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4. Sigilo Bancario e Fiscalizacao Tributaria:
analise de constitucionalidade doart. 6°
da Lei Complementar n° 105/01

Fernando Facury Scaff

Michel Haber Neto

1. INTRODUCAO

A tensao entre a prerrogativa fiscalizatéria da Administragao Tributaria
eo direito fundamental a privacidade dos contribuintes é uma constante nas
relacdes juridicas tributarias. De um lado, ha aqueles que defendem uma su-
posta supremacia do interesse ptiblico sobre o privado quejustificaria 0 acesso
irrestrito ¢ automatico da Administrag4oTributaria as informacées financeiras
dos contribuintes. De outro lado, contudo, ha aqueles que entendemserosigilo
bancario uma garantia fundamental positivada na Constituicao Federal de 1988,

cuja relativizagdo somente pode se dar mediante ordem judicial.

Neste contexto, encontrar limites ¢ estabelecer fronteiras a respeito do

assuntoé tarefa ardua. A buscapelo equilibrio entre a prerrogativa constitucional

da Administracao Tributaria de ter acesso as informagées dos contribuintes e

a indispensavel manutencdo da garantia fundamental dosigilo bancario dos

contribuintes é tarefa dificil e que requer um desapegoa possiveis preconceitos,

além, obviamente, de uma boa dose de compreensao a respeito dos manda-

Mentos constitucionais sobre a tematica.

Nointuito de solucionar a questio, pondo umapa de cal na discussio, a

i Complementar n° 105/01 prescreveu, em seu art. 6°, que a Administragao

Tributaria de todos os entes tributantes podera ter acesso, independente de

necrzacao judicial, aos documentos,livros ¢ registros de instituigdes finan-

a inclusive os referentes a conta de depdsitos ¢ aplicagdesfinanceiras de

Lunbuintes, bastandopara tanto a existéncia de processo administativa

surado ou Procedimentofiscal em curso e que tais exames sejam considerados

Mspenséveis pela autoridade administrativa competente.

m comento nao pacificou o tema.

a no relacionamento

judiciais

Comoji era de se esperar, a legisla¢ao ¢
O¢ : . . . = * anc“ontrario, criou ainda mais confusdes ¢ insegurans

e de acgoes€ nae . nxurrada a¢“ontribuintes ¢ fisco, caracterizadas por uma ¢
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questionandoa constitucionalidadede dispositivos dareferidalei. Diante deste

cendrio, o Supremo Tribunal Federal proferiu diversas decisées acerca do tema

incluindo a mais recente ocorrida em margo de 2016. Osjulgados em coments

podem ser resumidos de acordo com o quadro abaixo!:

 

 

  
 

      

Requerente

RE 601.314 Contribuinte Artigo 6° da LC 105/2001e Negadoprovimento
aplicacaoretroativa daLei

10.174/2001

ADI2.390 Partido SocialLiberal Paragrafo 4° do artigo 1°, Improcedente
(PSL) artigo 5° e artigo 6° da

LC 105/2001 e Decreto
3-724/2001

ADI 2.386 Confederagao Artigo 5° e artigo 6° da LC Improcedente
Nacional do Comércio 105/2001

(CNC)

ADI2.397 Confederacao Artigo 1°, paragrafo 3°, VI (no Improcedente
Nacional da Industria] tocante as remiss6es aoartigo

(CNI) 5° e 6° da LC 105/2001),
artigo 3°, paragrafo 3°; artigo
5° e artigo 6° da LC 105/2001,
artigo 1° da LC 104, no que

alterou 0 artigo 198 do CTN, e
Decreto 3.724/2001

ADI 2.859 Partido Trabalhista Artigo 5° daLC 105/2001 Prejudicada quanto ao

Brasileiro (PTB) e decretos 4.489/2002 e Decreto 4.545/2002.
4.545/2002 Improcedente

 

O entendimento do STF, conforme se depreende do quadro acima, foi

no sentido de declarar a constitucionalidade dos dispositivos questionados,

concluindo pela adequagaodareferida lei ao que dispde o texto da Constitui¢ao

Federal de 1988.

Em outraspalavras, a Corte Suprema entendeu que0 sigilo bancario nao

é absoluto e que, portanto, o acesso por parte da Administracao Tributaria as

informagoes financeiras de contribuintes, sem prévia autorizagao judicial, nao

viola referida garantia constitucional.

Em que pese o acerto do argumento com relagdo ao carater relativo da
. . a . : 5 Agarantia fundamentalaosigilo bancario,a decisao proferida pelo STF nao es

deiade acordo com a interpretac4o mais adequada do Texto Constitucional. A!
ela

deste trabalho € apresentar, portanto, as falhas argumentativas expostas P

 

P: /panww.conjuA tabela foi compilada por Celso de Barros Correia Neto e publicada em <htt 10”
isao-supre®com.br/2016-mar-12, observatorio-constitucional-resta-sigilo-bancario-dec

iltima consulta em 15 de maio de 2016.
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referida Corte Constitucional no ambito do desseoe julgamento, para, ao final,
reafirmar a inconstitucionalidade doart. 6°

da Lei Complementar n° 105/01.
Para tanto, o item 2 deste trabalhoinicia apresentando os fundamentos

constitucionais para o exercicio fiscalizatério da Administracao Tributaria,
demonstrando que o mesmodispositivo que lhe confere referida prerrogativa,
impoe-lhe limites, dentre os quais, a vinculacaoa lei e o respeito aos direitos

e garantias fundamentais.

No item 3, passa-se a expor os fundamentosconstitucionais da garantia
fundamental aosigilo bancdrio, bem comoas situagdes € os requisitos exigidos
pelo Texto Constitucional para a suarelativizacio. Ato continuo, apresenta-se
- em perspectiva histérica — 0 tratamento infraconstitucional do tema, desde
Lei n° 4.595/64 até a mais recente Lei Complementar n° 105/01.

Ja no item 4, séo debatidas as inconstitucionalidadespresentes especial-
mente nos artigos 5° e 6° da Lei Complementar n° 105/01. Neste momento,

contrapdem-se os requisitos exigidos pela Constituigao para a relativizacao

do sigilo bancario com as circunst4ncias em que se admite a mitiga¢4o nos

referidos dispositivos.

Finalmente, no Ultimo item s4o apresentadosos principais argumentos

trazidos pelo Supremo Tribunal Federal para determinara constitucionalidade

do art. 6° dareferidalei complementar,para, ao final, apresentaras criticas que

se entendem devidas.

2. ATIVIDADE FISCALIZATORIA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

p iti ivi nceiraA administracao tributaria é a parte compositiva da atividade fina
do Estado que se ocupa de questdes afeitas a obten¢doda receita publica ds

natureza tributaria. Encontram-se abrangidas no espectro da administragao

tributaria as atividadesrelativas 4 constituicao do crédito tributario, a me

Cadacao dos tributos e a fiscalizacao tributaria?, além das tarefas correes

de atendimento e orientacao ao contribuinte ¢ de treinamento dos quadros

administrativos fazendarios.
i ento do Estado mo-

Trata- ivi cial ao adequado funcionam —
se de atividade cru q “ge na arrecadacaotribu-

de : . : contra
; “n0, Cuja principal fonte de financiamento en ; pridas de

-

- .
7?

) Rib
i

woe : :
J

MORA ‘ c eiro de Compéndi
o de direito tributario

Forense Rio de Janeiro, 198 /,

P. 733-ss,
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maneira correta, possibilitando o abastecimento do Eriario e, Por ¢¢

a realizacao de despesas que atendam 4s necessidades publicas, a

uma administra¢ao tributaria bem estruturadae eficientese faz e

"Seine

Presence, ke

Ssencial,

A prerrogativa de fiscalizacao tributaria, conforme EXPOStO, egg

-se dentre as inumerasatividadesrelativas 4 administracao tributaria.“ .

pode-se dizer que conjuntamente 4 competéncia outorgadapara a insti

de tributos e sua respectiva cobranga, a Constituigao Federal de 1989 wan:iy

também,aosentes tributantes, a prerrogativa para proceder ao eXercicig j

fiscalizacao de todosos sujeitos passivos das respectivas obrigacdes tributarias

assim comodetodosos demais sujeitos que com eles mantenham qualquer tin

de vinculo de natureza tributaria, ainda que naofigurem diretamente no polo

passivo de uma obrigacao tributaria principal (caso, por exemplo, de pessoas

que gozem de imunidadeouiseng6estributarias, conformedispéeo pardgrafa

tnico do art. 194 do Cédigo Tributario Nacional). José EpuarnoSoarespz

MELO,nointuito de justificar tal afirma¢o, acertadamenteobserva quesea

Carta Constitucional “confere os fins — direito ao recebimentodostributos -

deve também propiciar os meiospara a sua efetivacaio”’.

