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EMENTA  
HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL REALIZADA DIRETAMENTE PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO 
DE RENDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA. 
DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. CONCESSÃO DA ORDEM. 
  
1. Considerando o artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e o artigo 8º, incisos II, 
IV e § 2º, da Lei Complementar 75⁄1993, há quem sustente ser possível ao Ministério 
Público requerer, diretamente, sem prévia autorização judicial, a quebra de sigilo bancário 
ou fiscal. 
  
2. No entanto, numa interpretação consentânea com o Estado Democrático de Direito, 
esta concepção não se mostra a mais acertada, uma vez que o Ministério Público é parte 
no processo penal, e embora seja entidade vocacionada à defesa da ordem jurídica, 
representando a sociedade como um todo, não atua de forma totalmente imparcial, ou 
seja, não possui a necessária isenção para decidir sobre a imprescindibilidade ou não da 
medida que excepciona os sigilos fiscal e bancário. 
  
3. A mesma Lei Complementar 75⁄1993 - apontada por alguns como a fonte da 
legitimação para a requisição direta pelo Ministério Público de informações contidas na 
esfera de privacidade dos cidadãos - dispõe, na alínea "a" do inciso XVIII do artigo 6º, 
competir ao órgão ministerial representar pela quebra do sigilo de dados. 
  
4. O sigilo fiscal se insere no direito à privacidade protegido constitucionalmente nos 
incisos X e XII do artigo 5º da Carta Federal, cuja quebra configura restrição a uma 
liberdade pública, razão pela qual, para que se mostre legítima, se exige a demonstração 
ao Poder Judiciário da existência de fundados e excepcionais motivos que justifiquem a 
sua adoção. 
  
5. É evidente a ilicitude da requisição feita diretamente pelo órgão ministerial à Secretaria 
de Receita Federal, por meio da qual foram encaminhadas cópias das declarações de 
rendimentos de paciente e dos demais investigados no feito. 
  
6. Conquanto sejam nulas as declarações de imposto de renda anexadas à medida 
cautelar de sequestro, não foi juntada ao presente mandamus a íntegra do mencionado 
procedimento, tampouco o inteiro teor da ação penal na qual a citada documentação teria 
sido utilizada, de modo que este Sodalício não pode verificar quais "provas e atos 
judiciais" estariam por ela contaminados, exame que deverá ser realizado pelo Juízo 
Federal responsável pelo feito. 
  
7. Ordem concedida para determinar o desentranhamento das provas decorrentes da 



quebra do sigilo fiscal realizada pelo Ministério Público sem autorização judicial, cabendo 
ao magistrado de origem verificar quais outros elementos de convicção e decisões 
proferidas na ação penal em tela e na medida cautelar de sequestro estão contaminados 
pela ilicitude ora reconhecida. 
  
 
ACÓRDÃO  
 
Descrição: EMENTA  

HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL REALIZADA DIRETAMENTE PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO 
DE RENDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA. 
DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. CONCESSÃO DA ORDEM.  

1. Considerando o artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e o artigo 8º, incisos II, 
IV e § 2º, da Lei Complementar 75⁄1993, há quem sustente ser possível ao Ministério 
Público requerer, diretamente, sem prévia autorização judicial, a quebra de sigilo bancário 
ou fiscal.  

2. No entanto, numa interpretação consentânea com o Estado Democrático de Direito, 
esta concepção não se mostra a mais acertada, uma vez que o Ministério Público é parte 
no processo penal, e embora seja entidade vocacionada à defesa da ordem jurídica, 
representando a sociedade como um todo, não atua de forma totalmente imparcial, ou 
seja, não possui a necessária isenção para decidir sobre a imprescindibilidade ou não da 
medida que excepciona os sigilos fiscal e bancário.  

3. A mesma Lei Complementar 75⁄1993 - apontada por alguns como a fonte da 
legitimação para a requisição direta pelo Ministério Público de informações contidas na 
esfera de privacidade dos cidadãos - dispõe, na alínea "a" do inciso XVIII do artigo 6º, 
competir ao órgão ministerial representar pela quebra do sigilo de dados.  

4. O sigilo fiscal se insere no direito à privacidade protegido constitucionalmente nos 
incisos X e XII do artigo 5º da Carta Federal, cuja quebra configura restrição a uma 
liberdade pública, razão pela qual, para que se mostre legítima, se exige a demonstração 
ao Poder Judiciário da existência de fundados e excepcionais motivos que justifiquem a 
sua adoção.  

