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Todos os homens aspiram à vida feliz e à felicidade, esta 
é uma coisa manifesta; mas, se muitos têm a 
possibilidade de alcançá-la, outros não a têm em virtude 
de algum azar ou vício de natureza (pois a vida feliz 
requer um certo acompanhamento de bens externos, em 
quantidade menor para os indivíduos dotados de 
melhores disposições e em quantidade maior para 
aqueles cujas disposições são piores), e outros, 
finalmente, tendo a possibilidade de ser felizes, 
imprimem desde o início uma direção errada na sua 
busca da felicidade. 
(Aristóteles) 
 
 
 
Três coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir 
atentamente, considerar sobriamente e decidir 
imparcialmente. 
(Sócrates) 
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RESUMO 
 

 
Discorre acerca do Sigilo Bancário e suas possibilidades de exceção, buscando estabelecer 
limites no excepcionar do segredo bancário a fim de que se encontre equilíbrio entre as 
disposições constitucionais defensoras do sigilo e a lei infraconstitucional que trata da 
matéria. Analisa a evolução histórica do instituto e seus fundamentos jurídicos, dissertando 
sobre as diversas teses acerca de tais fundamentos. Descreve as possibilidades de quebra do 
sigilo bancário sob a ótica das instituições solicitadoras, delimitando seu papel de atuação no 
acesso às informações bancárias secretas.  
 
Palavras-chave: Direito Bancário. Sigilo Bancário. Exceções ao segredo bancário e suas 
limitações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano, na medida que começou a acumular riquezas, tendo em vista às 

incertezas da vida, teve necessidade de armazenar com segurança este acúmulo de capital. 

Para isso, se iniciaram as transações bancárias que tanto serviam para guardar o dinheiro do 

individuo, protegendo-o, como o utilizava para financiar a economia, tendo como contra 

prestação a cobrança de juros no empréstimo de capital. 

Com o iniciar de tal atividade, surgiu a necessidade de se terem secretas suas 

transações, pois, por se tratar de dinheiro, o interesse de terceiro1, alheio à relação cliente – 

banco, se intensifica, seja por cobiça na riqueza de outrem, seja por algum vínculo que este 

tenha com o titular, como uma dívida ou um crédito, por exemplo. 

Observa-se então que o Sigilo Bancário surge em paralelo com a própria atividade 

bancária, todavia suas prerrogativas vão evoluindo com o tempo, como veremos neste 

trabalho. 

Atualmente no Brasil, o Sigilo Bancário é elencado na Lei Complementar 105 de 10 

de janeiro de 2001, e trata-se de direito subjetivo e dever jurídico2, fundado no direito à 

intimidade e à vida privada, previstos no artigo 5º inciso X da Constituição Federal, 

consistindo no segredo que se deve ter às operações ativas e passivas e serviços prestados 

pelas instituições financeiras. 

                                                 
1 O terceiro que me refiro aqui trata-se tanto de ente publico, como privado. 
2  A relação jurídica é bilateral, isto implica que o que é direito subjetivo de um é dever jurídico de outrem. 
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Esse dever jurídico, a ser analisado nesta monografia, é envolto por uma série de 

exceções, sejam elas especificadas em lei, sejam elas exceções naturais.3 E, nos últimos 

tempos, vem se discutindo muito acerca da validade de alguns desses casos de quebra de 

sigilo previstos na citada lei. A celeuma trata principalmente da constitucionalidade de tais 

exceções, se elas estariam ou não de acordo com o direto à intimidade e à vida privada. 

Temos, portanto, como objetivo principal neste trabalho, a análise das possibilidades 

de exceção ao sigilo bancário elencados na LC 105/2001, indagando sua constitucionalidade e 

delimitando as formas que se darão as quebras do segredo bancário de alguém. 

Para tal, utilizaremos o método científico da pesquisa, dissertando sobre a evolução 

histórica do instituto, sua dimensão jurídica, e, mais detalhadamente, sobre o fenômeno das 

exceções ao sigilo bancário, para, ao final, tirarmos nossas conclusões e conseguirmos a 

limitação às quebras do segredo bancário, tanto na maneira que ele deve ser excepcionado, 

como na utilização das informações obtidas. 

Trataremos do assunto à luz do Direito Constitucional, pois o consideramos como o 

real fundamento protetor do sigilo das informações bancárias. Para visualizarmos melhor as 

possibilidades de exceção ao segredo bancário, dividiremos sua análise, pela ótica das 

instituições solicitadoras das informações sigilosas. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Estas são exceções ao dever de sigilo não elencadas na Lei Complementar, mas que devido seu teor de 
legitimidade não cabe em se falar de segredo. Um exemplo dessa exceção é o caso do próprio cliente titular da 
conta ao qual não será oposto sigilo de suas movimentações. 
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2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SIGILO BANCÁRIO 

 

 

2.1 No âmbito internacional 

 

A atividade bancária tem como características inerentes a discrição e o sigilo, pois se 

trata de um labor que atrai o interesse de terceiros, não-partícipes da relação de crédito, como 

os credores, devedores do contratante da atividade bancária. A fim de evitar esse possível e 

temerário acesso às informações de seus clientes, as instituições financeiras desde cedo 

criaram regras para proteger tais dados, sob pena de não haver interesse de contratação por 

parte de seus clientes. 

Pode-se então observar que as origens do sigilo bancário se confundem com as da 

atividade bancária, existente desde as civilizações mesopotâmicas, como bem ensina 

Raymond Farhat ao descrever os primeiros banqueiros como deuses representados por padres, 

onde os bancos seriam os templos, dando um caráter religioso e místico atividade bancária.4 

Dentre essas civilizações destaca-se a Babilônia, onde os sacerdotes não só recebiam 

valores em dinheiro como realizavam empréstimos, antecipações e mediação nos pagamentos. 

Estando todos estes atos dotados de segredo e discrição.5 

                                                 
4 FARHAT, Raymund. Le secret bancaire: etude de droit compare (France, Suisse, Liban). Paris: Libraire 
Générale de Droit et de Jurisprudence, 1980. p. 12-15. 
5 Como os atos sacerdotais dotavam de áurea divina, eram eles atos dos próprios deuses, estando portanto 
protegidos pelas divindades, isso justificava o segredo e a discrição de tais instituições bancárias que se 
utilizavam do temor dos fieis para ocultar suas transações financeiras. Afinal quem iria de encontro as razòes dos 
deuses? 
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O Código de Hamurabi, embora não se referisse a banqueiros, fixou como norma, a 

taxa máxima de juros em 20% para dinheiro e 33.33% para o trigo. Quem cobrasse juros 

superiores aos legais, seria punido com a perda do capital emprestado. 

Com o povo Hebreu, tem-se a prática de empréstimo a juros apenas aos estrangeiros, 

sendo tal prática vedada aos indivíduos hebraicos. Todavia, essa prática permitiu um rápido 

desenvolvimento da atividade bancária entre os hebreus, possibilitando por exemplo, o 

surgimento dos cambistas, que tinham como atividade, no começo dos tempos cristãos, o 

comércio de dinheiro. 

Nessa civilização, assim como na Babilônia, a atividade bancária estava íntima com a 

religião, pois os Templos eram responsáveis pela conservação do tesouro sagrado, pela 

administração dos bens das viúvas e dos órfãos e pela percepção de depósitos de todos os 

cidadãos. 

O professor Sérgio Covello observa muito bem que, ainda que não vinculados ao 

Templo, os cambistas tinham também o dever de agir com discrição nas operações realizadas. 

Segundo o mencionado autor, tal dever decorria do mandamento bíblico segundo o qual cada 

um dos integrantes do povo escolhido deveria tratar o negócio realizado com o seu próximo 

de maneira a não revelar o segredo do outro6. 

Na civilização grega, a atividade bancária também surge nos templos, onde os fiéis 

depositavam seus bens financeiros e os sacerdotes os emprestavam a terceiros. As principais 

operações eram relacionadas ao crédito agrário. Tem-se neste período, segundo alguns autores 

como Francisco Salinas Quijada, a origem de alguns institutos do direito bancário, como, por 

exemplo, a conta-corrente7. 

                                                 
6 COVELLO, Sérgio Carlos. O sigilo bancário. São Paulo: LEUD, 2001. p. 34. 
7 QUIJADA, Francisco Salinas. Las cuentas corrientes indistintas. Navarra: Estudos del derecho, 1956. p. 46. 
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Com relação ao sigilo bancário entre os gregos, o professor Sérgio Covello8 ensina que 

os banqueiros de então não se limitavam à atividade de intermediação do crédito, exercendo 

igualmente o papel de notários e de confidentes de seus clientes em razão de seus 

conhecimentos de escrita e de legislação. Essa razão o leva a acreditar na existência do 

segredo mesmo após a saída da atividade bancária do recinto dos templos. Além disso, o autor 

mantém a crença de que foi com o povo grego que primeiro se desenvolveu a noção de 

respeito à vida privada que, para muitos, consiste no principal fundamento do sigilo bancário 

hodiernamente9. 

A sociedade helênica apresentou a atividade bancária aos Egípcios, povo de economia 

eminentemente baseada na agricultura e na troca de bens. Essa influência grega também 

chegou no âmbito do sigilo bancário, passando os cambistas egípcios a observarem a reserva 

no trato com os clientes. 

Com os romanos o comércio bancário só ganha força a partir do século 30 a.C. Alguns 

dos fatores que contribuíram para esse acontecimento foram a introdução da moeda e as 

conquistas militares sucessivas. Maria José Oliveira Lima Roque10 noticia a existência de 

duas espécies de banqueiros: os argentários, que eram os banqueiros típicos, e os numerários, 

que lidavam com o câmbio de moedas. A mesma autora observa ainda que os romanos que se 

dedicavam a esses misteres tinham boas noções de escrituração e mantinham seus livros sob 

expresso sigilo. 

Sérgio Covello11 observa que "o fato de o banqueiro romano ser obrigado a exibir seus 

livros, em caso de litígio com seu cliente, constituía, sem dúvida, um limite à faculdade de 

excluir do conhecimento de terceiros as notícias contidas nos seus registros" e, ao final, 

                                                 
8 COVELLO, Sérgio Carlos. Op. Cit. p.34. 
9 COVELLO, Sergio Carlos. Op. Cit. p. 36. 
10 ROQUE, Maria José Oliveira Lima. Sigilo Bancário & direito à intimidade. Curitiba: Juruá, 2001. p. 55-56. 
11 COVELLO, Sergio Carlos. Op. Cit. p.37. 
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conclui que, na civilização romana, a obrigação de guardar segredo nas operações financeiras 

deixa de vincular-se à religião, passando a ser objeto de regulação propriamente jurídica. 

