
tivo a demonstração de que o bem jurídico que se 

busca proteger possui tal dignidade a ponto de 

sua tutela ter sido destinada ao campo penal, o 

que não dispensa outras formas de tutela. Aqui se 

tem a prevenção geral em seu aspecto positivo A 

vertente negativa da prevenção geral também pode 

ser invocada, porque a criminalização da conduta 

pode fazer com que o agente se afaste dela, com 

receio de vir a sofrer a imposição penal. Além des

tes aspectos, a vítima pode contar com todo o 

aparato do Estado para a elaboração da prova do 

ocorrido, não ficando, no caso, por exemplo, do 

assédio laboral, à mercê da iniciativa do emprega

dor, que, por questões de ocasião, resolve sobre a 

pertinência de investigar o fato, sem estar obriga

do a aplicar a sanção ou despedir o autor do fato. 

Espera-se, apenas, que a criminalização da con

duta não venha a desvirtuar o desempenho dos 

programas de prevenção, criados especialmente 

na área do Direito do Trabalho, campo, aliás, mais 

fértil para que se realizem as condutas que carac

terizam assédio. 

Sumário. Nota introdutória. Capo I - Conjunto de medidas fiscais centradas na 

derrogação do dever de discrição do banqueiro. I. I A causa determinante da nexi
bilização. 1.2 O contexto das medidas fiscais de combate à elisão e à sonegação. 
1.2.1 A faculdade conferida à Receita para cruzar os dados da CPMF com os do IR. 

1.2.2 A dispensa de autorização judicial para o acesso do Fisco a informações pro

tegidas pelo segredo bancárío. 1.2.3 As discrícionariedades antielisão. Nota final. 

II r r 
A preocupação, no entanto, soa incoerente 

O discurso contrário à nexibilização do sigilo e infundada. Infundada porque a garantia do si

bancário costuma enfatizar o temor de que haja li gilo fiscal - com severas sanções aos infratores 

mitações a direitos individuais. Eesse receio faz - e as reparações material e moral asseguradas 

se acompanhar de referências um tanto vagas àpos aos ofendidos2 suplantam em efetividade jurídi

sibilidade de achaque ou chantagem contra contri ca a proteção assegurada pelo segredo bancário. 

buintes em situação irregular. I Eé incoerente porque tem o Poder Judiciário como 

• Advogado, mesirando em Direito PúbliCO pela UFPe e professor de DI relto Constitucional do UnlCeub 

I "O achaque é um conlUIO entre o llscaJ e o conlflbulnle ( ..). O achaque só eXiste para aquele que pode ser achacado ( ) Portanto, o único prejudicado 
pela manulenção do Sigilo é o EráriO PúbliCO Não se achaca quem não deve" (Mattos Filho, [lltp·//www.estado com br/edI10rlas/2001/02/19Jpo1416.hlml) 

, CF, art 52, InCISO XXXV 
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o único legitimado para levantar o sigilo e, ao mes tante evidente na atuação do Fisco, que em tous 

mo tempo, explicita suspeitas quanto à sua capa les pays ont tendance à demander aux banquiers 

cidade de conhecer e punir eventuais desvios de des renseignements de plus en plus nombreux (Hen

conduta das autoridades tributárias. rion, 1968: 16).5 O que permite supor que o de

ver de discrição do banqueiro é um instituto de 
Outro aspecto diz respeito à natureza jurídica 

futuro incerto. Tanto que. há pouco, aUnião Euro
de acessoriedade do sigilo bancário. Como sim

péia decidiu pela sua pura e simples supressão 
ples instrumento garantidor de direitos, o seu exer até 20 IO (http//estado.com.br/jornal/00.06/21/ 
cício é uma faculdade conferida a clientes de insti news244.html). 
tuições financeiras. E, em casos concretos, há ne

A recente flexibilização legislativa do segrecessariamente que ser sopesado com outros direi
do bancário em favor do Fisco brasileiro pode sertos ou interesses porventura envolvidos.} Dentre 
vista, então, como un es[uerzo serio. tendiente a os quais, os mais recorrentes seriam os de tercei
armonizar el crítico balance entre el medular prinros. Aí compreendidos os dos demais indivíduos 
cípio de libertad constitucionalmente consagra

isoladamente, os da sociedade e os do Estado." 
do ai individuo y el interés dei Estado en obtener 

Essa tensão permanente entre diferentes es determinados resultados probatorios en casos es
feras de interesses igualmente protegidos fica bas- peciales (Cervini, 1997: 72). 

(apltl lo I d 111 di a fi cal ntrada na d "( ~ação d d l. r d 
dI r ã d 

terem acesso às informações do contribuinte,6 o 

Desde a alteração do entendimento quanto à Executivo vinha fazendo seguidas incursões jun

possibilidade legal de as autoridades tributárias to ao Congresso'( para tentar superar as obje

3 A construção hermenêutica parece demonstrar que pelo menos dOIS dos principiaS de direitos fundamentais garantem o Sigilo bancaria (CF, ar) 59, inCISOS X e 
XII). Se aceitarmos que "a ConslllUlçâo garante a inviolabilidade do Sigilo. o pnnclplo do sopesamento exige que o Inlérprete saiba distinguir enlre o devassamento 
que fere o direito a pnvacldade, no seu objeto. em relação com outros objetos de outros direitos também protegidos pelo Sigilo" (Ferraz Jr.. 1992. 145). 

, Mesmo porq e nao eXistem pnnclplos abSOlutos e nem direitos indiViduaiS Illmllados A pluralidade de valores reclama a compatibilização, por exemplo, de 
tensões su gidas entre cflreltos fundamentais e bens coletivos ou do Estado 

\ A valoração de bens e interesses supenores luridlcamenle protegidos não pode ser vlsia como "quebra" ou 'vIolação" do sigilo bancário 

6 Como VistO em vánas passagens da primeira parte desta monografia, lanto a "lei bancária" (Lei 4,595/64) quanto o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) 
"autorizavam a Fazenda a requISição de Informações aos bancos quando houvesse processo administrativo instaurado conlra o titular da conta. Os bancos 
colaborara durante longo tempo com os fiscaiS federais e estaduaiS, fornecendo dados sobre os clientes Bastava haver processo administrativo" (Ramos; 
FSP, 6.12.00: A3). Mas, em 2 de leverelro de 1994, uma das Turmas do Superior Tribuna de Justiça julgou recurso especial interposto pela Secretaria da 
Receita Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Esado do Rio Grande do Sul e concluiu que o levantamento do Sigilo bancário só poderia ser admitido 
quando autonzado por magistrado nos autos de "processo judiCial" (STJ, REsp 37 566/RS) 

1 "A quebra (s/c) do Sigilo bancaria era uma das bandeiras de FHC, que tentava desde 1995 aprovar leiS para viabíllzá-Ia" (FSP. 12.1.01: A6). Em entrevista 
a jornalistas, ao delender o acesso do FISCO a Informações bancárias, ele chegou a reclarnar que no Congresso "há mUitos Interesses" e que "arrancar algumas 
decisões é uma lula" A seu ver, "tem de respeitar a privacidade, mas quando há IndíCIOS veementes, nao e possível que não se tenha um Instrumenro" (http'/ 
Iwww esiadao,com brIJornaIl99112122Inews042.hlml). 
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ções Jurlspru

denciais 8 Mas 

o sucesso des

sas investidas 

só seria conhe

cido quando de 

oportunidade 

surgida no se

gundo semestre de 2000. 

Discutia-se à época o percentual de au

mento do salário-mínimo e a fonte de receita 

para cobrir a despesa correspondente ao setor 

público. O desejo generalizado de elevação 

substancial do rendimento dos assalariados e 

a nova realidade imposta pela" Lei de Respon

sabilidade Fiscal" suscitaram na sociedade um 

amplo debate para identificar a fonte de recur

sos necessários ao custeio do gasto orçamen

tário adicional. 

