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PREFÁCIO 

Sinto-me honrado quando recebo convite para prefaciar um livro. 
Honrado e agradecido pela oportunidade e privilégio que o autor me 
concede de ter os primeiros contatos com as idéias lançadas e ficar 
responsável pela crítica em manifestação preferenciada. 

Quando termino a leitura da obra e sinto a necessidade de fazer 
alguma advertência, devolvo-a ao remetente e solicito as devidas re
parações. Não adoto recusar. Creio que o incentivo é a melhor forma 
de conduzir o homem ao aprimoramento. 

Esse procedimento não foi necessário ser adotado com a obra ora 
analisada. Ela está pronta, perfeita, adequada. 

Li e reli este trabalho elaborado por Eduardo Didonet Teixeira e 
Martin Haeberlin e que me foi enviado no original. Reli pelo entusias
mo que ele me provocou e pela certeza de que se trata de profunda 
contribuição que os autores entregam à doutrina brasileira sobre o te
ma. Imediatamente acatei o que nela está escrito. Identifiquei, desde 
logo, ciência trabalhada com seriedade, vontade de aperfeiçoar o direi
to e segurança nas razões desenvolvidas. 

Procurei, primeiramente, conhecer mais de perto os seus autores 
e a experiência profissional de cada um. 

Comprovei que Eduardo Didonet Teixeira é um jovem idealista 
que, após aprovação em concorrido concurso para Juiz Federal, exer-
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ce, hoje, as funções desse cargo. Tem uma experiência profissional e 
cultural bem acentuada, tendo em vista que foi Procurador do INSS, 
Corregedor do INSS na Região Sul, Procurador da Fazenda e cursa 
Mestrado em Direito do Estado na Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul. 

Martin Haeberlin é pesquisador do Programa em Pós-Graduação 
em Direito da PUCIRS, Membro do Instituto de Direito Administrati
vo do Rio Grande do Sul e Colaborador da Revista Interesse Público. 

Esses dois jovens, levados pelo impulso da criatividade e do 
aperfeiçoamento, uniram as suas inteligências e de mãos dadas escre
veram esta obra onde são analisados os mais fundamentais aspectos 
vinculados aos fenômenos da "proteção da privacidade e sua aplicação 
na quebra do sigilo bancário e fiscal". 

O livro está dividido em três capítulos. O primeiro cuida da pro
teção da privacidade. O segundo do sigilo bancário e fiscal. O terceiro 
da aplicação da quebra do sigilo. 

As linhas jurídicas adotadas para regular o sigilo bancário e o si
gilo fiscal são examinadas com toda intensidade e em vinculação dire
ta com o direito fundamental de proteção da privacidade. Esta garantia 
é tratada em sua evolução histórica. Vista, a seguir, como ela se toma 
presente no direito estrangeiro. Definida a sua estrutura na ordem jurí
dica brasileira contemporânea e devidamente conceituada. 

Em capítulo seguinte há análise completa da evolução do sigilo 
bancário e fiscal nas Constituições e análise dos limites impostos pela 
adoção do princípio da sua relativização. 

Não foram deixados sem debate os aspectos da natureza jurídica 
dessas duas espécies de sigilo, a questão da legitimidade para a quebra 
e a sua proteção pelo controle difuso e pelo controle concentrado de 
constitucionalidade, conforme atuação do Supremo Tribunal Federal. 

No último capítulo, os autores discutem as normas, os princípios 
e as regras aplicáveis ao sigilo bancário e fiscal. Consideram a con
temporânea teoria constitucional e projetam as suas análises para iden
tificar antinomias entre as normas, os princípios e regras com os direi
tos fundamentais. 

Ultimam as suas reflexões defendendo a aplicação do princípio 
da proporcionalidade no sigilo bancário e fiscal. Entendem que ele se-
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rá capaz de harmonizar os dogmas que envolvem essa questão, contri
buindo, portanto, para a aplicação do direito com prudência. 

As razões desenvolvidas seguem um curso lógico. Elas estão 
apoiadas em premissas lançadas com base em rigorosa pesquisa cientí
fica e em harmonia concreta com as conclusões assentadas. 