Na Idade Média, a discrição e a confiança são considerados preceitos de uma moral 

nos negócios. Segundo Raymund Farhat12, isso é evidenciado pelos registros em manuais 

comerciais da época, como os Conselhos do Comércio. Neles é retratada a mentalidade dos 

comerciantes medievais, sendo verificado, pois, uma ética mercantil e uma moral nos 

negócios. Para os banqueiros, a fim de evitar proveito aos concorrentes, como bem ensina 

Roberto Chinen, “importavam, entre outras qualidades, a prudência, a desconfiança, a 

experiência e, sobretudo, a discrição”13, esta última era de tal modo intensa que, até hoje, 

historiadores reclamam a respeito de detalhes históricos das relações comerciais da época. 

Na era Moderna e Contemporânea, que vamos delimitar temporalmente da renascença 

aos dias atuais, surge o interesse de se positivar as regras de sigilo bancário. O instituto se 

transfere do arcabouço do costume para os textos da norma jurídica. 

Nesse período a atividade bancária impulsionada pela globalização14 toma os 

continentes, desconhece fronteiras, se tornando, portanto, cada vez mais importante e 

essencial no desenvolver do capitalismo, outrora denominado de mercantilismo. 

Os homens financistas da época tornaram-se “os senhores da vida econômica e social, 

desfrutando de respeito e prestígio perante o Estado e os particulares”15. Surgem as grandes 

corporações financiadoras das navegações e bancos, como o da Inglaterra, iniciam suas 

atividades. 

Dada a importância que o labor financeiro passa a ter, surge a necessidade de uma 

disciplinação ainda maior da atividade financeira, daí se inicia a positivação das normas 

                                                 
12 FARHAT, Raymund. Op. Cit. p. 12-15. 
13 CHINEN, Roberto Massao. Sigilo Bancário e o Fisco. Curitiba: Juruá Editora, 2005. p. 22. 
14 A globalização a qual me refiro vem desde as grandes navegações da idade moderna às atuais atividades 
culturais, comerciais, financeiras que aproximam as nações e que muitas vezes denominamos, simplismente de 
globalização. 
15 COVELLO, Sérgio Carlos. Op. Cit. p. 36. 
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regulamentadoras da atividade bancária, entre estas as relativas ao dever de segredo das 

instituições financeiras. Inclusive, Luiz XII da França, em 1639, promulgou decreto que 

ressaltava a importância da discrição para o comércio e as finanças.16  

Todavia a consagração do sigilo bancário surge com a Grande Ordennance Sur Le 

Commerce em 1706, que estabelece que o segredo das negociações não poderá ser revelado 

sob qualquer pretexto ou causa. Após isso, o que há, em vários países, é uma tentativa de 

flexibilização desse direito. 

 

2.2 No Direito Brasileiro 

 

Antes do Código Comercial, Lei 556 de 25 de junho de 1850, já havia o sigilo nas 

transações bancárias. Todavia, a idéia fixa do instituto surgiu com a art. 17 da referida lei que 

disciplinava o segredo das atividades comerciais de forma ampla. Tal norma dispunha que 

nenhuma autoridade, seja qual for, pode praticar ou ordenar diligências com o bojo de 

fiscalizar se o comerciante arruma ou não seus livros, ou se neles há algum vício. Não tratava 

especificamente do sigilo bancário, mas ao proteger rigidamente os livros comerciais, por 

conseqüência, resguardava o sigilo nas transações financeiras que neles estavam escritas. 

Essa rigidez no exame dos livros comerciais foi derrogada com as súmulas 390 e 439 

do Supremo Tribunal Federal, definindo que “a exibição dos livros comercias pode ser 

requerida como medida preventiva” e ainda que “estão sujeitos à fiscalização tributária, ou 

previdenciária, quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objetos da 

investigação”. (grifamos) 

                                                 
16 OSSIO, Afonso de La Espriella. El secreto bancário. Bogotá: Editorial  Temis Libreira, 1979. p. 59. 
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Posteriormente a Lei 1.579 de 18 de março de 1952, permitiu às Comissões 

Parlamentares de Inquérito terem acesso, “no exercício de atividade investigatória, a 

informações secretas dos bancos oficiais”17. 

A Lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964, a Lei do Sistema Financeiro Nacional, vem 

dispor, pela primeira vez, de maneira mais específica sobre o sigilo bancário. No texto 

normativo foi permitido, dentro de determinadas condições legais, ao Legislativo, Judiciário e 

Executivo algumas exceções ao sigilo bancário. Eis o que dispõe a lei em seu artigo que se 

refere ao segredo das transações financeiras: 

 

Art. 38 - As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e 
passivas e serviços prestados. 
§ 1º As informações e esclarecimentos ordenados pelo Poder Judiciário, prestados 
pelo Banco Central da República 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 deles não 
poderão servir-se para fins estranhos à mesma. 
§ 2º O Banco Central da República do Brasil e as instituições financeiras públicas 
prestarão informações ao Poder Legislativo, podendo, havendo relevantes motivos, 
solicitar sejam mantidas em reserva ou sigilo. 
§ 3º As Comissões Parlamentares de Inquérito, no exercício da competência 
constitucional e legal de ampla investigação (art.53 da Constituição Federal e Lei nº 
1579, de 18 de março de 1952), obterão as informações que necessitarem das 
instituições financeiras, inclusive através do Banco Central da República do Brasil. 
§ 4º Os pedidos de informações a que se referem os parágrafos 2º e 3º, 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. 
§ 5º 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. 
§ 6º O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de 
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais, 
devendo sempre estas e os exames serem conservados em sigilo, não podendo ser 
utilizados senão reservadamente. 
§ 7º A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os 
responsáveis à 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. 

 
 

                                                 
17 QUEZADO, Paulo e LIMA, Rogério. Sigilo Bancário. São Paulo: Dialética, 2002. p. 10. 
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A referida lei ganhara posteriormente status de lei complementar. Mesmo, no sentido 

formal continuando como lei ordinária, a Constituição Federal de 1988 a recepciona em seu 

art. 69, como bem ensina o Professor José Afonso da Silva.18 

Andiantemo-nos um pouco no tempo até nos depararmos com a Lei 5172 de 25 de 

outubro de 1966, o Código Tributário Nacional. Esta norma trouxe contribuição para o sigilo 

bancário, mas também gerou celeuma com relação ao art. 38, § 5º da Lei 4.595/64, pois no 

CTN em seu artigo 197, analisando o caput e o inciso II, era permitida a exceção ao sigilo 

bancário mediante apenas intimação escrita de autoridade competente, concedendo “amplos 

poderes ao Fisco para requisitar diretamente aos bancos as informações que entendesse 

necessárias”19. Já a Lei do Sistema Financeiro Nacional estabelecia a obrigatoriedade da 

instauração de um processo para legalizar a exceção ao sigilo bancário. 

Ficamos com a acertada posição de Rogério Lima ao concordar com a convivência 

harmônica dos dois institutos.20 

Com a tentativa de tornar o sigilo bancário mais acessível à fiscalização, o legislador, 

em 2001, começou a investir ostensivamente contra o segredo bancário, que, embora disposto 

em lei, é salvaguardado pela Carta Magna.21 

Em 10 de janeiro de 2001, vinga a lei complementar 104, trazendo acréscimos ao 

Código Tributário Nacional. A referida lei, no tocante ao segredo bancário, traz no corpo de 

seu artigo 198 o seguinte texto: 

 

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, 
por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão 
do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros 
e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (NR) 

                                                 
18 SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 701. 
19 QUEZADO, Paulo; LIMA, Rogério. Sigilo Bancário. São Paulo: Dialética, 2002. p. 12. 
20 LIMA, Rogério. Pode o fisco, por Autoridade Própria, quebrar o Sigilo Bancário do Contribuinte?, 
Revista Tributária e de Finanças Públicas,  nº 34,  set./out. de 2000, pp. 151-153. 
21 Como anteriormente foi dito, o sigilo bancário se sustenta sob a égide constitucional da proteção a vida e a 
intimidade privada, argumento pelo qual já se torna suficiente o segredo das transações financeiras. 
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§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os 
seguintes: (NR)  
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; (AC) 
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, 
desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no 
órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que 
se refere a informação, por prática de infração administrativa. (AC)  
§ 2º O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, 
será realizado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita 
pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência 
e assegure a preservação do sigilo. (AC)  
§ 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a: (AC)  
I – representações fiscais para fins penais; (AC)  
II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; (AC)  
III – parcelamento ou moratória. (AC)  
Art. 199 [...] 
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, 
acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no 
interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. (AC) 

 

Sobre estas alterações cabe dizer que aquilo que era exceção torna-se regra, pois 

quando anteriormente apenas a autoridade judiciária com o devido processo legal autorizaria a 

quebra do sigilo fiscal e bancário, neste momento vê-se o sigilo fiscal cair por terra, 

praticamente já não existindo mais. 

Com o intuito de sacramentar as dúvidas de quando e quem pode quebrar o sigilo 

bancário do cidadão, surge a Lei Complementar 105, de janeiro de 2001 (Lei do Sigilo 

Bancário). A então vigente norma revoga o art. 38 da Lei 4.595/64 e trata especificamente do 

sigilo bancário e de suas exceções, que não são poucas, confirmando a temerária tendência de 

abrandamento do segredo bancário a fim de satisfazer as necessidades estatais, sobretudo do 

fisco. 

Acertados estão Paulo Quezado e Rogério Lima ao afirmarem que bastando o 

Supremo Tribunal Federal cumprir seu papel de resguardo da Carta Magna, conseguira-se 

barrar a fácil violabilidade do sigilo bancário, no invocar do direito fundamental à intimidade 

e vida privada. 

Todavia, não se pode admitir que em nome de um direito subjetivo o indivíduo possa 

prejudicar o direito de outrem. Logo, não é possível, sob pena de subversão da própria 
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concepção do direito, admitir-se sigilo bancário absoluto, sob o pálio dos direitos de 

intimidade, quando se sabe que as operações bancárias, mesmo as mais lícitas, envolvem mais 

de duas pessoas: o cliente, o banco e um terceiro interessado, que no mínimo, é a Fazenda 

Pública. Isso sem levar em consideração que toda sorte de falcatruas, improbidades e lavagem 

de dinheiro desenrolam-se nos bancos e são utilizadas para a prática de crimes financeiros, 

lesar credores e burlar o fisco. Sopesando os argumentos lançados, não se pode nem 

considerar a não-existência do segredo bancário, nem se tê-lo como absoluto. Cabendo, neste 

trabalho, a busca pela delimitação das exceções do sigilo. 
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3 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DO SIGILO BANCÁRIO 

 

 

3.1 Definições acerca do instituto 

 

A definição adotada sobre o sigilo bancário vai variar conforme a natureza jurídica que 

se atribua ao dever de segredo dos banqueiros e seus prepostos, tema que reservaremos para 

uma discussão posterior. 