O consenso rapidamente estabelecido foi o 

de que não poderia haver aumento da carga tri

butária Os recursos teriam de ser conseguidos 

por meio do combate à sonegação. 

Aproveitando-se da ocasião. o Chefe do Po

der Executivo apresentou ao Congresso Nacio

nal três projetos de lei: o primeiro permitia o cru

zamento de dados da Contribuição Provisória 

sobre Movimentação Financeira (CPMF) com de

clarações do Imposto de Renda (IR); o segundo 

levantava o sigilo bancário de quem estivesse sob 

investigação, sem autorização judicial: e o ter

ceiro autorizava a Receita a anular planejamento 

fiscal e a cobrar o imposto pago a menos 

Com esse conjunto de medidas fiscais de 

combate à elisão e à sonegação, o governo pro

curava garantir a receita necessária ao financia

mento do aumento do salário-mínimo de R$ 151 

para R$ 180, a partir de 10 de abril de 200 I. 

Pode-se afirmar, assim, que a causa deter

minante da rediscussão do segredo bancário em 

relação ao Fisco foi a busca de recursos para su

prir os gastos adicionais do setor público com o 

novo mínimo". 

A seguir, um breve apanhado das Inovações 

normativas resultantes do debate em torno do 

salário-mínimo. 

[""r 

A primeira das novidades legislativas con

sistiu em simples supressão do veto legal ao uso 

de informações da CPMF "para a constituição do 

crédito tributário relativo a outras contribuições 

ou impostos" (Lei 9.311/96, art. 11, § 3°)9 

Ou seja, a Receita tinha permissão para re

quisitar informações sobre a movimentação ban

cária de qualquer cliente, mas a informação só 

podia ser utilizada para fiscalizar a própria CPMF. 

Não podia ser confrontada, por exemplo, com as 

informações prestadas pelo contribuinte quando 

3 Todas essas tentativas resultaram frustradas Os etémplo5 mais conheCidos são os das disposições Inseridas nas propostas da 'Reforma da FrevldênCla" 
e de emenda cons\i[\..clonal para a criação do enlão lIT~osto ProvlsoflO de MOVimentação F:nancel'a - IPMF 

, Essa na'l1a. de 24 de outubro de 1996, InslJtulu "a COJltrtcJlçào ProvIsória sobre MovlmEfltsç3o ou Transmissão de Valores e de Crelltas e iJlreitos de 
Nalureza Financeira - CPMF". 
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da declaração do IR. 

o objetivo da proposta era, então, o de as

segurar a possibilidade do cruzamento das infor

mações para melhorar o combate à sonegação. 

Nada além do que sempre foi permitido para as 

informações prestadas para os demais tributos. 

Ea razão de todo o em

penho governamental pode 
as movimentaram R$ 116.9 

ser assim resumida bilhões, uma média mensal de 
R$ 17,4 mil, ao mesmo tempoA CPMF é um tribu
em que "se declararam" nãoto de enorme eficiên
contribuintes.cia e robustez, sim


ples, de baixíssimo
 As informações mostram 
custo operacional e que 512. I 17 pessoas físicas e 
insonegável. E, de jurídicas efetuaram, durante 
sobra, ainda gera um 
subproduto de inesti
mável valor para a luta 
contra a corrupção, a criminalidade e a 
sonegação. Trata-se de um imposto que 
revela com precisão onde se situam os 
focos de sonegação tributária (Cintra: 
FSP, 6.12.00: A3). 10 

A experiência desses poucos anos de co

brança da contribuição parece confirmar a per

cepção do parlamentar. Até mesmo os mais crí

ticos reconhecem que "a CPMF demonstrou que 

contas bancárias de muitas pessoas movimen

tam milhões e milhões de reais e seus titulares 

pagam pouco imposto ou (...) declaram-se isen

tos" (Ramos: FSp, 6.12.00: A3). 

Estudos realizados pela Secretaria da Receita 

Federal às vésperas da votação do projeto na Câ

mara deixaram antever aextensão do problema. Nas 

palavras do Deputado encarregado da relatoria: 

Os dados nos mostram a insólita situa
ção na qual isentos, omissos, inativos eem
presas cadastradas no Simples movimen
tam anualmente valor equivalente a cerca 
de metade do PIB brasileiro. Por exemplo: 
254 pessoas físicas e jurídicas movimenta
ram, em 1999, R$ 164. I bilhões sem serem 

alcançadas pelo imposto. Da 
mesma forma, 559.161 pesso

1999, movimentação financei
ra no total de R$ 465 bilhões 
que pode ser considerada in

compatível com a legislação do Imposto de 
Renda. Tal movimentação financeira deixa 
implícita a existência de rendimentos não 
declarados estimados em R$ 339,2 bilhões. 

Supondo que a legislação seja alterada 
para permitir cruzamentos individuais en
tre CPM Fe IR, é lícito acreditar que esses 
rendimentos seriam alcançados pelo Im
posto de Renda. Ainda que com a alíquota 
mínima de 10% os ganhos de arrecadação 
situar-se-iam em valores acima de R$ 30 
bilhões, montante suficiente para financiar 
aumentos muito mais significativos para o 
salário-mínimo do que os R$ 180.00 (Cin
tra; FSP, 6.12.00: A3) 

Em termos globais, os números citados pelo 

Deputado são igualmente alarmantes. Basta di

zer que, dos R$ 3,2 trilhões que circularam no 

10 o Depulado Federal Marcos Clntra (PL'SP) é doulor em economia (Harvard, E.UA) e Professor Titular e Vlce-Presldenle da Fundação Getúlio Vargas - FGV. 
Ele atuou como relator da proposta de Iniciativa do PreSidente da República (projeto de Lei 3 756/00), que mais larde resullarla na modificação do diSPOSitiVO 
que proibia a utilização de Inlormações Ilnancwas para a constlluição de outros tnbulos (§ 3º do art. 11 da Lei 9311/96, c/c o art 1º da Lei 10.174/01). 
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A Secretaria da Receita Federal resguarmercado Financeiro em 1998, II R$ 825 bilhões 
dará, na Forma da legislação aplicável à pagaram apenas a CPMF.12 
matéria, o sigilo das inFormações presta
das, Facultada sua utilização para instauNão se sabe ao certo qual a parcela desse 
rar procedimento administrativo tenden

montante que pode ser considerada renda tribu te a veriFicar a existência de crédito tribu
tável e, conseqüentemente, sujeita ao pagamen tário relativo a impostos e contribuições
 
to de IR. Mas os indícios de sonegação são ób e para lançamento, no âmbito do procedi


mento Fiscal, do crédito tributário porven
vios. Há casos de empresas optantes do Sim
tura existente, observado o disposto no

ples l > com movimentação de até R$ 150 milhões 
art. 42 da Lei 9.430, de 27 de dezembro

14por ano. Há também contribuintes isentos que de 1996. e alterações posteriores (Lei 
movimentam até R$ 100 milhões por ano, quan 10174/01,art.IO).17 

do a isenção alcança só as rendas anuais inFerio
Isso signiFica que a Secretaria da Receita Fe

res a R$ 10.800. 
deral já pode (e deve) utilizar os dados da "Con

A aprovação da proposta de iniciativa pre tribuição Provisória" para constituir outros cré

sidencial deu-se com a Lei 10. 174, de 9 de ja ditos tributários.1 8 

neiro de 200 1. 15 Pela norma legal que havia ins

tituído a CPMF, a Secretaria da Receita Federal 

estava obrigada a resguardar, "na forma da le

gislação aplicável à matéria, o sigilo das inFor

mações prestadas, vedada sua utilização para Essa medida Foi considerada pelo atual Se

constituição do crédito tributário relativo a ou cretário da Receita Federal. Everardo Maciel, como 

tras contribuições ou impostos" (Lei 9.31 1/96, "o divisor de águas" em matéria tributária. Para 

art. I I , § 3°). ele, a Receita passa a contar com um "instru

mento poderosíssimo de combate à sonegação"
Com a alteração introduzida por essa espé

(FSP. 18.1.0 I: B2).
cie de "pacote fiscal", a proibição ao uso daque


las inFormações Foi simplesmente suprimida. 16 Mas as resistências à aprovação foram mui


ConFi ra: tas. Um bom indicativo dos obstáculos encon

" .Unico ano em que a CPMF fOI cobrada o ano Inteiro com a mesma aliquota. 