5. É evidente a ilicitude da requisição feita diretamente pelo órgão ministerial à Secretaria 
de Receita Federal, por meio da qual foram encaminhadas cópias das declarações de 
rendimentos de paciente e dos demais investigados no feito.  

6. Conquanto sejam nulas as declarações de imposto de renda anexadas à medida 
cautelar de sequestro, não foi juntada ao presente mandamus a íntegra do mencionado 
procedimento, tampouco o inteiro teor da ação penal na qual a citada documentação teria 
sido utilizada, de modo que este Sodalício não pode verificar quais "provas e atos 
judiciais" estariam por ela contaminados, exame que deverá ser realizado pelo Juízo 
Federal responsável pelo feito.  

7. Ordem concedida para determinar o desentranhamento das provas decorrentes da 
quebra do sigilo fiscal realizada pelo Ministério Público sem autorização judicial, cabendo 
ao magistrado de origem verificar quais outros elementos de convicção e decisões 
proferidas na ação penal em tela e na medida cautelar de sequestro estão contaminados 
pela ilicitude ora reconhecida.  



ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 
Os Srs. Ministros Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ⁄RJ), Gilson 
Dipp e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.  

SUSTENTOU ORALMENTE: DRA. CAMILA JORGE TORRES (P⁄ PACTE)  

Brasília (DF), 1º de setembro de 2011(Data do Julgamento)  

 

MINISTRO JORGE MUSSI -Relator  

HABEAS CORPUS Nº 160.646 - SP (2010⁄0015138-3) 

RELATÓRIO  

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de habeas corpus com 

pedido liminar impetrado pelos advogados José Luis Oliveira Lima, Rodrigo Dall'acqua e 
Nathalia Rocha em favor de PAULO BADIH CHEHIN, contra acórdão proferido pela 
Primeira Turma Criminal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que denegou a ordem 
pleiteada no HC n. 2009.03.00.029664-9, que objetivava o sobrestamento da Ação Penal 
n. 2008.61.14.006756-5 e da Ação Cautelar de Sequestro n. 2008.61.14.005226-4, ambas 
em trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo, tendo 
em vista a utilização de prova ilícita por parte do Ministério Público Federal. 

Noticiam os autos que o paciente e outras treze pessoas foram denunciados pela suposta 
prática do delito previsto no artigo 288 do Código Penal, combinado com a Lei 9.034⁄1995, 
tendo sido ajuizada ação cautelar de sequestro para garantir o ressarcimento dos danos 
causados ao erário. 

Sustentam os impetrantes que o paciente é alvo de constrangimento ilegal, pois a referida 
cautelar teria sido instruída com provas obtidas ilicitamente pelo Ministério Público 
Federal, importando em desdobramentos também na ação criminal. 

Aduzem que o Ministério Público diligenciou junto à Receita Federal, diretamente, sem 
autorização judicial, e obteve cópia da declaração de renda do paciente e demais 
denunciados, fazendo juntar tais documentos à ação cautelar. 

Em contraponto ao que decidiu o Tribunal de origem sobre a legitimidade da diligência em 
razão dos poderes investigatórios do Parquet, afirmam que a instituição não possui 
prerrogativa constitucional para efetuar a referida quebra de sigilo que, por ser medida 
excepcional que demanda prévia autorização judicial, não se inclui no referido rol. 

Requerem a concessão da ordem a fim de que seja declarada a ilicitude da prova 
apresentada pelo Ministério Público, que importou na quebra de sigilo fiscal do paciente, 
com o seu consequente desentranhamento dos autos e declaração de nulidade de todos 
os atos judiciais e demais provas daí decorrentes. 

A liminar foi deferida, nos termos da decisão de fls. 1550⁄1551. 



Prestadas as informações (e-STJ, fls. 1555⁄1556 e 1576⁄1579), o Ministério Público 
Federal, em parecer de fls. 1586⁄1596, manifestou-se pela concessão da ordem. 

É o relatório. 

HABEAS CORPUS Nº 160.646 - SP (2010⁄0015138-3)  

VOTO  

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Conforme relatado, com este habeas 
corpus pretende-se, em síntese, o reconhecimento da nulidade da prova decorrente de 
quebra de sigilo fiscal obtida diretamente pelo Ministério Público, sem prévia autorização 
judicial. 