Assim, mostram-se interessantes os conceitos de Malagarriga que definiu o sigilo 

bancário 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 da relação jurídica que os vinculam"22 e de Villegas que tem o sigilo como"o 

dever imposto aos bancos e demais entidades financeiras de não revelar informações que 

possuam de seus clientes e as operações e negócios que realizam com eles".23 

                                                 
22 MALAGARRIGA, Juan Carlos. El secreto bancário. Buenos Aires: Abeledo, 1970. p. 25. 
23 VILLEGAS, Carlos G. La cuenta corriente bancaria y el cheque. Buenos Aires: Depalma, 1986. p. 32. 



 

 

18 

Labanca, ao tratar do assunto, viu no sigilo bancário "um dever de silêncio a cargo dos 

bancos a respeito dos fatos vinculados com pessoas com quem mantêm relações 

comerciais".24 

No direito brasileiro, Ary Brandão de Oliveira, define o instituto ora estudado como 

“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”25. 

Sérgio Carlos Covello propõe definição segundo a qual o sigilo bancário constitui-se 

na "obrigação que têm os bancos de não revelar, salvo justa causa, as informações que 

venham a obter em virtude de sua atividade profissional".26 Tal definição, segundo o próprio 

autor, possui o mérito de observar três questões básicas: a utilização do vocábulo "obrigação" 

no lugar de "dever", por ter o primeiro sentido técnico-jurídico mais preciso de relação de 

crédito que envolve um dar, fazer ou não fazer alguma coisa; a relatividade do sigilo bancário 

demonstrada na expressão "justa causa"; e a não utilização de termos como cliente e clientela, 

haja vista a possibilidade de a notícia que o banco fica obrigado a não revelar possa dizer 

respeito a um terceiro. 

Ficamos com a definição do professor Covello, porém, como mencionamos 

anteriormente, o foco da questão está na dimensão jurídica do segredo bancário tema que 

passaremos a tratar a partir deste ponto. 

 

3.2 Dimensões Jurídicas do Segredo Bancário 

 

                                                 
24 LABANCA, Jorge. El secreto bancário. Buenos Aires: Abelede Perrot, 1968. p. 34. 
25 OLIVEIRA, Ary Brandão. Considerações acerca do segredo bancário. São Paulo: inRevista de Direito 
Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, 1983. p. 122. 
26 COVELLO, Sérgio Carlos. O sigilo bancário. São Paulo: LEUD, 2001. p. 86. 
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Ainda há muita discussão acerca da natureza jurídica do sigilo bancário, e a solução 

dessa celeuma é essencial para se delimitar as possibilidades de quebra do sigilo bancário, 

pois, no depender da corrente que se filie, o jurista pode, tanto permitir um abrandamento do 

sigilo, como pode torná-lo absoluto, sem permitir exceções. Defendemos uma posição mais 

cautelosa em aceitar o fundamento constitucional do sigilo bancário, mas entender necessário 

algumas possibilidades de exceções27 previstas em lei, desde que observado o devido processo 

legal. 

Acerca destas discussões, há também aqueles que defendem a dimensão do segredo 

bancário no campo da moral, tese pela qual nos afastamos de pronto, pois ao definirmos o 

sigilo bancário como obrigação jurídica, não há qualquer possibilidade de enquadramento da 

figura como simples dever ético. 

Aceitas essas considerações, passemos a discutir as teorias que buscam explicar a 

natureza jurídica do sigilo bancário: 

 

3.2.1 Teoria contratualista 

 

Aceita amplamente na Inglaterra e na Itália, a teoria contratualista defende que o sigilo 

bancário decorre da relação contratual que tem como pólos o banco e o cliente, através da 

qual a instituição financeira se compromete a guardar segredo das operações que realizar, 

ainda que não haja cláusula nesse sentido. Seus defensores atestam que se trata de cláusula 

implícita nos contratos bancários. 

Com relação à espécie de tal contrato levantam-se vários questionamentos. Na Itália, 

prevalece a idéia de que se trata de um contrato de mandato em decorrência de o artigo 1.856 

                                                 
27 As exceções as quais me refiro, são aquelas permitidas na lei, tendo em vista que as exceções naturais são 
oriundas da lógica. 
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do Còdice Civile estatuir que o banco responde, segundo a regra do mandato, pela execução 

dos encargos recebidos do correntista de outro cliente.  

Na França, por outro lado, prevalece a associação do sigilo bancário à figura do 

depósito, por entender-se que o banco, além de ser depositário dos bens dos clientes, é, 

também, depositário de seus segredos. 

Há ainda quem prefira qualificar o segredo como um contrato inominado ou sui 

generis, o que nos parece uma tentativa forçada de estabelecer essa regra a qualquer preço. 

A crítica que faz Sérgio Carlos Covello a essa doutrina está no fato de os bancos 

raramente assumem, de maneira clara, a obrigação de segredo. A tese da cláusula implícita é 

atacada por não explicar o sigilo que o banco deve manter, mesmo que o contrato não chegue 

a consumar-se, nem o sigilo que deve ser mantido quando a relação contratual se extingue ou 

é declarada nula. Ela também não justifica o dever de segredo para com terceiros estranhos a 

relação jurídica das partes.28 

 

3.2.2 Teoria consuetudinária 

 

Aceita na doutrina italiana e espanhola, essa teoria busca o fundamento do sigilo 

bancário no uso tradicional e universalmente observado pelos bancos ao longo da história. No 

Brasil, um de seus seguidores é Lauro Muniz Barreto que acerca do tema traz: 

 

Os banqueiros respeitam o segredo bancário, não como ato apenas voluntário, mas 
com a convicção de observância de um uso e costume consagrado, e de uma 
obrigação moral e legal. Seja fundado o procedimento na teoria do interesse público, 
seja na do contrato, seja com base nos usos e costumes, a verdade é que os 
banqueiros devem guardar o sigilo, e força-los ao contrário não edifica, porque 
destrói, no mínimo, uma das grandes conquistas do direito, que se ampara na 
tradição milenária dos povos.29 

 

                                                 
28 COVELLO, Sergio Carlos. Op. cit., p. 120 – 121. 
29 BARRETO, Lauro Muniz. O Sigilo Bancário como Proteção à Intimidade. São Paulo: Max Limonad, 1982. 
p 54. 
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Os opositores dessa doutrina refutam-na identificando como o equivoco dela o fato da 

mesma confundir fundamento jurídico com fonte jurídica, pois o costume não passa de um 

tido de fonte formal do instituto, não explicando o porquê desse direito, que seria explicado 

por seu fundamento jurídico. 

Outra observação feita contra tal teoria é a de que o costume não gera direitos, mas 

apenas os expressa, intensificando, ainda mais, a idéia de fonte de direito e não de natureza 

jurídica. 

Além disso, se esse pensamento pode, em tese, dirimir as dúvidas quanto à natureza do 

sigilo em países que não possuem um dispositivo legal a este respeito, o mesmo não pode ser 

dito nos que possuem. 

 

3.2.3 Teoria da boa-fé 

 

Encontra fundamento no fato de o sigilo bancário, por sua própria natureza, estar 

vinculado ao caráter fiduciário da atividade bancária. Os adeptos dessa teoria justificam o 

segredo bancário no “dever de lisura e de boa-fé que os contratantes devem respeitar durante a 

execução dos contratos”.30  

Todavia essa teoria não explica o dever de sigilo por alguns motivos. Inicialmente ela 

não deixa de ser apenas uma nova roupagem da teoria contratualista. Ademais, a boa-fé 

constitui-se em uma obrigação acessória que se impõe aos negócios jurídicos em geral, 

restando difícil, por isso, encontrar nela o fundamento de um outro dever, isto é, uma 

explicação o sigilo bancário. 

 

3.2.4 Teoria do sigilo profissional 

                                                 
30 CHINEM, Roberto Massao. Op. cit., p. 26. 
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Tal teoria defende que o banqueiro faz parte de uma série de profissionais que têm 

uma regra geral de segredo profissional, justificando assim o sigilo bancário. Estabele-se 

assim uma relação de confiança recíproca entre o cliente e banqueiro como entre outras 

categorias de profissionais, como o que ocorre com os médicos e advogados. 

Muito comum no sistema europeu continental, sobretudo porque na maioria dos países 

que o integram não há previsão legal de sanção penal para o descumprimento do sigilo 

bancário. Aos que violam esse dever aplicam-se, por conseguinte, as penas cominadas para a 

violação de segredo profissional. 

No direito pátrio, Hugo de Brito Machado escreve que: 

 

O sigilo bancário é uma forma de sigilo profissional, que se impõe em face da 
natureza da atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, tal qual o do sigilo 
do médico, do advogado e de outros profissionais, muito mais no interesse público, 
para a preservação das instituições, do que no interesse individual.31 

 

Apesar da aceitação, os críticos que se contrapõem a essa doutrina alegam que o 

conceito de profissão que integra na expressão segredo profissional assume um caráter 

autônomo, não se coadunando com a complexa estrutura das instituições financeiras, 

organizadas de forma impessoal, descaracterizando a relação de confiança entre o banqueiro e 

o cliente. Além do mais, a sanção imposta é de natureza penal, não se aplicando as pessoas 

jurídicas, e ficando difícil a individualização do delito, tendo em vista a complexidade das 

transações bancárias. 

 

3.2.5 Teoria do direito à intimidade dos bancos 

 

                                                 
31 MACHADO, Hugo de Brito. A quebra do sigilo bancário. IOB – Repertório de Jurisprudência: tributário, 
constitucional e administrativo. São Paulo, n. 9. p. 249 – 257. 
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Teoria moderna surgida na Itália, busca justificação para o sigilo bancário no direito à 

intimidade da empresa de crédito. Em outras palavras, os defensores dessa idéia sustentam 

que a instituição financeira tem legítimo interesse de se recusar a revelar a terceiros a 

movimentação financeira dos seus clientes, assim como os fatos a ela relacionados. 

Seus defensores encontram nessa teoria fundamento legal no artigo 10 da Lei Bancária 

Italiana que impõe ao Banco Central e a seus funcionários o segredo sobre notícias, 

informações e dados respeitantes à empresa de crédito. Isso se traduz numa suposta proteção 

da esfera de reserva do estabelecimento bancário, equiparável à proteção do segredo científico 

e industrial, também prevista pelo Direito Italiano. 

