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or “tax efficiency” in the context of private 
banking, they can be asked exactly what is 
meant.” 
(Nicholas Shaxson) 

 
 “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é 
verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é 
justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, 
tudo o que é de boa fama, se há alguma 
virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.”  
(Filipenses 4.8) 



9 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar tratamento conferido ao sigilo bancário 
pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente pela Lei Complementar nº 
105/2001, que admite a relativização do sigilo pela administração tributária, 
analisando o possível confronto dessa lei com o direito à privacidade. No âmbito 
tributário, um instrumento valioso e viável na fiscalização e combate ao planejamento 
tributário agressivo e à evasão fiscal tem sido o intercâmbio de informações entre 
administrações tributárias. Partindo do problema relativo à inexistência de 
regulamentação específica, bem como à ausência de procedimentalização uniforme 
da prática administrativa aplicada pela Receita Federal do Brasil, procurou-se mapear 
o sistema regulatório e prático do intercâmbio internacional de informações tributárias 
no Brasil a fim de compreender melhor a prática da administração tributária brasileira 
em relação à cooperação internacional em matéria tributária. Para tal intento, 
examinou-se diversas obras doutrinárias nacionais e estrangeiras, artigos de lei, bem 
como, artigos acadêmicos de conceituadas revistas. Inicialmente, aborda-se a 
relevância histórica do sistema tributário nacional, evoluindo com constituições e leis 
infraconstitucionais para chegar-se até como este é regulado nos dias atuais. 
Destaca-se também alguns princípios imprescindíveis ao Direito Tributário. Em um 
segundo momento, objetivou-se ao estudo do sigilo bancário, perpassando pelo 
estudo acerca do direito à privacidade e intimidade, trazendo também definições, 
apresentando as teorias que consubstanciam tal instituto e finalizando com a 
comparação do sigilo bancário em países como Portugal, Estados Unidos, Alemanha, 
e outros. Ao fim, tem-se o estudo acerca da evasão fiscal e a troca de informações, 
demonstrando conceitos, características e diferenças entre elisão e evasão fiscal. 
Tratou-se ainda da temática dos paraísos fiscais, sendo estes “portos seguros” onde 
até então os “ricos e poderosos” poderiam depositar grandes quantias monetárias sem 
o conhecimento do Fiscos de seus países de origem. Combatendo essas práticas está 
a OCDE e suas práticas de transparência fiscal, fazendo com que a maioria dos 
Estados relativizem seus sigilos praticando a chamada “troca de informações” que 
consiste na colaboração de informações fiscais entre os países. Conclui-se, que, 
apesar do acesso de informações financeiras sigilosas em âmbito nacional ou 
internacional, as quais refletem aspectos da vida privada dos indivíduos, não há o que 
se falar em lesão ao direito à privacidade, pois as informações ficam apenas com o 
Fisco e não sendo estas publicizadas. Além disso, as informações bancárias e fiscais 
são de grande valia no combate à praticas evasivas. 
 
Palavras-chave: Sigilo Bancário. Evasão Fiscal. OCDE. Troca de Informações. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to analyze the treatment given to banking secrecy by 
Brazilian legal system, especially by Complementary Law 105/2001, which allows for 
the relativization of confidentiality by the tax administration, analyzing the possible 
confrontation of this law with the right to privacy. In the tax area, a valuable and viable 
tool in monitoring and combating aggressive tax planning and tax evasion has been 
the exchange of information between tax administrations. Based on the problem of the 
lack of specific regulations and the lack of a uniform procedure for the administrative 
practice applied by the Federal Revenue Service, it was sought to map the regulatory 
and practical system of international exchange of tax information in Brazil in order to 
better understand the practice of the Brazilian tax administration in relation to 
international tax cooperation. For this purpose, several national and foreign doctrinal 
works, articles of law, as well as academic articles of renowned magazines were 
examined. Initially, it addresses the historical relevance of the national tax system, 
evolving with constitutions and infraconstitutional laws to get up to how it is regulated 
these days. It also highlights some essential principles to Tax Law. Secondly, it aimed 
at the study of banking secrecy, going through the study about the right to privacy and 
intimacy, also bringing definitions, presenting the theories that consubstantiate such 
institute and ending with the comparison of banking secrecy in countries such as 
Portugal, United States, Germany, and others. Finally, studies the tax evasion and the 
exchange of information, demonstrating concepts, characteristics and differences 
between tax evasion and avoidance. It treated even the theme of tax havens, which 
are "safe havens" where even then the "rich and powerful" could deposit large 
monetary amounts without the knowledge of the tax authorities of their countries of 
origin. Combating these practices is the OECD and its fiscal transparency practices, 
making most of the States relativize their secrets practicing the so-called "information 
exchange" that consists of the collaboration of fiscal information between the countries.  

It is concluded that, despite the access of confidential financial information on a 
national or international level, which reflect aspects of individuals' private lives, there 
is nothing to speak about in violation of the right to privacy, since the information is 
only with the Treasury and are not advertised. In addition, banking and tax information 
are of great value in combating evasive practices. 
 
Keywords: Banking Secrecy. Tax evasion. OECD. Information exchange. 
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INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno globalizante trouxe inúmeras mudanças no cenário da 

tributação mundial. Desse modo, a forte tendência de se regrar as relações tributárias 

internacionais, ditada pelo desenvolvimento da economia, que a tecnologia dos meios 

de transporte e de comunicação acelerou de modo vertiginoso. Consequentemente, 

preza-se atualmente pelo modelo de transparência mundial, deixando para trás 

antigos modelos que visavam a máxima proteção de dados e informações bancários 

e fiscais. 

O processo de globalização e a maior facilidade de movimentação do 

capital alteraram a política fiscal adotada pelos países e a relação entre os diferentes 

sistemas tributários domésticos. Empresas, com intuito de maximizar seus lucros, 

passaram a transferir parte de seus negócios para jurisdições com baixa tributação ou 

países com regime fiscal privilegiado, em sua maior parte, pequenos países ou ilhas 

localizadas no Caribe ou no Pacífico Sul. Os anos 80, especificamente, foram 

marcados por um aumento significativo do investimento nessas jurisdições, também 

conhecidos como “paraísos fiscais”.  

Inquietos com essa situação, a comunidade internacional elaborou diversos 

estudos nos anos 70 e 80, visando a intensificação das relações entre os Estados, 

inclusive com a cooperação no intercâmbio de informações em matéria tributária, 

visando também a facilitação na obtenção de dados bancários através da quebra do 

sigilo bancário quando assim fosse necessário. O foco era combater os paraísos 

fiscais e seus regimes privilegiados tencionando, também, evitar a evasão fiscal tanto 

em âmbito nacional como internacionalmente.  

Contudo, somente a partir da década de 90 que a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE começa a desenvolver um 

detalhado relatório apontando as práticas e possíveis contramedidas para a 

prevenção dos efeitos danosos da concorrência fiscal prejudicial dos paraísos fiscais. 

Desse modo, resultou-se na publicação em abril de 1998 do relatório da OCDE: 

Harmful Tax Competition – an Emerging Global Issue.     

Assim, sabe-se que o sigilo bancário pode ser definido como o direito que 

possuem os indivíduos de manter os dados atinentes à sua vida econômica ou 

financeira longe do alcance de terceiros; e, como o dever imposto às instituições 

financeiras de não divulgarem os dados bancários ou financeiros de seus clientes. 
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Este caracteriza-se por gozar da mesma proteção constitucional conferida 

à privacidade, tendo em vista que protege um dos elementos componentes desse 

direito, qual seja, aspectos sigilosos da vida econômica dos indivíduos. 

A ausência efetiva da troca de informações, era um dos fatores 

preponderantes para a identificação de um paraíso fiscal ou regime fiscal preferencial, 

uma das principais recomendações do relatório da OCDE girava em torno da 

intensificação da cooperação internacional entre os países. 

Foi também essa época que houve a criação do Fórum Global, que teve 

como objetivo de que fossem ampliados os debates sobre as práticas fiscais 

prejudiciais, bem como, as maneiras de combate-las, focando principalmente na 

relativização do sigilo bancário e na efetiva troca de informações. 

A presente pesquisa tem como escopo, abordar os supramencionados 

assuntos, pautando-se principalmente na temática do sigilo bancário, tendo como 

propósito investigar se, a relativização do sigilo bancário torna-se meio efetivo no 

combate aos paraísos fiscais e a evasão fiscal. 

Como objetivos específicos visa-se estudar o instituto do sigilo bancário, 

tanto de modo geral, conceituando-o e consignando as teorias que buscaram 

fundamentá-lo, como de modo específico, investigando-o sob a óptica do direito à 

privacidade e do sigilo dos dados constantes na Constituição Federal de 1988, e sob 

a perspectiva das leis que buscaram regulamentá-lo. Traz-se também os princípios 

norteadores do Direito Tributário, bem como, conceitos e características dos demais 

institutos da evasão fiscal, paraísos fiscais, transparência fiscal e na temática da troca 

de informações fiscais. 

O trabalho foi elaborado objetivando a busca dos conceitos e principais 

características do sigilo bancário, paraísos fiscais, transparência fiscal e troca de 

informações através de pesquisas realizadas em diversos doutrinas, sítios da internet, 

informativos, legislação, bibliografia nacionais e estrangeiras sobre a matéria.  

Esta análise metodológica se estabeleceu-se através do sistema dedutivo 

qualitativo partindo de considerações gerais e objetivando um enquadramento 

particularizado dos temas instigantes pertinentes ao tema. Para tanto, é 

imprescindível analisar a seguinte indagação: A relativização do sigilo bancário é 

realmente instrumento efetivo no combate aos paraísos fiscais e a evasão fiscal? 

No capítulo preambular, discorre-se acerca do sistema tributário nacional 

trazendo uma análise histórica de como desenvolveu-se o sistema tributário no país. 
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Em seguida, aborda-se sobre o dever fundamental de pagar tributos, princípio 

consagrado pelo autor José Casalta Nabais e que é de relevante interesse para o 

estudo ora feito. Por fim, discorre-se sobre os princípios basilares em Direito 

Tributário.   

O segundo capítulo destina-se ao estudo do sigilo bancário no 

ordenamento jurídico brasileiro, examinando o tratamento que lhe fora despendido na 

Constituição Federal de 1988 e na legislação, fazendo-se um exame acurado dos 

dispositivos da Lei Complementar nº 105/2001, principalmente, aqueles atinentes à 

relativização do sigilo sem ordem judicial. Examina-se também em como dá-se o sigilo 

bancário em outros países através do direito comparado. 

No terceiro e último capítulo, detém-se a conceituar importantes institutos 

que dão suporte a pesquisa, tais como: elisão e evasão fiscal; paraísos fiscais, 

abordando suas características e principais atrativos; transparência fiscal e por fim 

aborda-se a troca de informações fiscais entre os Estados, um dos principais 

instrumentos para a lisura fiscal global.  

Ainda neste capítulo, utiliza-se do famoso caso do panama papers, 

escândalo que envolveu milhares de personalidades da política, do futebol e 

celebridades que se utilizavam de um escritório de advocacia panamenho para 

“esconder” os grandes montantes financeiros que adquiriam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1. O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E O DEVER DE PAGAR TRIBUTOS 

 

O Sistema Tributário Nacional tem que ser coordenado de maneira a 

interagir com todas as outras normas constantes na Constituição Federal, 

nomeadamente os princípios e direitos fundamentais. Esta tarefa, na tentativa de 

buscar efetividade, é indicativo que é preciso utilizar o postulado da razoabilidade e 

proporcionalidade.  

Deste modo, na medida em que é dever do cidadão contribuir, mediante o 

pagamento de tributos, para que os objetivos do Estado sejam atingidos, o Estado tem 

o seu poder de tributar limitado por diversas garantias constitucionais, como a 

segurança jurídica e certeza do direito, competências, princípio da capacidade 

contributiva, dentre outros.  

Diante desses fatos, discorre-se no presente capítulo sobre o Sistema 

tributário nacional trazendo seus conceitos e aspectos principais. Aborda-se também 

a importância do postulado do dever fundamental de pagar tributos, tendo os 

princípios que regem o sistema tributário ao fim.  

 

1.1. O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL: CONCEITO E PRINCIPAIS 

ASPECTOS 

 

Entende-se o Sistema Tributário como o complexo orgânico formado pelos 

tributos, princípios e normas aplicados em um país ou região autônoma. O Sistema 

Tributário tem o papel de constituir e fiscalizar os tributos, com o intento de arrecadar 

receitas suficientes ao Estado, para o cumprimento das atividades inerentes ao 

desenvolvimento social e econômico do país. 

O Brasil encontra-se inserido no contexto latino-americano de tributação, 

possuindo características inerentes da região. Com o desenvolvimento tardio, este 

seguiu as regras tributárias propaladas na década de 60, adaptando o sistema não 

somente aos padrões internacionais como também ao padrão governamental da era 

militar. 

Desde a Proclamação da República no ano de 1889, ocorreram inúmeras 

reformas no Sistema Tributário Brasileiro para dar respaldo, principalmente, ao então 

novo sistema federativo, ajudando a distribuir melhor os recursos. Foi com a 

Constituição de 1891 que primeira modificação significante ocorreu, havendo assim a 
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separação das competências para a cobrança dos impostos em exclusiva da União e 

dos Estados. 

Nas palavras de Giambiagi: 

A primeira mudança importante veio com a Constituição de 24/02/1891, que 
introduziu o regime de separação de fontes tributárias, discriminando os 
impostos de competência exclusiva da União e dos estados. Ao governo 
central couberam o imposto de importação, os direitos de entrada, saída e 
estadia de navios, taxas de selo e taxas de correios e telégrafos federais; aos 
estados foi concedida a competência exclusiva para decretar impostos sobre 
a exportação, sobre imóveis rurais e urbanos, sobre a transmissão de 
propriedades e sobre indústrias e profissões, além de taxas de selo e 
contribuições relativas a seus correios e telégrafos. Além disso, tanto a União 
como os estados tinham poder para criar outras receitas tributárias. (2011, p. 
246) 

 

A promulgação da “Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil” que fora fortemente inspirada, em suas normas fundamentais, na Constituição 

dos Estados Unidos, trouxe a baila o problema fiscal existente no Brasil, devido a 

situação tributária lacunosa deixada pelo Império. Desta feita, os artigos 7º e 9º 

trataram de fazer a discriminação das rendas tributárias entre União e Estados. 

Já a Constituição de 1934, calcada no modelo alemão da Constituição de 

Weimar, trouxe alterações no âmbito dos Estados e dos Municípios. Os Estados 

passaram a ter competência para decretar o imposto de vendas e consignações. 

Quanto aos municípios, passaram a ter competência para instituir alguns tributos. 

Outra inovação da Carta de 1934 era a proibição expressa em seu artigo 11 da 

bitributação, prevalecendo assim, em caso de concorrência, o imposto de 

competência da União1. 

Observa-se: 

A Constituição de 1934, como podemos observar, apresentou-se um pouco 
mais evoluída, rígida e clara. Firmou a autonomia dos Municípios, os quais 
receberam alguns impostos privativos. Acrescentou novos impostos à 
competência da União, por exemplo, o imposto de renda, de consumo e 
proventos de qualquer natureza. Os Estados-membros foram contemplados 
com o imposto de vendas e consignações. A bitributação era proibida apenas 
para evitar duplicidade de impostos idênticos à União e aos Estados-
membros, inexistindo diante de impostos municipais. (BALTHAZAR, 2005, p. 
116-117) 
 

A Constituição de 1937 manteve o sistema constitucional tributário rígido e 

inflexível, delegou aos estados a competência residual para criar novos impostos e 

                                                             
1 Art. 11 - É vedada a bitributação, prevalecendo o imposto decretado pela União quando a competência 
for concorrente. Sem prejuízo do recurso judicial que couber, incumbe ao Senado Federal, ex officio ou 
mediante provocação de qualquer contribuinte, declarar a existência da bitributação e determinar a qual 
dos dois tributos cabe a prevalência.  
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vedou a bitributação (artigo 24). Nesta Carta Magna surgem também as competências 

tributárias negativas, tal como a imunidade recíproca (artigo 32, alínea “c”). 

Esta, também conhecida como “Polaca”2, fruto do golpe militar executado 

por Getúlio Vargas, modificou pouca coisa na área fiscal. Alguns princípios da Carta 

de 1934 foram mantidos, havendo também a retirada do tributo Contribuição de 

Melhoria, retornando este na Carta de 1946.  

De acordo com Bernardo Ribeiro de Moraes: 

Em referência à discriminação de rendas tributárias, a Carta Política de 1937 
manteve, em suas linhas gerais, o mesmo sistema tributário de 1934. União 
(art. 20), Estados (art. 23) e os Municípios (art. 28), continuaram, 
praticamente, com a mesma competência tributária. (1996, p. 138) 

 
Todavia, certas medidas inovadoras foram tomadas, sendo uma delas a 

supressão entre o imposto sobre consumo de combustíveis de motor à explosão 

(Estadual) e o imposto cedular sobre a renda de imóveis rurais (Municipal), havendo 

a unificação dos impostos de consumo e de renda que ficaram a cargo da União. 

A Carta Magna de 1946 reestabeleceu os princípios democráticos de 1934, 

perdurando por mais de vinte anos, sendo substituída pela Constituição de 1967. Esta 

trouxe alterações significativas no Sistema Tributário.  

Em um primeiro momento, houve aumento na receita dos municípios com 

a inclusão de novos impostos. Houve também a obrigatória repartição de receita de 

alguns impostos, dessa forma, alguns impostos da União teriam sua receita repartida 

entre Estados e Municípios. Fora a Constituição de 1946 que consagrou o princípio 

da capacidade contributiva, como um dos pilares de sustentação do Direito Tributário.  

Os principais objetivos da reforma dos anos 1960 foram aumentar a 

capacidade de arrecadação do Estado visando a solucionar o problema do déficit 

fiscal e dotar a estrutura tributária dos meios necessários para apoiar e estimular o 

crescimento econômico. Ao mesmo tempo, procurou-se obter uma melhoria de 

qualidade quanto aos efeitos alocativos dos tributos; e uma maior centralização de 

recursos, tanto pela centralização da arrecadação como pela perda de autonomia 

financeira das unidades subnacionais. (GIAMBIAGI, 2011, p. 248) 

Desse modo, com a chegada dos militares ao poder no ano de 1964, a 

política tributária apoiava-se fundamentalmente no setor financeiro, através da 

arrecadação de recursos com investimentos direcionados a área social, tentando 

                                                             
2 Ficou conhecida como a Constituição “Polaca” por ter leis de inspiração fascista, tal qual a Carta 
Magna polonesa de 1935. 
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assim uma redução nas desigualdades sociais, estimulando a esfera econômica 

objetivando alcançar um desenvolvimento rápido da nação. Buscava-se através da 

receita tributária reduzir o déficit do tesouro. Defendia-se, à época, que uma 

verdadeira reforma tributária deveria ser realizada sem provocar aumento da inflação.   

Ora, os regimes políticos fechados têm como corolário a concentração de 

poder. No período pós 1964, a concentração de poder no Brasil se deu pelo 

enfraquecimento do Poder Legislativo, dos estados e dos municípios, e pela redução 

da área de atuação do setor privado. (DORNELLES, 2013, p. 15) 

A reforma tributária de 1965 realizou-se em três etapas. Em um primeiro 

momento, houve a tomada de medidas emergenciais para captação de recursos 

adicionais para cobrir o déficit da União. Nesta fase, buscou-se também uma maior 

afinidade entre Direito e Economia. 

Na segunda etapa os objetivos principais eram facilitar e aperfeiçoar a 

arrecadação fiscal. Para tal objetivos várias leis foram editadas, a exemplo da Lei nº 

4506/64 que alterou a legislação do imposto de renda. 

Acerca da terceira etapa da reforma tributária, Balthazar versa: 

Na terceira etapa foi criada uma Comissão Especial composta por alguns 
juristas de renome nacional, e por técnicos do Ministério da Fazenda, com a 
incumbência de elaborar um anteprojeto de emenda constitucional, a ser 
submetido ao Congresso Nacional. A reforma constitucional tributária foi 
aprovada pelo Legislativo, com algumas modificações, através da Emenda 
Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, publicada no Diário Oficial 
da União em 6 de dezembro do mesmo ano. (2005, p. 136-137) 

 

A reforma que alterou de fato o Sistema Tributário foi a do ano de 1966, 

esta visava adaptar o regime fiscal a nova realidade brasileira que era de expansão 

industrial e crescentes déficits fiscais ligados à alta inflação.  

