dignidade hierárquica superior, mas de si própria; a fonte 
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primária da produção jurídica, implicando na existência de um procedimento de criação de 

outras normas jurídicas (leis, regulamentos, estatutos); e o princípio da conformidade, 

significando que nenhum outro ato normativo infraconstitucional pode estar em contradição 

com a Constituição. 

40 A expressão “força normativa da Constituição” é utilizada atualmente para designar 

que a Constituição é uma lei vinculativa dotada de efetividade e aplicabilidade, ao contrário 

do entendimento adotado anteriormente de que ela teria apenas um “valor declaratório”, uma 

“natureza de simples direção política”, um “caráter programático”, despido de força jurídica.  

41 Para a consolidação e preservação da força normativa da Constituição, é de 

fundamental importância que a sua interpretação esteja submetida ao princípio da ótima 

concretização da norma. Para isso, a interpretação há de contemplar as condicionantes da 

realidade social, correlacionando-as com as proposições normativas da Constituição, de modo 

a conseguir concretizar, de forma excelente, o sentido da norma constitucional, dentro das 

condições reais dominantes numa determinada situação. 

42 A Constituição constitui um sistema aberto de regras e princípios. Os princípios são 

normas jurídicas que consagram valores (liberdade, democracia, dignidade etc.) 

fundamentadores da ordem jurídica e representam exigências de otimização, compatíveis com 

vários graus de concretização, consoante os condicionalismos fáticos e jurídicos. As regras 

são normas que prescrevem imperativamente uma exigência (impõem, permitem ou proíbem) 

que é ou não é cumprida. Enquanto a convivência dos princípios é conflitual, a de regras é 

antinômica. Os princípios coexistem, enquanto as regras antinômicas excluem-se. 

43 Os princípios, ao constituírem exigências de otimização, permitem o 

balanceamento de valores e interesses (não obedecem, como as regras, à “lógica do tudo ou 

nada”), consoante o seu peso e a ponderação de outros princípios eventualmente conflitantes. 
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As regras não deixam espaço para qualquer outra solução, pois se uma regra vale (tem 

validade) deve cumprir-se na exata medida das suas prescrições, nem mais nem menos. 

44 A Constituição, como um compromisso entre vários atores sociais, os quais 

transportam para o texto constitucional suas idéias, aspirações e interesses substancialmente 

diferenciados e até mesmo antagônicos ou contraditórios, propicia o surgimento de conflitos 

entre os princípios, demandando, então, a necessidade de uma ponderação, de acordo com seu 

peso e as circunstâncias do caso. 

45 Diante do caso concreto, em que se verifique um conflito ou colisão de direitos, a 

necessidade de “concordância prática” ocorrerá ou com base numa “harmonização” de 

direitos ou com base na “prevalência” ou “prioridade” de um direito (ou bem) em relação ao 

outro. 

46 Pelo fato de a Constituição possuir uma textura aberta, no sentido da incompletude 

de seu texto, pode ocorrer que ela própria permita ao legislador realizar a conformação desses 

direitos. Assim, define-se como normas legais conformadoras aquelas que completam, 

precisam, concretizam ou definem o conteúdo de proteção de um direito fundamental. Por 

outro lado, relativamente às restrições aos direitos fundamentais, a própria Constituição pode 

estabelecê-los ou autorizar expressamente o legislador a fazê-lo ou, ainda, haver a 

necessidade de atuação legislativa para o estabelecimento de limites imanentes ou implícitos. 

Desse modo, define-se como normas legais restritivas àquelas que limitam ou restringem 

posições que, à primeira vista, se incluem no domínio de proteção dos direitos fundamentais. 

47 Em casos de colisão de direitos, o juízo de ponderação e a valoração de 

prevalência, quando não expressos pela própria Constituição, tanto podem efetuar-se a nível 

legislativo como na decisão judicial de um caso concreto. 

48 No pós-positivismo surgiu na Alemanha uma doutrina que defende uma teoria 

valorativa do direito, conhecida como “jurisprudência dos valores”. Para ela, na construção da 
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norma jurídica, o legislador guia-se por determinados valores e, para a sua 

interpretação/aplicação, deve desvendar tais valores, subjacentes à norma. 

49 A doutrina da jurisprudência dos valores foi importante para a concepção da teoria 

dos princípios. Da concepção dos princípios como mandatos de otimização decorre a 

“máxima de proporcionalidade”, que envolve três máximas parciais: necessidade, adequação 

e proporcionalidade em sentido estrito. As duas primeiras estão relacionadas à otimização do 

alcance dos princípios em função das possibilidades fáticas existentes enquanto a última 

refere-se às possibilidades jurídicas, implicando na ponderação entre os princípios, de forma a 

estabelecer uma relação de precedência condicionada entre eles. 