Em que pese 0 fato de a atividadefiscalizatoria encontrar-se nas dobras da

competéncia para tributar conferida aos entes federados, o que perse serviria

comojustificativa ao seu exercicio, deve-se pontuar que  constituinteoriginario

cuidou de conferir-lhe assento constitucional expresso. A prerrogativa confe-

rida a Administracao Tributaria para o exercicio da atividade de fiscalizacio

encontra-se prescrita de maneira explicita no art. 145, §1°, da CF/88.

ragi0A luz do referido dispositivo constitucional, cabe a Administ
adesTributdria o dever deidentificar o patriménio, os rendimentos € as ativid

econdmicasdoscontribuintes, no intuito de conferir aos impostos, sempre que

possivel, carater de pessoalidade, adaptando-os a capacidade contributiva v

deve lhes caracterizar, Ressalte-se, porém, a cautela do constituinte ao pres“*.

que a prerrogativa defiscalizacao nao é absoluta, devendo ser levada a cabo

exatoslimites da lei e sempre respeitandoosdireitos e garantias individu

da CF/88,30

citar a fis
ministras?

Deacordo com Luis Epvarvo ScHourrt,0 art. 145, § 1°
mais de constitucionalizar a prerrogativa de a Fazenda Publica exer

zacaotributaria, acaba portracejar as balizas que devem nortear 4 Ad  
8.

ética, 2010 P*

a

ee .

3 MELO,José Eduardo Soares de. Curso dedireito tributario. 9? ed. Sao Paulo: Dial
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Tributaria quando doseuexercicio, na medida em que estipula objetoe finalidade
a serem perseguidas, assim como traceja os limites a serem observados’.

O objeto estipulado para a fiscalizacao € a identificacao do patriménio,
rendimentos e atividades econdmicas do contribuinte. Tais grandezas eco-
nomicas servem de fato gerador aos tributos, razdo pela qual se justifica que
o objeto da prerrogativa de fiscalizacao atribuida aos entes tributantes recaia
sobre estes fatos-signos presuntivos de riqueza’. Trata-se de ferramentaindis-
pensdvel para que a Administracao Tributaria possa averiguar a concretizacao
do fato juridico tributario, evitando a evasiofiscal que macula, dentre outros,
a igualdadetributaria e o equilibrio concorrencial.

Ja no tocante 4 finalidade,o constituinte entendeu necessério perseguir a
efetivagao da pessoalidade e da capacidade contributiva quando da imposi¢ao
tributaria. Neste sentido,a fiscalizacao afigura-se como instrumentodeidentifica
¢a0 do montante adequadodetributo que deveser imputadoa cadacontribuinte,
evitando-se que o exercicio da tributacao fique aquém ou va além do devido.

Em se tratando dos limites, tem-se que a atividadetributaria de fisca-
lizagao deve se verificar nos exatos termos dalei e respeitando osdireitos e
garantias individuais. Por ébvio queo constituinte sequer necessitaria positivar
estes limites, haja vista que a atividadede fiscalizacao tributaria (como,alids,

toda e qualqueratividade relacionada 4 administracao publica) somente pode
se concretizar em conformidade com lei (a luz do que dispée o principio

da legalidade, enunciadopelo art. 37 da CF/88) e respeitandoosdireitos dos

contribuintes que se encontram salvaguardados em nivel constitucional.

No tocante a vinculacdo da Administracao Tributaria a lei, Gerp W.

RoTHMANN® pontua quea legalidade da administragao tributdria nao significa

apenas queos tributos devem ser cobrados em observancia4 legisla¢ao tributaria,

Mais ainda que a Administracao Tributaria é obrigadaa exigir o pagamento do

tributo, nos termosdalei, todas as vezes em que 0 evento prescrito no antece-

dente da normade incidéncia tributaria se verificar. O referido autor conclui

afirmando que o principio da legalidade, portanto, deve ser visto comobarreira

¢ forca motriz da administracdo tributaria.

Sao Paulo: Saraiva, 2013,P- 807-ss.

tgrio. 24 ed. Sao Paulo:Saraiva, 1972, p. 130.

ibutaria”. In: Revista da Faculdadede Direito

SCHOUERI, Luis Eduardo.Direitotributario. 3° ed.

BECKER,Alfredo Augusto. Jeoria geraldo direito tribu

ROTHMANN,Gerd W. “O principio da legalidadetr
da Universidade de Sao Paulo, v. 67. $40 Paulo: USP, 1972, P: 244-
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Outra nao é a exigéncia do paragrafo tnico do art. 142 da Con.
Federal, bem comodo art. 3° do Cédigo Tributario Nacional, ao press

que o tributo deve ser cobrado medianteatividade administratiya een

vinculada. E por tal motivo que a autoridadefiscal tem de apurar o Mente

tributo de acordo com os verdadeiros fatos praticados pelo contribuing, do

tigando-os sem qualquerinteresse no resultadofinal da fiscalizacao, me

principio da legalidade demandado fisco umaatuagiooficial ¢ imparcish 0

que se busque a constru¢ao de fatos juridicostributariostais quais efetivam, em

verificados e com respeito aos direitos dos contribuintes’. “ate

E interessante notar que 0 tributo se limita pela liberdade, nao podend
oprimi-la, ao mesmo tempo em quea viabiliza. Sendo assim,€ possivel afrma
que os direitos fundamentais surgem ao mesmo tempo como fundamento ¢
comolimite 4 tributagao. O racional por tras desta afirmacao reside no fato
de que, se por um ladoa arrecadacao tributaria permite que a Administracip
Publica encontre meiospara financiar os gastos publicos indispensdveis paraa
implementacao dosdireitos fundamentais; por outro, 0 exercicio deste mesmo
poder tributario nao pode se verificar de tal maneira a extrapolar os limites
estipulados pelos préprios direitos fundamentais.

Deve-seressaltar, ainda, que o dispositivo constitucional cumpre o impor-
tante papel de rechacar expressamente qualquer posicionamento que, calcado

numaabsoluta “supremacia do interesse publico sobreo interesse privado”, venha

a justificar afrontasaos direitos e garantias individuais dos contribuintessob 0

argumento de queos interesses da Administracao Publica devem se sobressair

frente aos individuais. A esséncia encontra-se na busca doslimites estabelecidos

pela lei, considerando este conflito meramente aparente. A hermenéutica se

imp6e no caso em apreco de tal modo a primar a exigibilidade da norma em

seus exatos limites.

Finalmente, é necessdrio pontuar ainda que em nivel infraconstitucional 0

Cédigo Tributario Nacional também regulamenta 0 exercicio da fiscalizacao "°

ambito da administragaotributdria, prescrevendo sobre o temadoart. 194 a0 “
200. Neste momento, insta mencionar que o diplomalegislativo tributario reser

a “legislacao tributaria”’ o tratamento da matéria. Em outras palavras,

vo tributario:
@. fu

admite-s*

ae

7 SEIXAS FILHO,AurélioPitanga.Principiosfundamentais do direito administrati
fiscal. Rio deJaneiro: Forense, 2000, p. 46. endé

8 i ‘Jacao tributaria” compres3 De acordo comodispostonoart. 96 doCTN,a expressao“legislagao tribu Jementares
leis, os tratados eas ¢ onvencoesinternacionais, os decretos e as normas conte’. Em oul
versem, no todoou emparte, sobretributos e relacdes juridicasa eles pertin
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que atos infralegais normatizem a competéncia e os poderes das autoridades ad-
ministrativas quando do exercicio da prerrogativa fiscalizatoria, respeitando-se por

. .
1ébvio, as balizas impostas pelasleis e pela Constituicao Federal.

