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EMENTA
PROVA  ILÍCITA  –  QUESTIONAMENTO  –  IMPETRAÇÃO  –  PROCESSO-CRIME  – 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.  Tendo o Juízo  declarado  extinta  a  punibilidade,  há o 
prejuízo de impetração voltada a questionar a licitude do acesso do Ministério Público, 
sem autorização judicial, a dados bancários de correntistas – considerações.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do 
Supremo Tribunal Federal em julgar prejudicada a ordem de habeas corpus, nos termos 
do voto do relator e por unanimidade, em sessão presidida pelo Ministro Luiz Fux, na 
conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas.

Brasília, 21 de maio de 2013.
Ministro Marco Aurélio - Relator

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Adoto, a título de relatório, as informações 
prestadas pelo Gabinete:

Na decisão que implicou o deferimento da liminar, a espécie ficou assim resumida (folha 
45 a 47):

BANCO  CENTRAL  -  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  -  IRREGULARIDADES  - 
COMUNICAÇÃO  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  ENCAMINHAMENTO  DE  DADOS  - 
QUEBRA  DO  SIGILO  BANCÁRIO  -  QUESTÃO  RELEVANTE  ANTE  A  RESERVA 
CONSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO - PENA - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE 
DIREITOS – EXECUÇÃO - AFASTAMENTO.

1. A Assessoria assim retratou as balizas desta impetração:

Aos pacientes foi imposta a pena de dez anos de reclusão em virtude da prática dos 
crimes previstos no artigo 1º da Lei nº 8.037/90 e nos artigos 6º, 10, 11 e 22 da Lei nº 
7.492/96.  O Tribunal  Regional  Federal  da 4ª  Região  proveu  parcialmente a  apelação 
interposta pela defesa, mantendo a condenação apenas com relação ao tipo do artigo 22 
da Lei nº 7.492/86 – evasão de divisas -, reduzindo as penas para dois anos e oito meses 
de reclusão, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

O recurso especial protocolado contra esse acórdão não foi admitido. O Superior Tribunal 
de Justiça negou provimento ao agravo de instrumento interposto, sendo desprovidos o 
regimental e os embargos de declaração protocolados pela defesa. Não ocorreu o trânsito 



em julgado da sentença ante a falta de publicação do acórdão concernente aos embargos 
declaratórios.

No  Habeas  Corpus  nº  117.733,  formalizado  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  os 
impetrantes  sustentaram  a  ilegalidade  da  quebra  dos  sigilos  fiscal  e  bancário  dos 
pacientes,  pois,  segundo  afirmaram,muito  antes  da  decisão  judicial  determinando  tal 
medida, o Banco Central do Brasil havia encaminhado ofício ao Ministério Público Federal 
e à Receita Federal noticiando a suposta prática de crimes contra o sistema financeiro 
nacional,  acompanhado  da  documentação  comprobatória  dos  fatos  atinentes  à 
imputação. Arguiram a ilicitude da prova em que se baseou o Juízo para impor a pena e a 
consequente nulidade do processo (folha 2 a 18).

O Ministro Arnaldo Esteves Lima, relator, não acolheu o pedido de concessão de liminar 
(folha 29).

No julgamento do mérito, a Quinta Turma indeferiu a ordem, sob o fundamento de ser 
dever do Banco Central do Brasil, previsto em lei, comunicar eventual indício da prática de 
ilícito penal verificado no exercício da fiscalização. O procedimento adotado pelo Banco 
Central, autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional, estaria, então, em 
consonância com o disposto na Lei nº 4.595/64, razão pela qual não se poderia falar em 
constrangimento  ilegal  decorrente  do  envio  de  informações  à  Receita  Federal  e  ao 
Ministério  Público  Federal  acerca  de  movimentações  financeiras  suspeitas  de 
irregularidades (folha 29 a 33).

Neste habeas, voltado contra o referido acórdão, os impetrantes reiteram tais teses e as 
causas de pedir.  Insistem na existência de nulidade do processo,  porquanto o Banco 
Central do Brasil teria encaminhado à Receita Federal e ao Ministério Público Federal 
dados e documentação colhidos no exercício da fiscalização, em momento antecedente à
decisão judicial mediante a qual determinada a quebra de sigilo fiscal e bancário.

Pedem a concessão de liminar, para suspender o início do cumprimento da pena, ainda 
que sobrevenha a publicação do acórdão proferido nos embargos de declaração pelo 
Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pleiteiam a declaração de nulidade da ação penal, 
desde o nascedouro, porque baseada em quebras de sigilo bancário e fiscal procedidas 
com inobservância da legislação pertinente. Sucessivamente, buscam ver assentada a 
nulidade das provas obtidas ilicitamente, determinando-se a prolação de nova sentença.
[...]