De uma maneira geral, pode-se dizer que os defensores dessa corrente doutrinária 

vêem, no direito de sigilo, um direito do banco, por ser a garantia de fidúcia e de discrição 

indispensável para que este arrecade novos clientes. 

Sérgio Carlos Covello critica a teoria com essas palavras: 

 

Certamente, o Banco tem o direito de proteger sua esfera privada, que se integra de 
técnicas operacionais, projetos, esquemas de trabalho, rol de clientes etc., mediante 
o exercício de um ‘jus excludiendi alios’ caracterizador do sigilo. Mas isso não 
significa que o sigilo bancário decorra deste 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.32 

 

Ficamos com tão bem elaborado raciocínio lógico, não concordando portanto com esse 

fundamento do segredo bancário. 

 

3.2.6 Teoria da complexidade do vínculo 

 

                                                 
32 COVELLO, Sérgio Carlos. Op. Cit. p. 67 
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Arnoldo Wald chama a atenção para essa nova teoria segundo a qual, além dos direitos 

e das obrigações principais, existem deveres secundários para ambos os contratantes que 

decorrem da regra geral da boa-fé, exigindo que a atuação de uma parte não cause danos à 

esfera jurídica da outra. Assim, o sigilo bancário nada mais seria que um dever acessório na 

relação jurídica.33 

Data vênia, discordamos do renomado autor por entender que essa nova teoria nada 

mais é que o resgate da teoria da boa-fé com nova abordagem, aplicando-se a ela as mesmas 

críticas já efetuadas. 

 

3.2.7 Teoria do direito à privacidade 

 

Doutrina que propaga ser o sigilo bancário corolário do direito à intimidade e à vida 

privada, o quais, por sua vez, integra o direito da personalidade.  

Da Alemanha, temos a teoria das esferas ou círculos concêntricos, que compõe a 

intimidade na esfera maior e o segredo no círculo de menor raio, o que resulta na observação 

de que este integra aquela.  

Na Suíça, país conhecido pela rigidez com que trata o tema, o fundamento apontado 

para o sigilo bancário é a intimidade do cidadão, encarada como direito essencial do 

indivíduo. Demonstrando o rigor como tal pensamento encontra-se presente na cultura do 

povo suíço, Sérgio Carlos Covello observa que "não é o artigo 47 da lei bancária suíça que 

determina o segredo aos bancos e sim o direito privado numa norma de maior 

transcendência"34. Conclui ainda afirmando que é o respeito à personalidade, tido como um 

                                                 
33 WALD, Arnoldo. “O sigilo bancário no projeto de lei complementar de reforma do sistema financeiro e na lei 
complementar 70”. Ajuris: Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. v. 19, n. 
56, 1992. p. 14 – 34. 
34 COVELLO, Sergio Carlos. Op. cit. p. 151. 
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dos traços básicos da democracia, que impõe às instituições de crédito o dever de silêncio 

sobre as operações que realizam.  

Também na Itália e Argentina há uma forte corrente doutrinária apregoando ser o 

sigilo bancário uma das facetas dos direitos à intimidade ou à privacidade e, portanto, um 

direito da personalidade. 

No Brasil, cumpre observar que a ampla maioria da doutrina especializada sustenta 

essa bandeira. Entre os adeptos dessa teoria em nosso país, merecem especial destaque Sérgio 

Carlos Covello, Nelson Abrão, Roberto Quiroga Mosquera e Arnoldo Wald.  

O nosso entendimento é no sentido de que o direito à intimidade integra os direitos da 

personalidade, visando proteger o direito à inviolabilidade do domicílio, da correspondência, 

das comunicações de qualquer espécie, dos dados pessoais computadorizados, do sigilo 

bancário. O mesmo acontece com o direito à privacidade. 

A concepção do sigilo bancário no âmbito do direito à intimidade e à privacidade visa 

garantir ao homem o mínimo capaz para que lhe seja assegurada a sua condição humana, 

protegendo-o das ingerências alheias, como apregoa a Conferência Nórdica sobre o Direito à 

Intimidade, realizada em Estocolmo, na data de maio de 1967, ao fazer inserir, no documento 

que publicou, a seguinte definição “O direito à intimidade é o direito do homem de viver em 

forma independente a sua vida, com um mínimo de ingerência alheia”. 

Há, entretanto, corrente contrária que entende não constituir o sigilo bancário 

derivação do direito à privacidade, não integrando o rol dos direitos da personalidade e, 

portanto, não encontrando guarida em nossa Carta Magna. Veja-se, neste sentido, o 

posicionamento de Maria José Oliveira Lima Roque que, após argumentar serem os direitos 

da personalidade o mínimo necessário para que a personalidade se desenvolva plenamente, 

sendo imprescindíveis para dar a cada pessoa uma identidade própria, argüiu nascerem todos 
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com direito à vida, à saúde, a um nome, a professar uma fé, à integridade física, à honra, a ter 

vida íntima, etc., enquanto ninguém nasce com direito ao sigilo bancário. 

A autora questiona ainda a inclusão do sigilo bancário no rol dos direitos da 

personalidade em razão de o Estado não poder sequer garantir a todos o direito de ser cliente 

de um banco, haja vista ser o banco quem seleciona seus clientes. Portanto, é contraditório 

falar em direito ao sigilo bancário como inerente a todos os cidadãos. Ademais lembra que, 

segundo a teoria clássica dos direitos da personalidade, estes seriam oponíveis a todos e 

irrenunciáveis, o que não ocorre com o sigilo bancário, que não apenas comporta exceções 

como é renunciável.35 

Maria José de Oliveira Lima Roque vai ainda além, refutando a possibilidade de se 

incluir o sigilo bancário entre os direitos da personalidade como um corolário do direito à 

intimidade, aduzindo o seguinte: 

 

Acresça-se que por intimidade entende-se tudo o que está adstrito à cidadela interior 
de cada um, tudo que não produza reflexo no mundo social. Se a movimentação 
patrimonial de alguém gera nova relação de direitos com outros titulares, deixa de 
ser assunto de mera intimidade.36 

 

Essa tese, no entanto, não tem encontrado respaldo nos tribunais superiores de nosso 

país, que vêm reiteradamente decidindo pela inclusão do sigilo bancário no rol dos direitos da 

personalidade, como derivado do direito à privacidade, senão conforme STJ – Resp. 

124.272/RO – Rel. Min. Hélio Mosimann – J. em 11.12.1997 – DJ 02.02.1998 – BIJ 174/ 

13.631. 

Há pouco tempo, por ocasião do julgamento do MS 21.729-4/DF, tivemos a 

oportunidade de ver a manifestação dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 

Na ocasião, os ministros do STF entenderam estar o fundamento jurídico do sigilo bancário 

                                                 
35 ROQUE, Maria José Oliveira Lima. Sigilo Bancário & direito à intimidade. Curitiba: Juruá, 2001. p. 67-87 
36 Ibidem. p. 74 
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no direito à intimidade e à vida privada. Na seqüência temos um pequeno extrato dos seus 

pronunciamentos: 

O Ministro Marco Aurélio de Mello assim se pronunciou: "[...] Tenho que o sigilo 

bancário está sob a proteção do disposto nos incs. X e XII do art. 5o da CF. Entendo que 

somente é possível afastá-lo por ordem judicial". 

O Ministro Maurício Correia e o Ministro Celso de Melo demonstraram também 

comungarem com tal entendimento ao assim se pronunciarem: 

 

[...] Também eu entendo que no contexto da inviolabilidade destes direitos à 
intimidade e à vida privada assegurados pela Constituição aos brasileiros e aos 
estrangeiros aqui residentes, estão contidos os desdobramentos do direito à 
privacidade, entre os quais, inexoravelmente, o direito ao sigilo bancário e ao fiscal. 
Esse direito individual está assegurado de tal forma que não se permite, sequer, que 
a sua abolição seja objeto de deliberação em proposta de emenda à Constituição (art. 
60, §4o, IV). Ministro Maurício Correia. 

 

 [...] agora em virtude dos textos expressos da Constituição e especialmente da 
interpretação sistemática dos incs. X e XII do art. 5o da CF, ficou evidente que a 
proteção ao sigilo bancário adquiriu nível constitucional, impondo-se ao legislador, 
o que, no passado, podia ser menos evidente. [...] A relevância do sigilo bancário – 
que traduz uma das projeções realizadoras do direito à intimidade – impõe, por isso 
mesmo, a cautela e a prudência ao Poder Judiciário na determinação da ruptura da 
esfera de privacidade individual que o ordenamento jurídico, em norma de 
salvaguarda, pretendeu submeter à cláusula tutelar de reserva constitucional (CF, art. 
5o, X). Min. Celso de Mello. 

 

O Ministro Ilmar Galvão, por sua vez, adotou, no referido julgado, uma posição que 

poderia ser tida como mista, não fosse o nosso entendimento de que o sigilo bancário 

constitui-se em espécie do gênero sigilo profissional. Eis o seu pronunciamento: 

 

A Constituição, ao dizer, no art. 129, VI, que tem o Ministério Público a atribuição 
de requisitar informações e documentos para instruir os procedimentos 
administrativos de sua competência, não investiu o órgão do poder de devassa. 
Competência dessa natureza, por interferir no direito fundamental de privacidade, 
consagrado no art. 5o, X, da CF, haveria de vir expressa, não podendo resultar de 
interpretação ampliativa do mencionado inciso do artigo 129, nem, muito menos, de 
disposição da lei complementar destinada a regulamentá-lo, já que constitui restrição 
a dois postulados básicos, quais sejam, os valores da privacidade e da intimidade, e o 
dever de sigilo sobre conhecimento decorrente do exercício profissional (incs. X e 
XIV do art. 5o da CF). 
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Já o Ministro Carlos Velloso apenas confirmou o entendimento manifestado outrora: 

 

Em voto que proferi na Pet. 577/DF, caso Magri, sustentei a tese de que o sigilo 
bancário protege os interesses privados: ele é espécie do direito à privacidade, que é 
inerente à personalidade das pessoas a que a Constituição consagra no art.5o, X, 
além de atender a uma finalidade de ordem pública qual seja a proteção do sistema 
de crédito. 