3. O SiGiLo BANCARIO NO ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO
O mundo moderno encontra-se indiscutivelmente interconectado. As

barreiras que ha tempos dificultavam o processo comunicacional entre indi-

viduos sido ultrapassadas numa velocidade incontrolavel, catalisada por redes

sociais € inimeros outros instrumentos de midias digitais que conectam, em

tempo real e a baixo custo, os “quatro cantos do mundo”. Nao ha como negar

que a quebra das barreiras comunicacional e informacional representa um dos

mais notaveis reflexos da globalizacao’.

Como consequéncia desta caracteristica, a integracdo mundial trouxe con-

sigo considerdveis reflexos no relacionamento entre Administragao Tributaria

e contribuintes, instituindo o que especialistas denominaram de era global

da transparéncia fiscal'®. A busca pelo controle da corrupgao e do terrorismo,

conjugada a necessidade de se evitar novas crises financciras internacionais,

serviram de centelha para a estipulagdo de uma nova cultura de governanga

publica mundial, caracterizada pela restri¢do 4 opacidadefiscal — tipica de

regimes de tributacao favorecida e paraisos fiscais — ¢ a consequente exigéncia

de clareza e ampla abertura das financas publicas dos Estados. Acrescente-se

a este caldo um ingrediente a mais, qual seja, o intercambio de informagées

tributarias entre paises, para que se chegue ao novo paradigmade administra-

¢ao tributaria, denominado por HELENO Taverra Torres de “Fisco Global”.

A facilidade encontradapelo poder publico em obter acesso aos dados dos

contribuintes, aliada a necessidade dos Estados de controlar 0 financiamento

do terrorismo, 0 trafico internacional de entorpecentes,a lavagem de dinheiro,

a evasiofiscal e a erosio das bases tributarias ~ praticas catalisadas pela sim-

Plicidade na realizacio de operagGes financeiras internacionais - fizeram com

que as administragoes tributarias de paises, com ordenamentos juridicos abso-

 - ié écie, da mesma

Palavras, percebe-se quea legislacao tributaria é género doao ® especies
maneira que atosinfra-legais e demais instrumentosnormaynos stie
STIGLITZ,Joseph. A globalizacaoeseus maleficios: a promessa nao cump
globais, Sao Paulo: Futura, 2002, Pp. 15- 1

FRAGA,Tiago. Trocadeinformacdes. Coimbra: Almedina, 2011, p- »cas do ‘fisco global”. In:

TORRES, HelenoTaveira. “Brasil inova ao aderir As sofisticadas pr

Consultor Juridico, 8 de julho de 2015-
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lutamentedistintos, passassem a questionar 0 dogmada Privaciq |
esfera privada dos contribuintes, e, em nome da supremacia do inte oe
sobre o particular, passassem a adotar artificios NO sentido de Mitigar,entao sagradoe intocavel— sigilo tributario dos Cidadaog!2 .

O sigilo tributério propée-se a resguardar determinada. :privadasrelativas ao contribuinte do acesso publico em geralrelacionamento com a administracao tributaria. Se de um lado olegitimo direito a obter informag6es que dizem Tespeito a renda patservi¢o dos cidadaos, de outro lado, ele tem 0 dever de aCessarestes

Sem 0 consentimento deste e/ou o Procedimento adequado. No primeiro caso‘mse 0 denominado sigilo fiscal (também denominadodesigilo tributirio en‘entido estrito), “nquanto no segundo verifica-se 0 sigilo bancario.

. maest"
Comose sabe, todo e qualquerdireito fundamental manifesta u vend
- ;

x. (+) arjeito, ente

tura basica, Cujos elementos Compositivos minimos sio: (i) sujeito, faculdae®
. .

a

©om90 titular do direito fundamental; (ii) contetido, tomado como a
12 BRIN, Day
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especifica atribuida ao sujeito; ¢ (iii) objeto, caracterizado como o bem protegido

pela norma juridica.

Nocaso especifico do direito fundamentala privacidade,verificam-se as

seguintes caracteristicas:(i) 0 sujeito € toda e qualquerpessoa, fisica oujuridica,

brasileira ou estrangeira,residente (ou transeunte) no pais; (ii) o contetido é a

faculdade da qual dispoe referido sujeito, consubstanciada na possibilidade de

constranger 0s outros ao respeito e de resistir 4 violagao do quelhe é proprio,

ouseja, das informagoes que por dizerem respeito somente

a

ele, deseja man-

ter exclusivamenteparasi;

e

(iii) 0 objeto é a integridade dosujeito, titular do

direito fundamental’.

Neste sentido, pode-se concluir queo sigilo nao é o bem protegido,ouseja,

o objeto do direito fundamental a privacidade, massim o seu contetido.Tércio

Sampaio Ferraz Jr., é preciso ao afirmar que o sigilo “diz respeito a faculdade de

agir (mantersigilo,resistir ao devassamento), contetido estrutural do direito”™*.

O sigilo garante a concretizacao dodireito a privacidade, na medida em que

impede o acesso irrestrito as informagées de cunho privado, resguardando a

integridade doseutitular.

Apenasa titulo de esclarecimento, cabe pontuar que enquanto naesfera

privada o sigilo representa a faculdade (contetido) atribuida aos individuos

(sujeitos) para resguardara sua integridade (objeto), o sigilo no ambito publi-

co se caracteriza pela faculdade (contetido) atribuida a sociedade e ao Estado

(sujeitos) no intuito de garantir a seguranca (objeto), conformedispde noart.

5°, XXXIII, da CF/88. No primeiro caso o sigilo € a regra, enquanto que no

segundo caso representa situacao excepcional.

Assim, ao se pretender excepcionar o sigilo na esfera privada, faz-se

necessdria fundamentacio juridica apta a justificar a medida e atengao ao

procedimentoprevisto pelo ordenamento juridico para tanto; em sentido

contrario, ao se pretender conferir 0 manto do sigilo aos atos realizados na

esfera publica, espera-se que o gestor puiblico siga 0 rito estipuladopelo direito

Positivo e apresentejustificativa adequadae suficiente para demonstrar que a

—
13 FERRAZ JUNIOR,Tércio Sampaio.“Sigilo de dados: o direito a privacidadee oslimites a fungao

fiscalizadora do Estado”. In Revista da Faculdade de Direito da Universidade deSao Paulo, v. 88. S40

Paulo: USP, 1993, p. 439-441.
14 FERRAZ JUNIOR,Tércio Sampaio.“Sigilo de dados: o direito a privacidadee oslimites a fungao

fiscalizadora do Estado”. In Revista da Faculdade de Direito da Universidadede Sao Paulo, v. 88. Sao
Paulo: USP, 1993,p. 443-
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divulgacao do ato administrativo poderacarretar em riscos para a seguranca

da sociedade e/ou do Estado.

3.2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO SIGILO BANCARIO

O sigilo bancario no Direito Brasileiro diz respeito ao acometidg ag
instituigdes financeiras e seus funcionarios —em beneficio do cliente ~ de nao

revelar certos fatos, atos, cifras ou outras informagées de queteve conhecimen-
to por ocasiao do exercicio de sua atividade, notadamente aqueles que dizem

respeito aos seus clientes, sob pena de sangées de ordem penal, civil ¢ adminis-
trativa'’, A Administracdo Tributaria, portanto, nao é dada a Prerrogativa de
acessar indiscriminadamenteas informacées bancarias dos contribuintes, ainda
que nointuito de exercer a fiscalizagao parafins de constituigio da obrigacio
tributaria, que ademais deve se verificar nos exatos limites autorizados pelo
ordenamentojuridico(art. 145, § 1°, CF/88). Ante o exposto é possivel concluir,
de antemio,que sigilo bancario representa umadasfacetas do sigilo tributario,

Conformeacentua SERGIO CARLOS CovELLO, 0 sigilo bancdrio representa
verdadeira obrigacao juridica da instituicao financeira, e nao simplesmente um
dever de cunho ético"®. Indo um pouco adiante, RoBERTO Qurroca Mosquera
adverte tratar-se, ao mesmo tempo, de um direito subjetivo dos respectivos
clientes de ver mantido em segredosuasinformagoes bancarias. O ocultamento
é fato legitimoe ético, sendo,para além disto, direito asseguradoaos cidadiospela Constituicao brasileira’’, A justificativa para tanto podeser resumida nopensamento de Cexso Basros,para quem,nosdias atuais,podeser facilmente descrita através de seu talao de cheque
to e débito,razao pela qual a garantia do sigilo bancario éPreservacdo da intimidade’®,

a vida do homem

e cartes de crédi-

fundamental para

O sigilo bancario é algo que se encontra enraizado na tradicao ociden-
9

sa, ostal”, encontrando eco no ordenamentojuridico brasileiro atual. Este apresentafundamentojuridico extraido diretamente do Texto Constitucional”,que lhe
Caire: étude de droit com

ee
15 FARHAT, Raymond,Le secret ban pare - France,Suisse et Liban. 2° éd. Patis:16 COVELLO, Sergio Carlos.