'2 Com a quase paridade entre o real e o dólar no ano de 1998, esses U$ 825 bilhões correspondlam a mais de cem PIB's paraguaios ou a três da SUlça 

13 Os optantes do Simples sào micros e pequenas empresas Com a opçào. elas passam e pagar uma unlca alíquota em vez de vários impostos e 
contribuições federais.
 

1J O íeturamento máximo admitido para que a empresa possa optar pelo Simples é de R$ 1.2 milhão.
 

" O projeto foi sancionado com veto do preceito que e;;:aoelecla que o procedimento de Investigação só poderia ser aberto mediante "critérios homogêneos e
 
automáticos" A eXigênCia haVia Sido Incluida para eVitar que as Informações fiscaiS fossem utilizadas como instrumento de pressão política. O Ministério da
 
Fazenda justiÍlcou o veto taxando aqueles clltenos de subJetiVOs, POIS a atuação da Receita já é pautada por princípios constitucionais e éticos que garantem
 
a privacidade dos contnbuintes.
 

I, A Receita terá acesso, baSicamente. ã Identificação dos Iitulares de operações financeiras (i. e depÓSitos, pagamentos, aplicações em fundos operações 
com cartões de credito, aquisições de moeda estrangeira) e aos montanles globais movimentados 

" Essa dispOSição é o UnlCO objeto da lei 10.174/01. Sua clareza dispensa a expedição de decreto ou regulamento para a "Hei execução" (CF art 84. inCISO 
IV). Mesro Jorql:e as instituições financeiras já fornecem mensalmente à Receita um relatóno com os nomes dos clientes e o valor do tnbuto recolhido. 

•, Pelo art 2' da Lei 10.174/01, a entrada em vigor deu·se 'na data de sua publicação" (I e.. em 10 de ran8lro de 2001) 
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trados fOI avotação na Câmara. Em meio às pres 3.724, de 10 de janeiro de 200 I 22 ~ 23 Mas, na 

sões do lobby da Federação Brasileira das Asso prática, a atuação dos fiscais ainda depende da 

ciações de Bancos (Febraban) 19 e influenciados edição de atos normativos que disciplinem os 

pelo Presidente da Casa, parlamentares da base procedimentos burocráticos do próprio Fisc0 24 

governista tentaram aprovar um substitutivo do o decreto estabeleceu exigências e procedi
Deputado Ney Lopes (PFL/RN) que, contrariando 

mentos rígidos para que os agentes fazendários 
a proposta do Presidente da República, mantinha 

possam levantar o sigilo?S Um bom exemplo 
a exigência de prévia autorização judiclal 20 

das exigências é a de que ninguém poderá ter o 

Já avotação no Senado surpreendeu pela una seu segredo bancário excepcionado pelo simples 
nimidade alcançada. Todos os 63 senadores pre fato de ter caído na "malha fina" da Receita. A 
sentes à sessão votaram pela aprovaçã0 21 

norma regulamentadora exige que sejam reuni

das evidências adicionais de sonegação. E. quanAs atenções dos setores contrariados con
do se tratar de "sonegador comum",2c os fiscaiscentram-se agora no Poder Judiciário. Várias ações 
poderão pedir apenas os extratos da conta cordiretas de inconstitucionalidade foram propostas 
rente do contribuinte e os dados do cadastrologo após a publicação da lei f1exibilizadora e es
mantido no banco 27 

pera-se para breve a palavra final do Supremo 

Outro cuidado diz respeito à limitação dao fim da exigência de autorização .judicial 
queles que poderão autorizar o acesso às inforcomeçou a valer com a publicação do Decreto 

" "Advogados ligados à Febraban argumentavam com os parlamentares que cabe a Interpretação de que o Sigilo bancáriO é clausula pétrea (não poderia ser
 
Quebrado (sic) ne com ordem Judicial)" (FSP. 9 1200 A8)
 

'" "O acordo governista para votar a Quebra (sic) de Sigilo ê~='-=S por meio de autOrização JudiCial 101 precedido de uma conversa informal entre Michel Temer
 
e o Ministro Carlos Velloso ( ) DepOIS de avaliar a poslçào do STF Temer costurou um entendimento pela autorizaçào ludlclal, expediente previsto no prOjeto
 
de Lopes. ~Ja visâo do STF e de Temer. a proposta de QLJebra (s/c) do Sigilo sem ordem judicial fere o art. 5°, InCISO XII, da ConstitUição" (FSP. 9.12.00: A8)
 

21 O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal José Roberto Arruda (PSD8IDF), abandonou a proposta aprovada na
 
Cãmara, de autoria do Deputado Ney Lopes (PFURN), e retomou a proposta aprovada anteriormente no Senado Este proleto anterior havia Sido apresentado
 
em agosto de 1995 pelo Senador LÚCIO Alcântara (PSDBICE) e teve como primeiro relator na CCJ o Senador Jefferson Pérez (PDTIAM). A alteração promovida
 
pelo Senador Arruda em relação ao texto originai fOI a supressão do preceito Que estendia a dispensa de autorização ILJdlclal ao Ministerio Público. Tribunal de
 
Conlas da União e Advocacla·Geral da União.
 

22 Esse Decreto "regulamenta o art 6º da Lei Complementar 105. de 10 de Janeiro de 2001. relativamente à reqUISição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita
 
Federal, de informações relerentes a operações e serviços das InstitUições financeiras e das entidades a elas equiparadas'. Ja o preceito regutamentado esla
 
assim redigido: 'Art. 69 (da LC 10SIOí) As autoridades e os agantes fiscaiS trlbutarlos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente
 
poderão examinar documenlos, livros e registros de instituições financeiras, InclUSive os referentes a contas de depósllos e aplicações financeiras. quando
 
houver processo administra\ivo Instaurado ou procedimento fiscal em curso e taiS exames sejam co slderados indispensáveiS pela autoridade administrativa
 
competente. Parágrafo único O resLJltado dos exames as In ormações e os documentos a que se relere este artigo serão consefVados em sigilo, observada
 
a legislação tributária".
 

'" O acesso às informações bancárias dos possivels sonegadores, no entanto, alcança os cinco anos anleriores
 

2' Um dos aspectos a serem tratados nesses atos nomnatlvos refere·se â senha que servira para que a institUição financeira confira a aLJtenticidade da requisição
 
no sile da Receíla (www.receltalazendagov.br). "Essa é mais uma tentativa do governo de aumentar as garantias envolvendo os dados prolegidos pelo sigilo
 
bancário, para evitar vazamentos e minar a reSistência em orno da proposta. Os técniCOS da Receita acreditam que com a senha serão reduzidos os riscos
 
de fraudes, como pedidos falsos de quebra de Sigilo" (OESP, 18.1.01: A5)
 

" A decisão de pedir as Informações lerá que ser precedida de "fundamentação" Que demonslre sLJaindlspensabrlldade" e devera alender ao -principio da
 
razoabilidade",
 

'" O Decreto especificou onze hlpoteses para o afastamento do segredo bancano. Dessas, cinco visam a pegar o "sonegador comum, Que seria aquele que,
 
por exemplo, subavalia exportações a Importações ou omite rendlmenlos ou ganhos liqUidas de operações financeiras.
 

