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Título: 
Jurisprudência STF - RFB só terá acesso a dados bancários de empresa com permissão 
da Justiça  
 
Subtítulo: 
Provimento a Recurso Extraordinário (RE 389808) em que a empresa GVA Indústria e 
Comércio S/A questionava o acesso da Receita Federal a informações fiscais da 
empresa, sem fundamentação e sem autorização judicial. 
 
Resumo: 
O Plenário do STF decidiu, no dia 15/12/10, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) nº 
389.808, que a RFB não poderá acessar os dados bancários da empresa recorrente sem 
prévia autorização judicial (LC nº 105/2001).  
 
O RE havia sido interposto contra acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, que permitira 
"o acesso da autoridade fiscal a dados relativos à movimentação financeira dos 
contribuintes, no bojo do procedimento fiscal, regularmente instaurado". 
 
O Ministro Marco Aurélio, relator do RE, havia concedido medida liminar, em julho de 2003 
(AC nº 33), para suspender o fornecimento, pelas instituições financeiras, e a utilização, 
pela RFB, de extratos e demais documentos relativos à movimentação bancária da 
empresa, correspondentes ao período de 1998 a julho de 2001, com fundamento no 
disposto no inciso XII do art. 5º da CF, até o julgamento do mérito do recurso 
extraordinário. 
 
Entretanto, a liminar foi cassada ao ser submetida ao referendo do Plenário, em 
24/11/2010, por 6 votos a 4, após apresentação do voto-vista da Ministra Ellen Gracie, a 
qual entendeu que "tratando-se do acesso do Fisco às movimentações bancárias de 
contribuinte, não há que se falar em vedação da exposição da vida privada ao domínio 
público, pois isso não ocorre. Os dados ou informações passam da instituição financeira 
ao Fisco, mantendo-se o sigilo que os preserva do conhecimento público”. 
 
Na sessão de ontem, ao analisar o mérito do RE nº 389.808, a maioria dos Ministros 
presentes (5 votos a 4) entendeu que só é possível o afastamento do  sigilo bancário de 
pessoas naturais e jurídicas a partir de ordem emanada do Poder Judiciário. 
 
O Ministro Gilmar Mendes, que havia votado pela cassação da liminar na AC nº 33, ontem 
proferiu voto desfavorável à Fazenda ao se manifestar sobre o mérito da questão. Por sua 
vez, o Ministro Joaquim Barbosa, que também votara pela cassação da liminar, não 
estava presente na sessão de ontem, não tendo, portanto, proferido voto sobre o mérito. 
 
Cumpre ressaltar que a matéria teve sua repercussão geral reconhecida em 22/10/2009, 
no RE nº  601.314, cujo mérito ainda não foi julgado. Não é possível afirmar que o mesmo 
entendimento será adotado no julgamento do RE nº  601.314, já que podem estar 
presentes o Ministro Joaquim Barbosa e o décimo-primeiro Ministro do STF, ainda não 
nomeado, que substituirá o Ministro Eros Grau, já aposentado. 
 
Ressalte-se que a decisão em tela aplica-se somente ao caso concreto. 
 
A matéria também é objeto de diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, entre elas 



as ADI nº 2386 e nº 2387, ainda não julgadas. 
 
Descrição: 
A matéria tem origem em comunicado feito pelo Banco Santander à empresa GVA 
Indústria e Comércio S/A, informando que a Delegacia da Receita Federal do Brasil – com 
amparo na Lei Complementar nº 105/01 – havia determinado àquela instituição financeira, 
em mandado de procedimento fiscal, a entrega de extratos e demais documentos 
pertinentes à movimentação bancária da empresa relativamente ao período de 1998 a 
julho de 2001. O Banco Santander cientificou a empresa que, em virtude de tal mandado, 
iria fornecer os dados bancários em questão. 
 
A empresa ajuizou o RE no Supremo contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, que permitiu “o acesso da autoridade fiscal a dados relativos à 
movimentação financeira dos contribuintes, no bojo do procedimento fiscal regularmente 
instaurado”. Para a GVA, “o poder de devassa nos registros naturalmente sigilosos, sem a 
mínima fundamentação, e ainda sem a necessária intervenção judicial, não encontram 
qualquer fundamento de validade na Constituição Federal”. Afirma que foi obrigada por 
meio de Mandado de Procedimento Fiscal a apresentar seus extratos bancários 
referentes ao ano de 1998, sem qualquer autorização judicial, com fundamento apenas 
nas disposições da Lei nº 10.174/2001, da Lei Complementar 105/2001 e do Decreto 
3.724/2001, sem qualquer respaldo constitucional. 
 
Dignidade 
 
O ministro Marco Aurélio (relator) votou pelo provimento do recurso, sendo acompanhado 
pelos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Cezar Peluso. O 
princípio da dignidade da pessoa humana foi o fundamento do relator para votar a favor 
da empresa. De acordo com ele, a vida em sociedade pressupõe segurança e 
estabilidade, e não a surpresa. E, para garantir isso, é necessário o respeito à 
inviolabilidade das informações do cidadão. 
 
Ainda de acordo com o ministro, é necessário assegurar a privacidade. A exceção para 
mitigar esta regra só pode vir por ordem judicial, e para instrução penal, não para outras 
finalidades. “É preciso resguardar o cidadão de atos extravagantes que possam, de 
alguma forma, alcançá-lo na dignidade”, salientou o ministro. 
 
Por fim, o ministro disse entender que a quebra do sigilo sem autorização judicial banaliza 
o que a Constituição Federal tenta proteger, a privacidade do cidadão. Com esses 
argumentos o relator votou no sentido de considerar que só é possível o afastamento do 
sigilo bancário de pessoas naturais e jurídicas a partir de ordem emanada do Poder 
Judiciário. 
 
Já o ministro Gilmar Mendes disse em seu voto que não se trata de se negar acesso às 
informações, mas de restringir, exigir que haja observância da reserva de jurisdição. Para 
ele, faz-se presente, no caso, a necessidade de reserva de jurisdição. 
 
Para o ministro Celso de Mello, decano da Corte, o Estado tem poder para investigar e 
fiscalizar, mas a decretação da quebra de sigilo bancário só pode ser feita mediante 
ordem emanada do Poder Judiciário. 
 
Em nada compromete a competência para investigar atribuída ao poder público, que 
sempre que achar necessário, poderá pedir ao Judiciário a quebra do sigilo. 



 
Divergência 
 
Os ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ayres Britto e Ellen Gracie votaram pelo 
desprovimento do RE. De acordo com o ministro Dias Toffoli, a lei que regulamentou a 
transferência dos dados sigilosos das instituições financeiras para a Receita Federal 
respeita as garantias fundamentais presentes na Constituição Federal. Para a ministra 
Cármen Lúcia, não existe quebra de privacidade do cidadão, mas apenas a transferência 
para outro órgão dos dados protegidos. 
 
Na semana passada, o Plenário havia negado referendo a uma liminar (Ação Cautelar 33) 
concedida pelo ministro Marco Aurélio em favor da GVA. 
 
Processos relacionados 
RE 389808 
 
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Senhor Ministro Marco Aurélio 
(Relator), deu provimento ao recurso extraordinário, contra os votos dos Senhores 
Ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ayres Britto e Ellen Gracie. Votou o Presidente, 
Ministro Cezar Peluso. Falou, pelo recorrente, o Dr. José Carlos Cal Garcia Filho e, pela 
recorrida, o Dr. Fabrício Sarmanho de Albuquerque, Procurador da Fazenda Nacional. 
Plenário, 15.12.2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