O

sigi
17 MOSQUERA,Robetate ea Rob

tnanceiroede capitais. Sao Paulo: Quartier° Ceecso eae€pareceres: sigilo bancério, Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 60.
7 Gullo; SPINELLI, Michele Diritto B

7 O meena
ancario. Padova: CEDAM, 1984, p. 49.erifica em diversos ordenamentos juridicos j i

, . 0s juridicosinternacionais, como adverte Canis
feofcsTon, Vide HAGSTROM, CarlosAlberto, “Sigilo bancario: novas questées’, In: Revista
@ Direito Mercantil, n 105. Sao Paulo: Malheiros, 1997, p. 43-44
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confere o status de garantia fundamental €, consequentemente,de nucleo duro e
irremovivel da Constituicao Federal de 1988 (art. 60, § 4°, inciso IV, CF/88)1.

A construgo interpretativa do sigilo bancario como garantia fundamen-
tal decorre de sua intima correlagao com o direito fundamental a privacidade,
consagradopeloart. 5°, incisos X, XII e XIV da CF/88. Conformeesclarecido
anteriormente,o sigilo funciona como instrumento indispensavel a efetivacao
do direito fundamental a privacidade, razio pela qual, por decorréncia légica,
a sua auséncia implicaria sérios prejuizos ao exercicio do direito fundamental
em comento. Em outras palavras, a nogao desigilo reflete o préprio conteido
do direito 4 privacidade, qual seja, a faculdade de resistir ao devassamento —
divulgacao indevida — de informagées que digam respeito a questdes de forum
intimo. O Supremo Tribunal Federal aderiu ao entendimento em diversos
julgadosrecentes, em quefica claramente reconhecido 0 assentoconstitucional
do sigilo bancario comogarantia fundamental2.

Portanto, tendo em vista a norma de abertura contidanoart. 5°, § 2°, da
CF/88, que-expandeo rol de direitos fundamentais para além daqueles expres-
samente positivados no Titulo II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais)
da Constituigao Federal de 19887, é inegavel o reconhecimento do sigilo
bancario comogarantia materialmente fundamental. Porquanto,a despeito de
se encontrar fora do catalogo expressamentepositivado pelo constituinte, seu
contetido e sua importancia equiparam-lhe, em termosde hierarquia normativa,
aos direitos fundamentais.Isto pois, reitera-se, na auséncia do sigilo bancario
o direito fundamental a privacidadeseria seriamenterestringido.

Além disto, em se tratando do sigilo acerca de informacéesfinanceiras nas
relagdes entre o contribuinte e a Fazenda Publica,o art. 150, caput, da CF/88,

também abreespaco para o reconhecimento dosigilo bancario como garantia

fundamental. De acordo com dispositivo em comento,o constituinte reco-

nheceu direitos e garantias aos contribuintes para além daqueles enumerados
explicitamente no Texto Constitucional. Sendo assim, a formacao do Estatuto

 

21 MARTINS, Ives GandradaSilva.“Sigilo bancario e privacidade”. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo
Othonde Pontes; GUIMARAES,VascoBranco.Sigilos bancario efiscal: homenagemaojuristaJosé
Carlos Moreira Alves. Belo Horizonte: Editora Forum, 2011, p. 87-88.

22 Cf Al 655298 AgR/SP, Rel. Min Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJe

28/09/2007; HC 90298/RS, Rel. Min Cezar Peluso, Segunda Turma,julgado em 08/09/2009,
DJe 16/10/2009; MS 22801/DF, Rel. Min. MenezesDireito, Tribunal Pleno, julgado em
17/12/2007, DJe 14/03/2008; HC 87654/PR,Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado

em 07/03/2006, DJ 20/04/2006.

23 Sobre o tema ver SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO,Daniel. Curso
de direito constitucional. S40 Paulo: Revista dosTribunais, 2012, p. 261.
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do Contribuinte pressup6einterpreta¢ao sistematica (e nao meramente topo-
2 . 24

. .légica”), sendo composto tanto por normasde estatura constitucional quanto
por enunciadosprescritivos contidos em documentoslegislativos infracons¢j-
tucionais, desde que operem comodireitos e garantias afeitas ao contribuinte
face ao poderestatal de tributar, limitando-o.

Ha tempos que

a

legisla¢ao infraconstitucional reconhece 0 sigilo ban-
cario, inclusive perante as autoridades fazendarias. Neste sentido caminhava
o art. 38 da Lei n° 4.595/64, que exigia dasinstituicdes financeiras a conser-
vacao do sigilo em suas operag6esativas e passivas, bem como a respeito dos
servi¢os prestados. Especificamente no caso dosigilo perante as autoridades
fazendarias,a legislacao em comentoprescrevia queos agentesfiscais tribut4-
rios somente poderiamter acesso as informacéesfinanceiras dos contribuintes
quando houvesse processo instaurado e quando os dados fossem considerados
indispensaveis pela autoridade competente(leia-se: a legislacio em comento
exigia a instauracao de processojudicial e a autorizagao de membrosdo Poder
Judiciario de acordo com as regras de competéncia’).

Mais recentemente, a Lei Complementar n° 105/2001 (que revogou o
supracitado art. 38 da Lei n° 4.595/64)reiterou a exigénciado sigilo bancario
voltado 4s instituigdes financeiras, trazendo,entretanto, certas peculiaridades
relativamente ao segredo diante de autoridades fazendarias, o que sera objeto
de andlise mais depurada no item seguinte deste trabalho. Por ora, € possivel
concluir, ante o exposto, que o sigilo bancério — tal qual positivado pela Lei
n° 4.595/64 — insere-se no rol de direitos e garantias dos contribuintes que
a Constituicao Federal de 1988 resguarda(art. 150, caput,c/c art. 5°, § 2°, da
CF/88), perfazendo clausula pétrea (conforme disp6e o art. 60, § 4°, inciso
IV, CF/88), o que,alias, j4 foi reconhecido pelo SupremoTribunal Federal”.

3-3. SIGILO BANCARIO NA LEGISLACAO INFRACONSTITUCIONALE
REQUISITOS PARA SUA MitiGACAO

Durante muito tempo a questao do sigilo bancario foi regulada, em nivel
infraconstitucional, por intermédio da Lei n° 4.595/64, que regulamenta 0
Sistema Financeiro Nacional. O referido diplomalegal, em seu art. 38, obrigava

 

24 SCAFF, Fernando Facury.“Sigilofiscal e reserva de jurisdigdo”. In Revista Dialética de Direito Tri
butdrio, n° 71. Sao Paulo: Dialética, 2001, p. 63. /

25 SCAFF, FernandoFacury.“Sigilo fiscal e reserva de jurisdicdo”. In Revista Dialética de Direito Tr-
butdrio, n° 71. Sao Paulo: Dialética, 2001, p. 66-67.

26 ADI 939-7/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 15/12/1993, DJ 18/03/1994-
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queas institui¢des financeiras conservassem 0 sigilo em suas operacéesativas
e passivas e servicos prestados.

Emsetratando dosigilo de informacées financeiras dos contribuintes
perante a Administracao Tributaria, 0 § 5° do dispositivo em comento de-
terminava que os agentesfiscais somente poderiam ter acesso a tais dadosse
houvesse processo instauradoe fossem considerados indispensaveis pela auto-
ridade competente. Por “processo instaurado” entendia-se “processojudicial”,
da mesma maneira que por “autoridade competente” entendia-se o “membro
do PoderJudicidrio”, comportando adequadamente o enunciadoda lei com o
mandamento constitucional.