" Pela regulamentação, o ngor (OI dirigido a empresas de fachada, "fantasmas", "laranjas" e con ribuin\es que 1azem altas remessas para rara do 8rasll
 
(sobretudo pelas contas CC-5, I e., as contas de reSidentes no exlerlor) Em lodos esses casos, a Recella conhecerá os nomes de quem fez depÓSitos ei
 
OLJ foi beneficiado por transferênCIas e saques
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mações. Essa prerrogativa foi conferida a cerca bre sua movimentação bancária. 33 

de 120 dos mais graduados funcionários da Re
Em seguida, se houver recusa ou prestação

ceita. Entre eles, coordenadores-gerais, delega
de informações incompletas ou inverídicas. os 

dos, inspetores e superintendentes 28 e 29 
elementos poderão ser requisitados diretamente 

Já os procedimentos definidos para a toma ao Banco Central, à Comissão de Valores Mobi

da da decisão de levantar o sigilo bancário do liários (CVM) ou à instituição financeira 3 !, 

contribuinte podem ser resumidos numa seqüên o próximo passo cabe a quem está obrigado
30cia de passos. 

ao atendimento da requisição. No caso de contri

Primeiro, a autoridade competente autoriza a buintes comuns, as informações a serem presta

abertura da investigação através de um documento	 das reduzem-se aos dados cadastrais e extratos 

bancários35 Quando se tratar de "fantasmas"3iJ ,chamado Mandado de Procedimento Fiscal- MPF. 31 
"firmas de fachada"}? ou "laranJas"38, o Banco Cen

Depois, um funcionário graduado verifica se o 
tra/, a CVM e as instituições financeiras encaminha

caso concreto pode ser enquadrado numa das onze 
rão cópias dos documentos e também os dados dis

situações consideradas de acesso indispensávelY poníveis sobre as pessoas que receberam ou deposi

taram recursos nas contas sob suspeita)9o terceiro passo consiste em intimar o con

tribuinte para que apresente as informações so- Por fim, a Receita usa os documentos em 

" Por não ter função operacional o Secre(áno da Receita Federal ilcou de lora da lista dos que poderão requIsitar Informações dos contribuintes 

2? A decisão de qualquer dessas autoridades poderá ser questionada pelo contribuinte junto a uma espécie de ombudsman da Secretaria da Receita Federal 
(no caso, o Corregedor·Geral, que é Indicado para o cargo pelo Ministro da Fazenda para um mandato de três anos e que, além de suspender o levantamento 
do sigilo, pode lambem Insfaurar procedlmenlos diSCiplinares conlra qualquer lunclonarlo do órgão), 

>J Oualquer passo em lalso configura abuso e aulorlza o contribUinte a recorrer ao Corregedor-Geral da Receita para pedir a paralisação do procedimento e a 
punição dos reS80rsavels 

õ' No caso de flagrante, em que a demora do Inicio do procedimento pode vir a comprometer a produçào de provas e pôr em riSCO os Interesses da Fazenda. 
um simples fiscal poderá fazê-lo 

"" A lei complementar e mais abrangente do que o decreto que a regulamentou. Ela permite que o acesso aos dados bancallos ocorra na Investigação de nove 
crimes: terronsmo trállco de armas e de drogas contrabando. exlorsào mediante seqüestro; lavagem de dinheiro, atos de organizações criminosas: ações 
contra o sistema financeiro, conlra a Administração Pública: e contra a ordem previdenciária e tribulária. A Lei 1ambém Indica quinze tipos de operações 
linanceiras que podem ser Investigadas, dentre as quais a caderneta de poupança, a compra de dólar ou ações e os depÓSitos à vista. 

3'J Ou seja, antes de pedir as Informações ao Banco Central. à Comissão de Valores /VIobiliános (CVM) ou a uma InstitUição financeira o agente autorizado 
devera Intimar o contribUinte para que abra seu sigilo A pessoa fislca ou juridlca que vier a ser intimada respondera Criminalmente pela veracidade das 
informações prestadas. A solicitação propriamente dita. portanto. só podera ocorrer quando o contribuinte se negar a colaborar ou lornecer Informações 
incompletas ou inverrdlcas 

" O OfiCIO com a reqlHslçào deverá demonstrar com clareza e preclsào que o levantamento do sigilo e indispensável, razoável e tem motivação. 

35 A Receita não poderá receber documentos originais e nem cópias como as de cheques emitidos pela pessoa investigada No dizer do Secretáno Everardo 
MaCiel. "a nós so interessa a movlmenlaçào financeira. o que entra e o que sal da conta' (O Globo, 12.1.01: 3) "Para o Procurador-Geral da Fazenda, Almir 
8astos, a restnçào alasta o temor da Identificação de terceiros que não esteJam sob investigaçào" (Valor, 12 a 14.1.01: A5). 

'" "Fantasma" sena o contnbUlnte que nega ser o titular da conta utilizada ou tenha alguma responsabilrdade pela sua movimentação 

37 Por "firma de lachada" entende· se a empresa cUJo registro no Cadastro NaCional da Pessoa Jurldlca (CNPJ) lenha Sido cancelado ou considerado Inaplo 
(p. e., quando há omissão de IR ou o endereço é desconhecido)
 

;s 'laranjas" podem ser. o contribUinte que não entrega declaração do IR e tem movimentação superior a RS 80 mil, o responsável por movimentação financeira
 
dez vezes superior ao rendimento disponível declarado à Receita ou na rlcha cadastral do banco; ou o titular de conta com inlormações cadastrais lalsas sobre 
endereço, patrimônio ou rendimento. 

39 A permissão legal para que os fiscaiS rastreiem o dinheiro que tenrla passado por uma conta quando o Illular for "lantasma" ou "laranJa" mereceu um 
comentário jocoso do Secretano Everardo Maciel: "Não há intimidade (recllus. privacidade) para iantasmas Até porque, se reclamar, deixa de ser fantasma' 
(OESP 12.101: A5) 
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pelas contas CC-5 e por outros 
meios, quando os valores são 

seus procedimentos fiscais. 4o 

o levantamento do sigilo incompatíveis com as disponi
bilidades declaradas;45é tido como indispensável em 

onze situações. São elas: - instrução de regime espe
cial de fiscalização;46 

- subavaliação em 
- empresa consideradaoperações internas ou de 

inapta no Cadastro Nacional decomércio exterior que 
Pessoa Jurídica - CNPJ; 47importem na compra ou 

alienação de bens e di - pessoa física com inscrição cancelada 
reitos:"; ou sem registro no Cadastro de Pessoas Fí

sicas - CPF;- falta de comprovação de empréstimo
 
que teria sido obtido junto à pessoa física
 - "conta fantasma", ou seja, o titular de 
ou jurídica que não seja instituição finan direito da conta nega a titularidade de fato 
ceiraY ou a responsabilidade pela movimentação 

financeira;4B- operações com pessoa física ou jurí

dica residente ou domiciliada em paraí
 - indícios de existência de "laranja", i. 
sos fiscais";4J e., de que o titular da conta atua em nome 

- omissão de rendimentos ou ganhos de terceiros. 49 

líquidos de aplicações financeiras de ren o aspecto mais polêmico dessa medida derda fixa ou variável;44 
rogatória do sigilo talvez esteja no acesso a in

- realização de gastos ou investimen
formações que revelem de onde veio e para ondetos em valor superior à renda disponível; 
foi o dinheiro de cada conta bancária. 

- remessa de dinheiro para o exterior 

'" Os documentos considerados sem utilidade devem ser deVOlvidos ao contflbulnte ou Inutilizados O vazamento e/ou mau uso desses documentos ou de qualquer 
das informações obtidas sujeitam o íunclonárlo a sanções que podem chegar a demissão e pnsão (LC 105/01, arts 10 e 11; e Decreto 3724/01, arts 8 a 1 . 