Acerca dos objetivos da reforma discorre Dornelles: 

Os objetivos daquela reforma eram grandiosos: criar um sistema tributário 
realmente integrado, harmônico e de caráter nacional, compatibilizando, 
ainda, a competência tributária com as responsabilidades da União 
relativamente à política econômica social; reduzir o número dos impostos e 
fundar os fatos geradores em bases sólidas, que tente evitar distorções e 
fatores de ineficiência; estruturar mecanismos adequados à utilização dos 
impostos para finalidades extrafiscais, vale dizer, como instrumentos de 
política econômica e social; racionalizar a arrecadação dos tributos, 
centralizando a legislação e a administração quanto a impostos, na esfera 
federal, mas estabelecendo mecanismos automáticos de distribuição do 
produto para as outras duas esferas; e remodelar determinados impostos, 
principalmente o de renda e o incidente sobre a produção industrial, de modo 
a permitir um aumento da progressividade global do sistema tributário, 
viabilizando uma mais justa divisão da carga tributária da sociedade. 
Orientando-se por esses objetivos, a Emenda Constitucional nº 18 de 1965, 
cujos princípios foram incorporados à Constituição de 1967, e o Código 
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Tributário Nacional (Lei 5172/66) ergueram o novo sistema, que classificou 
os impostos, segundo a categoria econômica, em quatro grupos: comércio 
exterior; patrimônio e renda; produção e circulação; e especiais. (2013, p. 5) 

 

A Emenda Constitucional nº 18/65 causou grandes modificações, alterando 

as discriminações de competência e classificando os impostos sob uma visão 

econômica e não jurídica, tornando prática a diferenciação de rendas tributárias. 

Finalmente, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 18/1965, foi 

o anteprojeto aprovado pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Presidente da 

República, como Lei nº 5.172/66. Nota-se ainda que esta foi sancionada em 25 de 

outubro de 1966, como lei ordinária, sem menção a uma denominação de Código 

Tributário. Tal denominação foi-lhe atribuída apenas em 14 de março de 1967, com a 

edição do Ato Complementar nº 36, o qual, em seu artigo 7º, designa o texto legal de 

"Código Tributário Nacional" (CTN) (BALTHAZAR, 2005, p. 155) 

O Código Tributário Nacional foi dividido em dois grandes livros, o primeiro 

sobre o sistema constitucional, dando-lhe forma, trazendo definição de tributo, 

distinguindo as espécies tributárias, além de, observar os limites ao poder de tributar. 

No segundo livro, ampliou-se a visão das normas gerais, explicitando o princípio da 

legalidade na vigência e aplicação das leis. Há também a indicação dos sujeitos ativos 

e passivos da obrigação, como também do fato gerador. Estatui-se ainda acerca do 

conceito de responsabilidade tributária e sobre matérias como lançamento do crédito 

tributário, bem como, de sua suspensão, extinção e exclusão. 

A Carta de 1988 manteve os princípios gerais da tributação presentes nas 

Constituições anteriores acrescentando outros, antes implícitos. Dessa maneira, a 

seção que corresponde as limitações do poder de tributar foi ampliada 

consideravelmente. A diferença das rendas tributárias também sofreu mudanças 

significativas, adotando nova distribuição das competências tributárias dando mais 

autonomia para estados e municípios.    

Nas palavras de Ives Gandra Martins: 

O Sistema Tributário decorreu, portanto, do crescimento do país, de sua 
evolução econômica e dos anseios de fortalecimento da Federação, em uma 
concepção centralizadora, autônoma, mas não ao ponto de permitir o 
desequilíbrio impositivo, em nível de carga global a ser suportada pelo 
contribuinte. (2013, online) 

 

Diante disso, conclui-se que o Sistema Tributário Brasileiro é composto dos 

tributos instituídos, dos princípios e normas que regulam tais tributos. O princípio da 
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estruturalidade orgânica do tributo, adotado no Brasil, versa que a espécie tributária é 

determinada pelo seu fato gerador, com base na doutrina mais aceita.  

Pode-se definir o Sistema Tributário Nacional como um sistema racional, 

onde impostos produzem efeitos fiscais de acordo com a política financeira desejada 

pelo Estado. Sendo assim, diferente de um sistema histórico no qual não há um plano 

prévio de sistematização de cunho econômico.  

O Sistema Tributário encontra limites na Constituição, tendo nesta 

competência expressa, sendo assim considerado um sistema rígido, sendo a 

Constituição Federal de 1988 herdeira de uma longa tradição brasileira de sistemas 

constitucionais tributários rígidos, que especificam todos os tributos que podem ser 

exigidos e identificam cada imposto que União, Estados e Municípios podem instituir.  

 

1.2. O DEVER FUNDAMENTAL DE PAGAR TRIBUTOS 

 

O dever fundamental de pagar tributos possibilita ao Estado cumprir seus 

objetivos através da arrecadação de valores em favor do erário público. Desta forma, 

o tributo deve ser visto como um dever fundamental, não como um poder para o 

Estado nem como sacrifício para o contribuinte, mas sim, como contribuição 

indispensável para uma vida em um Estado organizado.  

Apesar de o Estado brasileiro legitimar seu poder de tributar por meio do 

custeio de suas políticas públicas, é necessário observar o lado do contribuinte. Deve-

se observar o porquê de este arcar com os ônus estatais, como ocorre o pagamento 

do tributo no qual se obrigou quando passou a viver em sociedade organizada, bem 

como, quais são os fundamentos de tal imposição legal e porque não pode se eximir 

dela. Faz-se mister discorrer sobre os direitos e garantias fundamentais existentes na 

Carta Magna de 1988. 

Os direitos e garantias fundamentais, apesar de serem vistos como 

sinônimos, constituem classes diversas do ordenamento jurídico. Os direitos 

fundamentais são o bem juridicamente tutelado pelo Estado, estes são os direitos 

humanos positivados pelo Estado Democrático de Direito, ao passo que as garantias 

fundamentais são as ações estatais que serão tomadas para salvaguardar os 

supramencionados direitos. 

Importante ressaltar que os direitos fundamentais são divididos em três 

gerações, tendo em vista a evolução natural da humanidade. Os direitos de primeira 
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geração tratam da liberdade individual tendo como pano de fundo os ideais da 

Revolução Francesa. Compreendem-se nesta geração o direito à vida, à propriedade, 

à liberdade, dentre outros. 

A segunda geração dos direitos fundamentais tem sua origem no 

pensamento antiliberal e surge com chegada do século XX. Esta geração relaciona-

se aos direitos sociais, culturais, coletivos e econômicos, distinguindo-se 

completamente dos direitos da primeira geração. Já os direitos de terceira geração 

surgem com o desenvolvimento de novas tecnologias. Destaca-se entre tais direitos 

o direito à paz, os direitos dos consumidores, etc. 

A ideia de deveres fundamentais está nitidamente vinculada à concepção 

de solidariedade social, ou seja, só há deveres porque se vive em uma sociedade, e 

esta será tanto mais harmônica, quanto maior for a preocupação, de cada um, com o 

destino de todos. (BUFFON, 2009, p. 85) 

O Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição Federal de 

1988 surgiu como forma de solução da tensão existente entre o Estado e o cidadão, 

limitando aquele e assegurando a esse a necessária liberdade, trazendo assim 

mudança profunda nos fundamentos da tributação.  

Conforme mostra José Afonso da Silva: 

O Estado Democrático de Direito, tal qual trazido pela Constituição Federal 
em seu art. 1°, não é a mera síntese dos conceitos de estado democrático e 
de estado de direito, vai além. É um conceito novo, uma vez que incorpora 
um componente revolucionário de transformação do status quo. (2002, p. 
119) 
 

O constituinte preocupou-se em desmistificar a concepção de que a 

tributação era uma relação de poder existente entre o Estado e os cidadãos, sendo 

que este tornou expressas as posições jurídicas ativas dos cidadãos, principalmente 

a solidariedade e a igualdade.  

Na Carta de 88 a matéria tributária é tratada nos títulos VI e VIII e mesmo 

estando fora do capítulo I do título II não resta suprimido o caráter fundamental do 

dever de pagar tributos, visto que a organização econômica no Estado Democrático 

está a serviço da materialização do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Em um Estado Democrático de Direito encontram-se basicamente três 

modalidades de custos que necessitam de suporte, sendo eles: os custos atinentes à 

própria existência e sobrevivência do Estado, materializados pelo dever de defesa da 
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pátria; o dever de votar e, por fim, os custos financeiros públicos, que necessitam de 

concretização mediante o dever de pagar impostos. 

A partir do momento em que direitos sociais se encontram inseridos na 

Constituição Federal, há a necessidade de que ocorra a sua implementação, que não 

seria de outra maneira senão por meio do dever fundamental implícito de pagar 

impostos, que perpassa toda a ordem jurídica constitucional.  

Deste modo, o dever fundamental de pagar impostos enfatiza o caráter 

solidário do tributo e que o Estado necessita de aporte financeiro de origem tributária 

para realizar suas prestações sociais. 

Assim como leciona José Casalta Nabais: 

O imposto não pode ser encarado, nem como um mero poder para o estado, 
nem simplesmente como um mero sacrifício para os cidadãos, mas antes 
como o contributo indispensável a uma vida em comum e próspera de todos 
os membros da comunidade organizada em estado. (1998, p. 185) 

 

Encara-se o dever fundamental de pagar impostos como um meio de 

efetivar os direitos sociais prestacionais, visto que é atribuído a todos os cidadãos que 

são "fiscalmente capazes" o dever de contribuir para que os deveres estatais sejam 

realizados. 

O dever fundamental de pagar tributos deve buscar um ideal de justiça 

tributária onde todos devem contribuir na medida de sua capacidade. Portanto, essa 

justiça trata da igualdade fática, não meramente da igualdade jurídica. 

 

1.3. A FORÇA NORMATIVA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

A Constituição Federa Brasileira de 1988, assim como a maioria das 

Constituições datadas do Pós-Guerra, é dotada de uma elevada dimensão 

principiológica, que não apenas norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro, mas 

que também auxilia na interpretação do texto constitucional. Razão pela qual é salutar 

o estudo dos princípios ao se analisar o texto constitucional.  

 De acordo com a teoria pós-positivista, as normas do ordenamento 

jurídico dividem-se em princípios e regras, de modo que os princípios passaram a ser 

visualizados como uma forma de expressão da própria norma, e não mais apenas 

como um complemento das regras. Nesse sentido: 

Tanto as regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que 
deve ser. Ambos podem ser formulados por meio das expressões deônticas 
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básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto 
as regras, razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécie 
muito diferente. A distinção entre regras e princípios é, portanto, uma 
distinção entre duas espécies de normas. (ALEXY, 2012, p. 87) 

 

Uma vez reconhecida a coexistência de princípios e regras no ordenamento 

jurídico, vários autores buscaram diferenciar tais institutos.  

Em apertada síntese, Humberto Ávila preconiza quatro critérios usualmente 

utilizados para a mencionada distinção, são eles o caráter hipotético-condicional, 

segundo o qual as regras possuem uma hipótese e uma consequência que prefixam 

a decisão e são aplicadas ao modo se, então, enquanto os princípios restringem-se a 

indicar o fundamento que será utilizado, para futuramente encontrar a regra para o 

caso concreto. O modo final de aplicação, em que as regras seriam aplicadas no “tudo 

ou nada”, enquanto os princípios seriam aplicados de modo “mais ou menos”.  

O critério do relacionamento normativo, em que, os conflitos entre regras 

são solucionáveis com a declaração de invalidade de uma delas ou com a oposição 

de uma cláusula de exceção, já em caso de conflito entre princípios, este seria 

solucionável mediante ponderação, que consiste na atribuição de um peso maior a 

um determinado princípio diante do caso concreto, não necessariamente afastando a 

incidência dos demais princípios, uma vez que em outro caso concreto distinto, o 

princípio preterido poderia prevalecer. E, por fim, o autor cita o critério do fundamento 

axiológico, que considera os princípios, diferentemente das regras, como 

fundamentos axiológicos para as decisões a serem tomadas (2015, p. 59-60).  

 A normatividade dos princípios constitucionais perpassou três fases 

distintas, até chegar ao modelo atual, são elas: jusnaturalista, positivista e pós-

positivista. 

 Durante a fase jusnaturalista, os princípios eram posicionados em uma 

esfera abstrata e metafísica, com normatividade basicamente nula. E consistiam em 

normas universais de bem obrar, seriam os princípios de justiça, características de um 

Direito ideal (BONAVIDES, 2016, p.266). 

 Já na segunda fase, que vem a ser a juspositivista, os princípios 

passaram a ser inseridos nos códigos, no entanto, apenas como fonte normativa 

subsidiária, para suprirem os valores normativos que não foram previstos pelas leis, 

atuando tão somente em casos de vazios legais. O valor dos princípios decorreria do 

fato de derivarem das leis, e não de um ideal de justiça, de modo que “[...] o 
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juspositivismo, ao fazer dos princípios na ordem constitucional meras pautas 

programáticas supralegais, tem assinalado, via de regra, a sua carência de 

normatividade[...]” (BONAVIDES, 2016, p.268). 

 Agora, com o advento do pós-positivismo, que configura a terceira fase 

da juridicidade dos princípios, “As novas Constituições promulgadas acentuam a 

hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em pedestal normativo sobre o qual 

assente todo o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais” (BONAVIDES, 

2016, p. 269). 

 Percebe-se, portanto, que nem sempre foi reconhecida a normatividade 

dos princípios constitucionais, esta só fora amplamente aceita com o pós-positivismo, 

em que passou a se entender os princípios como espécie de norma jurídica, dotados, 

por consequência, de juridicidade e obrigatoriedade. Nesse sentido: 

Hoje, no pensamento jurídico contemporâneo, existe unanimidade em se 

reconhecer aos princípios jurídicos o status conceitual e positivo de norma de 
direito, de norma jurídica. Para este núcleo de pensamento, os princípios têm 
positividade, vinculatividade, são normas, obrigam, têm eficácia positiva e 
negativa sobre comportamentos públicos ou privados bem como sobre a 
interpretação e a aplicação de outras normas, como as regras e outros 
princípios derivados de princípios de generalizações mais abstratas 
(ESPÍNDOLA, 1998, p.55). 

 

Os princípios podem ser conceituados como: 

[..] normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com 
pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se 
demanda uma avaliação da correlação entre o Estado de coisas a ser 
promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua 
promoção. (ÁVILA, 2015, p.102) 

 

Desta feita, são normas que estabelecem um fim a ser alcançado. Podendo 

ser esse fim uma “situação terminal” ou “a realização de uma situação ou estado”, de 

modo a alcançar o estado de coisas determinado. Destaca o supracitado autor que, 

por tratar-se de princípio, estes situam-se no plano deontológico e, portanto, 

“estabelecem a obrigatoriedade de condutas necessárias à promoção gradual de um 

estado de coisas” (ÁVILA, 2015, p. 102- 104). 

Em sentido lato, a palavra princípio significa começo, início, gênese. Dentro 

do ordenamento jurídico, princípio é o momento no qual se cria algo, é o nascimento 

de algo. É o componente essencial para a construção de um instituto. 

Delgado alude que princípios são “as proposições fundamentais que se 

formam na consciência das pessoas e grupos sociais, a partir de certa realidade, e 
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que, após formadas, direcionam-se à compreensão, reprodução ou recriação dessa 

realidade”. (2008, p. 184) 

Nas lições de Robert Alexy, este ensina que os princípios constituem 

mandamentos de otimização, ou seja, devem, obrigatoriamente, ser realizados na 

maior medida possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas existentes (2012, 

p.90).  

Destarte, é inequívoco que o ordenamento jurídico reconhece que os 

princípios constitucionais possuem força normativa, constituem verdadeiras normas 

integrantes do ordenamento jurídico, que impõem a todos, direitos e obrigações. 

Nesse sentido: 

A qualificação dos princípios, portanto, como norma jurídica é importante na 

medida em que, com a evolução do pensamento jurídico, eles deixaram de 
ser postulados meramente indicativos, [...] para se tornarem verdadeiramente 
indispensáveis, vinculantes, o que significa dizer com capacidade de impor 
obrigações e direitos no mundo fático (RAMOS, 2013, p. 34). 

 

Desta feita, os princípios possuem um elevado grau de imperatividade, de 

modo que qualquer conduta deve se adequar aos seus ditames, denotando o seu 

caráter normativo. Sendo, então, inválido qualquer ato que não os cumpra. (GARCIA, 

2013, p. 93) 

Além da força normativa, os princípios consistem na base do ordenamento 

jurídico, garantindo-lhe uniformidade, funcionando como critério de interpretação e 

integração do texto constitucional. 

  Nesse sentido, Emerson Garcia explica que os princípios são dotados 

de uma dimensão integrativa, que confere uma maior unidade ao sistema normativo 

uma vez que possibilitam uma relação entre as várias regras que o compõem e 

permite que os valores que apregoam incidam de forma de maneira adequada e 

coerente, sobre diferentes situações, afastando contradições no sistema. (2013, p. 

93). 

Corroborando esse entendimento: 

Os princípios constitucionais, portanto, explícitos ou não, passam a ser a 
síntese dos valores abrigados no ordenamento jurídico. Eles espelham a 
ideologia da sociedade, seus postulados básicos, seus fins. Os princípios dão 
unidade e harmonia ao sistema, integrando suas diferentes partes e 
atenuando tensões normativas (BARROSO, 2009, p. 327). 
 

 Portanto, vários são os princípios que, conjuntamente, prescrevem os 

postulados básicos da Constituição, sendo de observância obrigatória na sua 
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aplicação e interpretação do ordenamento jurídico, dentre os quais se insere o 

princípio da segurança jurídica. 

 

1.3.1. Princípio da Segurança Jurídica 

 

O tempo constitui um fato jurídico natural de suma importância nas relações 

jurídicas haja vista seus reflexos no nascimento, exercício, modificação e extinção de 

direitos ou pretensões. E, em virtude da sua permanente continuidade, cumulada aos 

reflexos que ocasiona em várias instancias, pode gerar na sociedade certo sentimento 

de insegurança. Insegurança do que pode vir a mudar no futuro, de como um 

acontecimento pode repercutir em fato pretérito. Essa sensação tende a ser reprimida, 

em prol de uma sensação de segurança. 

Lígia Maria destaca que a segurança se configura uma “necessidade 

antropológica do homem para que possa conduzir de forma autônoma e responsável 

sua vida” de modo a garantir certo grau de previsibilidade capaz de amenizar as 

inquietudes e incertezas oriundas das relações sociais, para que seja possível uma 

vida pacífica, individual e coletivamente (2006, online). 

 A coletividade sempre buscou repelir a sensação de insegurança, 

objetivando maior estabilidade em suas relações, para que fatos passados não fiquem 

à mercê de mudanças futuras, cabendo ao Direito essa tutela.  

Nesse esteio: 

Dentre os mais variados modos de objetivação da vida, o ser humano 
encontrou no Direito uma das mais seguras formas de proteção a bens a ele 
caros, independentemente da fase histórica, pois propiciador da 
uniformização dos objetivos de determinado grupo social [...] O Direito, nesse 
viés de objetivação da conduta humana, possibilita, pois, a determinação e a 
previsão da tipicidade dos comportamentos possíveis — sejam os desejados 
ou os reprováveis (ou puníveis) — por intermédio da configuração de classes 
de ações e de correspondentes classes de normas, gerando uma saudável 
coerência e propiciando, consequentemente, previsibilidade nas condutas 
sociais como forma de criar um sentimento de certeza e de segurança. Pode-
se afirmar que o Direito, bem como o Estado, são decorrências do clamor 
humano por segurança. (QUINTELA, 2013, online) 

    

Isto posto, constata-se que a busca incessante pela segurança que garanta 

estabilidade e previsibilidade aos cidadãos é intrínseca ao Estado democrático de 

Direito.  
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Por tais razões, para atender aos anseios da sociedade por segurança e 

previsibilidade nas suas relações, vige no ordenamento jurídico o princípio da 

segurança jurídica, nesse esteio: 

[...] é certo de que o clamor das pessoas por segurança (aqui ainda 
compreendida num sentido amplo) e – no que diz com as mudanças 
experimentadas pelo fenômeno jurídico - por uma certa estabilidade das 
relações jurídicas, constitui um valor fundamental de todo e qualquer Estado 
que tenha a pretensão de merecer o título de Estado de Direito, de tal sorte 
que, pelo menos desde a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 o direito 
(humano e fundamental) à segurança passou a constar nos principais 
documentos internacionais e em expressivo número de Constituições 
modernas, inclusive na nossa Constituição Federal de 1988, onde um direito 
geral à segurança e algumas manifestações específicas de um direito à 
segurança jurídica foram expressamente previstas no artigo 5º, assim como 
em outros dispositivos da nossa Lei Fundamental. (SARLET, 2004, online)

  

O princípio em estudo pode ser conceituado como a previsibilidade mínima 

necessária a ser oferecida à população pelo Estado de Direito, acerca de quais leis 

devem ser observadas e com base em quais podem desenvolver relações jurídicas 

válidas e eficazes (JÚNIOR e ALMEIDA, 2011, p. 432). 

Dentre as várias acepções que caracterizam a segurança jurídica, esse 

princípio pode ser entendido em dois sentidos, são eles o amplo e o estrito. Em sentido 

amplo, a segurança jurídica é vista como um sentido geral de garantia, proteção, 

estabilidade de situações e pessoas. Já em sentido estrito, essa garantia é de 

estabilidade e certeza dos negócios jurídicos, de modo que as pessoas saibam 

previamente que as relações jurídicas que elas venham a se envolver se manterão 

estáveis, mesmo que haja uma alteração na base legal sob a qual foi estabelecida 

(SILVA, 2006, online). 