 

O Ministro Francisco Rezek, contrariando precedentes do próprio STF e entendimento 

doutrinário amplamente majoritário, entendeu que o sigilo bancário não se constitui em um 

direito à intimidade ou à privacidade, in verbis: 

 

[...] O inciso X do rol de direitos fala assim numa intimidade onde a meu ver seria 
extraordinário agasalhar a contabilidade, mesmo a das pessoas naturais, e por melhor 
razão a das empresas. [...] É possível que os dados bancários, em certos casos, 
deixem entrever aspectos da vida privada, como ocorreria, por exemplo, na 
revelação de gastos com especialidades médicas de certas enfermidades ou despesas 
com pessoas das relações afetivas mais íntimas, que o cliente queira manter em 
segredo. Isso, contudo, é exceção, porque, em regra, as operações e serviços 
bancários não podem ser referidos à privacidade, no sentido de que é protegido no 
inciso X do art. 5o da Constituição. Assim, os dados bancários concernentes a 
pagamentos de compra de imóveis, os financiamentos para aquisição de casa própria 
ou os financiamentos públicos para o desenvolvimento de atividades produtivas são 
alguns exemplos de informações que não se inserem no núcleo irredutível da 
privacidade. 

 

Tal entendimento encontrou respaldo no voto do Ministro Sepúlveda Pertence, para 

quem "o sigilo bancário só existe no direito brasileiro por força de lei ordinária". Em 

seqüência o Ministro completou seu raciocínio nos seguintes termos: 

 

Não entendo que se cuide de garantia com status constitucional. Não se trata de 
intimidade protegida no inciso X do art. 5o da CF. Da minha leitura, no inciso XII da 
Lei fundamental, o que se protege, e de modo absoluto até em relação ao Poder 
Judiciário, é a comunicação "de dados" e não os "dados" o que tornaria impossível 
qualquer investigação administrativa, fosse qual fosse. 

 



 

 

29 

Observamos, no entanto, que esse entendimento é isolado na atual composição do 

Excelso Pretório. Prevalece também lá o entendimento de que o sigilo bancário integra o 

direito à intimidade e à vida privada, portanto, encontra amparo constitucional. 

Ressalva seja feita, entretanto, ao fato de que, desde a data em que foi prolatada a 

paradigmática decisão em comento houve plena reformulação composição do Tribunal, que 

passou a ser integrado pelos Ministros Gilmar Ferreira Mendes, Ellen Gracie, além dos 

recém-indicados Carlos Ayres de Brito, Joaquim Benedito Barbosa, Antônio Cézar Peluso, 

Eros Grau, dentre outros, o que pode resultar em mudança no entendimento acima exposto. 

Além do que, encontram-se em tramitação três ADIns que tratam da matéria do sigilo 

bancário distribuídas para o Ministro Sepúlveda Pertence, o que lhe conferirá uma ótima 

oportunidade de defender sua tese para os novos ministros. 

Concordamos ser o sigilo bancário uma derivação do direito à intimidade e à vida 

privada, em razão de ser possível estabelecer o panorama sobre a vida de um indivíduo 

através de simples análise de seus dados financeiros. Um simples extrato de conta corrente ou 

cartão de crédito se mostra capaz de revelar importantes informações sobre a vida de um 

cidadão, tais como hábitos de consumo, controle financeiro, situação econômica, relações 

extraconjugais e até mesmo estado emocional, haja vista não serem poucas as vezes em que 

uma situação psicológica ruim resta refletida nos seus gastos pessoais. No mesmo entender, 

Eduardo Salomão Neto afirma que “a proteção ao sigilo bancário está fundamentada no 

direito à intimidade e vida privada, objeto mesmo de previsão no art. 5º, inciso X da 

Constituição Federal”.37 

Todavia, alguns autores que defendem essa teoria, colocam o sigilo bancário como 

instituto absoluto, não permitindo exceções legais, tendo em vista que a Constituição não as 

prevê. Eles consideram a LC 105/2001 inconstitucional em sua totalidade. Não concordamos 

                                                 
37 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. São Paulo: Atlas, 2005. p. 493. 
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com tal posição, pois entendemos que, embora tendo como fundamento jurídico o direito a 

intimidade e a vida privada defendidos pela carta magna, o sigilo bancário emana de fonte 

formal, e esta é a lei complementar 105. 

Válidas são as possibilidades de exceções ao segredo bancário descritos na referida lei, 

todavia estes devem ser limitados, tais limites sendo norteados pelo direito a intimidade e a 

vida privada. E é sobre essas exceções e seus limites que partiremos a tratar a partir desse 

ponto. 
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4 EXCEÇÕES AO SIGILO BANCÁRIO E SUA CASUÍSTICA 

 

 

4.1 Considerações iniciais 

 

Ao se comentar sobre a quebra do sigilo bancário, primeiro deve-se analisar acerca das 

teses de possibilidade ou não desta, pois alguns constitucionalistas, como dissemos 

anteriormente, consideram, ao fundar o direito ao sigilo bancário no direito constitucional da 

privacidade, a lei complementar 105/01 inconstitucional. 

De sorte, tal normatividade, veio para satisfazer os fins arrecadatórios governistas, 

flexibilizando as possibilidades de exceção legal ao sigilo a ponto de permiti-las sem a devida 

autorização judicial, sem o devido processo legal, outro fundamento de defesa pela 

inconstitucionalidade de tal lei. 

O que buscamos em nossa pesquisa é delimitar, ou seja, estabelecer limites para essas 

exceções ao sigilo bancário, alcançando através disso perfeita harmonia entre o direito 

constitucional, a intimidade, a vida privada e a necessidade, no fim de evitar fraudes ao fisco e 

crimes financeiros, de se ter flexibilizado tal direito. 

Nossa tese se baseia, portanto, na possibilidade das exceções ao sigilo bancário e na 

análise de suas limitações. Tais exceções serão divididas em legais e naturais. Sendo as 

primeiras decorrentes de previsão na lei e as últimas da extensão ao direito de sigilo bancário 
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a terceiros, justificada pela lógica doa acontecimentos da atividade bancária como veremos 

posteriormente. 

4.2 A terminologia quebra de sigilo bancário 

 

Antes da lei complementar 105/01, muito se falava sobre o termo quebra do sigilo 

bancário utilizado na vida forense. Alguns autores o consideravam tecnicamente inexato.38 

Tais juristas alegavam que o termo quebra remetia à violação de direito, não se 

coadunando com a possibilidade de uma autorização judicial, que permitia a visualização do 

sigilo bancário ser considerada como atentado a direito subjetivo.  

A expressão defendida como correta para os casos reveladores de informações secretas 

por permissão legal era denominada exceção, sendo a quebra, melhor utilizada para a 

violação do sigilo, conduta tipificada legalmente como crime. 

Com o advento da norma vigente, o termo quebra passou a ser consolidadamente 

aceito para os casos de possibilidade legal de flexibilização do sigilo bancário, tendo em vista 

que a própria lei se refere com essa terminologia para aquelas situações. 

Concordamos com o termo adotado na legislação, por considerarmos, assim como 

Paulo Quezado e Rogério Lima39, diferentes o direito em si e o objeto o qual é tutelado por 

esse direito. O termo quebra do sigilo bancário se refere ao objeto de direito e não ao direito 

ao sigilo bancário, sendo este, portanto, compatível com a expressão exceção do direito ao 

sigilo. 

Utilizamos em nossa pesquisa a terminologia exceção ao sigilo bancário apenas por 

entendê-la mais estilisticamente cabível, não possuindo qualquer resistência ao termo 

utilizado pela lei. 

 

                                                 
38 QUEZADO, Paulo; LIMA, Rogério. Quebra de Sigilo Bancário: uma Analise Constitucional (Doutrina e 
Jurisprudência). Fortaleza: ABC-Fortaleza, 1999. p. 15-18 
39 QUEZADO, Paulo; LIMA, Rogério. Sigilo Bancário. São Paulo: Dialética, 2002. p. 51-52 
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4.3 As exceções legais do sigilo bancário e suas limitações. 

 

A partir deste ponto trataremos especificamente das quebras de sigilo bancário 

autorizadas por especificação legal. Tais exceções estão descritas na Lei Complementar 105 

de 2001. Salientamos, todavia, que não só a lei deve autorizar tais exceções, pois ela, como lei 

infraconstitucional, deve estar condizente com a Carta Magna e, portanto, com seus princípios 

norteadores do direito ao sigilo bancário. Tais disposições constitucionais limitam o acontecer 

e a utilização da quebra do sigilo bancário, bem como instigam à interpretação restritiva das 

exceções.  

No transcorrer de nossa tese buscaremos definir, a fim de limitar as exceções ao sigilo 

bancário, quem pode quebrar o sigilo e como se pode dar tal quebra. Dividiremos nosso 

raciocínio, assim como faz Paulo Quezado e Rogério Lima40, pelos entes jurídicos autorizados 

a quebrar o segredo bancário dos indivíduos. 

 

4.3.1 O Poder Judiciário 

 

A legislação brasileira sempre previu a possibilidade de o judiciário quebrar o sigilo 

bancário. Alguns juristas acham que tal disposição não é necessária, pois a possibilidade 

decisória do juiz ordenar a quebra do sigilo bancário está entre as demais inerentes de sua 

função. A função jurisdicional, aquela pela qual ele se utiliza para resolver as litigâncias, 

aplicando a norma jurídica ao caso concreto, do referido poder o permite a exceção do sigilo 

bancário, não sendo, pois, necessária previsão legal para tal situação.  

                                                 
40 Ibidem. p. 67. 
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Todavia, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ou seja, encontrarem 

respaldo na lei, o que torna necessária a previsão legal para a exceção ao sigilo bancário por 

parte do Poder Judiciário. 

Entretanto, ao autorizar a quebra do sigilo bancário, o judiciário deve observar, sob 

pena de ser inconstitucional sua decisão, o devido processo legal, pois “assim como os demais 

poderes, o Judiciário também pode violar a Constituição”41, e só com a observação de tal 

princípio, há legitimidade no excepicionar do sigilo bancário, protegido por outro princípio 

constitucional, o da intimidade e da vida privada. 

Aplicando o princípio constitucional do devido processo legal, chega-se à conclusão 

que o Judiciário não poderá autorizar a abertura do sigilo bancário, sem que haja processo 

instaurado, no qual se preservem os princípios e normas constitucionais de caráter processual 

e material a saber: o contraditório, a ampla defesa, o princípio da razoabilidade, de legalidade, 

da isonomia, do duplo grau de jurisdição etc. 

Tal processo judicial advém diretamente da previsão constitucional. Na Lei 

Complementar que trata da matéria não há previsão de instalação de processo jurídico para as 

possibilidades de quebra do sigilo bancário autorizados pelo Judiciário, isso gera, no 

raciocinar de alguns, a possibilidade de se ter a exceção do sigilo bancário, ordenado pelo 

Judiciário, fora de um processo, como num inquerito judicial ou administrativo. Equivocado 

está esse entender, pois “o juiz somente terá condições de tomar uma decisão equilibrada, em 

obediência ao princípio da razoabilidade, ponderando o que ouvir de ambos os interessados, e 

não se baseando apenas no que ele ou um dos interessados pensa”42, e também porque o 

processo trata-se de uma consequência jurídica natural da obediência ao devido processo 

legal, elencado no artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal. 