Segundo consta dos autos, o paciente e outras treze pessoas foram denunciados pela 
prática do delito previsto no artigo 288 do Código Penal, combinado com a Lei 9.034⁄1995, 
tendo sido ajuizada ação cautelar de sequestro para garantir o ressarcimento dos danos 
causados ao erário. 

Para instruir a referida medida cautelar, o Ministério Público requisitou à Receita Federal 
cópias das declarações de imposto de renda dos investigados, referentes ao exercício 
financeiro de 2007, o que foi atendido, conforme ofício de fls. 76⁄77, juntando-se aos autos 
a documentação de fls. 78⁄141. 

Seguiram-se decisões judiciais deferindo o sequestro de diversos bens dos acusados (e-
STJ, fls. 258⁄268 e 269⁄270). 

Pois bem. De tudo quanto consta dos autos, tem-se que assiste razão aos impetrantes. 

Como se sabe, é amplamente discutida na doutrina e na jurisprudência a submissão da 
quebra do sigilo fiscal à cláusula de reserva de jurisdição. 

Ao tratar do sigilo bancário⁄fiscal, Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e 
Paulo Gustavo Gonet Branco afirmam que: 

"A jurisprudência do STF admite a quebra do sigilo pelo Judiciário ou por Comissão 
Parlamentar de Inquérito, mas resiste a que o Ministério Público possa determiná-la 
diretamente, por falta de autorização legal específica. Há precedente do STF, contudo, 
tendo a requisição do Ministério Público ao Banco do Brasil de dados relativos a 
concessão de empréstimos, subsidiados pelo Tesouro Nacional, com base em plano de 
governo, a empresas do setor sucroalcooleiro como de atendimento devido. Assentou-se, 
invocando o princípio da publicidade disposto na Lei Maior, que 'não cabe ao Banco do 
Brasil negar, ao Ministério Público, informações sobre nomes de beneficiários de 
empréstimos concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal, 
sob invocação do sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e 
documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio 
público'.  

O STF não toma a quebra do sigilo bancário como decisão integrante do domínio das 
matérias sob reserva de jurisdição. À lei está facultado, portanto, que órgãos do Poder 
Publico determinem a abertura dessas informações protegidas. Cobra-se, todavia, que 
tais decisões sejam fundamentadas, apontando razões que tornem a providência 
necessária e proporcionada ao fim buscado. A propósito, a Lei Complementar n. 105⁄2001 
atribui a agentes tributários, no exercício de seu poder de fiscalização, o poder de 



requisitar informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras, 
independentemente de autorização judicial. A lei cerca a providência de cuidados formais, 
com vistas a minimizar os custos para o direito à privacidade do investigado e assegurar 
que esteja nítida a necessidade da medida." (Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 477⁄478).  

No que se refere especificamente à requisição direta de informações protegidas por sigilo 
pelo Ministério Público, impõe-se o exame da legislação que estaria a respaldar tal 
proceder.  

O inciso VI do artigo 129 da Constituição Federal prevê como uma das funções 
institucionais do Parquet a requisição de informações e documentos para instruir 
procedimentos administrativos de sua competência, sendo que os incisos II e IV do artigo 
8º da Lei Complementar 75⁄1993 estabelecem que para o exercício das suas atribuições, 
o órgão ministerial poderá "requisitar informações, exames, perícias e documentos de 
autoridades da Administração Pública direta ou indireta" e requisitar "informações e 
documentos a entidades privadas". 

Considerando os referidos preceitos normativos, há quem sustente ser possível ao 
Ministério Público requerer, diretamente, sem prévia autorização judicial, a quebra de 
sigilo bancário ou fiscal. 

Este entendimento seria reforçado pelo § 2º do citado artigo 8º da Lei Complementar 
75⁄1993, que consigna 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 do documento que lhe seja fornecido". 

No entanto, numa interpretação consentânea com o Estado Democrático de Direito, esta 
concepção não se mostra a mais acertada. 

É que o Ministério Público é parte no processo penal, e embora seja entidade 
vocacionada à defesa da ordem jurídica, representando a sociedade como um todo, não 
atua de forma totalmente imparcial, ou seja, não possui a necessária isenção para decidir 
sobre a imprescindibilidade ou não da medida que excepciona os sigilos fiscal e bancário. 