 Em outra vertente, o princípio em comento divide-se em uma parte de 

natureza objetiva e outra de natureza subjetiva. A parte de natureza objetiva envolve 

os limites da retroatividade dos atos estatais, inclusive os atos legislativos, de modo a 

proteger o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, elencados no 

art.5º, XXXVI da Constituição Federal. E a natureza subjetiva refere-se à proteção à 

confiança das pessoas em relação aos atos, procedimentos e condutas do Estado. 

(COUTO E SILVA, 2004, online) 

Rafael Valim caracteriza o princípio em apreço como “sobredireito”, uma 

vez que se relaciona com outras normas jurídicas, regulando suas produções e 

aplicações. Cite-se: 
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O princípio da segurança jurídica apresenta-se na classe de sobredireito, 
visto que regula a produção e a aplicação de normas jurídicas. Dirige-se a 
outras normas jurídicas, as quais se presta a coordenar – formal e 
temporalmente – em homenagem è previsibilidade, mensurabilidade e 
estabilidade que deve guardar a atuação do Estado. Cuida-se de garantia, ao 
mesmo tempo, decorrente da positividade e sobre ela incidente (2010, 
Online). 
 

De acordo com Paulo de Barros Carvalho, a segurança jurídica constitui 

um sobreprincípio, tendo em vista que não há algum ordenamento jurídico que a 

contenha como regra explícita. Contudo, efetiva-se pela conjunção de outros 

princípios, a exemplo da legalidade, anterioridade e irretroatividade. E, analisando o 

conjunto de normas em um direito positivo, o seu nível de congruência e harmonia, é 

possível admitir a existência do primado da segurança jurídica, já que, nesses 

ordenamentos, existem valores que o efetivam (2003, p. 360). 

Segundo o autor Humberto Ávila, a segurança jurídica é sine qua non a 

todo ordenamento jurídico, uma vez que não há que se falar em ordenamento jurídico 

sem segurança, sem certeza: 

A segurança jurídica pode fazer referência a um elemento da definição de 

Direito e, nessa função, ser uma condição estrutural de qualquer 
ordenamento jurídico. Nesse sentido, um ordenamento jurídico privado de 
certeza não poderá, por definição, ser considerado jurídico (2014, p. 120). 

 

De fato, a Constituição de 1988 não prevê expressamente o princípio da 

segurança jurídica, contudo, ele consiste em um valor indissociável da concepção de 

Estado de Direito (COÊLHO, 2015, p.14) e sua guarida pode ser inferida 

implicitamente de diversas normas constitucionais. 

Nestes moldes, observa-se: 

Certo é que havendo, ou não, menção expressa a um direito à segurança 

jurídica, de há muito, pelo menos no âmbito do pensamento constitucional 
contemporâneo, se enraizou a ideia de que um autêntico Estado de Direito é 
sempre também – pelo menos em princípio e num certo sentido - um Estado 
da segurança jurídica, já que, do contrário, também o “governo das leis” (até 
pelo fato de serem expressão da vontade política de um grupo) poderá 
resultar em despotismo e toda a sorte de iniquidades. (SARLET, 2004, online) 

 

É possível se extrair, implicitamente, a tutela da segurança jurídica do 

preâmbulo da Constituição Federal de 1988, ao estabelecer que se institui um Estado 

Democrático de Direito destinado a proteger, dentre outros, a segurança.  

Igualmente, o art. 5º, caput, CF elenca a segurança como um direito 

fundamental. Bem como disciplina ao longo de seu artigo 5º, diversos institutos que 
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contemplam e efetivam a segurança jurídica, podendo-se citar o inciso XXXVI, 

segundo o qual “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada”; o princípio do devido processo legal, encampado no inciso LIV; os 

princípios da anterioridade e da não retroatividade em matéria penal, estampados nos 

incisos XXXIX e XL; além de diversos outros dispositivos espalhados pelo 

ordenamento jurídico. 

Saliente-se que a expressão “segurança”, abrange não apenas a 

segurança física, mas também a segurança jurídica, como bem ensina o autor Ingo 

Sarlet: 

[...] a utilização da expressão genérica segurança faz com que o direito à 
segurança (também) possa ser encarado como uma espécie de cláusula 
geral, que abrange uma série de manifestações específicas, como é o caso 
da segurança jurídica, da segurança social, da segurança pública, da 
segurança pessoal, apenas para referir as mais conhecidas (2004, Online). 

 

No tocante ao plano axiológico da segurança jurídica, esta constitui um 

valor fundamental e básico do sistema jurídico. 

 Assim explana Eurico Marcos Diniz de Santi: 

A segurança jurídica é um valor fundamental que o ordenamento jurídico 
persegue. O direito-em-si não apresenta essa segurança, se apresentasse 
esse cânone seria desnecessário. Muito pelo contrário, o direito convive com 
o risco, com a insegurança: todas as normas jurídicas infraconstitucionais e 
constitucionais são, com exceção das chamadas cláusulas pétreas e das 
normas individuais e concretas que recebem o efeito da coisa julgada, 
susceptíveis de alteração, seja mediante controle jurisdicional, seja mediante 
o exercício das competências legislativa, judicial e administrativa. Por isso, a 
determinação do direito só é aferível no horizonte do presente. A segurança 
jurídica do futuro é garantir a estabilidade jurídica ao presente, que se torna 
passado. (2000, p. 77) 

 

Desse modo, por indicação do preâmbulo constitucional, a segurança 

jurídica deve servir como um meio interpretativo das normas constitucionais e 

infraconstitucionais. Assim como possui a característica de um direito fundamental e 

consequentemente de cláusula pétrea, nos termos do artigo 60, §4º da Constituição. 

Uma vez que o princípio da segurança jurídica confere estabilidade e 

previsibilidade às relações jurídicas, ele acaba efetivando a dignidade da pessoa 

humana, uma vez que seria insustentável uma vida dotada de incertezas e 

inseguranças. Nesse arrimado: 

Lembra-se então, que para que se respeite plenamente a dignidade da 
pessoa humana, é preciso considerar aquilo que lhe dará amparo para o 
exercício de uma cidadania plena. A segurança, portanto, é fundamento 
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dessa dignidade, já que não se pode conceber, nos dias de hoje, o indivíduo 
mantido sob regime, mesmo legitimado pelo Direito, de insegurança, 
incerteza, intranquilidade, compatibilizado com o ideal de justiça. [...] Parece 
evidente, portanto, que só é possível ao Estado, respeitar a dignidade da 
pessoa humana, amplamente ressaltada na Constituição, se observar a 
proteção da confiança do cidadão na ordem jurídica vigente. Ao proteger a 
confiança, protege-se a boa-fé do cidadão perante o Poder Público (MELO, 
2006, online). 

Ademais, frise-se que mesmo os princípios implícitos, em que se enquadra 

o princípio em epígrafe, são dotados de força normativa. Nesse sentido: 

Reconhece-se, destarte, normatividade não só aos princípios que são, 
expressa e explicitamente, contemplados no âmago da ordem jurídica, mas 
também aos que, defluentes de seu sistema, são anunciados pela doutrina e 
descobertos no ato de aplicar o direito (ESPÍNDOLA, 1998, p.55). 
 

 Devido a essa normatividade inerente, o princípio em epígrafe é de 

observância obrigatória. De modo que o seu não cumprimento configura-se uma 

inconstitucionalidade. A saber: 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. 
A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave 
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, 
subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu 
arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com 
ofendê-lo, abatem-se as vigas que sustêm e aluise toda a estrutura nelas 
esforçada (MELLO, p. 450 – 451). 

 

 Importa ainda destacar que, inobstante a segurança jurídica encontre-se 

implícita no texto Constitucional, a Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo 

no âmbito da Administração Federal direta e indireta, estabelece em seu art. 2º que a 

Administração Pública deverá obedecer, dentre outros, ao princípio da segurança 

jurídica, positivando a importância desse princípio que deve ser garantido pela 

atuação estatal.  

Apesar de não possuir previsão normativa expressa no ordenamento 

jurídico brasileiro, não significa que o princípio não tenha valia ou que não deva ser 

aplicado, de acordo com César García Novoa: 

La seguridad es, probablemente, el principio constitucional cuya 
positivización resulta menos imprescindible, pues el mismo se deduce de la 
propia esencia de un Estado de Derecho donde prevalezcan los valores frente 
al legalismo. (2000, p. 37) 

 

Em matéria tributária, a configuração da segurança jurídica se dá em face 

da fixação de inúmeros princípios constitucionais, como: irretroatividade tributária (art. 

150, III, a, CF), anterioridade tributária (art. 150, III, b, CF), capacidade contributiva, 

vedação ao confisco (art. 150, IV, CF), legalidade (art. 150, I, CF).  
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Ao lado de outros princípios, a segurança jurídica constitui uma limitação 

ao poder de tributar do Estado.  

Pedro Leonardo Summers Caymmi ressalta que a segurança jurídica: 

[...]possui especial relevância, pela própria natureza do objeto de sua 
disciplina jurídica, que regula uma limitação estatal ao patrimônio privado, e 
pelo comportamento historicamente verificado do Estado na relação de 
tributação, o que torna imperativo a fixação de uma delimitação precisa da 
esfera privada em oposição ao Poder Público. (2007, p. 63) 

 

Em âmbito tributário, o princípio da segurança jurídica funciona como uma 

proteção da confiança do cidadão no estado ou administração pública, protegendo o 

cidadão no intuito de que os atos praticados pela administração pública não possam 

vir a ser alterados de forma repentina. 

A importância do sobreprincípio da segurança jurídica em matéria tributária 

assume no ordenamento jurídico, juntamente com o princípio da proteção à confiança, 

no que tange aos atos, procedimentos e condutas do Estado, uma inestimável fonte 

de certeza para o contribuinte, em suas relações com a Administração. Esse equilíbrio 

torna-se indispensável para o desenvolvimento do país, uma vez que a função social 

do tributo é a mola mestra para o surgimento da justiça fiscal. (CAVALCANTE, 2009, 

p. 116) 

Neste diapasão, para que exista justiça fiscal, na faceta em que se insere 

o dever fundamental de pagar tributos, faz-se indispensável que a Administração 

Pública seja dotada de instrumentos eficientes de fiscalização e arrecadação, nos 

casos em que o dever não seja cumprido espontaneamente. 

Acerca do princípio Leandro Paulsen contribui versando: 

[...]O princípio da segurança jurídica atua como sobreprincípio em matéria 
tributária, implicando uma visão axiológica convergente da legalidade, da 
irretroatividade e da anterioridade, garantias que asseguram a certeza do 
direito de modo mais intenso que nas demais searas de regulamentação das 
relações com a Administração. (2006, p. 166) 

 

Dessa forma, significa dizer que, baseado na análise conjunta do princípio 

da segurança jurídica, e do princípio da proteção a confiança, não pode a 

administração pública mudar uma interpretação na aplicação de determinado tributo, 

querendo cobrar, de forma retroativa. 
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1.3.2. Princípio da Legalidade Tributária 

 

O princípio da legalidade tributária estabelece que não haverá instituição 

ou majoração de tributo sem lei que o estabeleça. Desta forma, para que uma 

determinada exação seja criada ou tenha seu valor majorado, é necessária a 

promulgação de uma lei em sentido estrito, votada pelo Poder Legislativo e obedecido 

todo o procedimento legislativo. 

Trata-se, na realidade, de uma garantia assegurada ao contribuinte, direito 

fundamental do cidadão, e que, portanto, se reveste da qualidade de cláusula pétrea 

da Constituição, não podendo ser suprimida nem mesmo através de emenda 

constitucional.  

Como garantia fundamental, a Constituição Federal veda a criação de 

tributos por outro instrumento normativo, como decreto, portaria e instrução normativa. 

Há, porém, exceções, como nos impostos extrafiscais, mas, neste caso, a própria 

Constituição, por questões de política tributária, determinou os casos em que este 

princípio não se verifica. 

Historicamente, sabe-se que o princípio da legalidade remonta épocas 

anteriores, porém, o início da utilização da legalidade como regra jurídica escrita 

ocorreu no ano de 1215 na Inglaterra com a Magna Carta no reinado de João Sem 

Terra. Conta-se que em razão da grande onerosidade trazida pelos tributos, os barões 

insurgiram-se contra o rei buscando diminuir os poderes deste principalmente no 

tocante à maneira como este impunha a cobrança dos tributos. 

Referido texto produto da pressão exercida pelos barões sobre o 

supramencionado monarca, o artigo XII trazia o seguinte mandamento: 

No scutage or aid shall be imposed on our kingdom, unless by the common 
counsel of our kingdom except for ransoming our person, for making our 
eldest son a knight, and for once marrying our eldest daughter, and for these 
there shall not be levied more than a reasonable aid.3 

 

Nos moldes do artigo 12 da Magna Carta era absolutamente necessária a 

autorização da chamada "Câmara dos Comuns" para a cobrança de tributos ou 

qualquer ajuda financeira.  

                                                             
3 Nenhuma imposição financeira será feita ao nosso reino, sem a concordância do conselho comum, 
exceto pelo resgate do nosso Monarca, para fazer cavalheiro nosso filho mais velho, e por uma vez 
casar a nossa filha mais velha, e a cobrança destes impostos não excederão limites razoáveis. 
(tradução livre) 
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Mais tarde, o referido Conselho passou também a ter o direito de conhecer 

a aplicação dos recursos cujo percebimento autorizava, tendo, em seguida, sido 

transformado em autêntico órgão de representação popular, como a Câmara dos 

Comuns. (ROSA JÚNIOR, 1995, p. 270) 

No Brasil o princípio da Legalidade fora recepcionado e nunca contestado, 

como versa Aliomar Baleeiro: 

As constituições republicanas sempre mencionaram o princípio da legalidade, 
que jamais foi contestado no Brasil. Poder-se-á mostrar que, no período 
colonial, as tributações geralmente eram aprovadas, para períodos definidos, 
pelos Senados das Câmaras, isto é, pelos representantes dos contribuintes 
eleitos para a vereança municipal. As atas dos vereadores da Bahia, 
conservadas a partir de 1624, são instrutivas a esse respeito. (2005, p. 52) 

 

Ainda sobre o princípio da legalidade tributária no Brasil, Hugo de Brito 

Machado expõe: 

A legalidade tributária no Brasil é, sem nenhuma dúvida, um direito 
fundamental do contribuinte. Consideramos a norma da Constituição Federal 
que o estabelece como um princípio por força de sua fundamentalidade. Pode 
significar que a cobrança do tributo depende do consentimento dos cidadãos 
que o pagam. E pode significar que o tributo deve ser cobrado segundo regras 
objetivamente postas, de sorte a preservar a segurança nas relações entre o 
fisco e os contribuintes. (2009, p. 42) 

 

O Princípio da Legalidade Tributária deve ser entendido de forma a 

alcançar duas perspectivas distintas: legalidade formal e material. No tocante à 

legalidade formal, cabe expor que toda regra tributária precisa se inserir no 

ordenamento jurídico de acordo com as regras de processo legislativo. 

 Em âmbito material, é indispensável que sejam estabelecidos in abstrato 

todos os aspectos relevantes para que in concreto se possa determinar quem vai 

pagar, quanto se vai pagar, a quem se vai pagar e por qual razão se vai pagar. 

Segundo Sacha Calmon Navarro Coêlho: 

A lei fiscal deve conter todos os elementos estruturais do tributo: o fato 
jurígeno sob o ponto de vista material, espacial, temporal e pessoal (hipótese 
de incidência) e a consequência jurídica imputada à realização do fato 
jurígeno (dever jurídico). Equivale a dizer que a norma jurídico-tributária não 

pode ser tirada do ordo juris nem sacada por analogia; deve estar pronta na 

lei, de forma inequívoca, obrigando o legislador a tipificar os fatos geradores 
e deveres fiscais. (1999, p. 626-627) 

 

Visualiza-se o princípio da legalidade tributária como um dos instrumentos 

necessários para se atingir o ideal da segurança jurídica, sobreprincípio 

constitucionalmente consagrado, ainda que não de forma expressa. 
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Consequentemente, a legalidade tributária garantiria que os tributos 

fossem cobrados segundo normas objetivamente postas que permitam assegurar o 

máximo de estabilidade e segurança nas relações entre Fisco e contribuintes. 

Ademais, o princípio da legalidade garante que os tributos não possam ser 

instituídos ou alterados arbitrariamente pelo Poder Executivo, protegendo o direito à 

propriedade privada e, consequentemente, trazendo maior segurança aos 

contribuintes. 

Para a existência da segurança jurídica, é necessário que haja legalidade 

formal, tendo que a regra tributária ser além de abstrata, geral e impessoal elaborada 

por órgão legislador, bem como, de acordo com as regras de processo legislativo. 

A legalidade tributária surge como princípio necessário tanto à manutenção 

dos ditames republicanos, quanto à proteção da segurança jurídica, finalidades estas 

que, por inafastáveis e inerentes ao próprio princípio, devem pautar, sempre, a 

interpretação dos dispositivos legais que o consagrem no ordenamento positivo 

vigente. 

Dispõe o primeiro inciso do artigo 150 da Constituição Federal: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

 

Deste modo, é vedado aos entes tributantes que seja exigido ou aumentado 

tributo por meio de qualquer outro instrumento senão a lei. Esta é a primeira das 

limitações constitucionais ao poder de tributar.  

Adotado o princípio da legalidade, pode-se asseverar, pelo menos que a 

relação de tributação não é uma relação simplesmente de poder, mas uma relação 

jurídica. Isso evidentemente não basta, mas é alguma coisa. Evita surpresas na 

relação de tributação. Não garante que o tributo seja consentido, mas preserva de 

algum modo a segurança, que é própria da relação jurídica. Enquanto uma relação 

simplesmente de poder nasce, desenvolve-se e se extingue sem qualquer previsão 

normativa, a relação jurídica nasce, desenvolve-se e se extingue os termos de 

previsões normativas. (MACHADO, 2009, p. 44) 

As limitações aos poderes do Estado estão atreladas aos primeiros traços 

condicionados ao poder tributário do Estado, dando início, em razão disto, à primeira 

ideia do princípio da legalidade.  
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1.3.3. Princípio da Isonomia Tributária 

 

Ao lado do princípio da legalidade, figura o princípio da isonomia ou 

igualdade tributária, outro pilar da civilização moderna, também é corolário da 

segurança jurídica. Através de tal princípio, busca-se evitar que soluções discrepantes 

sejam dadas aos contribuintes. Importante sempre destacar que a isonomia apenas é 

conseguida através da igualdade entre os iguais e da desigualdade entre os desiguais.  

Em simples palavras, não é possível almejar a isonomia conferindo mesmo 

tratamento tributário a um contribuinte que possui maior volume de riqueza e a outro 

contribuinte que nada possui.  

Nos dizeres de Hugo de Brito Machado: 

A justiça, como valor essencial na ideia de Direito, há de estar sempre 
presente na relação tributária enquanto seja esta uma relação jurídica e não 
uma relação simplesmente de poder. Assim podemos dizer que existe um 
direito fundamental do contribuinte ao tratamento isonômico, que é uma forma 
de realização do valor justiça. (2016, p. 86) 

 

Cada situação exige uma posição diferente do Estado e apenas 

enxergando o indivíduo de forma particular é possível atingir o equilíbrio. Do mesmo 

modo, o princípio da isonomia impede que sejam proferidas decisões diferentes em 

face de casos idênticos. 

A igualdade na imposição dos tributos é um princípio que assume elevada 

importância em países de alta concentração de renda, como o Brasil. É possível 

comprovar a diferença de aplicação desse princípio, em função da maior ou menor 

distribuição de riquezas de um país. Na doutrina europeia, ao contrário do que aqui 

sucede, não são poucos os que criticam a progressividade do imposto de renda, em 

benefício a proporcionalidade. (COÊLHO, 1992, p. 123-124) 

O princípio da isonomia ou igualdade tributária é corolário do princípio 

genérico da igualdade prevista no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 

O referido princípio prescreve que não poderá haver instituição e cobrança de tributos 

de forma desigual entre contribuintes que se encontram em condições de igualdade 

jurídica. 

Por este princípio constitucional, previsto no art. 150, II da CF4, tem-se o 

dever jurídico de tratarmos todos de forma isonômica, de forma igualitária. Isso não 

                                                             
4 Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, aos Distrito Federal e aos Munícipios: 
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quer dizer tratamento absolutamente idêntico, mas sim tratamento diferenciado com 

base nas diferentes situações fáticas encontradas. A legislação não pode fazer 

discriminações sem fundamento. O princípio da isonomia já é uma exigência da 

Constituição desde o seu preâmbulo. 