                                                 
41 Ibidem p. 60 
42 Ibidem p. 61 
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Somos, portanto, seguindo o ensinamento de Paulo Quezado e Rogério Lima43, contra 

a quebra do sigilo bancário no âmbito de inquérito judicial ou administrativo, apesar de não 

ser esse o entendimento corrente na jurisprudência44, pois o inquérito é constituido de forma 

unilateral, sem o contraditório e a ampla defesa. A exceção do direito fundamental ao sigilo 

bancário, em inquérito, viola o princípio do devido processo legal. 

Eis o que dizem os renomados autores: 

 

Quando ainda vigorava o art. 38 da Lei do Sistema Financeiro Nacional (Lei 
4.595/64), havia determinação expressa para o Poder Judiciário ordenar, em juízo, às 
instituições financeiras a prestação de informações sigilosas. Portanto, a autorização 
judicial dar-se-ia no bojo de um processo, com todas as implicações jurídicas do 
devido processo legal. Hoje, legalizou-se a exceção do direito ao sigilo tão-somente 
através de inquérito, como reza o § 4°, art. 1°, da LC 105/2001, o que, de logo, 
demonstra a inconstitucionalidade dessa lei.45 
 
 

Por ser necessário, então, o devido processo legal, a decisão que autoriza a exceção do 

sigilo bancário deve ser fundamentada e motivada, inclusive a Constituição Federal em seu 

artigo 93, IX prevê a nulidade para as decisões judiciais não fundamentadas. 

A fundamentação seria a fonte legal do ordenamento positivo vigente em que se apoia 

certa decisão. Já a motivação, diz respeito à exposição das razões jurídicas por que se chegou 

a tal decisão.  

O Supremo Tribunal Federal tem preservado, em muitos de seus acórdãos, o dever da 

autoridade competente de motivar a decisão que excepciona o direito fundamental ao sigilo. 

Como já afirmou em determinado caso de grande repercussão no país: 

 

Limitação relevantíssima dos poderes de decisão do juiz é a exigência de motivação, 
hoje, com hierarquia constitucional explícita - CF, art. 93, IX: 'Todos os julgamentos 
dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, 

                                                 
43 Ibidem p. 61 
44 STF. AGRINQ 897/DF, Tribunal Pleno, Min. Rel. Francisco Resek, DJU 24/3/95; STF, PET.QO 577/DF, 
Min. Rel. Carlos Velloso, DJU 23/4/92; STJ, ROMS 7423/SP, Min. Rel. Milton Luiz Pereira, DJU 3/11/97; STJ, 
AGINQ 187/DF. Min. Rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 16/9/96; STJ. ROMS 10.475/MT, 6a T., Min. 
Rel. Fernando Gonçalves, DJU 2/3/2000. 
45 QUEZADO, Paulo; LIMA, Rogério. Op. cit. p. 62 
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sob pena de nulidade...' A exigência cresce de tomo quando se trata, como na 
espécie, de um juízo de ponderação, à luz do princípio da proporcionalidade, entre o 
interesse público na produção de prova visada e as garantias constitucionais de sigilo 
e privacidade por ela necessariamente comprometidas.46 

 

Faz-se mister observar que o rol que o parágrafo 4º do artigo 1º da LC 105/01 é 

exemplificativo, ou seja, pode o juiz, conforme o próprio caput define, decretar a quebra do 

sigilo bancário em qualquer processo, claro que observados o devido processo legal, a 

fundamentação e a motivação da decisão. 

Com relação ao uso das informações obtidas pelos juízes, deve ser sempre restrita a 

finalidade especifica que determinou a quebra do sigilo, conforme consta no artigo 3º da LC 

105/01. 

 

4.3.2 O Poder Legislativo 

 

Na legislação anterior era disposto que o Banco Central do Brasil e as instituições 

financeiras públicas prestariam informações ao Poder Legislativo, após aprovação pelo 

plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e ainda facultava que àqueles entes, 

existindo motivos relevantes, poderiam solicitar que as informações fossem mantidas em 

reserva ou sigilo. 

                                                 
46 MS 23.466-DF, ReL. Min. Sepúlveda Pertence, j. 17/6/99, DJU 22/6/99;. Vide ainda o MS 23.453-RJ, Rel. 
Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno. j. 16/9/99. DJU 12/5/00. 
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 Com o advento da Lei Complementar 105/2001, amplia-se as fontes de informação do 

Poder Legislativo, agora a Comissão de Valores Mobiliarios, a CVM, e as instituições 

financeiras privadas47 também devem fornecer informações bancárias quando requeridas. 

O caput do artigo 4º da referida lei complementar dispõe que:  

O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, nas áreas de suas 
atribuições, e as instituições financeiras fornecerão ao Poder Legislativo Federal as 
informações e os documentos sigilosos que, fundamentadamente, se fizerem 
necessários ao exercício de suas respectivas competências constitucionais e legais. 

 

Muito se tem debatido sobre a constitucionalidade de o Poder Legislativo, seja 

diretamente, seja através de comissão parlamentar de inquérito, excepcionar o sigilo bancário 

das pessoas físicas ou jurídicas sem autorização judicial. 

Os que atacam a tese alegam que o poder de fiscalizar do Legislativo, como o previsto 

no artigo 4º dessa lei, encontra limite no direito fundamental à privacidade, portando não 

podendo o direito ao sigilo bancário ser excepcionado pelo legislativo, sem autorização 

judicial, pois esta, como dissemos anteriormente, respeitaria o devido processo legal que 

legitimaria a quebra do sigilo bancário. 

Outro argumento de defesa desse raciocinio é que a função fiscalizadora do legislativo 

trata-se também de uma exceção, se analisada sob a égide do princípio da separação dos 

poderes, pois, em poucas palavras, ao executivo se dá a aplicação da lei, ao legislativo a 

criação delas e ao judiciário a concreção da norma ao caso concreto. Claro que há uma 

interfuncionalidade entre os poderes, todavia nesses casos, trata-se de exceções. Compilando 

o raciocínio tem-se que a função fiscalizadora do legislativo é uma exceção e a quebra do 

sigilo bancário é outra exceção, então como se pode duas exceções conluídas teram tanto 

arbítrio ao ponto de se ter um direito fundamental violado, sem se quer uma autorização 

judicial que respeite o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa? 

                                                 
47 Na Lei do Sistema Financeiro Nacional era expresso que o Banco Central e as instituições financeiras 
públicas forneceriam as informações bancárias solicitadas pelo Poder Legislativo. Na Lei complementar 105/01 
é usada a expressão “instituições financeiras ‘, englobando, portanto, também as instituições privadas. 
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Há, todavia, os que defendem o artigo 4º da LC 105/01, concordando com a 

possibilidade de se ter exceção de sigilo bancário solicitada pelo legislativo, sem autorização 

judicial. Eles se baseiam, principalmente, no achar que o direito ao sigilo bancário não é 

colorário ao direito fundamental à intimidade e à vida privada, portanto tal direito não teria 

guarida constitucional, devendo ser observado apenas a lei infraconstitucional que, por sinal, 

autoriza a quebra de sigilo por parte do Poder Legislativo. 

Defensores desse pensamento também elencam que, por inexistirem direitos absolutos, 

as casas legislativas, sobretudo através da CPI, podem excepcionar o sigilo bancário, por 

autoridade própria, com base no princípio da proporcionalidade, que permitiria uma 

interpretação teleológica do dispositivo legal, a fim de que este atinga sua finalidade, que, a 

saber, seria a de permitir uma fiscalização mais reveladora. 

Deixaremos nossa opinião para momento posterior, pois achamos mais plausível 

tratar, mais especificamente, da relação entre as Comissões Parlamentares de Inquérito e a 

quebra de sigilo bancário, tendo em vista que esta é a forma mais comum de ser ver o 

Legislativo solicitar a visualização da vida bancária do indivíduo. 

 

4.3.2.1 As Comissões Parlamentares de Inquerito e o Sigilo Bancário 

 

As Comissões Parlamentares de Inquérito têm poderes de juiz para efeitos de 

investigação. Sob esse argumento que se tem visto autores concordar com a quebra do sigilo 

bancário por parte das CPIs sem autorização judicial. Ajuda também nesse entender o § 1° do 

art. 4º  da  LC 105/01 que dispõe: 

 

§ 1° - As comissões parlamentares de inquérito, no exercício de sua competência 
constitucional e legal de ampla investigação, obterão as informações e documentos 
sigilosos de que necessitarem, diretamente das instituições financeiras, ou por 
intermédio do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários. 
(grifamos) 
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Consideramos, como já foi dito nesta obra, o sigilo bancário como decorrente do 

direito à intimidade e à privacidade, não coadunando, portanto, com a possibilidade do 

Legislativo, seja em CPI ou não, solicitar a exceção de sigilo bancário de alguém, sem 

autorização judicial que respeite o devido processo legal, forma legitimadora da quebra do 

segredo bancário. 

Todavia, nosso entender não é recepcionado pela Corte Máxima de nossa pátria, onde 

já se tem como consolidada a possibilidade do Legislativo, exercendo sua função 

fiscalizadora, solicitar diretamente a quebra do segredo das transações financeiras. Por esse 

motivo é que, embora alegando a inconstitucionalidade do artigo 4º da LC 105/01, 

continuaremos a analisar as possibilidades e limitações das CPIs no que tange a quebra de 

sigilo bancário, buscando limitar essa possibilidade mesmo que seja ela considerada 

constitucional.  

Ora, se os defensores da função ampla de fiscalização das Comissões Parlamentares de 

Inquérito consideram-nas, arraigados pelo texto constitucional, detentoras dos mesmos 

poderes de um juiz, devem elas, portanto, se cercar dos mesmos deveres, a começar pela 

obrigação de motivar os seus atos. 

Portanto, assim como os juízes, elas teriam que observar formalidades legitimadoras 

da quebra de sigilo bancário, tendo sua atuação limitada aos princípios da separação de poderes, da 

reserva de jurisdição, nos direitos e garantias fundamentais, mais especificamente a dignidade da 

pessoa humana (art. 1°, III), a honra (art. 5°, X), a intimidade (art. 5°, X), a vida privada (art. 5°, X) e o 

princípio do devido processo legal se imporiam como obstáculos jurídicos à atividade fiscalizatória da 

CPI.. 