O estilo é claro. Há demonstração de segurança sobre o conteúdo 
dos temas expostos. O leitor não sente fuga do exame dos aspectos 
controvertidos. Muito pelo contrário. Há uma preocupação constante 
de debates sobre o que não está uniformizado na doutrina e na juris
prudência, sem temor de indicar o entendimento próprio a respeito. 
Há, portanto, personalidade plantada nos postulados defendidos. Con
vicção plena. 

A importância do tema está prestigiada pela densidade cultural
jurídica da obra. A rica bibliografia apresentada (l05 autores brasilei
ros e estrangeiros consultados e citados) atesta o esforço dos autores, a 
sua dedicação em apresentar à doutrina um trabalho consistente e ino
vador. 

Não há uma só frase com pensamento supérfluo. Os autores ex
põem as suas idéias de modo objetivo. Suscitam, desde logo, um pro
cesso de interação provocador de resultados confiáveis. 

Há inovações. Estas, porém, estão sustentadas em princípios 
científicos que há muito circulam no ambiente da Ciência Jurídica. Os 
direitos fundamentais são vistos com a carga que eles têm hoje na 
comunidade mundial. Os dogmas tradicionais, embora considerados, 
são colocados em confronto com as conquistas da cidadania na época 
atual. 

O direito é pensado no seu objetivo primordial: proteger o ho
mem em sua dignidade. Tê-lo como centro de todas as atenções do Es
tado, da sociedade, das instituições e dos juristas. O Estado é visto co
mo sendo um súdito da cidadania. A quebra do sigilo bancário e fiscal 
não pode, em face dessas razões, ultrapassar os círculos definidos pela 
garantia da privacidade. 

Tenho a certeza de que esta obra não precisa deste prefácio. Ela, 
por si, é afirmação dos seus propósitos. Tem significação singular. Ela 
provoca meditação. Abre espaço para o aperfeiçoamento sobre o tema. 
Consolida idéias que se apresentam formadas por rigores científicos. 
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Ela é um conjunto de fórmulas não mágicas. Sim de fórmulas abertas, 
inteligíveis e potencializadas pelo valor que expressam. 

A doutrina jurídica reconhece que uma grande mudança está 
ocorrendo no mundo dos fatos e das leis que os regulam. Muitos axio
mas estão sendo abalados em seus fundamentos e exigindo uma ade
quação atualizada com a realidade vivenciada pela sociedade. 

As verdades de ontem, muitas vezes surgidas de equívocos bem 
sucedidos, não são as verdades de hoje. O jurista necessita revê-las e 
ajustá-las aos fenômenos da época atual. 

O século XXI há de ser o de valorização dos direitos fundamen
tais da cidadania. O de total respeito à dignidade humana e de com
bate incessante à imoralidade, à corrupção, à destruição de valores. É, 
portanto, de alta intensidade a responsabilidade da Ciência Jurídica. 

Os autores não ignoram, nas idéias lançadas nesta obra, essas ca
racterísticas dos dias de hoje. Demonstram, pelo contrário, rigorosa 
consciência desses problemas. Em face disso, lançam novas luzes so
bre o tema. Buscam estabelecer ambiente para que, na aplicação do di
reito ao caso concreto, possam ser encontrados caminhos que facilitem 
a obediência a um sistema em que princípios aparentemente conflitan
tes imperem de modo harmônico. Basta que as consciências dos intér
pretes das leis a tanto estejam atentas. 

É salutar verificar que os autores, seguindo linha mais moderna 
adotada pela Ciência do Direito, concebem ser possível a utilização do 
princípio da proporcionalidade em conjunto com o da dignidade da 
pessoa humana. 

Afirmam, com base em ensinamentos de Heinrich Scholler, que 
o ordenamento jurídico atual permite que o princípio da proporcionali
dade em sentido estrito seja aplicado em harmonia com o da dignidade 
da pessoa humana, desde que apenas restrições desproporcionais no 
âmbito da proteção dos direitos fundamentais possam ser tidas como 
ofensivas aos direitos subjetivos dos direcionados. 