'1 A diferença apurada pela Receita deve ultrapassar 10% do valor de mercado ou do declarado pelo contribuinte Exemplo. o contribuinte adqUire um 
apartamento por RS 200 mil e o registra com um valor inferior para pagar menos Imposto 

" O sujei o passIvo (I. e., aquele que toma o empréstimo) agora passa a ser responsável pela comprovação quanto à legalidade da origem dos recursos 

'1 Denomina.se "paraíso riscar o Estado que tem regime especial para a cobrança de tflbutos Conquanto ainda seja um conceito equivoco. os "paraísos 
fiscaiS" const tuem hoje regíões delimitadas ou mesmo territórios estataiS que Isentam pessoas Jurídicas, com capital subscfllo por não·resldentes, do 
pagame to de Impostos e outros tflbutos sobre rendimentos aulefldos em atividades sociais exercidas fora de sua jUrlsdlçào. A isençào cos:uma alcançar 
inclusive o Imposto de Renda sobre os diVidendos distribuídos aos aCionistas (Xavier 1995 263·4) 

'" Em regra, as aplicações financeiras são Inbuladas na fonle A pessoa que lem fundo de renda fixa ou de ações, por exemplo, ~ecebe os rendlmenlos com 
odesconto do IR. Mas há casos - como o da compra e venda direta de ações e o de contas cujo titular é instituição Ilnancelra - em que a Iributação não ocorre 
na fome 

<s As contas eC·5 são utilizadas tanto por brasileiros como estrangeiros que não tenham residência iíxa no Brasil e possuam aquI Investimenlos ou patrimônio 
Essas pessoas também estarão sujel\as ao levan amenio do sigilo bancárIO. 

" O regime especial é um procedimento adotado pela Recelia em casos como o de resistência à fiscalização ou de constatação de indícios de Irregularidade 
em determinada empresa . 

•, É tida co o Inapta a empresa que esteja em uma das seguintes situações deiXOU de apresentar a Declaração de Imposto de Renda nos ul1imos cinco anos 
informou endereço desconhecido ou falso; existe juridicamente, mas Inexlsie de fato 

'l Ouando o dono da conta afirma que ela não é sua ou que é movimentada por outras pessoas, a Receita poderá levantar o seu Sigilo bancário para verificar 
se a conta 101 de falo aberta de modo fraudulento ou se o til Jlar é um "Iaranja" (I. e, pessoa que iaz movimentações financeiras para terceiros). 

" A norma regulamentadora cnou dOIS parâmetros para caractenzar o "laranja" que se su:erla ao levantamento do Sigilo. O pflmelro quando as informações 
disponiveis na Receita Indicam que a movlmenlação financeira superou em dez vezes a renda declarada. O outro alcança as movimentações anuais 
superiores a RS 80 mil que não se fazem acompanhar da declaração de ajuste anual Estudos da Receita mostram que a média da movimentação financeira 
dos brasileiros é de ate quatro vezes sua renda (OESP, 12 1.01: A~) 

Revista do TRF - r Região - outubro/200l - Artigos doutrinários - 21 

Revista do Tribunal Regional Federal 1ª Região, Brasília, v. 13, n. 10, p. 14-30, out. 2001.



A inovação legislativa restringe o acesso "a 

informes relacionados com a identificação dos 

titulares das operações e os montantes globais 

mensalmente movimentados. vedada a inserção 

de qualquer elemento que permita identificar a 

sua origem ou a natureza dos gastos a partir de

les efetuados" (LC 10510 I. art. 5°, § 2°). Mas, 

em seguida, explicíta as hipóteses de acesso ir

restrito. Confira: 

Recebidas as informações de que trata 
este artigo, se detectados indícios de falhas, 
incorreções ou omissões. ou de cometimen
to de ilícito fiscal, a autoridade interessada 
poderá requisitar as informações e os docu
mentos de que necessitar, bem como reali
zar fiscalização ou auditona para a adequa
da apuração dos fatos (id., Ibid., § 4°). 

o Secretário-Adjunto da Receita, Jorge Ra

chid. admite que os· fiscais poderão conhecer 

outras informações além das relacionadas à mo

vimentação de dinheiro. Sustenta, no entanto, 

que elas não interessam à fiscalização. O inte

resse estaria apenas" nas informações sobre as 

movimentações financeiras". que autorizariam 

"o pedido de explicações ao contribuinte" (fSP, 

18/12/2000, A4). 

Nem todos pensam assim. "A Receita po

derá saber os lugares que você frequenta, os há

bitos que têm, os presentes que deu", diz o tri

butarista Luís Henrique Arruda. Eisso, a seu ver, 

"revela a intimidade do indivíduo e só deveria ser 

revelado com autorização judicial" (id., ibid.) 

A fórmula encontrada pelo Palácio do Pla

nalto para reduzir as críticas e resistências foi 

sancionar a Lei Complementar juntamente com a 

edição de um Decreto detalhado e. em tese, res

tritivo. 

As medidas de combate à elisão fJscal 50 foram 

consolidadas na Lei Complementar 104, de 10 de 

janeiro de 2001 51 Por ela, a Receita poderá anular 

o "planejamento tributário" que, ainda que legal, 

tenda à diminuição ou não pagamento de tnbuto. 

A nova redação dada ao parágrafo único do 

art. I 16 da Lei 5. 172/66 (CTN) permite apreen

der o espírito das inovações: 

A autoridade administrativa poderá des
considerar atos ou negócios jurídicos pra
ticados com a finalidade de dissimular a 
ocorrência do fato gerador do tributo ou a 
natureza dos elementos constitutivos da 
obrigação tributária. observados os proce
dimentos a serem estabelecidos em lei. 

A Receita agora pode, por exemplo, descon

siderar a fusão ou incorporação frctícia de empre

sas Esse artifício, chamado eufemlsticamente de 

,. planejamento tributário", sempre permitiu apes

soas jurídicas compensar os resultados positivos 

de uma razão social com os negativos de outraY 

Também a pessoa física poderá ser alcança

da em seu "planejamento". Um dos casos que 

certamente merecerá a atenção dos fiscais é o do 

" A "eilsáo fiscal' aquI seria o aprovellamenlo pelo con1rlbuJnle de "brechas legaiS" para um "planeJamento [ribularlo" que resulta em dlmlnulçáo ou mesmo em 
náo pagamer.lo co Inbulo 

" A LC ;04101 "altera dlSpOSlllvoS da Lei 5.172, de 25 de ouwbro de 1966 - Codlgo Tnbutário NacionaL Ou seja. ela laz relormas pontuais no Codigo sendo 
qU& a mais IInpcrlanle relorça o com bale d elisflo hscal 

O IribuiO sera cobrado como se nenhum de~ aloS I.vesse aconleCldo Em Igua! linha, a Receita poderá também cobrar Imposto sobre o I~OO aulendo 
por empresa com presença no extenor antes mesmo de o dinheiro enlrar no terrltorio uraslli:iro 
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trabalhador que, em lugar de estabelecer relação 

de emprego. constitui uma microempresa para 

prestar serviços ao patrão. Como empregado, 

ele teria que recolher 27,S% de Imposto de Ren

da sobre uma remuneração de R$ 1.800 mensais. 

Mas a condição de "microempresário" o sujeita 

ao pagamento de apenas 10%. 

As novas regras antielisão ainda dependem 

de regulamentação. 53 No entanto, os técnicos 

da Receita e tributaristas acreditam que o "efeito 

psicológico" será mais forte do que qualquer ação 

efetiva. Até porque. no dizer do Secretário Eve

rardo Maciel, a LC 104/0 I "ficou mUlto aquém 

do projeto original do governo" (Valor, 12 a 

14.1.01: AS). 

o Secretário queria. por exemplo, uma dis

ciplina clara para a utilização de limina'res em 

ações que contestam a legalidade da cobrança 

de tributos. O projeto original chegou ao exa

gero de prever prazos máximos de vigência para 

as liminares. que perderiam o efeito caso a de

cisão definitiva não fosse prolatada no prazo es

tabelecido. 5~ Ea idéia inicial era simplesmente 

proibir o deferimento de liminares em ações tri

butárias. 