A Procuradoria Geral da República, no parecer de folha 68 a 73, afirma que o Banco 
Central do Brasil agira dentro das balizas fixadas pela Lei nº 4.595/64 para ter acesso às
informações que fundamentaram a abertura de investigações contra os pacientes, sendo 
legítima a atuação da autarquia para averiguar a atípica movimentação de recursos em 
instituições financeiras localizadas em Foz do Iguaçu/PR. Aduz não haver ocorrido quebra 
do sigilo bancário, mas apenas o acesso a informações por parte daquele que conta com 
atribuição legal para fiscalizar as instituições financeiras e controlar o mercado de câmbio. 
Sustenta que de nada adiantaria o Banco Central do Brasil ter acesso à documentação 
interna dos bancos se, diante de indícios de irregularidades, não pudesse checar dados 
de clientes, em tese, envolvidos.

Diz  da  ausência  de  ilegalidade  no  envio  dos  documentos  ao  Ministério  Público, 
considerado o previsto no artigo 4º, § 2º, da Lei nº 4.728/65, pois o titular da ação penal 
pública deve ter conhecimento de todas as informações e peças relacionadas a fatos 



potencialmente delituosos, cabendo ao Banco Central do Brasil, na condição de fiscal do 
mercado financeiro, fornecê-los na forma estabelecida em lei. Opina pelo indeferimento 
da ordem.

Lancei visto no processo em 27 de outubro de 2012, liberando-o para ser julgado na 
Turma a partir de 6 de novembro seguinte, isso objetivando a ciência dos impetrantes.

É o relatório.

V O T O

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (RELATOR)  –  Este  habeas  surge  como 
substitutivo do recurso ordinário constitucional, mostrando-se inadequado. Valho-me do 
que tenho consignado a respeito:
…................................................................

No mais, ao deferir a medida acauteladora, fiz ver:

2. Se, de um lado, a notícia da prática de crime é dever de todo cidadão e, com maior 
base, de entidade como o Banco Central, de outro, o afastamento do sigilo de dados, 
consoante  disposto  no  artigo  5º,  inciso  XII,  da  Constituição  Federal,  somente  se  faz 
possível mediante ato de órgão judicial. Está-se diante de tema de grande importância 
considerada a ordem jurídica no que as Leis nº 4.729/65, 6.385/76 e 7.492/86 contêm 
preceitos abrangentes a versarem o envio de elementos ao Ministério Público.

Em jogo está o primado do Judiciário presente a garantia constitucional revelada pelo 
artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal:

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e 
das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e 
na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual 
penal;

O Banco Central, ao dirigir-se ao Procurador-Geral da República mediante o Ofício Pres – 
97/01048, não se limitou a noticiar a possível prática de crime. Procedeu à remessa de 
dados, a saber:

Anexo I – Fluxograma da movimentação de reais em espécie na cidade de Foz do Iguaçu;
Anexo  II  –  Depósitos  efetuados às contas  autorizadas  ao  colhimento de valores  “em 
espécie” simultaneamente convertidos em moeda estrangeira para remessa ao exterior;
Anexo  III  –  Depósitos  efetuados  em  espécie  às  contas  de  domiciliados  no  exterior, 
discriminados por titular;
Anexo IV – Dados dos conhecimentos de transporte relativos aos valores depositados em 
espécie às contas de domiciliados no exterior, confrontados com as anotações procedidas 
por funcionários do Banco Central na Ponte da Amizade;
Anexo V – Valores sacados “em espécie” por correntistas de bancos situados em Foz do 
Iguaçu, e que, a toda evidência, foram, no mesmo dia, redepositados como provenientes 
do Paraguai;
Anexo VI – Comparativo entre os valores sacados em espécie, mais os valores que teriam 
sido transportados pelos veículos provenientes do Paraguai, com o montante em espécie
depositado nas contas de domiciliados no exterior;



Anexo VII  –  Planilhas relativas aos 25 correntistas identificados como tendo efetuado 
saques em espécie,  das quais  constam seus dados cadastrais,  montantes sacados e 
depósitos efetuados em suas contas correntes por terceiras pessoas;
Anexo VIII – Sumário do conteúdo dos XV volumes que acompanham o presente relato, 
com a documentação comprobatória pertinente.

Em síntese, o Banco Central colocou em segundo plano a reserva do Judiciário prevista 
na Carta da República. Sem determinação de órgão judicial, implementou a quebra do 
sigilo bancário de cidadãos. A partir desse fenômeno, é que nasceu a ação penal. Para 
declarar insubsistente o processo que a revela, concedo a ordem de ofício.
….....................................................