Dois anos depois, com a edicao do Cédigo Tributario Nacional em
meados de 1966,o legislador infraconstitucional voltou a tratar do tema do
sigilo bancario. O art. 197, inciso II, do CTN prescrevia a obrigatoriedade de

institui¢des financeiras em geral, quando intimadas,prestarem informagées,

as autoridadesfiscais, acerca de bens, negéciosou atividades deterceiros. Em

que pese o fato de alguns intérpretes terem enxergado nodispositivo acima

umavalvula de escape para o fisco quebrar o sigilo bancdrio do contribuinte

mediante processo administrativo fiscal (ou seja, sem a devida autorizagao do

Poder Judiciario), o paragrafo nico doreferido art. 197 foi claro ao enunciar

quetal obrigac¢ao nao abrangea presta¢ao de informagées quantoa fatos sobre

os quais o informante esteja legalmente obrigadoa observar segredo em razao

de cargo,oficio, fun¢ao, ministério, atividade ou profissao. Dai afirmar-se que o

CTN em nada modificou o quej4 dispunha 0 art. 38, § 5°, da Lei n° 4.595/64.

Noinicio da década de 1990 sobreveio a Lei n° 8.021/90, que buscou

alterar o disposto no art. 38 da Lei n° 4.595/64. Assim, o art. 8° da novalei

determinava expressamentesersuficiente a existéncia de processo administrativo

fiscal e a determinacao de autoridade administrativa competenteparafins de

possibilitar que os agentes fazendariostivessem acesso as informagées bancarias

dos contribuintes que se encontrassem na posse deinstituigdes financeiras.

Acontece quetao logo a Lei n° 8.021/90 fora publicada,dois fortes argumen-

tos contrarios A sua constitucionalidade rechacaram suaaplicabilidade:(i) a

existéncia de inconstitucionalidade formal,pois o art. 192 da CF/88 exigialei

complementar para regulamentar o Sistema Financeiro Nacional (a redacao

do dispositivo em comentofoi alterada pela Emenda Constitucional n° 40/03,

que manteve a exigéncia de lei complementar para regulamentar o assunto);

"2 i) aC S.

s
L
N
A
S
S
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e (ii) a presenga de ineficdcia técnico-sintatica que impedia g su
. - . ajpois 0 art. 8° da Lei n° 8.021/90 exigia a expedicio de normas re i

para a sua aplicacio, que jamais chegaram

a

ser elaboradas,

Acide

Assim é que, em 2001, no intuito de solucionar

Legislativo editou a Lei Complementar n° 105/2001, que

Lei n° 4.595/64. O diplomalegislativo em comento manteve
em seu art. 1°, expandindo-o para todas e quaisquer espéc
financeiras’””. Até este ponto nenhuma modificacao em ¢

disposigées da legislacao revogada. A problematica,em term
peranteo fisco, advém de dois dispositivos especificos,

4 questo
odTevi Cr

P80U 0 art, 3g
; 9 Sigilo bancési,
les de iNstituigs

OMPparacio Com

os de Sigilo banc.

Antes de exp6-los, porém, cabe advertir que inobstant

es

as

ati

ea POSitivagig do
ter em mente que
bsolutos, algo que

como bem acentua Vircitg
ndamental 4 Privacidade do
utados como relevantes pelo
co por exemplo. Nestes Casos,admite-se a quebra dosigilo bancério, mas Sempre nos termose limitesesti-puladospelo ordenamento juridico.

sigilo bancdrio pelo ordenamentojuridico patrio, deve-se
nao se trata de umagarantia fundamental com contornos a
a propésito, inexiste no direito positivo brasileiro,
Aronso paSiva’. E. possivel que o direito fu
contribuinte se choque com outros valores rep
constituinte brasileiro, tal qual o interesse publi

Em quepese a possibilidade de se relativizar o direito a privacidade,
deve-se ressaltar que o Poder mais abalizado a concretizar 0 sopesamento de
valores encartados na Constituicao Federal de 1988,relativizando umdireito
fundamental num dado caso concreto, € o Poder Judiciario””. Neste sentido,

 

27 O art. 1°, § 1°, da Lei Complementar n° 105/2001 considera instituigdo financeira:(i) bancosde qualquerespécies;(ii) distribuidoras de valores mobiliarios; (iii) corretoras de cambio e de
valores mobiliarios; (iv) sociedadesde crédito, financiamento e investimento; (v) sociedades
de crédito imobiliario; (vi) administradoras de cartoes de crédito;(vii) sociedadesde arentmento mercantil; (viii) administradoras de Mercado de balcao organizado;(ix) coopersecrédito; (x) associacdes de poupanca e empréstimo(xi) bolsas de valores e de merca veal ou
futuros; (xii) entidades de liquidagao e compensacao;(xiii) empresas de fomento comenkam
JSactoring; e (xiv) outras sociedades que, em razao da naturezade suas operacoes,assia ser consideradas pelo Conselho Monetario Nacional,
SILVA, Virgilio Afonso da. Direitosfundamentais: contetido essencial, restricoes € efi “Q abusoSao Paulo: Malheiros, 2010, P. 110-ss. No mesmosentido ver: RIBEIRO, Ricardo riba rede direito no planejamentofiscal e a clausula geralantielisiva”. In Miniereforma ® No mesmoflexes sobre a Lei n° 10.637/2002, Belo Horizonte: Mandamentos, 2003,3vacidade™Isentido HARADA, Kiyoshi. “Sigilos bancario e fiscal como corolarios do direito sbancari efiscaSARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; GUIMARAES,VascoBranco. Sigilos etn 336337
homenagem aojuristaJosé Carlos Moreira Alves. Belo Horizonte:Editora Forum, eo parlamenta29 O Suprimo TriBuNAt FEDERAL permite que o PoderLegislativo, por meio de coe noart. 58,de Inquérito (CP1), quebreo sigilo fiscal de determinado contribuinte, tell Julgament© ”da CF/88. Neste sentido ver MS 23.451-RJ, Rel. Ministro Celso de Mello
16/09/1999, DJU 15/12/1999.

28 cia. 2ed.
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a andlise jurisdicional aprioristica (e nao simplesmentea posteriori) é indis-

pensavel para que o direito fundamental a privacidade seja mitigado adequa-

damente, autorizando-se a quebra do sigilo bancario em beneficio de outros

valores constitucionalizados®”. Somenteassim titular do direito excepcionado

podera ter a oportunidade para arrazoar em seu favor", até mesmo porque,

umavez quebrado indevidamente sigilo bancério, o direito fundamental do

contribuinte nao mais podera ser recomposto, mesmo que decisao judicial a

posteriori venha a determinara inconstitucionalidade da medida. Trata-se de

tema, portanto, que se encontra sob a denominadareserva dejurisdigao™”, ga-

rantindo que determinadasinvestidas do Estado naesferajuridica dos cidadaos

estejam sujeitas a um prévio exame do PoderJudiciario*.

Naose esta defendendoa impossibilidade de se permitir,em determinadas

situac6es especificas, a divulgacao das informagéesfiscais do contribuinte, mas

sim levantando a competéncia do PoderJudiciario para decretar a quebra do

sigilo fiscal em dado caso concreto. A alegacao do interesse publico nao pode

servir de justificativa para que a Fazenda Publicaexercite devassa 4 intimidade

dos cidadaos™.

Neste contexto, os pedidospara a quebradosigilo bancario dos contribuin-

tes devem ser acompanhadosdeprovas robustas que justifiquem a mitigagao

do direito fundamental a privacidade. A decisio oriunda do PoderJudiciario

deve se pautar em argumentosjuridicos suficientesparajustificar a permissao

ea consequenterelativizagao do direito fundamental em comento. Emsintese,

exigem-se andlises judiciais verticalizadas, que aprofundem exaustivamente o

exame da matéria em quest&o, admitindo-se a quebra dosigilo fiscal apenas

e tio somente apés 0 respeito ao devido processo legal**, que implica, dentre

outros, o direito 4 ampla defesa, ao contraditério e ao duplo grau dejurisdi¢ao,

sendoinsuficiente, portanto, as decisdes oriundas de liminares ou mesmo de

sentengas provenientes de juizos de primeiro grau.