Paulo Quezado e Rogério Lima ensinam que: 
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Os motivos para que se excepcione o direito fundamental ao sigilo bancário deve ser 
buscado no próprio ordenamento jurídico, através de uma análise sistémica, que 
melhor se afine com o Estado Democrático de Direito. Dizer que a quebra do sigilo 
pela CPI, sem decisão judicial, se justifica no fato de que se está, com isso, evitando 
"a prática de negócios escusos", desvirtua do legítimo fundamento para adoção 
dessa medida, que, conforme explicamos, é excepcional.48 

 

Com relação à jurisprudência, o STF é unânime, firmando entendimento, antes mesmo 

da análise da LC 105/2001, de que a CPI pode solicitar exceção ao sigilo bancário, 

independente de autorização judicial. O Supremo fundamenta esse posicionamento 

considerando o caráter relativo do direito ao sigilo bancário e a exceção da função 

investigatória da CPI que teria relação ao princípio da reserva de jurisdição, podendo este 

órgão dar a primeira palavra em termos de restrição desse direito fundamental. Mas para isso, 

diz o STF, a CPI deve fundamentar o decreto de abertura de sigilo, porque, assim como a 

função jurisdicional, sua função restringe-se aos limites formal e material delimitados pela 

Constituição49. 

A nosso ver, o entendimento do STF de que a função investigatória da CPI deve 

obediência aos limites formal e material da CF, assim como a função jurisdicional, somente 

reforça nossa tese de que o sigilo somente poderá ser quebrado no âmbito de um processo (e 

não de mera atividade informativa), no qual estejam garantidos o contraditório e a ampla 

defesa, oferecendo oportunidade ao titular do direito para expor suas razões, e a decisão, 

qualquer que seja, siga as diretrizes do princípio da proporcionalidade, não se coadunando, 

portanto, a possibilidade da CPI excepcionar o sigilo bancário por conta própria. 

Com relação ao uso das informações obtidas, tem-se a mesma regra aplicada ao poder 

judiciário, restringindo o uso das informações bancárias a razão de direito que provocou sua 

quebra. Deve também a entidade adquirente da informação bancária, observando o princípio 

                                                 
48 QUEZADO, Paulo; LIMA, Rogério. Op. Cit. p. 75. 
49 MS n° 23.480-6/RJ, Acórdão unânime do STF-Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 4/5/00, DJU-e l 
15/9/00, p. 119; MS n° 23.49 l/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. l°/7/99. DJ 2/8/99; MS n° 23.652/DF, Rel. Min. 
Celso de Mello, j. 22/11/00, DJ 16/2/01; MS n° 23.669/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 17/4/00; MS 
23.452/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello. 
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constitucional da intimidade e da vida privada, conservar sigilo de tais informações, sendo 

considerado abuso de poder o fato de serem televisionadas sessões de CPIs que analisam a 

vida bancária de quem quer que seja, devendo, portanto, essas sessões serem regidas 

secretamente. 

 

 

4.3.3 O Tribunal de Contas 

 

O Tribunal de Contas, órgão auxiliar da função fiscalizatória do Congresso Nacional, 

deve observar as mesmas prerrogativas do Poder Legislativo, ou seja possuir autorização 

judicial, para que possa vasculhar o segredo bancário de quem quer que seja, porque, mesmo 

exercendo importante atribuição, encontra limites constitucionais diante do direito 

fundamental à privacidade. Além do mais, sua função fiscalizatória está no âmbito da coisa 

pública, não podendo desviar sua função afim de fiscalizar o particular. 

Esse particular se refere se aquelas pessoas físicas e jurídicas privadas que não 

realizam funções de utilização, arrecadação, guarda, gerenciamento ou administração de 

dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 

assuma obrigações de natureza pecuniária (art. 70, par. Único da Constituição Federal), assim 

não estando no alcance de fiscalização do Tribunal de contas da união. 

Nesse entender estão Paulo Quezado e Rogério Lima em obra aqui já citada. 

 

4.3.4 O Ministério Público 

 

A Contituicão Federal, em seu artigo 129, dispôs que o Ministério Público terá a 

função, entre outras, de "expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
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competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei 

complementar respectiva" (VI), e "requisitar diligências investigatórias e a instauração de 

inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais" 

(VIII). 

A Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei Complementar 75, de 20 de maio de 

1993, prescreve que "'nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer 

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

do registro, do dado ou documento que lhe seja fornecido" (art. 8°, § 2°). 

Baseados nessas disposições normativas, alguns juristas defendem que as instituicões 

financeiras devem prestar quaisquer informações requisitadas pelo MP, inclusive as secretas, 

desde que hajá procedimento investigatório. 

Os defensores desse pensamento se dividem em duas correntes doutrinárias. Uma que 

defende que o MP pode requisitar informações bancárias sigilosas, sem intervenção do 

judiciário.50. E outra entendendo que o sigilo bancário só pode ser quebrado pelo Ministério 

Público por meio de requisição motivada, comprovando a real necessidade da medida e sob 

decisão judicial.51 Ambas as correntes acreditam que o procedimento para a exceção do sigilo 

pode ser feito em ambito de inquerito judicial. 

Simpatizamos mais com a segunda corrente, todavia com a ressalva de que a decisão 

judicial, deve ser advinda de processo, respeitando o devido processo legal e as garantias 

processuais de ampla defesa e contraditório. Não se coaduna, portando, ter excepicionado o 

sigilo bancário em sede de inquerito judicial. Passemos a analisar os motivos de nossa 

opinião. 

                                                 
50 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 6" ed., São Paulo: Atlas, 1999. p. 84 - 86. 
51 MARQUES, Carlos Alexandre. A Natureza do Pedido de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal e Alguns 
Comentários Práticos da Atuação do Ministério Público. RT, n° 736, fev. de 1997. p. 535 - 538. 
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A Constituição Federal e a Lei Complementar 75 devem ser interpretadas de maneira 

restritiva no que diz respeito a atividade fiscalizadora do MP quando o assunto é sigilo 

bancário, pois a atribuição de fiscalização irrestrita do Ministério Público esbarra no direito 

fundamental à intimidade, não sendo possivel a solicitação direta para a quebra do sigilo, sem 

ser respeitado o devido processo legal, que legitimaria a intrusão no direito fundamental ora 

posto. 

Portando o MP pode solicitar a exceção do sigilo bancário, todavia, como a 

Constituição não o autorizou faze-lo diretamente, deve fazer tal solicitação por via do 

Judiciário em procedimento que respeite o devido processo legal e todos aqueles requisitos 

que falamos anteriormente quando, na oportunidade, tratavamos da possibilidade de quebra 

do sigilo bancário por parte do Poder Judiciário. 

Paulo Quezado e Rogerio Lima, que brilhantemente tratam do assunto, escrevem que: 

 

O intérprete, antes de tudo, quando de frente com uma questão envolvendo o sigilo 
bancário, deve saber que lida naquele instante com um direito fundamental. 
Qualquer norma, portanto, que excepcione esse direito deverá ser entendida de 
forma restritiva. A regra é a inviolabilidade do sigilo, enquanto direito fundamental. 
Nunca esquecermos também que a função institucional do MP deve sempre ser 
entendida à luz da ideologia do Estado Democrático de Direito, do qual deriva o 
devido processo legal em seu sentido material e processual52. 

 

O Superior Tribunal de Justiça tem-se posicionado contra a quebra do sigilo bancário 

pelo MP, sem autorização do Judiciário. Por outro lado, caso o MP requisite-a judicialmente, 

entende o STJ, não necessitará instaurar um processo.53 

Já o Supremo Tribunal Federal vem se dividindo em duas opiniões: uma que defende a 

possibilidade de o MP quebrar diretamente o sigilo bancário quando o caso envolver verbas 

públicas54, e outra que diz ser necessária para tomar essa medida uma decisão judicial. Em 

                                                 
52 QUEZADO, Paulo; LIMA, Rogério. Op. Cit. p. 79 
53 Crf. STJ, REsp 37.566-5/RS, 1a T., DJU 28/3/94. Habeas-Corpus n° 5287/DF. Rel. Edson Vidigal, DJ 4/3/97. 
54 STF, MS n" 21.729-4/DF, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 16/10/95. Informativos do STF  n° 8 e 27. 
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ambos os casos o STF não ve motivo para instauração de processo, no qual se exercitará o 

contraditório e a ampla defesa. 

Não concordamos com a posição dos Tribunais citados, pois, confome explicado 

anterirmente, entendemos o devido processo legal, onde se encontrará o contraditório e a 

ampla defesa, juntamente com a fundamentação e a motivação da decisão judicial, como 

requisitos esenciais para a exceção do direito ao sigilo bancário. 

 

4.3.5 O Fisco 

 

A Lei complementar 105/01 possibilitou à fazenda publica das três esferas políticas o 

acesso às informações bancarias sem a necessidade de autorização judicial, todavia existem 

três Ações Diretas de Inconstitucionalidade: as ADIns 2.386, 2390, 2397, tendo como relator 

o Ministro Sepúlveda Pertence que ainda não foram apreciadas. Eis então a questão: pode o 

fisco autorizar a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial? 

Alguns entendem que o sigilo bancário é um direito absoluto, não podendo ser 

excepcionado em nenhuma hipótese. Entre os defensores desta tese estão Ives Gandra Martins 

e Thaigara Martini55. 

Eles baseiam seu raciocínio no inciso XII do art. 5º da Constituição Federal, 

entendendo que na expressão ‘sigilo da dados” está inclusa a espécie sigilo bancário. Esse 

dispositivo constitucional traz a inviolabilidade do sigilo de dados, permitindo a flexibilização 

apenas do sigilo das comunicações telefônicas, por ordem judicial, observado o que é disposto 

na Lei 9296 de 24 de julho de 1996. 

Respeitadas a posições desses doutrinadores, não concordamos com elas, pois não há 

direito absoluto. Todo direito fundamental poderá ser excepcionado diante das circunstancias 

                                                 
55 BASTOS, Celso Ribeiro e Martins Ives Gandra da Silva. Comentários a Constituição do Brasil. Vol. II, São 
Paulo: Saraiva, 1988-89. p. 67. GONÇALVES, Thaigara M. do Amaral. “A Inconstitucionalidade da Quebra do 
Sigilo Bancário”, jornal TAX NEW , no. 97, junho de 2001. p. 2. 
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do caso concreto, pois a relativização dos direitos é a única maneira de se ter harmonia no 

sistema jurídico, onde um direito de um vai até onde começa o do outro. A questão é como 

deve ser essa relativização, que requisitos devem ser observados para que não haja a violação 

de direitos ao bel prazer dos detentores do poder. 