Para Regina Helena Costa a igualdade pode ser entendida em dupla 

acepção: 

Se nos referirmos à igualdade no sentido material ou substancial, queremos 
significar o desejável tratamento equânime de todos os homens, 
proporcionando-lhes idêntico acesso aos bens da vida. Cuida-se, portanto, 
da igualdade em sua acepção ideal, humanista que jamais foi alcançada. Já 
a igualdade no sentido formal, de irrefutável relevância pratica, expressa as 
legítimas discriminações autorizadas aos legisladores, vale dizer, aquelas 
equiparações ou desequiparações consagradas na lei. Dirige-se, assim, o 
princípio, imediatamente ao legislador e mediatamente aos seus aplicadores. 
(2013, p. 75) 

 

No tocante a aplicação do princípio Bernardo de Moraes salienta que: 

a) A igualdade jurídica tributária consiste numa igualdade relativa, com seu 
pressuposto lógico da igualdade de situações ou condições; b) não se 
admitem exceções ou privilégios, tais que excluem a favor de um aquilo 
que é exigido de outros em idênticas circunstâncias; c) a existência de 
desigualdades naturais justifica a criação de categorias ou classes de 
contribuintes, desde que as distinções sejam razoáveis e não arbitrarias. 
(1995, p. 116-117) 

 

O princípio da igualdade exige que a lei: não discrimine aos contribuintes 

que se encontrem em situação jurídica equivalente; discrimine, na medida de suas 

desigualdades, os contribuintes que não se encontrem em situação jurídica 

equivalente. No caso de impostos, estes objetivos são alcançados levando-se em 

conta a capacidade contributiva das pessoas. 

Nas palavras de Eduardo Moreira Lima Rodrigues de Castro: 

Muito embora exista alguma controvérsia na doutrina e na jurisprudência 
pátria, o princípio da isonomia tributária aplica-se a todas as espécies 
tributárias. Essa aplicação dar-se-á, no tocante aos impostos, em regra, 
mediante a observância da capacidade contributiva, nas contribuições de 
melhoria, por meio da proporcionalidade entre o custo da obra pública e a 
valorização que esta trouxe ao imóvel e, no que diz respeito às taxas, pelo 
específico princípio da retribuição ou remuneração. (2016, p. 63) 

 

Outro aspecto do princípio da isonomia deve também ser analisado. Este 

aspecto se refere à destinação da norma, também, ao legislador, impedindo que haja 

tratamento diverso para fatos iguais.  

Observa-se as palavras de Sacha Calmon Navarro Coelho: 

                                                             
[...] II- instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 
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Sendo assim, o lado positivo da igualdade (dever de distinguir desigualdade) 
impõe-se seja o tributo quantificado segundo a capacidade contributiva de 
cada um, que é diversificada, e o lado negativo do princípio (dever de não 
discriminar) constrange o legislador a tributar, de forma idêntica, os cidadãos 
de idêntica capacidade econômica. 
Os aspectos negativo e positivo do princípio da igualdade miscigenam-se 
continuamente, constrangendo o legislador ordinário a criar os mesmos 
deveres tributários para aqueles que manifestarem idêntica capacidade 
contributiva. Configuram, pois, os requisitos de generalidade e 
proporcionalidade da norma tributária. (2012, p. 233) 

 

O princípio da isonomia possui laços com os princípios da capacidade 

contributiva e do não-confisco. “Hão de ser tratados, pois, com igualdade aqueles que 

tiverem igual capacidade contributiva, e com desigualdade os que revelem riquezas 

diferentes (...)”. (AMARO, 2014, p. 136) 

Importante relatar que o princípio da isonomia está estritamente ligado à 

ideia de proporcionalidade, princípio este que será abordado mais à frente. Em âmbito 

tributário, esta relação torna-se ainda mais intensa, a ponto de a isonomia ser 

compreendida como justiça tributária ou fiscal. Consequentemente, no que tange a 

tributação, o princípio da igualdade tributária também se confunde com o princípio da 

capacidade contributiva. 

No que tange à Justiça Fiscal e a efetivação do princípio da isonomia 

tributária, pressupõe-se a Justiça Fiscal que a carga total de tributos seja distribuída 

de maneira equitativa entre os cidadãos de acordo com a capacidade contributiva de 

cada um, de maneira que os ricos contribuam proporcionalmente mais que os pobres, 

observando os limites impostos pelo Sistema Constitucional Tributário à onerosidade 

fiscal do contribuinte. 

Conforme exposto, o princípio da isonomia veda qualquer tratamento 

jurídico diferenciado entre os cidadãos que se encontram sob a mesma presunção 

fática, tal qual como trato igualitário àquelas que se encontram sob pressupostos 

fáticos distintos. Destarte, o contribuinte desprovido de capacidade contributiva deverá 

ter tratamento diferenciado, sob pena de o respectivo encargo assumir viés 

confiscatório. 

 

1.3.4. Princípio da Capacidade Contributiva 

 

Trata-se de um desdobramento do Princípio da Igualdade, aplicado no 

âmbito da ordem jurídica tributária, na busca de uma sociedade mais igualitária, 
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menos injusta, comportando uma noção de igualdade e justiça, impondo uma 

tributação mais pesada sobre aqueles que têm mais riqueza.  

Segundo Roque Antonio Carrazza:  

O princípio da capacidade contributiva - que informa a tributação por meio de 
imposto - hospeda-se nas dobras do princípio da igualdade e ajuda a realizar, 
no campo tributário, os ideais republicanos. Realmente, é justo e jurídico que 
quem, em termos econômicos, tem muito, pague, proporcionalmente, mais 
imposto que aquele que tem pouco. Quem tem maior riqueza deve, em 
termos proporcionais, pagar mais imposto do que quem tem menor riqueza 
(...) se for da índole do imposto, ele deverá obrigatoriamente ser graduado de 
acordo com a capacidade econômica do contribuinte. (2017, p. 61-63) 

 

Não obstante, existem ainda alguns impostos que, devido a técnica de 

arrecadação utilizada, dificultam a aplicação deste princípio. Os chamados pela 

doutrina de impostos reais, que abrangem os impostos indiretos, constitucionalmente 

conceituados como aqueles tributos que comportam a transferência do ônus tributário, 

e acabam por tributar o consumidor final do produto, sem nenhuma observância à 

capacidade contributiva do mesmo. Consequentemente, o contribuinte de jure não é 

aquele que efetivamente arca com o encargo do tributo, mas esse é assumido pelo 

chamado contribuinte de fato.  

De acordo com Tipke e Yamashita, o princípio da capacidade contributiva 

significa que todos devem pagar tributos de acordo com o total da renda livre para o 

pagamento de tributos, pois só existe uma fonte de tributação, a renda (que pode ser 

obtida pela renda auferida ou da renda acumulada na forma de patrimônio) (2002, p. 

31). 

Fazendo um tracejado histórico do referido princípio, tem-se que a primeira 

referência a este teria sido ainda no Egito Antigo, mais à frente, já na Idade Média, na 

edição da Carta Magna em 1215, no mesmo artigo em que se tratava o princípio da 

legalidade (artigo XII) era observada a ideia da moderação das prestações coercitivas 

que iriam ser fixadas. 

Quando da formulação da Magna Carta de 1215, carta de direito Inglesa 

com importância mundial, também abordou o tema, inserindo em seu art. 12 que as 

obrigações coercitivas devem ser fixadas razoavelmente. (COSTA, 2012, p. 12) 

Nas Idades Média e Moderna, a expressão capacidade contributiva já podia 

ser vista em diversas leis tributárias, tais como a "Elizabethan Poor Law" de 1601 na 

Inglaterra e também na legislação fiscal das colônias inglesas na América. 

Nas palavras de Becker: 
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E no início da idade Moderna também está presente, podendo ser encontrada 
na “Elizabethen poor law” e na legislação tributária das colônias anglo-
saxônica na América do Norte. (1998, p. 481) 

 

Mais tarde, agora já no fim da Idade Moderna, precisamente no ano de 

1776, Adam Smith, em sua obra Riqueza das Nações, já sustentava que as despesas 

públicas deveriam ser sustentadas por tributos pagos pelos contribuintes na proporção 

dos seus haveres, a fim de promover a justiça tributária, cunhando a expressão ability 

to pay, que na tradução para o português significa habilidade, capacidade, para pagar. 

(QUEIROZ, 2016, p. 17) 

Neste ponto, o princípio da capacidade contributiva já estava fundamentado 

nas ideias da população civilizada da época, tanto que a inobservância deste 

contribuiu em eventos históricos importantes, tal como o Boston Tea Party no ano de 

1773, que foi a revolta dos colonos ingleses e norte-americanos na América contra a 

exorbitância dos impostos sobre as importações de produtos que vinham da Inglaterra 

para a colônia, dentre os quais o chá. 

Pode-se exemplificar ainda a Revolução Francesa de 1789 que teve como 

um dos motivos a cobrança exagerada de tributos para sustentar o reinado, em crise, 

de Luís XVI e trazendo para o Brasil, a Inconfidência Mineira que também ocorreu no 

mesmo ano, por conta da autorização da cobrança da derrama, que consistia no 

confisco dos bens e objetos de ouro dos contribuintes mineiros inadimplentes com a 

Coroa Portuguesa no pagamento do quinto5. 

Alguns anos depois em 1791 na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão (Déclaration de l'Homme et de les Citoyens), oriunda da Revolução Francesa, 

já anunciava que os impostos deveriam ser suportados em proporção às 

possibilidades econômicas de cada cidadão.  

O artigo 2º, título primeiro da Constituição Francesa de 1791 fora inspirado 

pela Declaração, bem como, fora inspirador de várias outras Constituições mundiais, 

a saber:  a alemã de Weimar de 1919 (art. 134), a italiana de 1947 (art. 53), a 

espanhola de 1945 (art. 31) e a grega de 1951 (art. 3º). 

No Brasil, a primeira oportunidade em que o ordenamento pátrio se ocupa 

do princípio da capacidade contributiva, como dito anteriormente, é na primeira 

constituição brasileira, a imperial de 1824, através do seu art. 179, inciso XV, que 

                                                             
5 Imposto de 20% sobre o ouro que era encontrado nas colônias portuguesas. 
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determinava que "ninguém será exempto de contribuir para as despesas do Estado 

na proporção dos seus haveres" (QUEIROZ, 2016, p. 19) 

A Constituição de 34 trouxe novamente o princípio, a diferença é que este 

encontrava-se espalhado no texto constitucional. A Carta de 1946 trouxe o texto que 

mais se aproxima com o atual, elencado no artigo 202. Com a Emenda Constitucional 

18/65 houve a retirada de tal princípio, mantendo-se omissas na Constituição de 1967, 

como também, na Emenda Constitucional nº 01 de 1969. Após o período da Ditadura 

Militar (1964-1985), o princípio da capacidade contributiva voltou ao âmbito jurídico, 

fazendo-se presente na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 145, §1º6. 

Na tentativa diminuir as consequências desta transferência e, de certa 

forma, aplicar o Princípio da Capacidade Contributiva, o legislador criou o Princípio da 

Seletividade, que, em proporções bem menores, rege a instituição dos impostos 

indiretos impondo uma mínima observância à capacidade contributiva daqueles que, 

ao final, pagam o tributo embutido no preço dos produtos adquiridos. 

A capacidade contributiva é constatada pela renda e rendimentos, e 

presumida pelo patrimônio dos cidadãos, os quais serão contribuintes se tiverem 

acréscimo de riqueza, no caso do Imposto de Renda, e se tiverem imóveis, no caso 

do IPTU. Se o cidadão não tiver renda e rendimentos, nem patrimônio, ele não terá 

capacidade contributiva, e, assim, não será tributado pelo Fisco. 

Ressalta-se também que a capacidade contributiva é também considerada 

como a positivação da justiça fiscal na Constituição Federal de 1988. Tal justiça fiscal 

é observada na inclusão das limitações constitucionais ao poder de tributar.  

A outra face da justiça fiscal envolve a necessidade inarredável de 

adimplemento tributário por aqueles que possuam capacidade para tanto. A 

capacidade contributiva, em verdade, é o princípio ordenador do sistema tributário, e 

como tal, fundamenta o dever dos mais ricos colaborarem para o progresso das 

camadas menos favorecidas da sociedade. (CASTRO, 2016, p. 98) 

Importante, neste ponto, fazer uma diferenciação entre capacidade 

contributiva e capacidade econômica que por vezes são vistas como sinônimos. A 

capacidade contributiva é a capacidade do contribuinte relacionada com a imposição 

                                                             
6 Art. 145, §1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte, facultando à administração tributária, especialmente para 
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, 
o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 
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do ônus tributário. É a dimensão econômica particular da vinculação do contribuinte 

ao poder tributante, ao Estado, de forma geral.  

Pressupõe, portanto, uma relação jurídica entre o contribuinte o Fisco, em 

que este impõe ao primeiro o dever de arrecadar aos cofres públicos, nas medidas de 

suas possibilidades, ou seja, no limite de sua capacidade contributiva. Existe uma 

obrigação jurídica de prestação de natureza tributária. 

A respeito do assunto Hugo de Brito Machado citando Francesco Moschetti 

explana: 

Por isso mesmo, Moschetti formula uma distinção entre capacidade 
contributiva e capacidade econômica. Para ele, capacidade econômica é 
apenas uma condição necessária para a existência de capacidade 
contributiva, pois esta é a capacidade econômica qualificada por um dever 
de solidariedade, quer dizer, por um dever orientado e caracterizado por um 
prevalecente interesse coletivo, não se podendo considerar a riqueza do 
indivíduo separadamente das exigências coletivas. Assim, se, por exemplo, 
em face de uma exigência do desenvolvimento econômico conforme as 
normas e princípios da Constituição, determinada fonte patrimonial não deve 
ser gravada em certa região durante dado período, falta a ela o elemento 
qualificador da capacidade contributiva: a aptidão para realizar o interesse 
público. Mais ainda, precisamente para realizar tal interesse, essa fonte não 
pode ser considerada manifestação de capacidade contributiva. (2005, p. 87) 
(destacou-se) 

 

Por sua vez, a capacidade econômica é a exteriorização da potencialidade 

econômica de uma pessoa em razão de seus rendimentos, independentemente de 

sua vinculação ao referido poder. É a aptidão dos indivíduos em obter riquezas, sendo 

que estas se expressarão através de sua renda, do consumo ou do seu patrimônio. 

Portanto, tem capacidade econômica todo aquele indivíduo que disponha de alguma 

riqueza ou de aptidão para obtê-la, de uma forma geral. 

Desta feita, entende-se que a capacidade contributiva constitui uma 

capacidade econômica específica, referindo-se apenas a aptidão do contribuinte de 

arcar com determinada imposição tributária. Assim, admite-se a possibilidade de uma 

pessoa tenha capacidade econômica, não ter condições de contribuir com o Fisco. 

 

1.3.5. Princípio da proporcionalidade 

 

O princípio da proporcionalidade tem por finalidade primordial equilibrar os 

direitos individuais com os desejos da sociedade. O referido princípio está 

estreitamente ligado à ideia de razoabilidade, sendo esta sua principal característica. 

Este remete à noção de simetria, regularidade, harmonia e ponderação.  
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O surgimento do princípio seria resultado da transição do Estado 

Absolutista para o Estado de Direito, motivado pelas teorias jusnaturalistas criadas na 

Inglaterra, entre os séculos XVII e XVIII que determinavam a observância do Poder 

Público aos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, na medida em que 

o ser humano tem direitos inerentes à sua natureza e anteriores ao surgimento do 

próprio Estado. 

Já seu desenvolvimento decorreu da resposta ao absolutismo 

predominante pela burguesia europeia, em considerável expansão, objetivando a 

defesa dos direitos e interesses individuais sem a intervenção desmedida do Estado 

Absolutista. O princípio da proporcionalidade foi utilizado como modo eficaz de 

controle e proibição dos excessos desmedidos do rei frente aos direitos e garantias 

fundamentais de seus súditos. 

Inicialmente, a ideia de proporcionalidade estava ligada tão somente ao 

Direito Penal, com o pensamento de Beccaria, que entendia que as sanções criminais 

deviam ser proporcionais à gravidade dos delitos praticados. A constitucionalização 

do princípio somente se deu com o fim da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha.  

Observa-se nas palavras de Suzana de Toledo Barros: 

Os contornos deste na forma como é conhecido atualmente, foram 
conformados pela doutrina constitucional alemã, a partir da segunda guerra 
mundial, que transpôs para o direito constitucional as teorias de limitação de 
poder de polícia do direito administrativo francês, solidificando a ideia de 
limitação de também do poder legislativo na tarefa de realização dos direitos 
fundamentais. (1996, p. 42-43) 

 

Desta maneira, sob a égide influência do direito alemão, outros países 

europeus, começaram a acolher, em sede constitucional, o princípio da 

proporcionalidade. Sendo também transportada para o direito americano, que no caso 

dos Estados Unidos, tal princípio recebeu o nome de princípio da razoabilidade a partir 

da interpretação evolutiva da cláusula do devido processo legal. 

Atualmente, o princípio constitucional da proporcionalidade é um princípio 

universal no âmbito de vigência das constituições dos Estados democráticos de 

Direito. No Brasil, o princípio da proporcionalidade vem percorrendo uma trajetória 

mais simples. Não está explicitado em na atual Magna Carta, e durante muito tempo 

chegou até a ser negado pelos doutrinadores pátrios.  

Em linhas gerais, o postulado da proporcionalidade exige que a intervenção 

estatal na esfera privada não seja realizada a não ser que seja adequada para os fins 

públicos visados, necessária para que estes sejam alcançados e proporcional em 
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sentido estrito, ou seja, resultado de uma ponderação entre as restrições impostas 

pela atuação estatal e os benefícios por esta gerados. (ROCHA, 2015, p. 70) 

Seguindo os preceitos da doutrina alemã, o princípio da proporcionalidade 

assume a forma de uma estrutura na qual se decompõe em três subprincípios, sendo 

eles: princípio da adequação (ou idoneidade), princípio da necessidade e a 

proporcionalidade em sentido estrito. 

A adequação, no alemão “Geeignetheit”, alude à compatibilidade entre os 

fins e os meios utilizados para alcançar tais fins, de modo que exista uma “coerência 

finalística entre limitação jurídica imposta pela sanção e o objetivo que justificou e 

legitimou sua cominação” (SILVA, 2007, p. 310) e sua imputação. 

No tocante às infrações tributárias, destaca-se a adequação das sanções 

pecuniárias contrapondo à inadequação total das chamadas “sanções indiretas” ou 

sanções morais ou, ainda, políticas. Dessas cita-se como exemplo o bloqueio de 

recebimentos pelas empresas de faturas referentes a serviços já prestados ou 

mercadorias já entregues. 

O segundo elemento, necessidade ou imprescindibilidade, do alemão 

“Erforderlichkeit”, faz referência à utilização do meio menos gravoso aos direitos dos 

particulares na consecução dos objetivos da norma sancionadora, isto é, a sanção só 

será aplicável quando absolutamente indispensável. 

Nesse segmento, a previsão ou imposição de penas restritivas de 

liberdade, por exemplo, em casos em que não haja dolo seria manifestamente 

inconstitucional. Exemplifica-se: intempestividade e/ou inadimplência no recolhimento 

de tributos. 

Desta maneira, tanto na “adequação”, quanto no segundo elemento - 

“necessidade” - as sanções tributárias indiretas, morais ou políticas, também são 

rechaçadas, objetivando a defesa do exercício da livre iniciativa das atividades 

profissionais, pois entende-se que em sua atuação o Estado poderia utilizar meios 

menos gravosos, de forma até mais eficaz. 

Por fim, o terceiro elemento seria a razoabilidade ou pertinência ou 

proporcionalidade em sentido estrito, justa medida ou conformidade, do alemão 

“Verhältnismässigkeit im engeren Sinne”. 

 A observância desse elemento determina um sopesamento entre as 

consequências, para o indivíduo, da intervenção a que estará sujeito e a defesa de 
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outros direitos e garantias fundamentais que lhe são assegurados pelo ordenamento 

jurídico. 

Neste ponto, faz-se mister frisar que proporcionalidade não se confunde 

com progressividade. Na proporcionalidade, ao contrário, a alíquota é invariável, 

alterando-se apenas o montante a ser pago na razão direta do aumento da riqueza 

tributada. Já a progressividade implica a elevação proporcional de alíquotas de acordo 

com o aumento do valor de riqueza tributado. 

Deste modo, sabe-se que a proporcionalidade implica que riquezas 

maiores gerem impostos proporcionalmente maiores (na razão direta da riqueza). Já 

a progressividade faz com que a alíquota para as fatias mais altas da riqueza seja 

maior. (AMARO, 2005, p. 142) 

Com efeito, enquanto a progressividade busca a realização do preceito 

constitucional da isonomia tributária, procurando promover a justiça fiscal ao conferir 

relevância às características pessoais do contribuinte, na proporcionalidade a 

diferenciação das alíquotas dá-se em razão proporcional à base de cálculo, como 

ocorre, por exemplo, nos casos do ICMS e do IPI. 

No Brasil, a aplicação do postulado da proporcionalidade pelos Tribunais, 

já demonstram uma fundamentação de conteúdo, ao ponto de serem várias as 

decisões judiciais que citam expressamente a necessária observância da 

proporcionalidade nos pontos relativos aos conflitos entre princípios e garantias 

fundamentais. 