30 MARMELSTEIN, George. Cursodedireitosfundamentais. Sao Paulo:Atlas, 2008,p. 122.

31 QUEZADO,Paulo; LIMA, Rogério.Sigilo bancario. Sao Paulo:Dialética, 2002,p. 61.

32 SCAFF, FernandoFacury.“Sigilofiscal e reserva de jurisdicao”. In Revista Dialetica de Direito Tri-

butdrio, n° 71, Sao Paulo:Dialética, 2001, p. 70-71.

33 CANOTILHO,J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constitui¢ao. 7* ed. Coimbra:Livraria

Almedina, 2003,p. 668-ss.

34 PIRES, Adilson Rodrigues.“Sigilofiscal e bancario”. In SARAIVAFILHO, Oswaldo OthondePontes;

GUIMARAES,Vasco Branco.Sigilos bancario efiscal: homenagemaojurista José Carlos Moreira

Alves. Belo Horizonte: Editora Forum, 201),p.317-

35 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Candido Rangel.

Teoria geral do processo. 22* ed. Sao Paulo: Malheiros, 2006,p. 88-ss.
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Assim, tem-se comoregra 0 impedimentode os 6rgaos do Poder

obterem,aleatdria e desarrazoadamente,as informacoesfiscais dosco

Apenas em circunstancias excepcionais, nos estritos Parametros

pelo ordenamentojuridico, terceiros podem acessa-las,

Ublicg

Atribuintes

estipUlados

Emsintese, a ruptura dosigilo fiscal pressupée:(i) decisio judicial « ;

cientemente fundamentadae que atente ao devidoprocesso legal e aos sits .

de razoabilidade e proporcionalidade;(ii) justificacao a partir da necessidade :

salvaguardade outro direito fundamental constitucionalmente assegurado 0

mesmodeinteresse puiblico;(iii) carater excepcional da medida;(iv) respeito ao

principio da individualizagao do investigado e do objeto da investigacao;¢ (v)
preservacio, dentro do possivel, da intimidade do investigado, resguardandoin-
formagoes do acesso publico em geral e garantindo-as apenas aos interessados*

4. A INCONSTITUCIONALIDADE DOSARTIGOS 5° E 6° pa Le
COMPLEMENTAR 105/2001

Umavez expostos os fundamentosconstitucionais e o tratamentolegal
do sigilo bancario, bem comoos requisitos que devem ser atendidos para a
regular mitiga¢do do direito fundamental a privacidade, cumpre analisar as
inconstitucionalidades veiculadas pela Lei Complementar n° 105/2001 e que

violam a garantia fundamental aosigilo bancario.

A primeira delas encontra-se noart. 5°, que obriga as instituig6esfinan-

ceiras a informar periodicamente a Administra¢ao Tributaria da Unido acerca

das operacées financeiras (arroladas no art. 5°, § 1°, da Lei Complementar

n° 105/2001) efetuadaspelos usuarios de seus servicos*”. Trata-se de medida

que, além de deturpar a ldgica da reserva de jurisdicao prévia 4 mitigaca0 do
sigilo, nao condiz com a ideia de proporcionalidade que se exige quando da

relativizacao de um direito fundamental,eis que acaba por violar indiscrimina-

damente a privacidade de todos os cidadios, inclusive daqueles que cumprem

adequadamente com

a

legislacAo tributaria®.
: . ws a1: ‘ FazendaAdemais, 0 enunciado prescritivo em andlise permite que 4

 

aa : . , . res eit
Publica tenha acesso a informacoes que nao necessariamente dizem P

-163-. 8, p. 163°!
36 BULOS, Uadi Lammégo.Constituicdofederalanotada. 8+ ed. Sao Paulo:Saraiva, ney“9/200 e
37 O art. 5° da Lei Complementar n° 105/2001foi regulamentado pelo Decreto ” *

pela Instrucdo Normativa n° 802/2001. ‘dade (ADIs) ques”
38 Ha, no SupremoTribunalFederal, quatro AgoesDiretas de Inconstitucionali Trata-se jas ADIs

tionando a constitucionalidade do art. 5° da Lei Complementar n° 105/2001-
N° 2.386, 2.390, 2.397 € 4.010.
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especificamente a fatos geradoresdetributos. Isto porque atualmenteinexiste

no Brasil tributo que recaia sobre a movimentacaofinanceira, e 0 imposto

sobre a renda, que poderiajustificar o acesso a informagao em questao, tem

como fato geradora disponibilidade econdémica ou juridica da renda(art. 43 do

CTN), que nao se confunde com eventuais operagoesfinanceiras que possam

ser realizadas por cidadaos.

Neste mesmosentido,o dispositivo criar4 gargalo que permitird a perpe-

tracéo de abusosporparte da Fazenda Publica. Isto porque o fisco passard a

ter informagées diuturnas acerca de toda e qualquer movimentagaofinanceira

dos cidadaos,inclusive a respeito daquelas que nao configuram fato gerador

de tributo instituido. Assim, comoo art. 5°, § 2°, da Lei Complementar n°

105/2001 restringe as informagées a identificagao dos titulares das operacdes

e ao montante global mensalmente movimentado, o resultado certamente

redundara em autuagéesfiscais indevidas a titulo de imposto sobre a renda.

Tome-se como exemplo a seguinte situa¢4o: o servico de cobrangarealizado

por escritérios especializados realiza movimenta¢ées financeiras com valores

que nao representam rendimentos seus, eis que estes ficam apenas com por-

centagem do valor total que passeia pela sua conta bancaria, sendo o restante

de propriedade do cedentedo crédito;neste caso, haverd grande movimentacio

financeira, porém, rendimento diminuto,com baixo(ouinexistente) valor a ser

recolhido a titulo de imposto sobre a renda’’.

Assim, é bem possivel que a Administracao Tributaria da Uniao Federal

acabe por autuar, a titulo de imposto sobre a renda, rendimentossobre os quais

a pessoa juridica prestadora de servicos nao possui a disponibilidade juridica

ou econdmica(art. 43 do CTN). Este cenario deve ser evitado, na medida em

que gerard avalanche de demandasjudiciais custosas ao Erario.

A segunda problematica encontrada na Lei Complementar n° 105/2001
decorre do prescrito em seu art. 6°, que franqueia acesso absoluto e inde-
pendente de autorizag4o judicidria as autoridades e agentes da administracao
tributaria de todos os entes federados aos documentos,livros e registros de
instituiges financeiras,inclusive os referentes a conta de depésitose aplicacdes

financeiras, bastando para tanto a existéncia de processo administrativo ins-

SS
39 SCAFF, FernandoFacury. “Garantias fundamentais dos contribuintesa efetividade da constituicao”.

In: Revista Dialética de Direito Tributario, n° 94. Sao Paulo: Dialética, 2003, p. 49.

40 Dispositivo regulamentado pelo Decreto n° 3.724/2001.
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taurado ou procedimento fiscal em curso e que tais exames sejam co
soe . Nsj

ade administrativa competente. detado.
indispensdveis pela autorid

Trata-se de dispositivo inconstitucional, haja vista que ofendea Sistemi

adotadapelo ordenamento juridico brasileiro para a mitigacao do sigilo wes

rio. A autorizacao do Poder Judiciario, como afirmadoacima,é indisperse

para que a Autoridade Fazendaria tenha acesso4s informacées finaneirai

contribuintes, sob pena de inconteste ofensa ao direito fundamental ‘pte

cidade, consagradopelo constituinte originario brasileiro e erigido 4 nos -

de clausula pétrea"’.
0)

Conforme exposto acima, 0 art. 145, §1°, da Constituicao Federal de 1989

exige que a Administragao Tributdria, quando doexercicio de sua Prerrogativa

de fiscalizacao tributaria, atente aos direitos fundamentais dos contribuintes

fiscalizados. Umavez que 0 sigilo bancario € considerado comoparte integrante

do contetido estrutural do direito fundamental a privacidade, nao h4 quese

admitir intromissGes indevidas por parte da Fazenda Puiblica quandodo exer-
cicio dafiscalizacao tributaria, sob pena de ofensa a direito fundamental €, por

conseguinte, ao disposto noart. 145, § 1°, da Constituicao Federal.