50 A preocupação com a justiça sempre esteve presente no pensamento humano, tanto 

por parte dos filósofos como dos juristas e, principalmente, dos jusfilósofos. Recentemente 

esta preocupação se acentuou, tendo em vista o enfraquecimento do positivismo jurídico e a 

crise do Estado Social de Direito. 

51 A justiça fiscal é a justa repartição dos encargos tributários entre os cidadãos. Ela 

está relacionada a vários aspectos, como a ética e os princípios tributários. Nesse sentido, a 

possibilidade do acesso direto do Fisco aos dados bancários dos contribuintes, sem 

necessidade de prévia autorização judicial, observadas determinadas condições, revela-se um 

instrumento da maior importância para a justiça fiscal, uma vez que permite aferir com maior 

precisão a capacidade contributiva dos cidadãos. 

52 A justiça fiscal, representando um valor abstrato, necessita, para a sua 

concretização, da intermediação dos princípios da capacidade contributiva, da distribuição de 

rendas e da solidariedade do grupo, que não se confunde com a solidariedade que justifica a 

capacidade contributiva e fundamenta a cobrança dos impostos. 

53 Em seus primórdios, a capacidade contributiva era fundamentada por teorias como 

a do benefício e do sacrifício, formuladas por financistas. Com o advento do Estado Social de 
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Direito, a doutrina mais moderna passou a fundamentar a capacidade contributiva no princípio 

da solidariedade, pois, representando esta um valor moral, que se concretiza através do 

princípio da capacidade contributiva, demanda que a carga tributária recaia mais fortemente 

nos ricos, aliviando-se a incidência sobre os mais pobres e dela dispensando os que se 

encontram abaixo do nível mínimo de sobrevivência. 

54 Outro fundamento do princípio da capacidade contributiva é o princípio da 

igualdade, considerada em seu sentido material. 

55 O princípio da capacidade contributiva também guarda íntima relação com os 

princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Os referidos princípios 

fundamentam o balizamento e resguardo dos limites mínimo e máximo do alcance da 

tributação. Em respeito ao primeiro (proporcionalidade), fixou-se um limite máximo à 

imposição tributária, qual seja a de que esta não poderá implicar em confisco. Já em 

observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, estabeleceu-se um limite mínimo ao 

alcance da tributação, qual seja o resguardo do mínimo existencial, isto é, o mínimo 

indispensável para propiciar uma existência humana digna. 

56 Não adianta a lei material conter mandamento que obrigue à observância do 

princípio da capacidade contributiva se não existe dispositivo procedimental adequado à 

disposição da Administração Tributária para que esta cumpra o mandamento legal, efetuando 

uma verificação isonômica dos fatos. Nesse sentido, a Lei Complementar n.° 105/2001 veio 

suprir essa lacuna ao dotar o Fisco de um instrumento adequado para aferição da real 

capacidade contributiva, nos casos em que se fizer necessário o seu acesso direto às 

informações bancárias dos contribuintes, permitindo a repartição isonômica da carga tributária 

e, em última análise, realizando a justiça fiscal.  

57 A expressão “sempre que possível”, constante do texto do parágrafo 1.° do artigo 

145 da Constituição Federal, ao invés do que possa parecer à primeira vista, não possui cunho 
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programático, como sustentam alguns, pois, de acordo com a mais moderna doutrina nacional 

e estrangeira, os princípios representam comandos de maximização de eficácia. Assim, ao 

legislador não é facultado afastar discricionariamente a imperativa observância ao princípio 

da capacidade contributiva, salvo em caso de total impossibilidade, em função das condições 

pessoais do contribuinte (p. ex. respeito ao mínimo existencial).  

58 A menção constitucional ao princípio da capacidade contributiva redunda em uma 

tríplice vinculação, cujos destinatários são: o legislador, o administrador e o juiz. Em relação 

à Administração, a redação do parágrafo 1.° do artigo 145 da Constituição Federal, 

objetivando dar maior efetividade ao princípio da capacidade contributiva, conferiu à 

Administração Tributária o poder-dever de fiscalizar, cobrar e executar o contribuinte que não 

tenha cumprido com sua obrigação tributária, mediante a identificação de seu patrimônio, 

rendimento e atividades econômicas, respeitadas as limitações estatuídas pela própria 

Constituição, quais sejam os direitos individuais e a existência de lei disciplinadora. 