Há, todavia, os que defendem a quebra do sigilo bancário pelo Fisco em procedimento 

fiscal em curso ou em processo administrativo instaurado, conforme dispõe o art. 6º da Lei 

Complementar 105/01. Alegam, tais doutrinadores, que a interpretação literal da disposição 

normativa enseja permissão para que a Fazenda Pública solicite, sem intervenção do 

judiciário, as informações bancárias desde que, simplesmente, haja procedimento 

fiscalizatório. 

Roberto Chinem56, mesmo considerando o sigilo bancário como um direito 

fundamental defende a lei complementar, invocando o princípio da proporcionalidade. O 

autor considera que o que ocorre na verdade é uma colisão do princípio da isonomia tributária 

com o direito fundamental da intimidade e privacidade do qual o sigilo bancário é espécie. A 

fim de se ter resolvido tão conflito constitucional, usa-se o princípio da proporcionalidade, 

permitindo pois, a Fazenda Publica a obtenção das informações bancárias sigilosas, sem 

autorização judicial, afim de que o Fisco seja mais efetivo em seu processo fiscalizatório. 

Não defendemos o sigilo bancário como um direito absoluto e entendemos que o Fisco 

precisa de mecanismos para conter as fraudes e as ilicitudes praticadas. Todavia a sede 

arrecadatória e fiscalizatória do Estado não pode ser argumento para a arbitrariedade que o 

art. 6º da LC 105/01 traz.  

Como defendemos anteriormente, o sigilo bancário, não pode ser excepcionado de 

qualquer maneira. Sua quebra deve observar o devido processo legal, tendo em vista de que se 

                                                 
56 CHINEM, Roberto Massao. Op. Cit. p. 185 - 187 
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trata de uma exceção a um direito fundamental, protegido pela Constituição Federal à qual 

norma infraconstitucional não pode ir de encontro. 

Nas palavras de Arnoldo Wald57: 

 

A fixação dos limites do direito ao sigilo bancário, que podem ser estabelecidos pela 
legislação ordinária, obedece ao princípio do equilíbrio que a Constituição determina que 
deva existir, quando, no próprio art. 5°, inc. LIV, dimensiona o grau e as condições da privação 
da liberdade ao determinar que: ‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens, sem o 
devido processo legal’. A norma, que se aplica a todos os casos de liberdade individual, 
também incide em relação ao sigilo bancário, que só pode sofrer restrições desde que 
obedecido o devido processo legal, que constitui um freio à arbitrariedade e até ao poder 
discricionário. 

 

4.3.6 Outras exceções legais previstas na Lei Complementar 105/01. 

 

Até aqui analisamos as possibilidades de exceção do sigilo bancário sob a ótica das 

entidades solicitadoras da quebra do segredo bancário, entretanto essas não são todas as 

possibilidades de exceção desse direito. A Lei Complementar 105/01 traz em seu artigo lo, § 

3o situação que são descritas como não violação ao sigilo bancário, que são estas: 

 

I - a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, 
inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo 
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil; 
II - o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques 
sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes, a entidades de proteção ao 
crédito, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo 
Banco Central do Brasil; 
III - o fornecimento à Secretaria da Receita Federal das informações necessárias à 
identificação dos contribuintes e dos valores globais das operações sujeitas à 
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF, a qual é cobrada genericamente 
sobre débitos em contas correntes a serem informados pelas instituições financeiras; 
IV - a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou 
administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que 
envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa; 
V - a prestação de informações ao Banco Central do Brasil em suas funções de 
fiscalização de instituições financeiras, ou quando proceder a inquérito em 
instituição sob regime especial; 
VI - a prestação pelas instituições financeiras às autoridades tributárias de informes 
relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes globais 
mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita 

                                                 
57 WALD, Arnoldo. Op. Cit. p. 43. 
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identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados, na forma 
disciplinada pelo Decreto n2 4.489, de 28 de novembro de 2002; e 
VII - a informação ao Ministério Público, pelo Banco Central do Brasil e pela 
Comissão de Valores Mobiliários, da ocorrência de crime definido em lei como de 
ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, bem como a comunicação pêlos 
mesmos órgãos às autoridades públicas competentes das irregularidades e ilícitos 
administrativos de que tenham conhecimento, ou indícios de sua prática. 

 

Os itens III, IV,VI, VII já foram analisados e são protegidos pelo direito fundamental 

da intimidade e vida privada, que só podem ser excepcionados com o devido processo legal. 

O que nos chama atenção é a atribuição dada pelo inciso V ao Banco Central de obter 

informações bancárias sigilosas, sob o bojo de sua função fiscalizadora. 

Entendemos plenemente possivel esse acesso do BC, pois o mesmo busca fiscalizar as 

instituições financeiras e não os titulares das contas bancárias. Portando seu livre acesso é 

benefico para o indivíduo, aja vista que inibe qualquer erro ou ilicitude que o instituição 

financeira possa realizar contra seus clientes. Não vemos portanto uma violação ao direito 

fundamental, o acesso as informações bancárias por parte do Banco Central, desde que este 

conserve as informações para si, mantendo o sigilo. Trata-se pois não de uma exceção ao 

sigilo bancário, mas sim de uma estensão do dever de sigilo das instituicões financeiras à sua 

instituição fiscalizadora. O BC, como instituição financeira, deve conservar as informações 

bancárias que obtiver e ainda fiscalizar se as instituições fiscalizadas fazem o mesmo. 

 

4.4 Exceções naturais ao sigilo bancário. 

 

Alem das exceções existentes na lei, não podemos deixar desapercebidas aquelas que 

decorrem da lógica pratica, da própria rotina da atividade bancária. Por exemplo, o do 

funcionário do banco que, negociando com o titular da conta, analisa sua movimentação 

financeira para lhe oferecer um plano de previdência mais adequado. Ou ainda o fato de um 
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gerente de banco avaliar a movimentação de seus clientes, para saber qual deles gera mais 

receita para a instituição e assim conseguir tarifas bancárias mais em conta. 

Essas possibilidades de exceções naturais ao sigilo bancário são portanto derivadas de 

situações onde a entidade obrigada ao sigilo excepciona este para defender interesse legitimo 

seu ou do titular da conta. 

É plenamente justificável a instituição bancária, por exemplo, prestar informações a 

terceiro garantidor de dívida do titular, para que ele honre os pagamentos, em caso de atraso. 

Mais evidente ainda é o acesso às informações secretas pelo próprio titular, ou co-titulares, 

nesse caso não há o que se falar de sigilo bancário, por que este não pode ser oposto ao 

próprio titular do direito. 

Com relação ao cônjuge, Eduardo Salomão Neto58 ensina que “qualquer que seja o 

regime de bens do casamento, o cônjuge não tem qualquer direito de obter informações 

bancárias ou assemelhadas, exceto se munido de ordem judicial que a tanto o autorize”.  

O cliente também pode conceder autorização especifica à instituição contratada, afim 

de que esta possa revelar informação bancárias sigilosas. Fato muito comum quando homens 

públicos são acusados de fraudes e, para provar lisura, autorizam a quebra de seu sigilo 

bancário. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. São Paulo: Atlas, 2005. p. 500. 
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5 CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, podemos concluir que o Sigilo Bancário tem sua origem junto a da 

atividade bancária e é essencial para protejer a intimidade do contratante dos serviços 

bancários e, dessa forma, manter-se o interesse de se utilizar tais serviços. 

Sua origem, no âmbito internacional, data das civilizações mesopotâmicas. Todavia a 

positivação das normas referentes ao sigilo bancário só surge na Idade Moderna, onde se 

transfere a proteção do arcabouço dos costumes para as normas jurídicas positivadas. 

No Brasil, a idéia fixa de segredo bancário surgiu com o art. 17 do Código Comercial, 

sendo mais especificamente disposto com a Lei do Sistema Financeiro Nacional. Atualmente 

a norma infraconstitucional que trata da materia é a Lei Complementar 105/2001, tendo como 

ponto marcante uma maior flexibilização da proteção ao segredo bancário, com a amplitude 

das possibilidades de exceção ao sigilo. Esse fato gerou várias criticas e, inclusive, três ADIns 

contra a referida norma jurídica. 

Com relação ao conceito do instituto, temos como definição ideal a de Sérgio Carlos 

Covello, o qual vê o sigilo bancário como a uma obrigação que os bancos têm de não revelar, 

com exceção nos casos de justa causa, informações que venham a obter em virtude de sua 

atividade profissional59. 

Diversas são as teses de natureza jurídica do segredo bancário, buscando fundamentar 

o direito ao sigilo nas transações financeiras. Dentre as quais, ficamos com a que justifica o 

direito ao sigilo bancário no direito constitucional à intimidade e à vida privada por 

                                                 
59 COVELLO, Sérgio Carlos. Op. Cit.  p. 86. 
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entendermos que é possível se estabelecer o panorama sobre a vida de um indivíduo através 

de simples análise de seus dados financeiros, que são capazes de revelar importantes 

informações sobre a vida de um cidadão, tais como hábitos de consumo, controle financeiro, 

situação econômica, relações extraconjugais e até mesmo estado emocional, haja vista não 

serem poucas as vezes em que uma situação psicológica ruim resta refletida nos seus gastos 

pessoais. 

As exceções ao segredo bancário no sistema jurídico brasileiro foram analisadas nesta 

monografia, conforme dito anteriormente, sob a ótica das instituições solicitadoras das 

informações bancárias secretas. De onde tiramos a conclusão de que, por ser protegido pelo 

art. 5º da Constituição Federal, o sigilo bancário só poderá ser excepcionado legitimamente 

por decisão judicial ou autorização do judiciário que observe o devido processo legal, dando 

oportunidade ao contraditório e a ampla defesa. 

As informações obtidas pela quebra do sigilo bancário devem sempre ser utilizadas 

restritivamente para os fins que motivaram a exceção e a instituição solicitadora deve também 

conservar sigilo de tais dados para si. 

Em suma, concordamos que o direito ao segredo bancário pode, sim, ser 

excepcionado, pois não é um direito absoluto. Entendemos a necessidade, sobretudo por parte 

das autoridades estatais, de flexibilização de tal direito, a fim de que sejam evitados ou 

provados crimes financeiros ou fiscais, como, por exemplo, fraudes ao fisco. No entanto para 

que se tenha exceção ao sigilo bancário de maneira direta, sem autorização judicial nos 

moldes que colocamos aqui, já que é exceção a um direito fundamental, deveria vir expressa 

no texto constitucional, o que não ocorre.  

Os critérios de limitação a essas exceções que defendemos neste texto são essenciais  à 

razoabilidade da ordem jurídica e serão bem observados na dialética argumentativa 
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proporcionada pelo devido processo legal. O resultado disso será uma medida razoável e 

equilibrada, concretizadora, a um só tempo, dos interesses público e privado. 
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