A propósito, eis as considerações lançadas por Juliana Garcia Belloque: 

"Pretende-se extrair das atribuições descritas, insculpidas no art. 129 da Constituição da 
República, a atribuição do Ministério Público para requisitar diretamente às instituições 
financeiras, sob pena de crime de desobediência, informações pertinentes a investigações 
civis ou criminais por ele desenvolvidas, mesmo quando o cumprimento da ordem 
implique violação dos sigilos fiscal ou financeiro.  

Nossos tribunais, no entanto - em interpretação sistemática do texto constitucional, 
aplicando o princípio da prevalência dos direitos humanos -, apontaram a insuficiência 
deste dispositivo para se conferir tal poder à instituição, já que constituindo o sigilo 
financeiro modalidade de manifestação do direito à intimidade, consagrado 
constitucionalmente como direito individual fundamental, suas limitações devem decorrer 
de mandamentos expressos e inequívocos, mesmo quando contidos em normas 
igualmente constitucionais. Também estas, em sendo mitigadoras de direitos 
fundamentais, merecem interpretação restritiva.  

Dentre as possibilidades de quebra de sigilo financeiro disciplinadas pela Lei 4.595⁄1964 
não se encontra a solicitação do Ministério Público. Passaram a sustentar os membros da 



instituição que a LC 75⁄1993 teve o condão de derrogar tacitamente o art. 38 da Lei 
4.595⁄1964, para conferir atribuição ao Ministério Público à requisição direta das 
informações sigilosas conservadas pelas instituições financeiras.  

(...)  

Por seu turno, o dispositivo contido na LC 75⁄1993 merece análise mais detida, buscando-
se sua interpretação jurídica conforme a Constituição, em adequação substancial, a qual, 
de resto, serve a qualquer tentativa de atribuição de poderes inconstitucionais ao 
Ministério Público.  

(...)  

É nesse sentido que se edifica a interpretação mais acertada deste aparente conflito de 
normas, ou seja, a LC 75⁄1993 deve ganhar aplicação condizente com a estrutura 
constitucional de separação dos poderes estatais e de proteção aos direitos humanos, 
que encarregou o Poder Judiciário das decisões valorativas atinentes à coexistência 
harmônica de todos os direitos fundamentais, individuais e coletivos.  

Além disso, o perfil do Ministério Público, desenhado pela Constituição de 1988, no qual 
sobressai a defesa da ordem jurídica, não lhe retira a posição de parte processual, 
mormente nas causas penais e nas ações civis públicas. Não há como negar que ele 
constitui um dos sujeitos da relação processual, interessado perante a decisão 
jurisdicional final, ao qual são atribuídos ônus processuais. O fato de o membro do 
Ministério Público não deduzir pretensões próprias em juízo e apenas representar o 
poder-dever de punir do Estado - ao qual não incumbe a imposição de penas àqueles 
contra quem não se conseguiu reunir provas suficientes à condenação - não autoriza a 
afirmação de que à instituição não possa ser atribuído interesse no processo penal." 
(Sigilo bancário. Análise crítica da LC 105⁄2001. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 
p. 138⁄141).  

A mencionada autora conclui, frisando que "a componente interessado da reação 
processual não cabe a atribuição de poder gerador de desequilíbrio incompatível com 
devido processo legal", o que inevitavelmente ocorreria, "caso tivesse o Ministério Público 
o poder de requisitar diretamente às instituições financeiras as informações conservadas 
sob a tarja do sigilo" (Op. cit., p. 141).  

Frise-se que a mesma Lei Complementar 75⁄1993 - apontada por alguns como a legitimar 
a requisição direta pelo Ministério Público de informações contidas na esfera de 
privacidade dos cidadãos - dispõe, na alínea "a" do inciso XVIII do artigo 6º, competir ao 
órgão ministerial representar pela quebra do sigilo de dados, verbis: 

"Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:  

(...)  

XVIII - representar;  

a) ao órgão judicial competente para quebra de sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se sobre 
representação a ele dirigida para os mesmos fins;"  

Ademais, é imperioso registrar que o sigilo fiscal insere-se no direito à privacidade 



protegido constitucionalmente nos incisos X e XII do artigo 5º da Carta Federal: 

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

(...)  