Na prática, a entrada em vigor das novas 

regras antielisão depende ainda da edição de lei 

ordinária ou medida provisória que discipline a 

atuação das autoridades fazendárias. 55 As ba

ses desse regulamento sairão de um seminário 

com especialistas internacionais que a Secreta

ria da Receita Federal promoverá proximamente 

em Brasília. O objetivo será o de consolidar na 

lei ordinária as normas que são aceitas sem mai

ores ressalvas em outros ordenamentos jurídi

cos 56 . 

No dizer do Secretário da Receita. "as 

empresas poderão fazer suas operações da for

ma que quiserem, contanto que não façam dessa 

ou de outra forma apenas para se valer de esper

teza e pagar menos imposto". Ele esclareceu que 

a proibição de compensações amparadas por li

minares vai evitar situações como ado pagamento 

de dívidas tributárias com títulos prescritos da 

dívida pública (Valor, 12 a 14.1.01: AS).5? 

As medidas aprovadas suprem, assim, uma 

espécie de anomia nessa área fiscal. Antes, os 

contribuintes declaravam o imposto de acordo 

com o gasto e a receita. Mas muitos alteravam a 

descrição dos valores envolvidos para mudar o 

regime tributário e, com isso, pagar menos im

posto ou aumentar as isenções. 

Com a vigência da LC 104/01, o pagamento 

de imposto deixa de depender da descrição e lo

calização da receita ou rendimento, da localiza

" A nor a egal sanCionada é mUito genénca e sequer chegou a cellnir o essencial, r e. o que vem a ser "ellsão Ilscal" na ordem jurídica brasileira. O seu
 
texto antecipa apenas que a Secretana da Receita fede~a: poderá Ignorar as manobras tendentes a burlar ou escapar do fiSCO Essas práticas não estão claras
 
nem para o Secretáric Everardo MaCiel. Segundo ele, "esse é um assunto novo no mundo todo" (fSP. 12 1.01 A6).
 

" Essa proposta lo supnmlda pelo relator do projeto na Camara, Deputado Eduardo Paes (PTBIRJ).
 

\S Essa eXigênCia de lei regulamentadora consta expressamente da nova redação dada ao parágrafo único. parte tlnal, do art. 116 do CTN
 

56 A possibilidade de a Receita translem dados fiscais sigilosos para outros órgãos (CTN, art. 198, §§ 1º, inCISO 11, e 2" - ambos acrescentados pela LC 104.
 
de 2001) é um exemplo de regra adotada atualmen e em várias ordens luridlcas
 

5' Também já não é mais permitido usar crédito tributário, seja do conlnbuinte ou de terceiro, quando a certeza da eXistência depende de apreciação judicial
 
definitiva. A novidade fOI Introduzida no Código Tributario Nacíonal com os seguintes dizeres: "E vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
 
obieto de coniestação judiCial pelo sUjeito passivo. antes do trânsito em julgado da respectiva declsào JudiCial" (Lei 5.172166. art 170·Al.
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ção da fonte ou origem e da forma de captação. E outra manobra jurídica que objetive disfarçar a 

a Receita poderá simplesmente ignorar qualquer natureza do negócio tributável. 58 

l/Pa 
doSupn 

Sumário. Capo II - Em jogo. o alargamento do acesso do Fisco às informações 

protegidas pelo sigilo bancário. 2.1 Sigilo fiscal, um instituto menos polêmico. 

2.2 Como ficou o sigilo fiscal com as alterações havidas no CTN. Capítulo I11 - A 

crítica e a defesa da crescente transferência da proteção do segredo bancário para 

a esfera do sigilo fiscal. 3.1 Os argumentos de adversários edefensores da nexibi

lização havida em favor do Fisco. 3.2 As teses das primeiras ações diretas de 

inconstitucionalidade e o ânimo das autoridades fiscais para o confronto no Su

premo. 

2.1 S 

Capítulo II- Emjogo, O alarJ!amento do ac, do Fisco ás informações prote.fúdas 
pelo siJ!ilo 

teger ~ contribuinte. Ou melhor, de restringir o c 
uso das informações obtidas em atividades fins 

O Fisco está obrigado a um dever de discri
pelos órgãos tributários, pois o vazamento afeta 

ção muito parecido com aquele exigido dos ban
material e moralmente o contribuinte 60 

queiros Estes devem manter em segredo as infor
,mações obtidas em decorrência de negócios ban 2.2 Lom ... 12i10 r 

cários mantidos com a clientela. Eas autoridades h 

fazendárias devem preservar o sigilo de tudo aquilo 
As duas únicas exceções comportadas an

que lhe chega ao conhecimento em razão da atua
teriormente pelo sigilo fiscal diziam respeito à 

ção tributária sobre os contribuintes 59 

cooperação entre as fazendas públicas dos entes 

o sigilo fiscal tem, portanto, a função de pro- federativos e ao atendimento de requisições re

'" Mas nem todos estão convencidos de que o Brasil esteja preparado para aSSimilar esse tipo de norma. 'Para o levantamento do sigilo, acho que o Pais está
 
maduro (. ..). No caso da elisão, a gente precisaria discutir muito, por causa do sistema tributário brasileiro e da JUrisprudência nos tribunais Não estamos
 
acostumados a trabalhar com um sistema tributário aberto. É um Instrumento mUito novo, sobre o qual o sistema JudiCiáriO nào pensou e o meio acadêmiCO
 
não discutiu· (Mattos Filho, hllp:/leslado com br/editorias/200 1/02/19)
 

" O sigilo fiscal eslá tipificado na ordem Juridlca braslle'lra como dever funCionai especilico (CTN, art. 198) e geral (Código Penal, art 325)
 

00 "Assim como existe sigilo bancáriO, também eXiste Sigilo fiscal, isto e, a obrigação de não divulgar informações do contribUinte, sob pena de responsabilização
 
Civil, administrativa e até penal" (Batista Jr.: FSP, 18.101 B2)
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guiares do Poder Judiciário. bl 

Com a aprovação da LC 104/0 I, a definição 

legal do sigilo fiscal foi alterada apenas em seu 

aspecto formal. O conteúdo manteve o veto à 

divulgação de informações obtidas com a ativi

dade tributária. 62 

Já as exceções foram consideravelmente 

ampliadas. A permuta entre fazendas públicas 

internas e a requisição judicial foram mantidas. 

Eas novidades consistiram em admitir o levan

tamento do sigilo fiscal para: 

- solicitações de autoridade administra zenda Pública" e "parcelamento ou mora
tiva (...) com o objetivo de investigar o sujei tória" (id, ibid., § 3°, incisos I a 111); 
to passivo (..) por prática de infração admi
nistrativa (aN, art 198, § 1°, inciso 11): 

- e permuta de "informações com Esta
dos estrangeiros no interesse da arrecada

- "representações fiscais para fins pe ção e da fiscalização de tributos" (id., art 
nals", "inscrições na Dívida Ativa da Fa 199, parágrafo único). 

d 
que o sigilo bancário é uma "cláusula constitu

Os ataques mais freqüentes à dispensa da cional pétrea"63 e que só poderia ser revista por 

autorização judicial partem da falsa premissa de uma ruptura da atual ordem jurídica 64 

61 A obrigação do sigilo e as exceções comportadas estavam assim enunciadas na Lei 5172/66' "Art 198 Sem preJuizo do disposto na legislação criminal, 
é vedada a divulgação, para qualquer 11m, por parte da Fazenda Publica ou de seus funcionários, de qualquer Informação, obtida em razão do ofício. sobre a 
situação econõmica ou financeira dos sUleltos passIvos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócIos ou atividades. Parágralo Único. 
Excetuam·se do disposto neste artigo, unlcamenle. os casos previstos no artigo seguinte (i e, troca de Informações enlre autOridades tributárias da União, 
Estados. Distrito Federal e Munlciplos) e os de requisição regular da autOridade judiciária no interesse da Justiça". 