Acerca deste princípio, Sérgio André Rocha discorre: 

Há uma clara relação entre o postulado da proporcionalidade e a vedação às 
chamadas “expedições de pesca” (fishing expeditions) que ocorreriam 
sempre que o Estado requerente buscasse uma informação sem que 
houvesse, na origem, um interesse fiscal predeterminado. Assim, conecta-se 
o postulado da proporcionalidade com a exigência de que a informação 
requerida seja “previsivelmente relevante” (foreseeably relevant) para o 
Estado requerente, mas agrega a esta exigência outra: de que a troca de 
informações seja a única forma do exercício de sua potestade fiscal. 
(ROCHA, 2015, p. 73) 
 

Especificamente, na seara fiscal, a colisão entre princípios é bastante 

frequente, conforme demonstrado, sendo comum a discussão entre os seus diversos 

conceitos e campo de aplicabilidade; por isso torna-se indispensável a correta 

compreensão do postulado da proporcionalidade para dirimir as questões que 

causam, sobretudo, impacto na ordem jurídica nacional. 
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Perpassado esse momento evolutivo discorrendo acerca de princípios 

embasadores do Direito Tributário, volta-se agora para o cerne do presente trabalho 

dissertativo, trata-se de discorrer sobre o Sigilo bancário e fiscal, bem como de seus 

conceitos e particularidades. 
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2. O DIREITO À PRIVACIDADE E OS LIMITES DO SIGILO NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

O direito à privacidade e ao sigilo de informações previsto na Carta Magna, 

assegura-se como medida de segurança, salvaguardando a divulgação dos dados 

que clientes tenham confiado a instituições financeiras, bem como a de dados que 

tenham sido obtidos pelo agente fiscal no exercício de suas atribuições, pois o sigilo 

garante ao indivíduo a inviolabilidade de informações que exponham ao público a sua 

vida privada. 

O sigilo recebe proteção em nível constitucional, sendo um princípio 

protegido dentro dos direitos fundamentais do cidadão, conforme disposto na 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XII no qual versa ser “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.” 

 

2.1. O DIREITO À INTIMIDADE, À PRIVACIDADE E AO SIGILO SOB A ÓTICA 

CONSTITUCIONAL 

 

A diferença básica entre privacidade e intimidade se dá no grau de 

exclusão, sendo assim, a intimidade é considerada espécie da privacidade. Enquanto 

a privacidade representa uma esfera de exclusão em relação à vida pública, a 

intimidade, além da característica do seu gênero, representa exclusão também em 

relação à vida privada. 

De todos os direitos de personalidade, a intimidade é considerada como 

impenetrável, sendo esta o espaço no qual a individualidade é absoluta, resguardada. 

É direito indissociável da condição humana que se caracteriza pelo poder de exigir 

que o Estado e os cidadãos não interfiram no particular do indivíduo. 

Na Alemanha, a doutrina distingue intimidade e vida privada por meio da 

denominada teoria das esferas (Sphärentheorie) que divide a privacidade em três 

círculos concêntricos: Privatsphäre, Intimsphäre e Geheimsphäre. O primeiro círculo, 

de maior amplitude, representa a esfera privada – Privatsphäre ou sphere of privacy 

dos norte-americanos – excluindo-se do conhecimento de terceiros aspectos 
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específicos da vida da pessoa. O segundo – Intimsphäre – compreende os valores 

atinentes ao âmbito da intimidade ou esfera confidencial, cujo acesso é mais restrito, 

somente permitido àqueles indivíduos com os quais a relação pessoal se desenvolve 

de forma mais intensa. O terceiro e mais fechado dos círculos – Geheimsphäre – 

abrange a reserva, o sigilo, o segredo, as mais profundas manifestações espirituais 

da pessoa, caracterizadoras da vida íntima stricto sensu. 

Assim, nas palavras de Hirata compreende-se que: 

A teoria das esferas divide, desse modo, a noção de privacidade em três esferas 
concêntricas chamadas de Privatsphäre, Intimsphäre e Geheimsphäre (esfera 
privada, íntima e secreta). Na primeira, a esfera privada, estão contidas as outras 
duas esferas. Nela se encontram aspectos da vida da pessoa excluídos do 
conhecimento de terceiros. Aproxima-se, de certa forma, da noção de privacidade 
ou privacy. A esfera íntima é a segunda, intermediária às outras duas, contendo os 
valores do âmbito da intimidade, com acesso restrito a determinados indivíduos com 
os quais a pessoa se relaciona de forma mais intensa. Por fim, a menor e mais 
interna esfera, a do segredo, referindo-se ao sigilo. Desse modo, quanto mais 
interna for a esfera, mais intensiva deve ser a proteção jurídica da mesma (2017, 
p.08) 
 

Ressalta-se que, no círculo externo (Privatsphäre) da referida doutrina 

Alemã situam-se todos os fatos e comportamentos que o indivíduo deseja resguardar 

para que não se tornem de domínio público. No segundo círculo (Intimsphäre) 

concentram-se as informações compartilhadas apenas com as pessoas com as quais 

o indivíduo estabelece uma relação de confiança, excluindo-se o público em geral e 

as pessoas de sua convivência em relação às quais não confia. No menor dos círculos 

concêntricos (Geheimsphäre) depositam-se as informações que devem ser mantidas 

em sigilo ou em segredo, ou seja, aquelas nunca compartilhadas e aquelas reveladas 

apenas para as pessoas extremamente íntimas. 

A teoria supracitada enfrenta críticas pela doutrina brasileira apesar de ser 

bastante utilizada nos tribunais alemães. Deste modo, sabe-se que a doutrina pátria 

prefere-se ater apenas na diferenciação entre privacidade e intimidade imbuindo nesta 

última o conceito de sigilo. 

A par das críticas que se tecem em relação à teoria das esferas, a distinção 

entre intimidade e vida privada impõe-se como salutar no momento da avaliação dos 

danos materiais e morais acarretados pelo indevido acesso ou pela divulgação não 

consentida de informações de caráter pessoal. Quanto mais interior a esfera atingida, 

ou seja, quanto mais íntima a informação divulgada, mais grave se caracteriza a 

conduta de quem acessou ou de quem divulgou indevidamente tais dados, devendo-
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se, neste caso, aplicar-se sanção mais severa, aumentando-se o valor da 

indenização. 

Entende-se, então, privacidade como os relacionamentos mantidos ocultos 

ao público em geral, como por exemplo, a vida conjugal, o lazer, dentre outros. Por 

intimidade, entende-se que é algo além da privacidade, sendo impenetrável até 

mesmo aos mais próximos, como por exemplo, o sigilo bancário, o sigilo das 

comunicações, dentre outros.  

O direito à intimidade é direito personalíssimo que possui por fundamento 

a defesa da privacidade humana, conhecido como direito ao resguardo e possui como 

característica básica a não exposição de elementos ou informações da esfera íntima 

ou reservada de seu titular.  

Acerca do Direito à intimidade Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho 

pontua: 

Direito à intimidade é o direito de estar sozinho. Intimidade é aquilo que não se 
compartilha com ninguém, são os pensamentos mais íntimos e secretos, os 
sentimentos, desejos e as tendências, ás vezes, inconfessáveis.  
Direito à vida privada é o direito ao resguardo de fatos ou das relações pessoais, 
sendo, assim, algo só compartilhado a um grupo restrito de pessoas mais íntimas, 
cônjuge, familiares, alguns poucos amigos ou profissionais da inteira confiança do 
indivíduo que faz a discrição. (sacerdotes, psiquiatras, psicólogos, advogados) 
(SARAIVA FILHO, 2007, p. 41-42) 
 

Desta feita, sabe-se que o direito ao sigilo possui duas finalidades. Em um 

primeiro momento, exerce a função de proteger a privacidade (artigo 5º, incisos X, XII 

e XIV da Constituição Federal) e em um segundo momento atua como forma 

imprescindível à segurança da sociedade e coletividade (artigo 5º, inciso XXXIII da 

CF).  

Acha-se razoável versar que o fundamento do sigilo se encontra no direito 

à privacidade. Quezado e Lima explicam esta afirmativa: 

 
Todo sigilo existe, em última análise, como expressão da liberdade; direito este 
inerente ao ser humano. O homem exercita a liberdade tanto de forma positiva, 
como negativa. (2002, p. 28) 
 

À vista disso, não há como desfrutar da privacidade se não houver 

liberdade, esta é instrumento garantidor da privacidade sendo ela expressão da 

liberdade de negação do indivíduo.  
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2.2. ASPECTOS FUNDAMENTAIS DO SIGILO BANCÁRIO 

 

O direito ao sigilo ou segredo é direito personalíssimo que o titular de 

informações que deseja mantê-las sem divulgação possui perante a pessoa que as 

obteve diretamente dele ou de pessoa por ele autorizada. Aquele que detém a 

informação de interesse personalíssimo do titular assume a obrigação de abster-se 

de divulgá-la a terceiros. 

O termo sigilo, conforme definição presente em dicionários da língua 

portuguesa, significa segredo, ou seja, aquilo que não pode ser revelado, de 

conhecimento de poucos.  

O sigilo bancário protege o cidadão contra a divulgação de dados que se 

encontram em poder de instituições financeiras sejam elas públicas ou privadas. Já o 

sigilo fiscal é aquele que resguarda o contribuinte contra a divulgação de informações 

sobre sua condição financeira ou econômica por parte da Administração Tributária. 

Não obstante, o direito ao sigilo bancário decorra do direito à privacidade, 

protegendo tanto direitos e interesses privados, como também questões de ordem 

pública concernentes ao sistema financeiro, observa-se, na realidade, que não se trata 

de um direito absoluto. Tem-se que considerar as possibilidades para a violação da 

intimidade/privacidade do sigilo bancário, afinal, existem pessoas que precisam ser 

investigadas para esclarecimentos junto à sociedade. 

 

2.2.1. Conceito  

 

O sigilo dos dados, inovação trazida pela Constituição Federal de 1988, 

garante ao indivíduo o direito de que terceiros não tenham conhecimento daquilo que 

só a ele é pertinente, àquilo que diz respeito ao seu modo de ser no âmbito de sua 

vida privada.  

A inviolabilidade do sigilo dos dados é um direito constitucionalmente 

assegurado que está inserido em outro direito constitucional e fundamental mais 

amplo, que é o direito à privacidade. Este se caracteriza por ter como objeto a proteção 

do indivíduo contra a devassa dos fatos de sua vida privada, os quais não precisam 

ser de conhecimento público.  

Nesse diapasão, assim refere-se Tércio Sampaio Ferraz Júnior: 
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O direito à privacidade é um direito subjetivo fundamental, cujo titular é toda pessoa, 
física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, residente ou em trânsito no país; cujo 
conteúdo é a faculdade de constranger os outros ao respeito e de resistir à violação 
do que lhe é próprio, isto é, das situações vitais que, por só a ele lhe dizerem 
respeito, deseja manter para si, ao abrigo de sua única e discricionária decisão; e 
cujo objeto é a integridade moral do titular. (1993, p. 77) 

 

Entende-se sigilo bancário como sendo um direito erigido 

constitucionalmente, no ordenamento jurídico brasileiro, que visa proteger a 

individualidade dos cidadãos no que diz respeito a sua intimidade, vez que protege os 

dados financeiros da pessoa, bem como as relações destes com a sociedade, 

obrigação esta que fica a cargo das instituições financeiras, apenas podendo ser 

quebrada a partir de determinação judiciária. 

Sigilo bancário, portanto, diz respeito àquelas informações relativas ao 

aspecto econômico e financeiro de seus clientes que, apesar de estarem em poder de 

uma instituição financeira, não podem sair do conhecimento de tal instituição.  

Hugo de Brito Machado, por sua vez, definiu o sigilo bancário fazendo uso 

do mesmo como contraposição ao direito outorgado à Fazenda de ter acesso aos 

dados da intimidade, nos termos da lei, da vida do contribuinte. Além disso, entra em 

destaque a possibilidade de responsabilização da Fazenda Pública:  

Ao mesmo tempo em que assegura ao Fisco o direito de penetrar nos domínios dos 
particulares, tomando conhecimento do que se passa com seus patrimônios, 
preserva o CTN o interesse destes de que ao público em geral não chegue tal 
conhecimento. Assim, proíbe a divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda 
Pública ou de seus funcionários, de qualquer informação obtida em razão do ofício, 
isto é, obtida em função da atividade de administração e fiscalização tributária sobre 
a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos, ou de terceiros, e sobre 
a natureza e o estado de seus negócios ou atividades (CTN, art. 198).  
A proibição se dirige à Fazenda Pública, vale dizer, à pessoa jurídica de Direito 
público, e também a seus funcionários. Violada a proibição, responde a Fazenda 
Pública civilmente. (2010, p. 269) 
 

Luiz Fernando Bellinetti (1996, p.144), por sua vez, conceitua o sigilo 

bancário como o “dever jurídico que têm as instituições de crédito e as organizações 

auxiliares e seus empregados de não revelar, salvo justa causa, as informações que 

venham a obter em virtude da atividade bancária a que se dedicam”.  

Para Sergio Carlos Covello (1998, p. 89), o sigilo bancário consiste na 

“obrigação que têm os Bancos de não revelar, salvo justa causa, as informações que 

venham a obter em virtude de sua atividade profissional”. 

Nelson Abrão, citando o francês Raymond Farhat, conceitua o sigilo 

bancário, enfatizando a viabilidade de aplicação de penas pela revelação indevida do 

conteúdo do sigilo:  
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Destarte, o sigilo bancário se caracteriza como sendo a obrigação do 
banqueiro – a benefício do cliente – de não revelar certos fatos, atos, cifras 
ou outras informações de que teve conhecimento por ocasião do exercício da 
sua atividade bancária e notadamente aqueles que concorrem a seu cliente, 
sob pena de sanções muito rigorosas, civis, penais e disciplinares. (2011, p. 
89) 

Bruno César Lorencini (2006, p. 84), dispondo sobre o conteúdo do sigilo 

bancário, preceitua que o referido direito-dever tem em seu âmbito de proteção 

“informações concernentes às operações ativas e passivas e serviços prestados por 

instituições financeiras, assim entendidas aquelas arroladas no § 1º do art. 1º da LC 

nº 105/2001 [...]”.  

Como pode ser vislumbrado nas definições acima referidas, o sigilo 

bancário possui uma dupla acepção, por um lado configura-se como um dever das 

instituições financeiras de não divulgar de forma injustificada as operações efetuadas 

pelos seus clientes, ao passo que também constitui um direito dos clientes de não ver 

seus dados em poderio de terceiros não autorizados.  

Além disso, o descumprimento desse dever/obrigação por parte das 

instituições financeiras, divulgando os dados dos clientes de forma indevida, 

devassando a sua esfera privada, poderá dar ensejo a responsabilização civil, penal 

e/ou administrativo, conforme fora bem enfatizado por Nelson Abrão quando da 

definição de sigilo bancário.  

Dito isso, é necessário efetuar distinção entre o sigilo bancário e o sigilo 

fiscal, dois importantes institutos jurídicos que, apesar de estarem intimamente 

interligados, principalmente quando se fala em acesso aos dados bancários pelo 

Fisco, não se confundem.  

De acordo com a disciplina esposada por Chiappini e Peixoto (2005, p. 

402), o sigilo fiscal é o “dever de sigilo das informações de natureza fiscal do 

contribuinte, no exercício da atividade profissional da Fazenda Pública ou de seus 

servidores [...]”.  

Esse dever imposto à administração tributária encontra-se positivado no 

art. 198, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), o qual prevê: 

Art. 198 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 ofício sobre a situação econômica ou 
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de 
seus negócios ou atividades. (BRASIL, 1966, online) 
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O sigilo fiscal também é estabelecido no art. 6º, parágrafo único, e no art. 

11 da LC nº 105/2001. O primeiro dispositivo estabelece a necessidade de 

manutenção do sigilo dos dados coletados através do procedimento previsto na lei por 

parte das autoridades tributárias. O segundo dispõe acerca da responsabilização do 

agente público que divulgar indevidamente tais informações. Veja-se: 

                                         Art. 6º [...] 
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos 
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a 
legislação tributária. 

 
Art. 11 O servidor público que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer 
informação obtida em decorrência da quebra de sigilo de que trata esta Lei 
Complementar responde pessoal e diretamente pelos danos decorrentes, 
sem prejuízo da responsabilidade objetiva da entidade pública, quando 
comprovado que o servidor agiu de acordo com orientação oficial. (BRASIL, 
2001, online) 

O múnus de sigilo das informações fiscais encontra amparo, ainda, no art. 

116, VIII, da Lei nº 8.112/90, o qual estatui um dever funcional de reserva a qualquer 

servidor público, dispondo que “são deveres do servidor público guardar sigilo sobre 

assunto da repartição”.  

No mesmo sentido, o art. 11, III, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa), dispõe que constitui ato de improbidade “revelar fato ou circunstância 

de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”. 

Superado esse momento de conceituação, cumpre realizar a distinção das 

duas formas de sigilo em apreço. A principal distinção entre os institutos jurídicos diz 

respeito ao titular da obrigação de sigilo imposta. No sigilo bancário, o dever é imposto 

às instituições financeiras, as quais devem manter as informações de seus clientes 

protegidas, sem que terceiros estranhos a atividade bancária possam acessa-las. Já 

no sigilo fiscal, a obrigação de sigilo é imposta às autoridades tributárias, que devem 

manter livre da sabedoria de terceiros os dados dos contribuintes que possuem em 

razão do ofício.  

Respaldando tal distinção afirma Hagstrom: 

Não obstante as apontadas semelhanças entre o sigilo bancário e o sigilo 
fiscal, a doutrina tem procurado diferenciar os dois institutos. Legalmente, o 
primeiro, como já se viu, é um dever de reserva imposto às instituições 
financeiras (e, de modo geral, a pessoas a elas vinculadas), enquanto o 
segundo é imposto à Fazenda Pública e aos seus servidores. (2009, p. 465) 

Outra diferença que pode ser apontada diz respeito ao conteúdo que se 

busca proteger. O sigilo bancário assegura que as movimentações financeiras 

realizadas por seus clientes não sejam acessadas por terceiros estranhos a essa 
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operação, como transferências bancárias, depósitos bancários, empréstimos, entre 

outros aspectos. Já o sigilo fiscal salvaguarda os dados que o Fisco obtém em razão 

da atividade que exerce, como os dados declarados em imposto de renda pelos 

contribuintes e os dados relacionados à cobrança de outro tipo de tributo.  

Enfatiza-se ainda que a violação do sigilo funcional pelo servidor público, 

em que se encaixam os servidores das administrações tributárias, possui tipificação 

específica no art. 325, do Código Penal, o qual atribui penalidade de no mínimo 6 

meses de detenção àqueles que revelarem ou facilitarem a revelação de fato de que 

tenha ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo.  

Além do aspecto criminal, o servidor do Fisco ainda poderá sofrer 

penalidades administrativas e cíveis, conforme propõe os arts. 129 e 132, da Lei nº 

8.112/90 e a o art. 12, III, Lei nº 8.429/92. Já na perspectiva do sigilo bancário, o 

servidor da instituição bancária que divulgar os dados financeiros de seus clientes 

incide no crime tipificado no art. 154, do Código Penal.  

Perante todo o exposto, evidencia-se que o sigilo bancário e o sigilo fiscal, 

apesar de apresentarem semelhanças, são dois objetos jurídicos distintos, sujeitos a 

regras diferentes, não podendo ser confundidos.  

2.2.2. Origens do Sigilo Bancário 

 

As origens do referido instituto, assim como sua evolução, consubstanciam-

se com as das instituições bancárias, remontando às civilizações mesopotâmicas. 

Sabe-se que as operações de natureza bancária eram realizadas, nos templos 

religiosos tendo os Sacerdotes como “banqueiros”.  

Destaca-se às atividades negociais dos templos babilônicos, gregos e 

romanos. Do período babilônico, lembra-se do Código de Hamurabi, tendo sido este 

o primeiro documento a tratar das operações bancárias. 

Dentre outras coisas, o “Código” disciplinava a cobrança de juros sobre 

empréstimos, bem como os negócios consubstanciados em depósitos de bens e 

mercadorias, inclusive metais preciosos. Implicitamente, estão contidas em suas 

regras as noções de confiança e de discrição. (HAGSTRÖM, 2009, p. 37) 

Tanto na Grécia como em Roma, banqueiros e “cambistas”7 eram 

frequentemente encontrados. Na civilização grega, tem-se histórico de que as 

                                                             
7 Quem se dedicava a trocas de moedas e metais preciosos 
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operações bancárias não eram feitas diante de testemunhas, demonstrando assim 

que, desde aquela época, essas transações já eram cercadas de sigilo. 

Em Roma, haviam os livros contábeis próprios, dentre estes havia o 

chamado Codex Accpeti et Expensi, uma espécie de livro caixa ou de contas correntes 

nos quais os registros só podiam ser exibidos perante magistrados, caso existissem 

algum conflito com os clientes. 