Os autores lidam com a linguagem do direito com muita facili
dade. Tomam os seus preceitos como comandos maiores e, com bases 
neles, expressam a realidade objetiva buscada. Concebem o direito co
mo estando no mundo e em todos os bens. Não o isolam de categorias 
que estão presentes na vida dos cidadãos e do Estado. Movimentam os 
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seus princípios com objetivos de harmonização. Teorizam sem temor. 
Procuram, contudo, resultados práticos na aplicação da lei. Estão 
conscientes de que o mundo vive uma nova era para o Direito. É uma 
nova linguagem que deve ser assumida. A incidência jurídica deve ser 
célere, eficaz, segura e produtora de efeitos visíveis e imediatos. Ela é 
dirigida ao ser humano. Seguem as lições de Paulo Barros de Carvalho 
no sentido de que "as normas não incidem por força própria. Elas, nu
ma visão antropocêntrica, requerem o homem, como elemento interca
lar, movimentando as estruturas do direito, extraindo de normas gerais 
e abstratas outras gerais e abstratas ou individuais e concretas e, com 
isso, imprimindo positividade ao sistema, quer dizer, impulsionando-o 
das normas superiores às regras de inferior hierarquia, até atingir o 
nível máximo de motivação das consciências e, dessa forma, tentando 
mexer na direção axiológica do comportamento intersubjetivo: quando 
a norma terminal fere a conduta, então o direito se realiza, cumprindo 
seu objetivo primordial, qual seja, regular os procedimentos interpes
soais, para que se torne possível a vida em sociedade, já que a função 
do direito é realizar-se, não podendo ser direito o que não é realizável, 
como já denunciara Ihering" (In: Direito Tributário - Fundamentos 
Jurídicos da Incidência. Saraiva, pp. 9 elO.). 

Há, portanto, ótima ciência na presente obra. Os autores mere
cem louvores pelo que plantaram, pelas idéias desenvolvidas, pelo de
sassombro com que apresentaram as suas razões e conclusões. 

Não me foi surpresa o conteúdo do presente livro. Ele nasceu 
sustentado nas positivas qualidades intelectuais dos que o escreveram. 

Há, apenas, uma constatação. A doutrina brasileira está sendo 
premiada com trabalho de profundidade. Trabalho construído em uma 
base sistêmica e inspirado em pesquisas planejadas que avançaram no 
campo nacional e no estrangeiro que estudou o assunto. 

A proteção da privacidade - sua aplicação na quebra do sigilo 
bancário e fiscal é livro que vai marcar os estudos sobre o tema. Con
tribuirá para que haja compreensão sobre os variados aspectos que o 
tema comporta. 

A sua leitura é facilitada pelo primoroso estilo adotado. Há uma 
exposição com clareza dos pensamentos expostos e desenvolvidos 
com rigoroso caráter científico, haja vista adotar metodologia vincula-
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da à prática de guardar absoluta fidelidade ao silogismo. Há integral 
compatibilidade entre as premissas lançadas e as conclusões adotadas. 

Os mecanismos que os autores envolveram em suas análises são 
todos envolvidos por um clima vinculado aos princípios informadores 
da Democracia. Eles pensam em um Poder Judiciário para servir ao 
ser humano, só ao ser humano, em sua significação maior que é a de 
ser respeitado como elemento formador da nacionalidade que carrega 
em seus ombros. 

A leitura do livro é obrigatória. Aos autores, como operador do 
direito, apresento os meus agradecimentos. Primeiro, pelas lições. Se
gundo, pela oportunidade de, pelas razões que apresentaram, terem 
contribuído para o aperfeiçoamento dos meus conhecimentos sobre o 
assunto. Terceiro, pelo privilégio do prefácio. 

Deus guarde a paz, a saúde e a inteligência de Eduardo Didonet 
Teixeira e de Martin Haeberlin. ELE, na sua bondade, saberá assim 
fazer. É o voto que deixo registrado. 
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