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação;  

(...)  

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;  

Desse modo, há que se ter presente que a quebra de sigilo configura restrição a uma 
liberdade pública, razão pela qual, para que se mostre legítima, se exige a demonstração 
ao Poder Judiciário da existência de fundados e excepcionais motivos que justifiquem a 
sua adoção, sob pena de violação indevida à privacidade garantida constitucionalmente a 
todos os cidadãos. 

Esta é a compreensão que vem sendo defendida doutrinariamente: 

"O artigo 5º, XII, da CF, assim anuncia: '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.'  

Percebe-se que a interpretação do artigo mencionado no parágrafo anterior merece uma 
especial atenção para a compreensão de seu pleno e sistemático significado. 
Evidentemente, não é somente a comunicação telefônica que deve ser protegida de forma 
constitucional. Conforme já afirmado, a proporcionalidade deve ser utilizada neste 
momento interpretativo, para determinar um efeito equilíbrio entre a fundamental proteção 
dos sigilos pessoais, e a necessidade social de tutela penal. Trata-se de uma análise 
constitucionalizada.  

A expressão dados, no já citado artigo 5º, XII, da CF, evidentemente deve compreender os 
dados fiscais e financeiros⁄bancários. Não há justificativa plausível para uma negativa 
neste sentido semântico.  

Certo é que os sigilos fiscais e financeiros⁄bancários são parte da proteção inclusa no 
artigo 5º, XII, da CF. Para esta conclusão restar perfeita, é de se apresentar outro 
dispositivo constitucional, que acrescenta dados à interpretação que se deseja fazer. Eis o 
artigo 5º, X, da CF: 'São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação.'  

A proteção dos sigilos fiscal e financeiro⁄bancário, liga-se inevitavelmente à tutela da 
intimidade das pessoas.  



(...)  

Para concluir e retornando ao problema da quebra de sigilos diretamente pelo Ministério 
Público, os sigilos fiscais e financeiros⁄bancários são constitucionalmente tutelados, por se 
tratar de direitos fundamentais ligados à intimidade das pessoas. Ainda em conclusão, há 
necessidade de controle judicial das devassas desses sigilos em investigações criminais." 
(LOPES, Luciano Santos. A possibilidade de quebra de sigilo fiscal diretamente realizada 
pelo Ministério Público: limites da investigação criminal e o respeito aos direitos 
fundamentais do acusado. in Análise de precedentes criminais do Superior Tribunal de 
Justiça. Estudos em homenagem à Desembargadora Jane Ribeiro Silva. Belo Horizonte: 
Atualizar, 2009, p. 201).  

Esta também é a posição da eminente Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, que em 
artigo dedicado ao tema, teceu relevantes considerações: 

"Diferentemente é o que se dá em relação ao Ministério Público, que não teve aceito pelo 
Poder Judiciário o entendimento segundo o qual se poderia ter legislação 
infraconstitucional a assegurar-lhe o exercício daquela competência.  

Tanto se daria porque a) o Ministério Público é advogado da sociedade e, nesta condição, 
requer, pleiteia, não impõe condutas diretamente às pessoas; b) não exerce atividade 
fiscalizadora autoexecutória da Administração Pública - que pode ser fundamento da 
aceitação, segundo parece possível numa determinada linha de raciocínio e interpretação 
constitucional - que buscaria embasamento na norma do art. 145, parágrafo único, in fine.  

Atua, portanto, o Ministério Público, no exercício de suas atividades, por meio de 
aquiescência judicial prévia quando buscar dados que estejam reservados ao 
conhecimento de terceiros, assim considerados aqueles que não dispõem nem podem 
deles dispor sem a aquiescência do próprio interessado. Considerando necessário em 
determinado caso e comprovando, na espécie, ser preciso o conhecimento de 
informações havidas no âmbito resguardado pelo sigilo fiscal ou bancário, haverá que 
buscar, então, o Ministério Público autorização judicial específica para aceder ao 
conhecimento do quanto tido e comprovado como necessário para o seu desempenho 
eficiente. (Direito à privacidade e os sigilos fiscal e bancário. Belo Horizonte, n. 20, ano 5 
Julho 2003 Disponível em: 

 <http:⁄⁄www.editoraforum.com.br⁄bid⁄bidConteudoShow.aspx?idConteudo=50821>. Acesso 
em: 26 de fevereiro de 2010).  