Na Idade Média, sobretudo a partir do século XII, a atividade bancária 

progrediu amparada no desenvolvimento de preceitos morais como a discrição e a 

confiança nos negócios. Atribui-se esse progresso, também, em parte às Cruzadas e 

ao crescimento do comércio internacional. Outro fator preponderante fora de que a 

economia se tornou predominantemente monetária.  

Mais tarde, em fins do século XII e meados do século XIII, surgiram os 

primeiros bancos organizados com estrutura empresarial, precipuamente na Itália. De 

acordo com registros históricos havia dezenas de bancos em cidades como Veneza, 

Florença e Gênova, muitos deles tendo atuação internacional.  

Dentre os estabelecimentos bancários existentes na época, um banco 

destacou-se, sendo este o Banco di San Giorgio, fundado em Gênova em 1407, com 

o propósito inicial de reorganizar as finanças da República de Gênova. A curiosidade 

é que esse banco além de ser considerado, por sua organização, a primeira sociedade 

anônima na qual se tem notícia, é também considerado um dos bancos mais antigos 

da Europa, e provavelmente do mundo. 

O incremento do comércio bancário deve-se muito às atividades dos 

Cavaleiros Templários. De acordo com Hagström: 

Com efeito, além de receber numerosas e vultuosas doações, da Igreja 
romana e de príncipes, reis e fidalgos, membros ou não da organização, a 
Ordem atuava na transferência de fundos para a Terra Santa (e, depois, entre 
países europeus) e como agente de pagamentos para os comerciantes. 
Passou, assim, a receber depósitos (dinheiro, metais e mercadorias), efetuar 
empréstimos e financiamentos (sempre com garantias, inclusive 
hipotecárias), além de coletar impostos e taxas. (2009, p. 39)  
 

Entre as atividades desenvolvidas pela Ordem, destaca-se, por sua 

inovação, os financiamentos para transportes marítimos de mercadorias, sendo estas 

utilizadas como garantias. Claramente, toda a atividade negocial da Ordem sempre 

se conduzia reservadamente.  

Na Baixa Idade Média, noticia-se a existência de um manual de regras para 

o comércio chamado de “Conselhos sobre o comércio” no qual preconizava para o 
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mercador-banqueiro, dentre outras qualidades, experiência, prudência e acima de 

tudo, discrição.  

Na Era das Grandes Navegações (século XV e o início do século XVII), os 

regulamentos e estatutos dos bancos já possuíam, taxativamente, o dever de 

discrição. Porém, os estatutos do Banco de Santo Ambrósio em Milão e do Banco de 

Hamburgo, respectivamente dos anos de 1593 e 1619, teriam sido os primeiros a 

mencionarem o dever de segredo no qual estavam obrigadas as instituições e seus 

empregados.  

No Brasil, foi com a promulgação do Código Comercial brasileiro de 1850 

(Lei nº 556/50) que pela primeira vez regulamentou-se de forma expressa a proibição 

da revelação pelos comerciantes dos dados de seus clientes a qualquer autoridade e 

sob qualquer fundamento, incluindo-se também nessa hipótese os bancos e a conta 

bancária de seus depositantes.  

No entanto, a norma previu exceções, especialmente nos casos em que o 

comerciante se obrigava a apresentar os livros em casos de demandas judiciais. Esta 

exibição seria autorizada perante juízo, porém apenas com a presença do 

comerciante.   

No ano de 1964 foi promulgada a Lei nº 4.595/64, com o propósito de 

regulamentar o Sistema Financeiro Nacional. O art. 38 da referida Lei abrandava a 

severidade do sigilo bancário adotada pelo Código Comercial, dando permissão ao 

acesso às informações bancárias à administração tributária desde que houvesse 

processo instaurado e a apresentação dos documentos bancários fosse 

indispensável. Na referida norma não havia previsão sobre qual espécie de processo 

deveria ser instaurado, se judicial ou administrativo-fiscal. 

Ulteriormente, a Lei nº 5172/66, Código Tributário Nacional, garantiu o 

requerimento pela Fazenda Pública de documentos dos contribuintes fiscalizados, 

desde que as condições dispostas pela lei que regulasse o dever de sigilo profissional, 

(Lei nº 4595/64, à época) fossem atendidas. 

Como efeito imediato, a matéria foi levada aos tribunais, sendo que o 

Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as expressões 

“processo” e “autoridade”, constantes do §5º, do art. 38, da Lei nº 4.595/64, referiam-

se a processo judicial e não a administrativo-fiscal, uma vez que o sigilo bancário 

encontraria fundamento no art. 5º da Constituição Federal, só podendo ser levantado 

mediante ordem emanada do Poder Judiciário. (RUARO, 2015, p. 106) 
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Indo na contramão da tendência protecionista admitida nas décadas 

anteriores, no ano de 1990 adveio a Lei nº 8021 que suprimiu o artigo 38 da Lei nº 

4.595/64, modificando as condições para a quebra do sigilo bancário pela autoridade 

fiscal, determinando, em seu artigo 8º, apenas a necessidade de processo fiscal em 

curso8.  

Diante de várias discussões sobre o tema, foi, então, promulgada no ano 

de 2001, a Lei Complementar nº 105/01, que passou a permitir a quebra do sigilo 

bancário pela administração fazendária. Desta maneira, a partir da LC nº 105/01, o 

legislador retirou o sigilo bancário dos direitos da personalidade frente ao Fisco, 

determinando, inclusive, no art. 5º, a dispensabilidade de requisição da autoridade 

tributária às instituições bancárias, posto que estas passariam de forma automática a 

prestar informações consideradas importantes9. 

De tudo que foi abordado, verifica-se que, atualmente, em termos de 

legislação, a Receita Federal do Brasil não necessita instaurar procedimento 

fiscalizatório contra o contribuinte para obter acesso a determinados dados bancários, 

sendo que para que se opere a quebra de forma absoluta bastará ao fiscal detectar 

indícios de falhas, incorreções ou omissões. Tal situação deixa ao arbítrio, muitas 

vezes subjetivo, do fiscal de proceder na quebra do sigilo, concedendo-lhe poder 

absoluto para esse objetivo. 

 

2.2.3. Teorias acerca do sigilo bancário 

 

Em virtude de ser um tema bastante discutido e fruto de controvérsias, não 

é de se surpreender que haja uma pluralidade de teorias acerca dos fundamentos do 

sigilo bancário.  

                                                             
8 Art. 8º- Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar informações sobre 
operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de contas 
bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964. 
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares expedidas pelo Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo máximo de dez dias úteis 
contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade 
prevista no § 1º do art. 7º. 
 
9 Art. 5º O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os 
critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União, as 
operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços. 
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A existência de várias teorias sobre o tema baseia-se em vários fatores que 

alimentam as divergências doutrinárias. Em primeiro lugar, a falta de legislação 

disciplinando o assunto, que era a situação brasileira até há pouco mais de trinta anos, 

que obriga a doutrina e a jurisprudência a se posicionarem com base nos costumes e 

no direito comparado, fontes essas em que a uniformidade não é a regra. (CHINEN, 

2004, p. 13)  

Como segundo fator, cita-se a diversidade de interesses envolvidos que 

podem ser centralizados entre o privado e o coletivo, fazendo com que o instituto 

possa ser estudado tanto a partir de uma visão liberal como também a partir de visões 

intervencionistas. 

A propósito das correntes doutrinárias que procuram dar fundamento 

jurídico ao instituto, na dicção de Jose Paulo Baltazar Júnior (2005, p. 57), o sigilo 

bancário pode ser visto como: 

a) uso ou costume comercial; b) contratual, decorrente da vontade das 
partes; c) extracontratual, por gerar responsabilização civil da instituição 
financeira em caso de dano causado ao cliente ou terceiro; d) criminal, 
por constituir crime a sua violação; e) segredo profissional; f) legal, 
quando previsto em lei; g) constitucional, por conta da proteção 
concedida à vida privada. (2005, p. 57) 

 

Assim, apresentam-se as teorias usualmente formuladas que buscaram 

explicar os fundamentos do sigilo bancário, entre as quais se encontram: a 

consuetudinária, a contratual, a da responsabilidade civil, a do segredo profissional e 

a da boa-fé. 

 

2.2.3.1. Teoria consuetudinária 
 

Como o próprio nome revela, o sigilo bancário se tornou obrigação jurídica 

em função de seu uso ao longo do tempo, observado como tradição universal por 

todos os estabelecimentos bancários e por serem atos de comércio, devem seguir o 

mesmo regime das práticas comerciais. 

Constitui-se assim em costume tradicional aceito universalmente de que as 

instituições bancárias devem manter em sigilo os dados e as movimentações 

bancárias de seus clientes. 

Segundo Harada: 

Pela teoria consuetudinária, o sigilo bancário, através de sua prática ao longo 
do tempo, teria se tornado uma obrigação jurídica. As atividades bancárias, 
sendo atos de comércio, deveriam seguir o mesmo regime das práticas 
comerciais. (2001, online) 
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As principais críticas formuladas em face dessa teoria são: que ela 

estabelece como fundamento do sigilo bancário uma fonte formal da expressão desse 

direito, que é o costume, confundindo fundamento jurídico e fonte jurídica; e, que ela 

não tem aplicabilidade nos países em que existe imposição legislativa para o sigilo, 

como é o caso do Brasil.  

Disciplinam Quezado e Lima (2002, p. 23): 

Duas observações aqui são necessárias: primeira, não se pode apontar o 
costume como fundamento do sigilo bancário seja lá qual for o país, pois ele 
não responde o porquê desse direito, eis que é mera fonte desse direito em 
certos países; segunda, o costume somente é canal de expressão do direito 
ao sigilo nos países em que se adota essa teoria, porque, no Brasil, tem-se a 
lei como veículo-mor de expressão desse direito.  
 

Deste modo, tal teoria em estudo não teria aplicação no Brasil, já que há 

legislação disciplinando acerca do sigilo bancário. Além disso, o Poder Judiciário 

brasileiro não tem como fonte primária de reconhecimento de direitos o costume, 

baseia-se primordialmente no que está descrito nas normas e, somente na ausência 

dessas, é que se recorre a outras fontes.  

 

2.2.3.2. Teoria Contratual 

 

A teoria contratualista tem como premissa de que o sigilo decorre de um 

compromisso firmado entre o banco e o cliente, pactuado mediante um contrato 

bancário. Tal obrigação decorre do fato de esperar o cliente que, ao contratar com a 

instituição financeira, sejam mantidos em sigilo os seus dados pessoais e o seu 

movimento econômico.  

Os defensores desta tese propõem que em todo o contrato bancário existe, 

a par da obrigação principal, uma obrigação acessória a cargo do estabelecimento 

bancário, no sentido de manter segredo com respeito aos dados e notícias inerentes 

à operação realizada, de tal sorte que o cliente informa dados de sua situação 

patrimonial e de seus negócios, às vezes de sua vida íntima, e espera a discrição da 

entidade financeira como dever profissional. (MACEDO, 2009, p. 32) 

Assim, corroborando com a ideia do autor supra, sabe-se que os adeptos 

desta teoria afirmam que o fundamento do sigilo bancário é o contrato que se 

estabelece entre o Banco e o cliente, tendo este contrato uma obrigação acessória, 

que mais se afigura a um dever anexo que deve ser observado pela instituição 
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financeira. Esta obrigação acessória ou dever anexo consiste em manter segredo a 

respeito das notícias inerentes à operação realizada. Esta obrigação acessória do 

banco independe de cláusula expressa, já que é inerente a todo contrato bancário. 

De acordo com a teoria exposada, o sigilo já estaria dentro da convenção 

estabelecida entre as instituições bancárias e seus clientes, sem ser necessário 

estipulá-lo expressamente. Vislumbra-se como se o sigilo fosse parte fundamental 

dessa relação jurídica. Importante frisar que a teoria contratualista é deveras aceita 

em países que não têm regra expressa, como Inglaterra e Itália. 

Resta claro, que desde a contratação, os bancos já possuem o dever de 

não divulgar dados e informações de seus clientes a terceiros estranhos a essa 

relação jurídica. 

Porém, assim como ocorre em relação à teoria consuetudinária, existem 

algumas críticas contra a teoria contratual, observa Chinen: 

A crítica que faz Sergio Carlos Covello a essa teoria é que os bancos 
raramente assumem de maneira clara a obrigação de segredo; a tese da 
cláusula implícita não explica o sigilo que o banco deve manter mesmo que o 
contrato não chegue a se consumar, o que ocorre com muita frequência na 
prática bancária, nem a subsistência desse dever quando a relação contratual 
se extingue ou é declarada nula. Além disso, ela não justifica o dever de sigilo 
para com terceiros estranhos à relação jurídica das partes, assim como não 
se entrevê nenhum contrato entre o cliente e os auxiliares do banco, que 
tomam conhecimento dos segredos transmitidos à instituição financeira e se 
obrigam a calar. (2004, p.15) 

 

De uma maneira geral, as principais críticas a essa doutrina residem no fato 

de os bancos raramente assumirem, de maneira clara, a obrigação de segredo. 

Mesmo a tese da cláusula implícita vem sendo atacada por não explicar nem o sigilo 

que o banco deve manter, mesmo que o contrato não chegue a consumar-se, nem o 

sigilo que deve ser mantido para com terceiros estranhos à relação jurídica das partes. 

 

2.2.3.3. Teoria da responsabilidade civil 
 

Esta teoria, tão antiga como a contratualista, também conhecida por teoria 

delitual ou do ato ilícito, consiste na responsabilidade civil do banco, num dever geral 

de não prejudicar o contratante, cujo segredo é considerado como um interesse do 

sujeito, provocando a revelação um ilícito que tem como consectário a obrigação de 

reparar o dano. 

Nesta mesma toada, Peixoto (2015, p. 435) dispõe que pela teoria 

extracontratualista ou da responsabilidade civil, o sigilo bancário decorre das 
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consequências danosas causadas pela divulgação indevida e não autorizada dos 

dados dos clientes. 

Sob a ótica da referida teoria, o sigilo bancário só tem razão de existir para 

evitar que as instituições financeiras sejam penalizadas por eventuais danos 

decorrentes da divulgação indevida e desautorizada de informações financeiras dos 

clientes. Importante ressaltar que essa teoria tem o seu enfoque no interesse aa 

instituição financeira, pois procura explicar a razão pela qual os bancos não devek 

divulgar as informações.  

Sérgio Carlos Covello também chama a atenção, por diversas vezes, para 

o fato de que esta teoria não se presta para indicar o fundamento do sigilo bancário 

por não ser a causa, mas a consequência de sua violação, expressando-se nos 

seguintes termos:  

Na verdade, a responsabilidade civil é relação derivada que só aparece 
quando se descumpre uma outra obrigação que a antecede, isto é, quando 
alguém desatende a uma norma preexistente. A responsabilidade civil 
funciona como sanção e instrumento de reparação do prejuízo sofrido, mas 
não embasa nenhum direito, a não ser o direito ao ressarcimento.  
[...] a teoria da responsabilidade civil pode levar ao extremo de concluir que o 
sigilo bancário só obrigaria o Banco quando a violação do segredo pudesse 
causar algum dano material ao titular da situação protegida, o que não se 
harmoniza com a realidade da figura em estudo, apesar de a noção de dano 
ser bastante ampla na doutrina moderna. A tese, no entanto, tem o mérito de 
ressaltar que a notícia coberta pelo sigilo pode não derivar da relação 
contratual cliente-Banco, validando, assim, o conceito amplo de sigilo 
bancário, e de indicar que esse sigilo é um direito que deve ser respeitado 
sob pena de sanção. (2001, p. 123-124) 

 

A crítica que se faz a esta teoria é que ela aborda os efeitos e as 

consequências da não observância da obrigação de conservação do sigilo, mas não 

o seu fundamento jurídico. 

Quezado e Lima (2002, p.24) também criticam a teoria, ressaltando que 

extrair a razão de ser do sigilo bancário no dever do banqueiro em resguardar os 

dados secretos de seus clientes, sob medo da responsabilidade civil, é o mesmo que 

fundamentar o Direito em seus aspectos negativos e passageiros, em suma, na 

coação.  

Como bem posto pelos doutrinadores, a base da existência do dever de 

sigilo imposto as instituições financeiras não se baseia somente no temor dos bancos 

serem responsabilizados por eventuais danos aos clientes, tendo em vista que o 

Direito não se respalda apenas em seus aspectos negativos ou em responsabilidades 

eventuais que podem decorrer da vida em sociedade. 



64 
 

2.2.3.4. Teoria da boa-fé 
 

Essa teoria dispõe que o fundamento do sigilo bancário consiste no dever 

destinado a todos de agir com lealdade, lisura e honradez em sua relação com as 

outras pessoas que compõem o corpo social.  

Peixoto (2015, p. 435), nos mesmos termos, disciplina que, segundo a 

teoria em epígrafe “a obrigação de sigilo dos bancos estaria sustentada no dever de 

lisura e de boa-fé que deve ser respeitado pelos contratantes durante a execução dos 

contratos [...]”.  

Conforme pode ser compreendido, a teoria da boa-fé possui semelhanças 

com a teoria consuetudinária e com a teoria contratualista. Isso porque o dever de agir 

com lisura pode pautar-se em costume adotado em determinado ordenamento ou 

pode decorrer da própria atividade efetuada pelos bancos regida por contrato, o qual 

tem como pilar o dever de boa-fé das partes na execução dos termos pactuados.  

No entanto, a teoria possui falhas em sua aplicação. A primeira delas diz 

respeito a dificuldade de sua observância como uma obrigação, principalmente 

naqueles países em que a boa-fé não se faça expressamente positivada como um 

dever a ser observado nos contratos dos bancos com seus clientes.   

A segunda é pertinente às mesmas críticas apontadas quando da análise 

da teoria contratualista, como a falta de proteção do cliente na extinção da relação 

contratual. E, por fim, a teoria não estabelece o fundamento do sigilo bancário, 

constituindo forma de expressão desse sigilo no mudo jurídico, assim como ocorre 

com a teoria do segredo profissional. 

Chinen bem sintetiza as críticas efetuadas por Sérgio Carlos Covello: 

 

[...] a boa-fé não explica o dever de sigilo por vários motivos. Inicialmente, ela 
não deixa de ser uma versão da teoria contratualista, incorrendo nas mesmas 
falhas destas; além disso, o dever de lisura somente pode ser invocado como 
fonte de obrigação em países como a Itália, em que há disposição legal 
expressa. Finalmente, essa teoria não dá o fundamento do sigilo bancário 
porque não aponta o fato do qual decorre a obrigação. (2004, p. 17)  

 

Diante disso, compreende-se que a teoria da boa-fé se mostra insuficiente 

e falha para justificar a existência do sigilo bancário, principalmente nos ordenamentos 

jurídicos em que a boa-fé não constitui dever expresso dos contratantes.  
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2.2.3.5. Teoria do segredo profissional 

 

A teoria do segredo profissional é embasada no enquadramento do sigilo 

financeiro como segredo profissional e, consequentemente, das instituições 

financeiras como integrantes do rol das pessoas obrigadas à conservação do sigilo 

das informações e fatos que tenham ciência em virtude de suas atividades 

profissionais, assemelhando-se ao sigilo que deve ser mantido pelos médicos, 

advogados, contadores, entre outras profissões. 

Sob essa perspectiva, os dados protegidos por sigilo bancário constituem 

informações que estão no âmbito de proteção conferido ao segredo profissional. 

Como sigilo profissional, ganhou fôlego a teoria na doutrina francesa, devido ao artigo 

378 do Código Penal10, que pune os profissionais por revelarem segredos que lhes 

foram confiados em decorrência de suas atividades.  

O sigilo, nesta acepção, representa um dever geral dos profissionais, que 

obtém dados e informações das pessoas que têm o direito ao sigilo bancário. A 

manutenção do segredo é um dos requisitos necessários para o bom desempenho da 

profissão bancária, que deve ser desenvolvida dentro de um ambiente de confiança 

com o cliente. Entretanto, também esta teoria desconsidera a figura do titular das 

informações e dados protegidos, para efeito de determinar a natureza jurídica do sigilo 

bancário. (FERREIRA, 2007, p. 30) 

No ordenamento jurídico brasileiro, especificamente no Código Penal, há 

previsão de sanção aos indivíduos que não obedecerem ao dever de segredo 

profissional. Veja-se: 

Art.154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em 
razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa 
produzir dano a outrem: 
Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
Parágrafo único – somente se procede mediante representação. (BRASIL, 
online) 

 

Além disso, compactuando com essa teoria, o penalista Hungria assim 

posicionou-se (1980, p. 271): 

 

                                                             
10 Art. 378. Médicos, cirurgiões e outros oficiais médicos e farmacêuticos, parteiras e todas as outras 
pessoas que, por profissão ou status, os segredos que lhes foram confiados, que, salvo nos casos em 
que a lei, devam se denunciantes revelaram esses segredos, é punido com pena de prisão de um a 
seis meses e multa de 100-500 francos. (tradução livre) 
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Na atualidade, é geralmente reconhecido que entre os confidentes 
necessários, legalmente obrigados à discrição, figuram os banqueiros. 
Notadamente nas operações de crédito, o sigilo bancário é uma condição 
imprescindível, não só para a segurança do interesse dos clientes do banco 
como para o próprio êxito da atividade bancária. Raros seriam, por certo, os 
clientes dos bancos, se não contassem com a reserva do banqueiro e seus 
prepostos. [...] [grifou-se] 
 

Não obstante a ideia defendida, foram formuladas diversas críticas em face 

da teoria em estudo, e a principal delas consiste no fato de que o segredo profissional 

não constitui fundamento de existência do sigilo bancário, ao contrário disso, ele 

representa uma das formas de expressão do sigilo em determinado ordenamento 

jurídico, ou seja, constitui uma das espécies do gênero sigilo juntamente com o sigilo 

bancário. 