59 O princípio da capacidade contributiva pode colidir com outros princípios, 

devendo, nesse caso, aplicar-se os métodos de solução de colisões. 

60 As teorias que defendem a inconstitucionalidade da Lei Complementar n.° 

105/2001 consideram o princípio da liberdade, que fundamenta os direitos à intimidade e à 

vida privada insuscetível de ponderação com outros princípios quando ocorre colisão entre 

eles, em discordância com a doutrina mais moderna, que defende que um direito fundamental, 

visto em sua dimensão objetiva, pode constituir-se em um valor supremo para a sociedade, 

capaz de legitimar restrições aos direitos subjetivos individuais em função do interesse 

público envolvido. 

61 Quando o exercício de um direito fundamental por parte de seu titular colide com o 

exercício do direito por parte de outro titular, verifica-se uma situação de conflito entre esses 

direitos, cuja solução demanda a imposição de limites para que os mesmos possam coexistir. 
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Desse modo, confere-se ao legislador uma autorização implícita para proceder a tal 

imposição, assim como, no caso de omissão legislativa, cabe ao juiz, no julgamento do caso 

concreto, estabelecê-los. 

62 Na busca de uma solução para os casos de conflitos entre direitos fundamentais 

devem ser tomados em consideração dois princípios de interpretação constitucional que se 

acham correlacionados: o princípio da unidade da Constituição e o princípio da concordância 

prática. Pelo primeiro, entende-se que todas as normas contidas no texto constitucional têm 

igual dignidade, rejeitando-se a idéia de prevalência absoluta de umas sobre outras. O 

segundo objetiva a preservação da máxima efetividade das normas constitucionais, o que 

pressupõe uma solução otimizadora, de modo que nenhum deles seja totalmente sacrificado 

em prol do outro, recorrendo-se, dessa forma, à técnica da ponderação de bens. 

63 Para se definir o âmbito de proteção de determinado direito fundamental deve ser 

verificado quais os bens jurídicos protegidos e a amplitude dessa proteção, isto é, a quais 

situações da vida ela se estende. Assim, no caso do sigilo bancário, já definido como garantia 

constitucional fundamental especial conexa aos direitos à intimidade e à vida privada, infere-

se que ele possui o seu âmbito de proteção limitado pelo âmbito de proteção desses direitos. 

64 Considerando que os direitos fundamentais só podem ser restringidos por normas 

constitucionais ou por normas infraconstitucionais autorizadas ou baseadas no texto 

constitucional, as restrições classificam-se em: imediatas, quando estão expressas na própria 

Constituição; mediatas, quando não há previsão expressa no texto constitucional, mas este 

prevê a possibilidade (autoriza) de a lei estabelecer a restrição; e implícitas, também 

chamadas de limites imanentes dos direitos fundamentais, quando não estão expressamente 

autorizadas pela Constituição, mas derivam do próprio caráter principiológico dos direitos 

fundamentais, os quais, em muitos casos, carecem de harmonização. 
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65 A Lei Complementar n.° 105/2001, no que diz respeito à prestação de informações 

sigilosas ao Fisco, possui uma dupla natureza: é norma legal conformadora do direito à justiça 

fiscal, que se efetiva pelo princípio da capacidade contributiva (§ 1.° do art. 145 da CF), e 

também dos direitos à intimidade e à vida privada (inc. X do art. 5.° da CF); e, ao estabelecer 

alguns limites ao sigilo bancário, a referida lei também desempenha a função de norma 

restritiva dos direitos à intimidade e à vida privada. No caso, trata-se de uma restrição 

implicitamente autorizada pela Constituição para efeito de harmonização dos princípios que 

contempla.  

66 Toda norma restritiva de direitos fundamentais também se sujeita à observância de 

limites, denominados pela doutrina de limites dos limites, pois do contrário poderia chegar-se 

a uma situação de total aniquilamento do próprio do direito fundamental. 

67 A restrição não pode prejudicar de nenhuma forma o núcleo essencial dos direitos 

fundamentais, assim considerado o mínimo irredutível e insuprimível dentro do âmbito de 

proteção de um direito. 

68 Na verificação da sua constitucionalidade, tanto no que se refere à observância dos 

procedimentos de sua formação, quanto às regras de competência, a Lei Complementar n.° 

105/2001 cumpriu com os requisitos, passando no teste de constitucionalidade formal. 