" Eis como ficou a nova redação do capul do art. 198 do CTN: "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 oficio sobre a situação econàmlca ou financeira do sUlelto passIvo ou de terceiros e sobre 
a natureza e o estado de seus negóCIos ou atividades" (LC 104/01. art. 1º) 

&J "Não há a Consli uição um artigo que diga com todas as lelras que o sigilo bancáno é inVIolável. Por isso, os que são conlra a medida se baseiam em dOIS 
princípIOS. Um que diz ser Invlolavel o sigilo de dados'. Outro. que prega a InViolabilidade do 'sig'lo à intimidade' Ou seja, é necessaria uma boa dose de 
interpretação Jurídica para chegar a oonclusão de que o projeto aprovado deva Ir para o lixo" (Wolthers; FSP, 15.12.00 A2) 

&1 As objeções as vezes beiram a IndigênCia hermenê tica. A transferênCia do Sigilo das instituições financeiras para o FISCO levou um conhecido "jurista" a 
sustentar que "haveria uma de duas consequêncías. Pela primeira, passaria o FISCO a ter que guardar o sigilo bancário, em lugar dos Bancos, nao podendo 
mais, dos dados obtidos. fazer uso, com o que a obtenção das inlormações representafla o fim da fiscalização. Pela segunda. a oblenção dos dados permiti fia 
a eletivação da ação fiscal o que representa fia quebra do sigilo. violenlado-se desta forma a cláusula pélrea do art. 60, § 4", da Constituição Federal" (Martins, 
f995: 70). 
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o Jornal Folha de São Paulo, ao defender em passiva na fiscalização da arrecadação. Para ele: 

editoriais a rigidez do sigilo bancário. o faz com Se não houver um mecanismo que pro

as seguintes palavras: teja as pessoas, físicas e jurídicas, da ex


torsão ou do uso político do cruzamento
Toda medida que vise a aboli-lo é auto
de informações fiscais, qualquer cidadão maticamente inconstitucional e as que pre
que tenha renda passa a ser vítima potentendam atenuá-lo têm grandes chances de 
cial de chantagem. Minha aflição é com oser declaradas ilegais pela Justiça. Goste
cidadão honesto e não com os criminososse ou não do sigilo, apenas uma revolução
 
(Valor, 12 a 14.1.0 I: AS).
poderia proscrevê-lo do Direito brasileiro
 

(FSP. 5.12.00: A2);
 
O tributarista Zanon de Paula Barros estranha 

Esta Folha já se manifestou favorável ao que "não se dê esse poder ao Ministério Público,
instituto do sigilo bancário. que, aliás, é 

que pode pedir a privação da liberdade, e se dê àcláusula pétrea da Constituição. Em prin

cípio, as despesas de um cidadão não di Receita, que tem voracidade de arrecadação". A seu
 
zem respeito ao Estado. A possibilidade ver, "não se pode abrir brechas no sistema do Direi

de tornar-se vítima de achaque perpetra
 to, mesmo que o frm seja justo, sob pena de a bre
da pelo agente público que tenha acesso 

cha virar rombo e atingir a todos" (FSP. 14.12.00:a dados desse tipo é um dos fundamen

tos para a existência do sigilo (FSP, AIS).
 

8.12.00: A2).ós 
A carga contra as normas antielisão, por sua 

Esse discurso é referendado por conhecidas vez, parece abandonar o positivismo estrito. O 
pessoas do mundo jurídico. A administrativista tributarista Ilan Gorin pretende que "o papel do 

Odete Medauar, por exemplo, objeta que, "na Re governo é acabar com as brechas na lei, e não 

ceita, pode haver erros e lapsos" (sic). Opinião deixá-Ias e intimidar o cidadão" UB, 12.1.0 I: 12). 

compartilhada pelo constítucionalista Walter Ce Eum seu colega, Eduardo Teixeira da Silveira, ex

neVlva, para quem, "a menos que sejamos au plicita: "Ter conta em paraísos fiscais não é cri

sentes da realidade, não podemos esquecer que tério suficiente para quebrar (sic) sigilo bancário 

há funcionários que não são probos eque podem de empresas epessoas" (Valor, 12 a 14. I .0 I: AS). 

se servir desse poder" (FSP, 14.12.00: AIS). 
Mesmo os críticos das novas medidas reco

José Roberto Barroso, jurista carioca, diz que nhecem que alguma coisa precisava ser feita. 

o Poder Público no Brasil tem péssimos antece Saulo Ramos. por exemplo, escreveu o seguinte: 

dentes nas suas relações com os cidadãos, mar Não há entre os brasileiros responsáveis,
 
cadas pela voracidade fiscal, pela improbidade no ninguém que seja a favor da sonegação fiscal.
 

Ninguém. Sobretudo porque, além do crime
trato com os recursos e pela corrupção ativa e 
contra o Interesse público, pode o sonegador 

B5 o receio de 'achaque" e um argumento bastante controverso "Não me convence o argumento de que o Sigilo não pode ser diminuído porque isso facilltana 
o achaque de Iiscals. O achaque é um conlUIO enire o fiscal e o contnbulnte O fiscal diZ ao contnbulnte: 'Encontrei sonegação e isso vai lhe causar um aulo 
de Infração de R$ 10 milhões Enlretanlo, por R$ 2 milhões, fecho o olho'. O achaque so eXiste para aquele que pode ser achacado. (...). Portanto, o unlrlo 
preludlCado pela manutenção do sigilo é o Erário Publico. Não se achaca quem não deve" (Mallos Filho: hllp //www.estado.com.br/edilorias/2001/02/19/ 
po1416.html) 
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estar acobertando o produto de outros crimes longe. Para ele, "não existe esse direito à priva
mais hediondos do que aquele contra o dever cidade tal qual vem sendo advogado entre nós" 
de pagar impostos (Ramos: FSP, 22.12.00: A3)66
 

UB,12.1.0112).
 

o Conselho Editorial do jornal Folha de São 
Mas reconhece que o assunto é controverso

Paulo também tem como "inegável que, sob o 
e envolve uma certa "mística". Razões bastan

manto da proteção da privacidade, muita gente 
tes para as cautelas adotadas pelo governo quan

deixa de pagar os impostos devidos". Emais: 
do da regulamentação, numa "prova de que a 

A flexibilização das regras para o levan Administração Pública Federal não vai bisbilho
tamento do sigilo bancário obedece a um 

tar a vida dos contribuintes nem haverá devasimperativo de igualdade. Os altos índices
 
de sonegação e elisão fiscais fazem com sa" (OESP, 12.1.01: A4).
 

que os assalariados, aos quais o mecanis

Para o ex-Secretário da Receita Federal. Osimo de retenção na fonte não permite sone


gar, paguem efetivamente mais imposto do ris Lopes Filho, "a saída para afastar abusos não é
 
que outros profissionais. Trazer os contri
 impor à Receita a dependência do Poder Judiciá
buintes recalcitrantes para a legalidade é rio" Segundo ele: 
de fato um dever do Estado, se a meta é 
promover ajustiça social (FSP, 5.12.00: A2). Querem transformar o juiz em agente 

administrativo. A própria Constituição já 
Daí ter visto com bons olhos a aprovação prevê a existência de uma lei que possa 

reger isso. E não se está vulnerando nedo uso de dados da CPMF, que seria "Urnd forma 
nhum direito fundamental. Se fosse assim,

inteligente de pôr fim a uma aberração que gera 
o Imposto de Renda seria a maior invasão 

duas classes de cidadãos: os que pagam impos de privacidade (FSP, 14.12.00: A 15)68 
tos e os que estão livres para sonegá-los" (FSP, 

O atual Secretário da Receita também se
8.12.00:A2)67 

mostra seguro de que "a lei não vai expor a inti
Já os defensores do pacote de combate à eli midade de ninguém". Everardo Maciel baseia essa 

são e à sonegação estão convencidos de que as sua certeza no fato de que os pedidos de acesso 
normas aprovadas são constitucionais. O Ad às informações bancárias que vinham sendo in
vogado-Gerai da União, Gilmar Mendes, vai mais deferidos pelos magistrados careciam realmente 