Também para Paulo Quezado e Rogério Lima o sigilo bancário não se 

fundamenta no segredo profissional, acrescentando que igualmente não se constitui 

espécie desse segredo.  

Os referidos autores entendem que:  

Há nessa teoria [...] um equívoco sobre o que vem a ser fundamento. Por 
isso, talvez, a existência de diversas teorias sobre esse tema em matéria de 
sigilo bancário. Logo, o segundo equívoco, considerar este sigilo espécie do 
segredo profissional, é mera consequência do primeiro. Premissas falsas, 
conclusões igualmente falsas. [...]  
Bancário e profissional são apenas qualificativos do termo sigilo. Os sigilos 
bancário, profissional e fiscal são espécies do gênero sigilo. Logicamente, 
uma espécie não busca fundamento em outra espécie. (2002, p. 26) 
 

Isto posto, vislumbra-se que a teoria do segredo profissional, além de não 

justificar o porquê da necessidade de existência do sigilo bancário, como já fora 

explanado acima, esvazia o âmbito de proteção desse direito, facilitando a sua 

relativização, inclusive, através do procedimento previsto na LC nº 105/2001, haja 

vista que o segredo profissional não poderá ser oposto ao Fisco para impedi-lo de 

obter as informações bancárias dos contribuintes. 

 

2.2.4. Direito comparado 
 

Neste ponto é de grande relevância para fins deste estudo que se tenha 

uma panorâmica sobre como o sigilo bancário está disciplinado no ordenamento 

jurídico de alguns países para, mais adiante, compreender a sua figuração em no 

sistema jurídico pátrio, inclusive no que tange à possibilidade de requisição pelo Fisco 

de informações sigilosas diretamente das instituições financeiras responsáveis. 
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Roberto Chinen citando José Ramon Ruiz Garcia conclui que a solução 

adotada em cada ordenamento positivo depende da diversa valoração e composição 

dos interesses sociais e princípios jurídicos que realiza o legislador, dentro do marco 

definido pelo texto constitucional; e que a questão quanto ao sigilo bancário dever 

operar também em face da Fazenda Pública é, antes de tudo, uma questão de 

oportunidade, conveniência econômica e política, depende em grande parte da 

situação econômica. (2004, p. 24) 

É através do Direito comparado que se permite ter uma visão de como são 

equacionados os conflitos das garantias de direito individual com o interesse do 

Estado em controlar as movimentações financeiras. 

 

2.2.4.1. Sigilo bancário em Portugal 
 

A observância do sigilo é considerada prática antiga nas operações 

bancárias portuguesas, sendo assim classificado como modalidade de sigilo 

profissional no ordenamento lusitano, a merecer rigorosa proteção de ordem penal. 

Registre-se que tanto a Constituição como o Código Civil portugueses asseguram, de 

maneira expressa, o direito à intimidade. 

Discorrendo sobre origens e evolução desse instituto em Portugal, sabe-se 

que ele se encontra consagrado no direito positivo desde o ano de 1847, por meio do 

chamado “Regulamento Administrativo do Banco de Portugal”, no qual estabeleceu o 

dever de observância do segredo bancário a todos os empregados do banco, 

diretores, ao estabelecimento bancário, bem como, das atividades relativas as 

operações do banco.  

O decreto nº 47.909/67 impôs o dever de sigilo de forma genérica, 

estendendo-o sobre todas as instituições de crédito. Na década de 70, mais 

precisamente nos anos de 1974 e 1975, presenciou-se um ataque ao princípio da 

confiabilidade bancária, passando a ser comum devassa de contas bancárias de 

personalidades públicas, políticas e empresariais.  

No fluxo da evolução, Maria Célia Ramos destaca: 

A partir de 1978, pelo Decreto Lei n° 2/78, o segredo bancário atingiu o regime 
mais forte de proteção, sendo consagrado legalmente com caráter geral 
relativamente a. todos os empregados e gestores do serviço das instituições 
de crédito, e protegendo todas as informações fornecidas pela clientela à 
instituição de crédito e os fatos inerentes à. vida. da própria. instituição; a 
violação do dever de sigilo 
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desencadeia. responsabilidade disciplinar, civil e criminal, sendo que o código 
penal não impunha o dever de prestar depoimento a. quem estivesse 
obrigado a guardar segredo profissional. (1997, p. 119) 
 

O supracitado decreto foi revogado pelo Decreto Lei nº 298/92 que aprovou 

o Regime Geral das Instituições Financeiras, sendo este o atual diploma que rege o 

sigilo bancário. Nota-se que ambos os decretos trazem exacerbado rigor no tocante 

ao sigilo, trazendo limitações sobre as possibilidades de divulgação das informações. 

No que diz respeito à Administração Fiscal, o Decreto-lei n° 153-Z, de 27 

de dezembro de 1979, mais especificamente o seu artigo 57, deferiu à Inspeção Geral 

de Finanças o poder de exigir das instituições bancárias a prestação de informações 

ou o exame ou fornecimento de elementos que se fizessem necessários, no exercício 

de sua competência. (CHAMMAS, 2006, p. 122) 

O Tribunal Constitucional português, em acórdão datado de 31 de maio de 

1995, declarou o Decreto-lei nº 153-Z, inconstitucional, por entender que o sigilo 

bancário possui uma extensão de defesa da intimidade da vida privada, direito 

fundamental elencado no artigo 26 da Constituição portuguesa, no qual se insere no 

âmbito dos direitos, liberdades e garantias, cuja competência legislativa é reservada 

à Assembleia Republicana. Não havendo autorização desta, a norma é considerada 

inconstitucional. 

Essa posição fora bastante criticada, tendo sido José Luis Saldanha Sanches, 

professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, um dos maiores críticos, 

este conclui: 

A jurisprudência deveria estabelecer distinção para as várias intensidades de 
proteção à intimidade; as manifestações mais profundas de privacidade não 
podem ter o mesmo tratamento que simples situações patrimoniais que 
possam indiretamente revelar outras realidades íntimas. A negação da 
distinção entre as várias zonas da privacidade, como a intimidade, a zona de 
reserva e a discrição, corresponde a urna recusa de ponderação dos bens 
jurídicos implicados (2003, online) 
 

Interessante ressaltar que as críticas do supracitado jurista à jurisprudência 

não são bem recebidas pela maioria de seus conterrâneos, já que os mesmos tendem 

a sustentar a tese de que deve haver a prevalência do direito à intimidade. Porém, 

apesar das críticas de Sanches, houve a predominância da decisão, tendo como 

consequência a criação de um “padrão protetor com características mais amplas do 

que o vigente na Suíça, até então considerado o país que oferecia o regime mais 

protetivo”. (CHINEN, 2004, p. 48)   
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Contudo, em 19 de dezembro de 2000, a Lei nº 30-G que dispõe sobre a 

Reforma de Tributação do Rendimento, foi aprovada prevendo em seu artigo 63 o 

acesso direito pelo Fisco aos documentos bancários. 

Márcia Haydée Porto de Carvalho explana: 

Sobre a disciplina legal do sigilo bancário em relação ao Fisco, é importante 
sublinhar que até recentemente a Administração Tributária somente podia 
tomar conhecimento de informações bancárias mediante decisão judicial 
como estabelecido no art. 34, n. 3, do Dec.-lei 363/78 e consolidado 
posteriormente pelo Dec.-lei 398/98, que instituiu a Lei Geral Tributária (LGT), 
em sua redação original. [...] A Lei 30-G, de 29.12.2000, Lei de Reforma da 
Tributação de Rendimento (LRTR), flexibilizou a disciplina jurídica do sigilo 
bancário em Portugal, ao possibilitar à Administração Tributária, ainda que 
em hipóteses específicas e cumpridos certos requisitos formais, acesso a 
informações bancárias do contribuinte. (2014, p. 51-52) 
 

Tem-se, então, que a ideia de oponibilidade do sigilo bancário à 

Administração Tributária fora modificada com a Lei nº 30-G, considerada como um 

marco na legislação Portuguesa. Ressalta-se ainda que essa autorização de acesso 

direto dos dados financeiros em posse de bancos e instituições análogas pelas 

autoridades fiscais é também cercada de garantias aos contribuintes.  

 

2.2.4.2. Sigilo bancário nos Estados Unidos 
 

Nos Estados Unidos, onde o direito baseia-se na common law, a discussão 

sobre o sigilo financeiro é desenvolvida em nível jurisprudencial, prevalecendo, de 

maneira geral, o interesse público na divulgação da informação em detrimento do 

interesse individual na preservação do segredo. 

Sobre o acesso de dados, a Corte Suprema de 1976 abriu precedente no 

julgamento de United States vs. Miller, no qual possibilitou o acesso irrestrito aos 

dados pessoais bancários por meio de intimações administrativas do Internal Revenue 

Service - IRS (órgão similar à Receita Federal).  

Porém, o direito positivo americano também possui leis que dispõem 

acerca do sigilo bancário. No ano de 1970, foi publicada uma lei chamada “Bank 

Secrecy Act”, que estabelecia limites no tocante a discrição bancária, já prevenindo 

possíveis lavagens de dinheiro. 

Nos moldes de lei editada em 1978 sobre direito à privacidade financeira, 

o Fisco americano, quando requisitar os dados sobre as transações dos clientes aos 

bancos, devem apontar especificadamente quais as informações desejam, bem como, 



70 
 

o nome do contribuinte sujeito à apuração. Ademais, o contribuinte deve ser notificado 

previamente. 

Deste feito, esclarece Melissa Folmann: 

A Administração Tributária pode solicitar os dados bancários diretamente ao 
banco ou ao contribuinte. Contudo, deve notifica-lo sobre a expedição de 
solicitação de informações ao terceiro (banco), no prazo mínimo de 23 (vinte 
e três) dias antes da data fixada para a apresentação das informações. (2003, 
p. 93)  

 

Demonstra-se a preocupação do país com o interesse público que até 

mesmo a garantia formal da notificação prévia pode ser afastada quando tal ato 

colocar em risco a finalidade de interesse público que se deseja atingir com o acesso 

às informações financeiras. 

Em um comparativo, tanto a Suíça como os Estados Unidos valorizam o 

direito à privacidade do cliente, porém em graus distintos. A privacidade possui 

proteção na Constituição suíça, mas não na americana. Tradicionalmente, a Suíça 

considera a privacidade financeira como crítica quanto à sua soberania econômica, 

enquanto que os Estados Unidos tomaram a direção oposta, concedendo a seus 

cidadãos direitos mínimos quanto à privacidade financeira, como resultado de 

esforços no combate a crimes que afetam sua segurança econômica. 

Importante acrescentar que os Estados Unidos têm participação ativa no 

processo de “pressão” internacional pela relativização do sigilo bancário para fins 

tributários, não apenas no âmbito da OCDE e do Fórum Global, mas, também, até 

mesmo em rígidas negociações com países que são tradicionalmente resistentes à 

transparência.  

 

2.2.4.3. Sigilo bancário na Suíça 

 

Por sua neutralidade política, por tradicionalmente ter apego à liberdade e 

por ser administrativamente estável, a Suíça é considerada como uma das nações 

favoritas para a atração de grandes somas de capitais para os cofres de suas 

instituições financeiras. 

 A Suíça começou a se tornar um paraíso fiscal em meados dos anos 20 

do século passado, quando a França estabeleceu um imposto sobre a renda de até 

75% para combater os efeitos da Grande Recessão. Ao mesmo tempo houve uma 

fuga de capitais da Alemanha para evitar o pagamento das reparações da Primeira 

Guerra Mundial. 
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Verificou-se esta tendência desde a época da Revolução Francesa, em que 

vários nobres para lá se dirigiram com o fim de escaparem à ira dos revolucionários. 

Mais recentemente, durante a Segunda Guerra Mundial, vários alemães e judeus, ao 

perceberem as intenções de Hitler no sentido de supressão das liberdades individuais, 

abrigaram-se na Suíça, levando consigo grandes somas de capitais, que foram 

depositados nos cofres dos bancos suíços, já àquela altura reconhecidos pela 

eficiência no que diz respeito ao sigilo bancário. Este mesmo fato originou a criação 

das chamadas contas numeradas. (COVELLO, 2001, p. 55-56) 

Eurico de Santi ressalta que: 

Coerentemente com os interesses do grande negócio nacional suíço, mais 
rentável que a fabricação de relógios, chocolates e queijos, lá o sigilo 
bancário não é suspenso sequer diante a evasão fiscal, mesmo mediante 
requerimento de governo estrangeiro. (2015, p. 609) 

 

A lei bancária suíça de 8 de novembro de 1934 foi criada na crise causada 

pelo fechamento do Banco de Genebra em 11 de setembro de 1931. O artigo 47 versa 

sobre o sigilo bancário, no qual prescreve sanções civis e penais em caso da quebra 

do sigilo. 

Nicholas Shaxson ressalta: 

Switzerland’s famous secrecy law, making violation of banking confidentiality 
a criminal offence for the first time, was enacted in 1934, though Geneva 
bankers had sheltered the secret Money of European elites since at least the 
eighteenth century. (2011, p. 14)11 
 

Nas décadas de 60 e 70, o segredo bancário suíço foi alvo de críticas 

internacionais severas nas quais levaram o Partido Social-Democrata, no ano de 

1984, a submeter um referendo popular com proposta visando diminuir a abrangência 

do dever de sigilo. A população, por uma margem de 3 votos a 1, decidiu pela 

permanência do regime.  

Porém, a partir de então, algumas mudanças na área penal ocorreram, 

principalmente relacionadas a operações comerciais envolvendo informações 

privilegiadas e lavagem de dinheiro. Algumas dessas mudanças decorreram de 

tratados internacionais.  

Um desses tratados é o General Federal Act on International Mutual 

Assistance in Criminal Matters de 01 de janeiro de 1983, por meio deste qualquer país 

                                                             
11 A lei do segredo suíça, tornando a violação do segredo bancário uma infração penal pela primeira 

vez, foi promulgada em 1934, embora os banqueiros de Genebra tenham protegido o dinheiro secreto 
das elites europeias desde, pelo menos, o século XVIII. (tradução livre) 
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pode contar com a cooperação legal da Suíça incluindo a produção de registros 

bancários. A condição imposta é que o princípio da dupla incriminação seja 

observado. Tal princípio versa que a ofensa combatida no país de origem deve 

configurar em delito punível também pela lei suíça.  

Um dado até então relevante no direito suíço configurava-se na ausência 

de tipificação criminal da simples evasão fiscal, entendida como omissão de 

declaração de renda, que é considerada como infração administrativa e não penal.  

De acordo com Gabriel Zucman: 

Up until the end of the 1990s, the amount of wealth held in Swiss banks was 
one of the best kept secrets in the world. Archives were kept under lock and 
key, and banks were under no obligation to publish the details of the assets 
they were managing. (2015, p.12)12 

 

As pressões sofridas pela Suíça finalmente resultaram na introdução, em 

1990, do crime de lavagem de dinheiro no Código Penal suíço, bem como na 

subscrição, pela Suíça, de convenções bilaterais que preveem a derrogação do sigilo 

bancário para combater a reciclagem de dinheiro ilícito. 

Porém, no ano de 2014 um novo capítulo na história do país fora escrito. 

No referido ano, a Suíça concordou em se unir ao processo de troca automática de 

informações financeiras e fiscais promovidos pela OCDE.  

Tal acordo aprovado no parlamento suíço em 2015 e ratificado em 2016, 

teve seu início no ano de 2017. Termina, assim, um sistema que permitiu ao país 

helvético monopolizar 25% do patrimônio estrangeiro em mais de seus 250 bancos 

em Genebra e na capital Berna. 

Num primeiro momento, haverá apenas a troca de dados bancários até 2018, na 

prática o sigilo já passou a ser quebrado no ano de 2017 ao iniciar os passos necessários 

para entregar a informação deste ano de seus clientes estrangeiros no próximo exercício.  

 

2.2.4.4. Sigilo bancário na Alemanha 
 

O sigilo financeiro na Alemanha é regulado através da Lei Fundamental 

Germânica, mais precisamente em seus artigos 2 e 12, nos quais tratam do direito 

individual ao livre desenvolvimento da personalidade e do direito ao livre exercício 

profissional. 

                                                             
12 Até o final da década de 1990, a quantidade de riqueza detida em bancos suíços foi um dos segredos 
mais bem guardados do mundo. Arquivos foram mantidos a sete chaves, e os bancos não tinham a 
obrigação de publicar os detalhes dos ativos que eles estavam administrando. (tradução livre) 
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Todavia, de acordo com a jurisprudência alemã, a proteção dessa 

intimidade poderá ser renunciada em casos de relevante interesse público, mediante 

aplicação do método da ponderação dos interesses.  

Sobre o aspecto constitucional do sigilo bancário na Alemanha, Márcia 

Haydée Porto de Carvalho pronuncia-se: 

A tese que baseia o sigilo bancário no direito constitucional à intimidade tem 
sido objeto de duras críticas, em especial de Canaris, para quem, se a 
proteção da intimidade pessoal pode ser considerada como um aspecto da 
dignidade humana, é inaceitável entender que os dados bancários estejam 
incluídos na esfera da intimidade, porque tal pensamento significaria a 
banalização da ideia de intimidade pessoal e do conceito de dignidade 
humana que aquela traz consigo.[...] A jurisprudência do Tribunal 
Constitucional Alemão reconhece que o direito à intimidade se encontra 
tutelado pela Constituição e não é irrestrito, posicionando-se pela aplicação 
do método de ponderação de interesses para resolver conflitos entre esse 
direito e outros bens ou interesses amparados constitucionalmente. (2014, p. 
73-74) 

 

Destaca-se que as limitações legais mais relevantes ao sigilo bancário no 

ordenamento alemão estão relacionadas à Administração da Justiça e à 

Administração Tributária, respeitando garantias formais.  

Nos termos do artigo 175 do Regulamento de Impostos, os bancos são 

obrigados a revelar ao Fisco a situação financeira de seus clientes, atuando como 

colaboradores da Administração Tributária. O Código Tributário Alemão considera 

como meio de prova a informação que o banco possa prestar e dispõe, textualmente, 

que o sigilo bancário não prevalece sobre a obrigação de prestar informações às 

autoridades fiscais. 

 
 

2.2.4.5. Sigilo bancário na Argentina 
 
 

O sigilo bancário tinha origem costumeira na Argentina até a primeira 

metade do século passado. O primeiro regramento legislativo acerca do instituto 

surgiu com a edição do Decreto lei n° 13.127/1957 que, em seu artigo 30, estabelecia 

o dever de sigilo em relação às informações que, periodicamente, o Banco Central da 

República recebia por parte dos bancos relativas as atividades de inspeção. 

Subsequentemente, a Lei nº 18.061 de 1969 regulou detalhadamente o 

sigilo financeiro, trazendo em sua exposição de motivos, as razões institucionais que 

levaram a necessidade de uma norma escrita para disciplinar o instituto do sigilo 
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bancário, constando entre elas a do interesse público no primoroso funcionamento do 

sistema bancário. 

A par de constar expressamente na Constituição argentina a proteção à 

intimidade e à vida privada, a doutrina daquele país vislumbra um duplo interesse no 

sigilo bancário: o bom funcionamento do sistema financeiro e a proteção da intimidade 

do cidadão. O sigilo, no entanto, não é absoluto, havendo exceções previstas em lei 

que autorizam o banco a revelar as informações sigilosas, como por exemplo por 

solicitação do Fisco. (CHAMMAS, 2006, p. 124) 

Apesar de constar expressamente na Constituição argentina a proteção à 

intimidade e à vida privada, a doutrina daquele país vislumbra um duplo interesse no 

sigilo bancário: o bom funcionamento do sistema financeiro e a proteção da intimidade 

do cidadão. O sigilo, no entanto, não é absoluto, havendo exceções previstas em lei 

que autorizam o banco a revelar as informações sigilosas, como por exemplo por 

solicitação do Fisco. 

Com a edição da Lei n.º 23.271, de 21 de outubro de 1985, ampliou-se o 

poder do órgão arrecadador de âmbito nacional com a previsão de que suas 

requisições de informações bancárias poderiam ter caráter particular ou geral e referir-

se a um ou a vários sujeitos determinados ou indeterminados, ainda quando tais 

sujeitos não se encontrem sob fiscalização. 