69 A Lei Complementar n.° 105/2001 estabelece verdadeira restrição aos direitos à 

intimidade e à vida privada, ao estabelecer limites ao sigilo bancário. Essa restrição, 

considerando não haver autorização constitucional expressa, é tipicamente uma restrição 

implícita, pois tem como finalidade precípua a harmonização entre os referidos direitos 

fundamentais e outro bem jurídico constitucionalmente protegido: a justiça fiscal. Nesse 

sentido, o legislador, diante da colisão entre princípios, efetuou a devida ponderação de 

interesses. 
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70 A restrição estabelecida encontra a sua justificação na intenção de garantir 

efetividade ao princípio da capacidade contributiva, que fundamenta o direito a uma justa 

distribuição da carga fiscal (justiça fiscal), preservando o mínimo necessário a uma vida 

humana digna (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana). 

71 Além disso, a restrição é geral e abstrata, não tem efeitos retroativos e não viola os 

núcleos essenciais dos direitos à intimidade e à vida privada. Nota-se que, tanto na sua 

dimensão objetiva (importância do sigilo para toda a sociedade) como na subjetiva 

(importância do sigilo para o indivíduo que sofre limitação de seu direito), os direitos à 

intimidade e à vida privada não são limitados a ponto de perderem o seu significado. Isto 

porque as informações sigilosas se transferem para o âmbito de proteção do sigilo fiscal, não 

ingressando, dessa forma, na esfera pública. Além do mais, a própria lei prevê a 

responsabilização civil e penal para os casos de violação de sigilo. Assim, o sacrifício dos 

direitos à intimidade e à vida privada é mínimo. 

72 Na análise da constitucionalidade de lei restritiva, devem ser verificados, 

respectivamente: se o meio escolhido é adequado para alcançar o resultado almejado; se existe 

outra medida menos gravosa para que se alcance o mesmo resultado; e se o sacrifício imposto 

ao titular do direito fundamental atingido está em uma relação proporcional com a 

importância do bem jurídico que se pretende salvaguardar. 

73 A medida restritiva aos direitos à intimidade e à vida privada, prevista nos artigos 

5.° e 6.° da Lei Complementar n.° 105/2001, é adequada para atingir o objetivo a que se 

propõe. Considerando a importância que as instituições financeiras detêm atualmente, no que 

se refere à intermediação de transações financeiras, a obtenção pelo Fisco de valores globais 

movimentados pelos contribuintes, bem como a possibilidade de exame de documentos, livros 

e registros de instituições financeiras, observados determinados requisitos, constitui 

instrumento legal da maior eficácia contra a sonegação fiscal e possibilita a concretização da 
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justiça fiscal, na medida que propicia aferir com maior precisão a capacidade contributiva das 

pessoas. 

74 Quanto ao critério da necessidade, pode afirmar-se que não existe outra medida 

menos gravosa apta a propiciar o mesmo resultado de forma tão eficaz. À Administração 

Tributária foi conferida a competência institucional de promover a justiça fiscal. Por este 

motivo, o legislador, agindo com a legitimidade conferida pelo voto popular, efetuou a 

ponderação dos interesses envolvidos no caso concreto e resolveu limitar os direitos 

individuais à intimidade e à vida privada em prol de conferir maior efetividade ao princípio da 

capacidade contributiva, de forma a dotar o Fisco de um instrumento que permita tornar mais 

justa a distribuição da carga fiscal. 

75 Ponderando-se o sacrifício imposto (que é mínimo, em função de as informações  

financeiras permanecerem sob o sigilo fiscal e o fato de a lei prever as punições para os casos 

de violações ao sigilo) com os benefícios proporcionados (justa distribuição da carga fiscal, 

significando igualdade material tributária e preservação do mínimo necessário à existência da 

vida humana digna), conclui-se que a medida restritiva respeitou o critério da 

proporcionalidade em sentido estrito. Dessa forma, não resta dúvida de que a Lei 

Complementar n.° 105/2001 (especialmente os artigos 5.° e 6.°) é constitucional. 

76 Mais do que a simples análise e verificação da constitucionalidade de uma lei, o 

que está em jogo é uma questão de fundamental importância para os rumos que tomará o país. 

Ou se continuará a manter uma desigualdade social desumana, eis que derivada da injustiça 

fiscal, onde aqueles que podem não pagam mais tributos para a manutenção da estrutura 

social, ou se avançará na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. 

77 Assim, aguarda-se com ansiedade a decisão do STF sobre a constitucionalidade da 

Lei Complementar n.° 105/2001, questionada pelas ADINs anteriormente referidas, 
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esperando-se que a decisão seja pela constitucionalidade da lei para que o Fisco possa 

promover a justiça fiscal. 
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