Em arremate, Luciano Santos Lopes, aduz que: 

"O que não pode ocorrer é o cerceamento do controle judicial, quando da requisição de 
informações diretamente à autoridade fiscal pelo Ministério Público. Em que pese 
sustentar-se o caráter de imparcialidade do Ministério Público, certo é que um terceiro 
desinteressado quando ao resultado da investigação (magistrado) deve controlar a 
legalidade dos atos, no que tange aos direitos fundamentais envolvidos. Assim determina 
o sistema acusatório.  

Esta é a função do magistrado durante uma investigação. Este ato processual não deve 
ser um juiz-investigador, especialmente na fase pré-processual, mas tão somente um 
garantidor da legalidade da investigação. Especial atenção deve ser dada à tutela de 
direitos fundamentais do investigado, diante de eventuais abusos estatais.  

Não se pode, em resumo, privar o magistrado dessa função fiscalizadora. É o caso." (Op. 



cit., p. 200).  

No mesmo sentido é a jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, que em 
diversos precedentes não admite a quebra de sigilo fiscal diretamente pelo Ministério 
Público: 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE  

I - A proteção ao sigilo bancário e fiscal não consubstancia direito absoluto, cedendo 
passo quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público 
relevante ou de elementos aptos a indicar a possibilidade de prática delituosa 
(Precedentes).  

II - Entretanto, o Ministério Público não tem legitimidade para proceder a quebra de sigilo 
bancário e fiscal sem autorização judicial (Precedentes).  

Recurso desprovido.  

(RMS 25375⁄PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19⁄02⁄2008, 
DJe 07⁄04⁄2008)  

RECURSO EM HABEAS CORPUS – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, 
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO – INVESTIGAÇÕES 
PRELIMINARES – QUEBRA DO SIGILO FISCAL DO INVESTIGADO – INEXISTÊNCIA 
DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – REQUISIÇÃO FEITA PELO MEMBRO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DIRETAMENTE À RECEITA FEDERAL – ILICITUDE DA PROVA – 
DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – 
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO 
CONTAMINADOS PELA PROVA ILÍCITA – DADO PARCIAL PROVIMENTO AO 
RECURSO.  

I. A requisição de cópias das declarações de imposto de renda do investigado, feita de 
forma unilateral pelo Ministério Público, se constitui em inequívoca quebra de seu sigilo 
fiscal, situação diversa daquela em que a autoridade fazendária, no exercício de suas 
atribuições, remete cópias de documentos ao parquet para a averiguação de possível 
ilícito penal.  

II. A quebra do sigilo fiscal do investigado deve preceder da competente autorização 
judicial, pois atenta diretamente contra os direitos e garantias constitucionais da 
intimidade e da vida privada dos cidadãos.  

III. As prerrogativas institucionais dos membros do Ministério Público, no exercício de 
suas funções, não compreendem a possibilidade de requisição de documentos fiscais 
sigilosos diretamente junto ao Fisco.  

IV. Devem ser desentranhadas dos autos as provas obtidas por meio ilícito, bem como as 
que delas decorreram.  

V. Havendo outros elementos de convicção não afetados pela prova ilícita, o inquérito 
policial deve permanecer intacto, sendo impossível seu trancamento.  

VI. Dado parcial provimento ao recurso.  



(RHC 20329⁄PR, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO 
TJ⁄MG), QUINTA TURMA, julgado em 04⁄10⁄2007, DJ 22⁄10⁄2007 p. 312)  

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. 
CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL. 
INÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISIÇÃO. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS E FISCAIS. 
INTERVENÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PROVA ILÍCITA. ORDEM CONCEDIDA.  

(...)  

3. O Ministério Público não detém o poder de, per se, determinar a quebra de sigilo fiscal 
e bancário, mas somente quando for precedida da devida autorização judicial, pena de 
macular de ilícita a prova obtida e, assim, imprestável para o fim de sustentar a ação 
penal ou decisão condenatória;  

4. Ordem concedida para trancar o processo criminal.  

(HC 31205⁄RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Rel. p⁄ Acórdão Ministro PAULO 
MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 02⁄09⁄2004, DJ 26⁄11⁄2007 p. 247)  

Cumpre colacionar, ainda, recente julgado desta colenda Quinta Turma, com idêntica 
orientação: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS E SONEGAÇÃO 
FISCAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIÁRIA PARA 
COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES OBTIDAS EM OUTROS INQUÉRITOS QUE 
NÃO SE ESTENDE A FUTURAS QUEBRAS DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. 
REQUISIÇÃO DIRETA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.  

CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.  

1. Os membros do Ministério Público, no uso de suas prerrogativas institucionais, não 
estão autorizados a requisitar documentos fiscais e bancários sigilosos diretamente ao 
fisco e às instituições financeiras, sob pena de violar os direitos e garantias 
constitucionais da intimidade de da vida privada dos cidadãos.  

2. A despeito de o sigilo das informações fiscais e bancárias não ser absoluto, uma vez 
que pode ser mitigado quando haja preponderância de interesse público, notadamente da 
persecução criminal, o próprio texto constitucional (art. 5º, inciso XII) exige a prévia 
manifestação da autoridade judicial, preservando, assim, a imparcialidade da decisão.  

3. A autorização judicial para compartilhamento de dados e documentos obtidos nos autos 
de inquéritos policiais já instaurados, não valida, absolutamente, a futura requisição de 
dados sigilosos diretamente ao Fisco ou às Instituições Financeiras.  

4. Recurso provido para determinar o desentranhamento dos autos das provas colhidas 
diretamente perante o Fisco sem autorização judicial.  

(RHC 26236⁄RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 
15⁄12⁄2009, DJe 01⁄02⁄2010)  

Em hipóteses nas quais se discutia a possibilidade de quebra de sigilo bancário 
diretamente pelo Parquet, o Supremo Tribunal Federal também se manifestou no sentido 
da indispensabilidade de prévia autorização judicial: 



EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Instituições Financeiras. 
Sigilo bancário. Quebra. Requisição. Ilegitimidade do Ministério Público. Necessidade de 
autorização judicial. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão 
mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente 
a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. 
RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter 
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, 
cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, 
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar a agravante a pagar 
multa ao agravado. 
(RE 318136 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 
12⁄09⁄2006, DJ 06-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02250-04 PP-00800)  

EMENTA: - CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SIGILO BANCÁRIO: QUEBRA. 
C.F., art. 129, VIII. I. - A norma inscrita no inc. VIII, do art. 129, da C.F., não autoriza ao 
Ministério Público, sem a interferência da autoridade judiciária, quebrar o sigilo bancário 
de alguém. Se se tem presente que o sigilo bancário é espécie de direito à privacidade, 
que a C.F. consagra, art. 5º, X, somente autorização expressa da Constituição legitimaria 
o Ministério Público a promover, diretamente e sem a intervenção da autoridade judiciária, 
a quebra do sigilo bancário de qualquer pessoa. II. - R.E. não conhecido. 
(RE 215301, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 
13⁄04⁄1999, DJ 28-05-1999 PP-00024 EMENT VOL-01952-07 PP-01303 RTJ VOL-00169-
02 PP-00700)  

Desse modo, é evidente a ilicitude da requisição feita diretamente pelo órgão ministerial à 
Secretaria de Receita Federal, por meio da qual foram encaminhadas cópias das 
declarações de rendimentos do paciente e dos demais investigados no procedimento 
criminal em tela (e-STJ, fls. 76⁄77 e 78⁄141). 

No entanto, conquanto sejam nulas as declarações de imposto de renda anexadas à 
medida cautelar de sequestro, não foi juntada ao presente mandamus a íntegra do 
mencionado procedimento, tampouco o inteiro teor da ação penal na qual a citada 
documentação teria sido utilizada, de modo que este Sodalício não pode verificar quais 
"provas e atos judiciais" estariam por ela contaminados, exame que deverá ser realizado 
pelo Juízo Federal responsável pelo feito. 

Ante o exposto, concede-se a ordem para determinar o desentranhamento das provas 

decorrentes da quebra do sigilo fiscal realizada pelo Ministério Público sem autorização 
judicial, cabendo ao magistrado de origem verificar quais outros elementos de convicção e 
decisões proferidas na ação penal em tela e na medida cautelar de sequestro estão 
contaminados pela ilicitude ora reconhecida. 

É o voto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