Neste sentido encontram-se algumas decisées do plenario do Supremo

Tribunal Federal, que, por exemplo, no julgamento do Recurso Extraordinario

n° 389.808/PR, derelatoria do Ministro Marco Aurélio, entendeu que o

acesso direto da Receita Federal aos registros bancdrios doscontribuintes,

sem o intermédio do Poder Judicidrio, ofende a garantia dosigilo bancario ¢,

consequentemente,o direito a privacidade, garantido constitucionalmente”.

Finalmente,é importante mencionar que a quebra dosigilo bancario em

desconformidade com o direito positivo brasileiro constitui crime,e sujeita os

responsdveis 4 pena de reclusio de um a quatro anos, além de multa(art. 10
da Lei Complementar n° 105/2001). Tal pena nao exclui a possibilidade de

sangées de cunho administrativo, bem como a adogao de medidas de cariter

indenizatérias, por parte dos prejudicados, na esfera civel”.

—
:

41 Ha,no Supremo TRIBUNALFEDERAL, trés AcesDiretas de Inconstitucionalidade (ADIs) questionar®a constitucionalidade do art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001. Trata-se das ADIs" 23
2.390 e 2.397. stig, Julgado em42 Recurso Extraordinario n° 389.808/PR, Plendrio, Relator Min. Marco Aurélio, Juiga
15/12/2010, DJe de 09/05/2001.

sigilo,43 Sobrea responsabilidadecivil e administrativa imposta ao servidor que nao observar 0
verartigos 121 a 126 da Lei n° 8.112/90.
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5. ANAUSE DAS RECENTES DECISOES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Supremo Tribunal Federal enfrentou novamente o tema dosigilo

bancario do contribuinte diante da atividadefiscalizatéria da Administragao

Tributaria em recentes decisdes, em especial quando daanilise do RE 601.314,

com repercussao geral reconhecida. Desta vez, 0 objeto de andlise foi a consti-

tucionalidade do art. 6° da Lei Complementar 105/01frente 4 garantia consti-

tucional dosigilo bancirio, tal qual positivada pela Constituicao Federal de 88.

O STF manifestou-se a respeito da possibilidade de a Administragao

Tributaria de todosos entes tributantes da Federag’o, quando doexercicio da

atividade fiscalizatéria, acessar e examinar documentos,livros e registros de

instituicdesfinanceiras, independentemente de autorizacao do PoderJudiciario.

Emoutras palavras, a Corte Constitucional brasileira rompeu com a légica que

preside a mitigac4o da garantia constitucional do sigilo bancério, admitindo que

este seja relativizado sem atenco aos requisitos necessdrios para tanto. Neste

sentido, os argumentoslevantados quando do julgamento foram os seguintes.

Emprimeiro lugar, o Tribunal observou queo litigio constitucional em

questo se traduz entre o direito ao sigilo bancario e o dever de pagar tributo,

ambos referidos a um mesmocidadao. Assim, concluiu que na auséncia de

carater absoluto do sigilo bancario, este deve ceder espago ao principio da

moralidade nas hipéteses em que transagéesfinanceiras denotemilicitude.

Emquepese 0 acerto do argumentodacorte ao afirmarqueo sigilo ban-

cério nao € absoluto, deve-se ressaltar que as circunstancias em quese admitiu

seu rompimento nfo se encontram resguardadas pela Constituigao Federal.

Equivoca-se a Corte Constitucional ao contraporo sigilo bancario 4 moralidade

ou ao dever de pagartributos. Em outraspalavras, o que esta na balanga naoé

uma contraposi¢io entre o sigilo e a boa moral do contribuinte, consubstanciada

no dever do cidadio de pagartributos. Entender desta maneira pressupde um

preconceito que parte da noco de que todosos contribuintes deixam de pagar

os tributos devidos, escondendo-se atras do véu dosigilo bancario para tanto.

Ouseja, de acordo com a decisao do STF,0 sigilo bancario,tal qual positivado

pela Constituicao brasileira serviria como meioilegitimo para que todos os

cidadaos deixem depagar tributos devidos.

-——i ——___—_

44 Recurso Extraordinario n° 601.314/SP, Relator Min. Edson Fachin, Julgado em 24/02/2016, Dje

de 26/02/2016.
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Dois problemas surgem nesta maneira de pensar: (i) 0 primeiro encontra-
-se na nog’o equivocada de que a fungao da garantia constitucional do sigilo
bancario é unicamentea de servir de instrumento para permitir QUE 0 contr}.
buinte se esquive do pagamentodetributos devidos;

¢

(ii) o segundo encontra-
se no fato de que a decisao iguala todos os contribuintes, nivelando-os como
descumpridores do seu dever fundamental de pagartributos e que, portanto,
nao fazem jus ao sigilo bancdrio, rompendo com

a

légicabasilar da Presungao
de inocéncia no ordenamentojuridicobrasileiro.

Ademais, em se tratando da possibilidade de acesso a informacéesfinan-
ceiras de contribuintes por parte da Administragao Tributdria, nao ha quese
falar em sopesamento deprincipios/valores constitucionais. A razao paraisso
é simples: 0 constituinte origindrio estabeleceu

o

sigilo bancario como regrae
prescreveu de maneira explicita os requisitos necessarios para que tal garantia
constitucional seja mitigada. Neste sentido, é apenas por meio de autorizacio
judicial — que observe o devido processo legal e a ampla defesa — quese ad-
mite a relativizagao do sigilo bancario. Admitir entendimentocontrario seria
permitir que o Supremo Tribunal Federal redesenhe a Constituigao de acordo
com 0 seu entendimento,o quese afigura arriscado, mormente em setratando
de direitos e garantias fundamentais.

Além disso, vislumbra-se ainda o absurdo de se admitir que umalei
infraconstitucional (Lei Complementar n° 105/01) veicule requisitos para a
relativizacao dedireitos e garantias fundamentais quandoa propria Constituig4o
naolhe confere atribuicao para tanto. Trata-se de circunstancia inadmissivel,
eis que sequer emendaconstitucional poderia fazé-lo, haja vista que a garantia
do sigilo bancario encontra-se devidamente caracterizada comoclausula pétrea
pelo art. 60, § 4°, da Constituigao Federal de 1988.

O segundo argumentotrazido pelo Supremo Tribunal Federal defende
a tese de que

a

lei objeto de anilise se encontraria em sintonia com os com"
Promissos assumidospelo Brasil em tratados internacionais que buscam dar
transparenciae permitir troca de informagéesna esfera tributaria para combater
atosilicitos como lavagem de dinheiro e evasio de divisas.

Neste ponto, cumpre-se notar que os compromissosinternacionais firma-
dospelo Brasil devem ser devidamente internalizados em nosso ordenamen’
Juridico, o que significa dizer que devem estar de acordo com as diretrize*
constitucionais. Nao se pode admitir que tratados internacionais firmados
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pelo Brasil se sobreponham 4s prescricdes constitucionais. No caso em ana-

lise, nao obstante 0 movimento internacional no sentido de conferir cada vez

mais transpar€ncia aos negécios privados, deve-se atentar para o fato de que o

sistemabrasileiro apresenta peculiaridades que o distingue dos demais, como

a positivacao dosigilo banc4rio em nivel constitucional, raz4o pela qual a in-

ternalizacdo destes tratados deve ser feita de maneira critica, de forma a nao

ofender mandamento constitucional.

Sendoassim, nao ha comosustentara tese de que o simplesfato de o art.

6° da Lei Complementar n° 105/01 encontrar-se em consonancia com praticas

internacionaise eventuais tratados internacionais firmadospelo Brasil seja argu-

mento suficiente parajustificar e sustentar a sua constitucionalidade. Reitera-se

que a Constituicgao Federal de 1988 positivou o sigilo bancario comogarantia

fundamental, razao pela qual tratados internacionais nao a poderao revogar.