€ó Ives Gandra Martins lalvez deva ser Incluído entre os Irresponsáveis. Para ele, "o fenômeno de sonegação reside na natureza de norma de rejeição sOCial 
de que se reveste a norma tnbutarla. (.) a sonegação é, mUitas vezes, arma de que o contribuinte se utiliza, sempre que o fardo se torna demasiadamente 
pesado Por esta razão, o combate à sonegação é tanlo mais pesado quanto mais Injusta a política tnbutána. por maior a InCidênCia de evasão Inbutána" 
(Martins, 1995: 73·4) 

õ1 Essa percepção da deSigualdade social e compartilhada pelo Sindicato Nacional dos Audltores·Flscals da Receita Federal. Um dos seus dirigentes 
escreveu que "coibir a sonegação é contnbulr para a Justiça e para a educação. Se no pais todos pagam tnbutos, e não apenas os mais fracos, o clamor por 
um sistema rac'lonal e justo e forte Se, ao contráno, os mais abastados usam ardiS IlegaiS para eVitar o pagamento de Impostos, estes Irão sabotar qualquer 
tentativa de gerar um sistema saudavel AdemaiS, grande é a frustração daqueles contnbUlntes que cumprem suas obngações em dia quando observam Que 
outros recolhem pouco e ganham significativas vantagens compeiltlvas Sentem-se estimulados a também deixar de obedecer aos ditames legaiS" (Cavalcanti; 
Conexão, lev. de 2001' 7). 

'" O mesmo raciocíniO é desenvolvido por Gabnela Wolthers ao questionar a alegada InconstitUCionalidade da lIexlblllzação do sigilo em lavor da Receita "Mas 
como, se na declaração de Imposto de Renda o contribuinte é obrigado a InclUir seus saldos bancários? E esses saldos não são analisados pela mesma 
Receita? Quer dizer que o FISCO tem o direito de ver a declaração de IR dos contribuintes mas não tem o direito de checá· los? Por esse raclodnlo, poderíamos 
concluir que a próprra declaração de Imposto de Renda é InconstitUCional Boa Idéia. Os lnbutanslas podenam sugerrr a seus clientes que, na próXima 
declaração, deixassem em branco o espaço referente a saldos bancários. E depois alegar que o 'Izeram por que consideram que seus direitos à Inviolabilidade 
do 'sigilo da Intimidade e de dados' estavam sendo fendos" (FSP, 15.12.00 A2) 
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de um mínimo de motivação. Diz ele: fundamentos seriam os arts. 5°, caput e incisos 

O decreto regulamentador procurou 
suprir isso com precisão. Nele, estão quais 
as hipóteses indispensáveis para o acesso 
da autoridade fiscal àmatéria protegida por 
sigilo bancário (FSP, 12.1.0 I: A6), 

As t d dlretd..l de '11' 

stltuclon dutond ld 

fiSCdlS para o c"olfronto no ~uprC'n 

A primeira dessas ações foi proposta em 12 

de janeiro de 2001 pela Confederação Nacional 

do Comércio (CNC). A fundamentação está ba

seada no direito à privacidade (CF, art. 5°, inciso 

X) e o objeto da impugnação são os arts. 5° e 6° 

da LC 105/01 69 

A segunda, iniciada no dia 15 do mesmo 

mês pelo Partido Social Liberal (PSL), questiona a 

constitucionalidade de vários artigos da LC 105/ 

O\ e do Decreto 3.724/0 I. Os fundamentos es

tariam na vida privada, na inviolabilidade de da

dos e no devido processo legal (CF, art. 5°, ines. 

X, XII e L1V)TO 

Ea terceira, mas não a última das que já fo

ram protocolizadas, data de 3 I de janeiro de 200 I 

e tem como requerente a Confederação Nacional 

da Indústria (CNI). As normas impugnadas são 

as LCs 104 elOS/OI e o Decreto 3.724/0 I. Eos 

X, XII, XXXv, L1V e LV, e 145, § 1071 

A tese central dessas três ações é a de que 

o levantamento do sigilo só pode ser determi

nado pelo Poder Judiciário. Os dirigentes das 

duas confederações e o do partido político ar

gumentam que o sigilo é cláusula pétrea, uma 

espécie de "direito subjetivo absoluto" que não 

poderia ser atenuado nem mesmo por emenda 

constitucional n 

A inçonstitucionalidade decorreria, então, 

da autoriz'ação conferida por aquelas normas a 

algumas autoridades fazendárias para que aces

sem informações bancárias sem a participação 

do juiz?3 

Autoridades governamentais não se mos

tram preocupadas com a sorte do "pacote fiscal" 

no Supremo. Elas estão convencidas de que o 

governo ,tomou todos os cuidados para manter a 

privacidade do contribuinte, o que afastaria o te

mor de que as normas venham a ser julgadas in

constitucionais. 

Um dos que aparentam otimismo é o Secre

tário da Receita Federal. Atente-se: 

Não tememos uma derrota no Supremo 
Tribunal Federal. A privacidade do contri
buinte está mantida. Ao negar alguns pe

" ADln 2.386·1 Rei Mln Sepúlveda Pertence; Reqte CNC; Reqdos: Presidente da República e Congresso NaCional (www sll.gov.br/andamentol 
AcompProcessual asp). 

'0 ADln 2.390-0, ReI.. Min Sepúlveda Pertence, Reqte.: Parlldo Social liberai' Reqdo.: Presidente da República (www stf gov br/andamento/AcompProcessual asp). 

" ADln 2397-7. Rei Mln Moreira Alves, Reqte CNI, Reqdos. Presidente da República e Congresso Nacional (www.slf gov br/andamentol 
AcompProcessual asp) 

" Para o Depulado Federal José Genuíno (PT/SP), essa argumentação "produz um círculo VICIOSO que Iransforma o direito ao sigilo num dlreilo absoluto quando 
se Irata de aprovar uma lei que permite o uso de dados relatiVOS ao volume financeiro e patrimonial, dizem que a lei é InConstitucional. Ouando se Irala de 
aprovar uma Emenda Constlluclonal para facllllar os procedimentos legaiS para combater a sonegação, argumentam que o sigilo é uma cláusula pétrea O 
argumento é absurdo porque, se o Sigilo fosse uma cláusula pétrea, sequer o Poder JudiCiáriO poderia excepcloná-Io. já que a magistratura eXlsle para proteger 
direitos, nâo para vlolá·los" (Genulno; Conexão, lev de 2001 7). 

" O constitucionalista Manuel Gonçalves Ferreira Filho acredita que a regulamentação não teria resolVido o problema. DIZ ele' "O Decrelo atenua as regras, 
mas não muda substanclalmenle a Situação' (OESP 12.1 01: A5) 
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dldos de levantamento de sigilo. o STF tem 
dito que tem faltado motivação. Agora es
tamos dizendo de uma maneira mUito cla
ra o que é a motivação, quais são as hipó
teses em que isso é indispensável (O Glo
bo, 12.1.0 I: 3) 

Já a estratégia de defesa consiste em inter

pretar de forma relativizada os preceitos consti

tucionais que fundamentam as ações propostas. 

Entre outros argumentos, o governo sustentará 

que a Receita tem o poder de acessar as informa

ções bancárias dos suspeitos de sonegação por

que a necessidade de ordem judicial para a aber

tura de dados sigilosos estaria restrita a investi

gações criminosasl~ 

Notafi 

O segredo bancário jamais poderia ter sido ad Soa suspeito, aSSim, recorrer ao sigilo ban

mitido para evitar o acesso direto do Fisco às infor cário para resistir à atuação estatal fundada em 

mações financeiras, O contribuinte já conta com a interesse público. A explicação lógica para essa 

garantia do sigilo fiscal, 75 E, como devedor de obri postura talvez esteja no propósito de acobertar de

gações tributárias, dele se espera que colabore de clarações falsas e irregularidades cometidas para 

modo irrestrito com as autoridades fazendárias. 76 pagar valores inferiores ao devido. 
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