Noterceiro argumentoveiculado pela decisao, o STF defende a tese de

que a identificagdo do patriménio, rendimento atividade economia dos con-

tribuintes permite que a Administra¢ao Tributaria dé efetividade ao principio

da capacidade contributiva, que, por sua vez,sofre riscos quandose restringem

as hipdteses em que se admite que a Administragao Tributaria tenha acesso as

transac¢ées financeiras dos contribuintes.

Para enfrentar tal argumento, retoma-se o fundamento da prerrogativa

fiscalizatéria da Administracao Tributaria, que se encontra no § 1° doart.

145 da Constitui¢ao Federal. De acordo comtal dispositivo, sera facultada a

Administracao Tributaria a prerrogativa de identificar patrim6nio, rendimento

e servicos de contribuintes, com o intuito de atenderao principio da capacidade

contributiva, sempre noslimites impostospela lei e observandoos direitos e

garantias fundamentais.

Neste contexto, observa-se a clara tomada de posic¢do do constituinte

no sentido de limitar a busca da Administracao Tributaria pela efetivacao da

capacidadecontributiva, que esbarra nosdireitos e garantias fundamentais dos

contribuintes. Assim, comoo sigilo bancario é uma garantia fundamental, nao

poderser violado pela Administracao Tributaria sob o argumento de busca

pela concretizacao do principio de que os contribuintes devem sertributados

de acordo com sua capacidade econémica. Nos casos em que houver suspeita

fundada de que © contribuinte esteja langando maodosigilo bancdrio para
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deixar de pagar tributos devidos, a Administracao Tributéria poderpleitear 2relativizagao dosigilo bancério ao Poder Judiciario,
Finalmente, no quarto e ultimo argumento, o STFafirma que o dispositivequestionadonaoviola

o

sigilo bancario do contribuinte, mas apenastranslada0 sigilo dos dadosrelativos As transag6es financeiras do contribuinte, quesaida esfera bancéria para a fiscal. Em sintese, a decisao conclui pela inexisténcigde violagao da garantia fundamental ao sigilo na medida em que © paragrafounico do art. 6° da Lei Complementar n° 105/01 determina queo resultadodos exames, as informacées e os documentos acessadosserao conservados emsigilo na esfera fiscal.

Este argumento traz consigo novo equivoco da Suprema Corte, que
incorre em confusio conceitual a respeito das modalidades de sigilo a que os
contribuintes fazem jus quando deseu relacionamento com 0 fisco. De um lado,a Constituicao garantiu aos contribuintes que suas informac6esfinanceiras nio
sejam franqueadasirrestritamente as autoridades fazendirias(sigilo bancario);
de outro lado, o mesmotexto Constitucional garantiu queas informacées en-
tregues 4 Administracio Tributaria nao sejam tornadaspublicas(sigilo fiscal).

‘Tratam-sede dois distintos ambitos da garantia fundamental do sigilo tribu-
tario. Admitir que a nao divulgacao das informacées de possedofiscojustificaria
0 acesso da Administracao Tributaria aos dados financeiros dos contribuintesé
ignorar por completo o ambito do sigilo bancério, que conjuntamente com o
sigilo fiscal perfaz a nocdo de sigilo tributario, resguardando o contribuintede
abusos que possam surgir quandodeseu relacionamento com 0 fisco.

Um ultimo aspecto que no deve ser deixado de lado observandoo art.
5°, XII, da Constituicio,é quea inviolabilidade do sigilo aqui tratado possui
comoexce¢ao,a realizado de investigacfo criminal ou instrug’o processual
penal, e sempresob reserva de Jurisdi¢ao,o que niofoi levado em considera¢io
no julgamentorealizado.

6. ConcLUsAO

A atividade fiscalizatoria, prerrogativa constitucional da Administra¢40
Tributdria, é elemento fundamental ao correto funcionamento dos Estados
modernos, na medida em que garante um nivel adequado dearrecada¢ao, 0 que
¢€ indispensdvelparaa realizacao de gastos publicos que promovam os direitos
fundamentais e as demais necessidades publicas. Para além desta constata¢a0
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a fiscalizacao tributaria promovea igualdadeentre os contribuintes — tributan-

do-os conformesuas respectivas capacidades contributivas - e um ambiente

favoravel a livre concorréncia, haja vista impedir que alguns competidores de

determinado mercado tenhamprivilégiosfiscais indevidos.

E dese notar, entretanto, que a despeito da relevanciada fiscalizacao tributaria,

a Constitui¢o Federal de 1988 impéslimites ao seu exercicio. Assim,se de um lado a

Administrac¢ioTributaria tem a prerrogativa de exercitar a fiscalizacaotributaria,de

outro,ela deverespeitar oslimites impostos pela Constitui¢ao, ademais de observar

os direitos e garantias fundamentais dos contribuintes. Nao ha qualquer fundamento

juridico para que se admita, sob o pretexto de uma suposta supremacia dointeresse

publico sobre o privado, quea fiscalizacgao tributdria transbordeoslimites que lhe

foram impostos pela Constituigéo Federal, dentre os quais, o respeito 4 garantia

fundamental dosigilo tributario.

A garantia dosigilo perfaz o contetido do direito fundamental 4 privacida-

de, entendido comofaculdade da qual dispéereferido sujeito, consubstanciada

na possibilidade de constrangerosoutrosaorespeitoe deresistir 4 violagao do

que lhe é proprio, ou seja, das informacées que por dizerem respeito somente

a ele, deseja manter exclusivamenteparasi.

Assim,nas relac6es entre contribuintese fisco, é garantido aos primeiros

que: (i) a Administracao Tributdria nao terd acesso indiscriminados as suas

informacoes bancarias, devendo,as instituig6es financeiras responsaveis, manter

o sigilo sobre referidos dados; e (ii) a Administracdo Tributaria nao tornara

publica as informacéesa respeito dos contribuintes que se encontrem em sua

posse. Aqui se encontram os dois ambitos dosigilo tributario, presentes nas

relacdes entre Administracdo Tributdria e contribuintes: no primeiro caso

tem-se o denominadosigilo bancario; enquanto no segundo caso afigura-se

o sigilo fiscal.

Nao obstante a existéncia da garantia fundamental ao sigilo bancario

diante da Administracio Tributaria, a Lei Complementar n° 105/2001 fran-

queouacesso absoluto e independentede autorizacao judiciaria as autoridadese

agentes da administracao tributaria de todosos entes federados aos documentos,

livros e registros de instituigéesfinanceiras,inclusive os referentes a conta de

depésitos e aplicagoes financeiras, bastandoparatanto a existéncia de processo

administrativo instaurado ou procedimentofiscal em curso e que tais exames

sejam consideradosindispensaveis pela autoridade administrativa competente.
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Trata-se de dispositivo inconstitucional, haja vista que ofende a sistem4-
tica adotada pelo ordenamentojuridico brasileiro para a mitigacado do sigilo
bancario. A autorizacéo do Poder Judicidrio, como afirmado ao longo deste
trabalho,€ indispensdvel para que a Autoridade Fazendaria tenha acesso 3s
informagéesfinanceiras dos contribuintes, sob pena de inconteste ofensa ao
direito fundamental  privacidade, consagradopelo constituinte brasileiro ¢
erigido a posi¢ao de clausula pétrea.

O STF, no conjuntode julgamentosa respeito da constitucionalidade do
art. 6° da referida lei complementar, em especial no Recurso Extraordinério
n° 601.314/SP, manifestou-se a respeito da possibilidade de a Administracio
Tributdria de todos osentes tributantes da Federagao, quando doexercicio da
atividadefiscalizatéria, acessar e examinar documentos,livros e registros de
institui¢6esfinanceiras, independentementede autorizacao do PoderJudiciario.

Conforme restou demonstrado, o julgamento da Corte Constitucional
brasileira rompeu com a Idgica que preside a mitigacao da garantia constitu-
cional do sigilo bancario, admitindo que este seja rompido sem atencao aos
Tequisitos necessdrios para tanto. Trata-se de decisdo equivocada,quese encontra
em desacordo com o ordenamentojuridico brasileiro.

Vale ressaltar a existéncia da ADI 4010, proposta pela Ordem dos
Advogadosdo Brasil (OAB), cujo julgamento segue pendente. Espera-se que,
quandoessa acao foi apreciada, possam ser corrigidas as imperfeicdes havidas
no julgamentooraanalisado.