 

2.2.4.6. O sigilo bancário no âmbito da OCDE  

A OCDE (Organization for Economic Co-operation and Development) é 

uma organização internacional que reúne trinta países industrializados e 

desenvolvidos em nível mundial, comprometidos com o governo democrático e o 

mercado econômico, possuindo ativas relações com 70 outros países, organizações 

não governamentais e a sociedade civil. Produz instrumentos, decisões e 

recomendações adotadas internacionalmente para promover regras em áreas em que 

acordos multilaterais são necessários para que os países progridam na economia 

globalizada. 

O fluxo de capitais decorrente da globalização, propiciado pelo avanço 

tecnológico da telecomunicação e da informática, apresenta crescimento exponencial 

no mundo. Cada vez mais, as pessoas efetuam transações financeiras nacionais e 

internacionais, de forma eletrônica e instantânea, com reflexos tributários, que 
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fugiriam do alcance da administração tributária se estivessem sob manto do sigilo 

bancário. Muitas dessas operações são vinculadas a atividades ilícitas, tais como: 

tráfico de entorpecentes e de armas, contrabando, corrupção, sonegação, terrorismo, 

lavagem de dinheiro, dentre outros. 

Nesse novo contexto mundial, os relatórios da OCDE (Improving Access to 

Bank Information for Tax Purposes), de 24 de março de 2000, e de 10 de julho de 

2007, são enfáticos em melhorar o acesso às informações bancárias por parte das 

administrações tributárias dos países, a fim de dar efetividade as suas missões de 

realizar a arrecadação tributária qualificada e de promover efetivo intercâmbio de 

informações fiscais com os países.  

A orientação da OCDE não significa a de quebra indiscriminada do sigilo 

bancário, pois este exerce um papel legítimo na confidencialidade de dados 

financeiros de pessoas físicas e jurídicas. O acesso e a utilização dos dados bancários 

pelas autoridades fiscais devem obedecer a critérios rígidos de forma a não 

comprometer a segurança das relações do sistema financeiro. 

Chinen esclarece: 

Embora reconheça a importância e legitimidade do sigilo bancário, como 
instrumento de proteção do sigilo dos negócios financeiros dos indivíduos e 
entidades legais, a OCDE preocupa-se com a possibilidade de os 
contribuintes esconderem atividades ilegais e escaparem da tributação 
opondo o sigilo bancário às autoridades governamentais, podendo causar 
consequências adversas, local e internacionalmente. internamente, a 
negação do acesso às informações bancárias às autoridades fiscais pode 
impedir a capacidade deles de determinar e arrecadar o imposto correto, o 
que provoca desigualdade tributária entre os contribuintes. (2004, p. 56) 

 

A globalização, movida pela revolução tecnológica da última década, 

particularmente na área de comércio eletrônico e bancário, desencadeou em um 

crescimento explosivo nas transações internacionais, tomando as operações 

bancárias internacionais disponíveis para um largo espectro de contribuintes, não 

somente multinacionais e indivíduos milionários; cada vez mais contribuintes dispõem 

de fácil acesso a meios de escapar dos impostos, aproveitando-se das jurisdições que 

são menos restritivas com o sigilo bancário. 

Porém, com a transparência fiscal em voga a OCDE atua junto aos países 

cobrando cada vez mais estes para que o sigilo bancário seja relativizado para que 

possa haver o intercâmbio de informações entre os países quando necessário.  
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2.3. O SIGILO BANCÁRIO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Após demonstração de como o instituto do sigilo bancário apresenta-se em 

alguns dos principais países do mundo, faz-se essencial, para a correta compreensão 

do tema em discussão, o exame desse instituto jurídico sob a óptica do ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Abordar-se-á o sigilo bancário sob a disciplina conferida pela Constituição 

Federal de 1988, bem como, o tratamento concedido pelo Código Tributário Nacional, 

analisa-se a Lei Complementar nº 105/2001, na qual traz nova regulamentação para 

a temática em questão. 

 

2.3.1. O sigilo bancário na Constituição Federal de 1988  

 

A Constituição Federal de 1988 não possui disposição expressa que trate 

a respeito do sigilo bancário. No entanto, a maior parte da doutrina e da jurisprudência 

entende que esse direito se encontra consubstanciado no art. 5º, X e XII, do texto 

constitucional, os quais preceituam a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e 

do sigilo de dados.  

Nesse sentido, entende Ferraz Júnior: 
 

O sigilo bancário não é tema expresso na Constituição Federal. Sua 
discussão, na doutrina e na jurisprudência, vem por meio do entendimento 
sobretudo do art.5º, XII, da CF/1988 correlacionado com o art.5º, X e XIV, da 
CF/1988, que tratam, respectivamente, da inviolabilidade do sigilo da 
correspondência, telegráfica, de dados e telefônica, do direito à privacidade 
e do segredo profissional. Particularmente importante é a discussão em torno 
da inviolabilidade do sigilo dos dados, expressão que não existia nas 
Constituições anteriores. Não sendo expressa a menção a sigilo bancário na 

Constituição, seu estatuto constitucional depende de interpretação. (2015, p. 

94) 

O sigilo bancário, no inciso X, está contido no âmbito de proteção tanto do 

direito à intimidade como no direito à privacidade concernente à teoria de 

fundamentação do sigilo calcada em ambos os direitos.  

Já no que tange ao inciso XII, é possível afirmar que o sigilo bancário está 

salvaguardado na inviolabilidade do sigilo dos dados, dentro dos quais estão os dados 

bancários, consistindo em uma das espécies contidas na expressão “dados” 

constantes no referido dispositivo. Nesse sentido, Chinen (2004, p. 90) afirma que “o 

conceito de dados engloba também as informações que os bancos detêm a respeito 

de seus clientes [...]”.  



77 
 

Hagstrom, concordando com esse entendimento, afirma: 

Ora, aparentemente, considerar o sigilo bancário abrangido pelo inc. XII 
afigura-se entendimento acertado, em se considerando que aquele 
dispositivo tem a ver, também, com a intimidade e a privacidade, nos 
aspectos atinentes à proteção da correspondência, de dados e das 
comunicações telegráficas e telefônicas, do mesmo modo que o inc. XI, que 
assegura a inviolabilidade do domicílio. (2009, p. 185) 
 

No âmbito do STF, essas premissas encontram amparo no voto do Ministro 

Marco Aurélio, no julgamento do RE nº 461.366-2/DF, dia 03 de agosto de 2007, de 

sua Relatoria, valendo ser destacado, por oportuno, o seguinte trecho:  

O preceito regedor da espécie, considerado o sistema da Constituição 
Federal, é o do inc. XII do mencionado artigo. Surge como regra o sigilo de 
dados [...]. Conforme ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça [...] o Banco 
Central confunde o poder de fiscalização com o de afastar o sigilo de dados. 
[...] (BRASIL, 2007) 

 

De modo oposto a tais posicionamentos, o Ministro Sepúlveda Pertence, 

em seu voto no mesmo julgamento, consignou que não vislumbra no art. 5º, XII, nada 

que diga respeito ao sigilo bancário, entendendo que esse direito é protegido pela 

privacidade.  

Giannetti também considera que o sigilo dos dados bancários não encontra 

fundamento no dispositivo constitucional em discussão:  

[...] é relevante esclarecer que a inviolabilidade de dados bancários não 
encontra fundamento de existência no inciso XII do artigo 5º da Constituição. 
De fato, esse inciso trata do segredo das comunicações, ou seja, do 
deslocamento de informações de um ou mais remetentes certos para 
destinatários certos. No caso de remetentes ou destinatários incertos não há 
sigilo, como, por exemplo, serviços de radiodifusão ou de envio de 
mensagens publicitárias por mala direta, caso em que o remetente 
expressamente autoriza a abertura da correspondência por terceiros. (2005, 
p. 435) 

 

Ademais, considerando o sigilo bancário como expressão de tais direitos 

fundamentais (privacidade, intimidade e sigilo de dados), aquele também goza da 

mesma proteção conferida a estes, inclusive quanto a impossibilidade de alteração de 

seu núcleo essencial, mesmo que seja através de Emenda Constitucional, como 

dispõe o art. 60, § 4º, da CF.  

Vislumbra-se que o sigilo bancário, assim como o direito à privacidade e o 

sigilo dos dados, busca proteger uma dimensão da vida privada dos indivíduos, qual 

seja, a vida econômica ou financeira, não devendo prosperar, desse modo, as teses 

que buscam retirar do sigilo bancário a sua proteção constitucional. 
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2.3.2. O sigilo bancário no Código Tributário Nacional (Lei nº 5.162/66) 

 

A publicação do Código Tributário Nacional trouxe a discussão, à tese da 

possibilidade de acesso aos documentos bancários pelo fisco, especificamente em 

relação à compatibilidade dos artigos 195 e 197 do Código Tributário Nacional com as 

disposições do art. 38 da Lei nº 4.595/64. Dispõe os arts. 195 e 197 do Código 

Tributário Nacional: 

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer 
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papeis e efeitos comerciais ou 
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes 
de exibi-los. 
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 
comprovantes dos lançamentos neles efetuados sendo conservados até que 
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que 
se refiram. 
 
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar a autoridade 
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos 
bens, negócios ou atividades de terceiros: 
I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; 
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições 
financeiras; 
III - as empresas de administração de bens; 
IV- os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 
V - os inventariantes; 
VI- os síndicos, comissários e liquidatários; 
VII- quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de 
seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação 
de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente 
obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, 
atividade ou profissão. 

 

A edição do Código Tributário Nacional, especialmente os seus arts. 195 e 

197, não auferiram êxito em dissipar a polêmica em torno da possibilidade da quebra 

do sigilo pela administração fazendária, pois surgiu a tese do sigilo profissional dos 

banqueiros que se encontram legalmente obrigados a guardar segredo por razões 

profissionais, o que torna inconciliáveis as disposições de prestação de informações 

bancárias às autoridades administrativas. 

Porém, a polêmica continua, pois segundo Lima (2000, p.153), para 

aqueles que entendem que a Lei 4.595/64 autorizava o levantamento dos dados 

bancários pelos agentes fiscais somente mediante processo judicial instaurado, há um 

conflito evidente entre essa interpretação e o espírito introduzido pelo Código 

Tributário Nacional, favorável ao fisco nessa questão. 



79 
 

2.3.3. O sigilo bancário na Lei Complementar nº 105/2001 

 

O sigilo bancário no ordenamento jurídico pátrio é regulamentado pela Lei 

Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. O tema era tratado anteriormente 

pelo art. 38 da Lei Federal n° 4.564/1964, que foi expressamente revogado pela Lei 

Complementar n° 105/2001.  

A Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, estabeleceu a 

possibilidade de quebra do sigilo bancário pelas autoridades fazendárias. A lei teve 

como autor o Senador Federal Lúcio Alcântara e tramitou perante o Senado Federal 

(Projeto de Lei Complementar nº 219/1995) e a Câmara dos Deputados (Projeto de 

Lei Complementar nº 220/1998) com a seguinte justificação: 

Esse projeto decorre de sugestões que solicitei ao Dr. Carlos Alberto 
Hagstrom, advogado especializado em direito bancário 
Como é notório, a Lei nº 4.595, de 31-12-64, regula, em seu artigo 38, o 
chamado ‘sigilo bancário’. Hoje, no entanto, diversos fatores tornam 
necessária uma atualização do texto legal. Deve-se ressaltar, principalmente, 
a preocupação de diversos setores da sociedade, inclusive de membros do 
Congresso Nacional, diante dessa matéria polêmica e controvertida que 
assume importância ímpar, nos dias atuais, sobretudo em face dos 
frequentes crimes contra a Administração Pública, contra o sistema financeiro 
e, também, em função do chamado ‘crime organizado’. 
 

A supracitada LC dispõe sobre o sigilo das operações de instituições 

financeiras e traz a atual normatização a respeito do sigilo bancário no Brasil. Referida 

lei complementar trata da relação entre as instituições financeiras e seus clientes, 

impondo àquelas o sigilo sobre as informações financeiras de seus clientes obtidas 

por motivo de sua atividade.  

Nesse sentido, a Lei Complementar 105/2001 traz em seu artigo 1º que “As 

instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e 

serviços prestados”, ou seja, impõe o dever legal de que as instituições financeiras 

mantenham segredo sobre todos os negócios bancários de seus clientes.  

Deve-se ressaltar que, para o objeto do presente estudo, instituições financeiras são 

aquelas constantes no rol do artigo 1º da Lei Complementar nº 105/200113: 

Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e 
passivas e serviços prestados. § 1o São consideradas instituições financeiras, para 
os efeitos desta Lei Complementar: I – os bancos de qualquer espécie; II – 
distribuidoras de valores mobiliários; III – corretoras de câmbio e de valores 
mobiliários; IV – sociedades de crédito, financiamento e investimentos; V – 
sociedades de crédito imobiliário; VI – administradoras de cartões de crédito; VII – 
sociedades de arrendamento mercantil; VIII – administradoras de mercado de 
balcão organizado; IX – cooperativas de crédito; X – associações de poupança e 
empréstimo; XI – bolsas de valores e de mercadorias e futuros; XII – entidades de 
liquidação e compensação; XIII – outras sociedades que, em razão da natureza de 
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suas operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário 
Nacional. 

 

Com o advento da Lei Complementar nº 105/2001, a quebra do sigilo 

bancário teve nova disciplina, uma vez que previu em seu artigo 6º a possibilidade de 

as autoridades administrativas fiscais das três esferas políticas terem acesso direto 

às informações bancárias do contribuinte independentemente de prévia determinação 

judicial.  

Dispõe, ainda, sobre o que não constitui violação do dever de sigilo: 

§3o Não constitui violação do dever de sigilo: I – a troca de informações entre 
instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de 
centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário 
Nacional e pelo Banco Central do Brasil; II - o fornecimento de informações 
constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos e 
de devedores inadimplentes, a entidades de proteção ao crédito, observadas 
as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central 
do Brasil; III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 
da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996; IV – a comunicação, às 
autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, 
abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam 
recursos provenientes de qualquer prática criminosa; V – a revelação de 
informações sigilosas com o consentimento expresso dos interessados; VI – 
a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos 
artigos 2o , 3o , 4o , 5o , 6o , 7o e 9 desta Lei Complementar. 

 
Os arts. 9º, 10º e 11º da Lei Complementar nº 105/01 dispõem sobre as 

penalidades a que os servidores que derem causa à quebra de dados sigilos estão 

sujeitos. Os dados recebidos das instituições financeiras, após serem utilizados nos 

processos administrativos fiscais, por exemplo, na constituição de créditos tributários, 

passam a ser dados fiscais sigilosos. 

Traz ainda em seu artigo 2º que o dever de sigilo é extensivo ao Banco 

Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, em suas áreas de competência, 

e também quanto aos órgãos da administração tributária dentro de suas atribuições. 

Tal competência está prevista no artigo 2º, § 6º, que assim dispõe:  

O Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e os demais órgãos 
de fiscalização, nas áreas de suas atribuições, fornecerão ao Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras – COAF, de que trata o art. 14 da Lei no 9.613, de 3 de 
março de 1998, as informações cadastrais e de movimento de valores relativos às 
operações previstas no inciso I do art. 11 da referida Lei. 

 

A Lei Complementar n° 105/2001 ainda atribui ao Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras – COAF competência para requisitar informações sigilosas aos 

órgãos fiscalizadores, como o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores 

Mobiliários. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF foi criado pela 
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Lei n° 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, 

direitos e valores. 

Dessa forma, a lei emergiu como uma maneira de disciplinar 

especificamente o assunto e delimitar os termos em que seria admitido o acesso aos 

dados pela autoridade fiscal, não sendo este de uso irrestrito, mas tão somente 

limitado às hipóteses e à forma elencada taxativamente nos artigos, como será 

analisado posteriormente.  

 

2.4. A LEGALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO 

 

O sigilo sobre as informações bancárias dos indivíduos deve ser a regra 

em um Estado Democrático de Direito, por resguardar direitos e garantias 

fundamentais, como a privacidade e a intimidade das pessoas.  

Entretanto, vale ressalvar que o direito ao sigilo bancário não é absoluto, 

como salienta Paulo Branco:  

O direito ao sigilo bancário, entretanto, não é absoluto, nem limitado. Havendo 
tensão entre o interesse do indivíduo e o interesse da coletividade, em torno do 
conhecimento de informações relevantes para determinado contexto social, o 
controle sobre os dados pertinentes não há de ficar submetido ao exclusivo arbítrio 
do indivíduo. (2007, p. 326) 
 

Nota-se que o sigilo bancário é a regra e tal direito, como já demonstrado 

anteriormente, tem fundamento constitucional. Desse modo, a quebra do sigilo 

bancário deve possuir caráter excepcional. Nesse sentido, a Lei Complementar nº 

105/2001 dispõe em seu artigo 5º que: 

O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites 
de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão 
à administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos 
usuários de seus serviços 

 
Porém, o § 2° do art. 5° vedou a inclusão de dados que permitam a 

identificação da origem e da natureza dos gastos, limitando-se às informações aos 

dados relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes 

globais mensalmente movimentados.  

O Decreto n° 4.489/200224 regulamentou a matéria trazendo em seu artigo 

4º a exigência de que as instituições financeiras ou a elas equiparadas devam prestar 

informações acerca das movimentações bancárias superiores a R$ 5.000,00 mensais 
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em se tratando de pessoas físicas, e a R$ 10.000,00 em se tratando de pessoas 

jurídicas.  

Ressalta-se que o artigo 5º da Lei Complementar nº 105/2001 não prevê 

exatamente a quebra de sigilo bancário, pois não são enviados todos os dados das 

movimentações do indivíduo, mas somente as superiores ao montante estipulado, 

deixando na dúvida se podem as instituições financeiras, sem ordem judicial, 

transmitir o montante global mensal das movimentações financeiras dos titulares das 

operações com a omissão apenas da origem dessas movimentações e da natureza 

dos gastos efetuados.  

Tais informações são passadas ao Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras – COAF, órgão de inteligência do Ministério da Fazenda. A Lei n° 9.613/98 

traz em seu artigo 14, § 3°, que "o COAF poderá requerer aos órgãos da 

Administração Pública as informações cadastrais bancárias e financeiras das pessoas 

envolvidas em atividades suspeitas". 

Extrai-se deste parágrafo que órgãos da Administração Pública podem 

repassar dados bancários protegidos pelo sigilo por simples requisição do COAF. No 

RE n° 389.808-PR, Rel. Min. Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal analisou 

processo em que se questionava o art. 6° da LC n° 105/01, o qual possibilita que as 

autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios somente poderiam examinar documentos, livros e registros de 

instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações 

financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal 

em andamento, o que afastava a exigibilidade de a autorização judicial. O Plenário do 

STF, por maioria de votos, decidiu que a quebra do sigilo de dados bancários está sob 

reserva de jurisdição, nos termos da ementa abaixo: 

SIGILO DE DADOS - AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII do artigo 5º 
da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à correspondência, às 
comunicações telegráficas, aos dados e às comunicações, ficando a exceção - a 
quebra do sigilo - submetida ao crivo de órgão equidistante - o Judiciário - e, mesmo 
assim, para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal. SIGILO 
DE DADOS BANCÁRIOS - RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta da República 
norma legal atribuindo à Receita Federal - parte na relação jurídico-tributária - o 
afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte. XII, 5º Constituição Federal 
Carta da Republica.  

 

Na ocasião, o Min. Celso de Mello ao concluir seu voto ressaltou que: 
 
[...]a inviolabilidade do sigilo de dados, tal como proclamada pela Carta Política em 
seu art. 5°, XII, torna essencial que as exceções derrogatórias à prevalência desse 
postulado só possam emanar de órgãos estatais – órgãos do Poder Judiciário (e, 
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excepcionalmente, as Comissões Parlamentares de Inquérito), aos quais a própria 
Constituição Federal outorgou essa especial prerrogativa de ordem jurídica. 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio Paulo Branco leciona que: 
 

A jurisprudência do STF admite a quebra do sigilo pelo Judiciário, mas resiste a que 
o Ministério Público possa determiná-la diretamente [...]. O STF admite que as 
Comissões Parlamentares de Inquérito possam deliberar a quebra do sigilo 
bancário. [...] O Tribunal não admite o acesso direto da Receita Federal às 
movimentações bancárias dos contribuintes. Não recusa que a Receita obtenha 
esse tipo de informação, mas subordina à intermediação tutelar do Judiciário. O STF 
tampouco conste que a autoridade policial compartilhe com a Receita informações 
que obteve por meio de quebra de sigilo bancário em inquérito policial [...]. (2007, 
p. 326) 

 

Por sua vez, Uadi Lammêngo Bulos afirma que: 
 
A ruptura do sigilo bancário que é a exceção vem sendo admitida pela 
jurisprudência, observando os seguintes pontos: (I) a autorização judicial da quebra 
deve ser em caráter excepcional; (II) não é aceitável procedimento administrativo-
fiscal; (III) a quebra não pode ferir a privacidade de pessoas estranhas - os dados 
bancários somente podem ser usados para fins da investigação que lhe deu causa, 
de modo a evitar devassas na privacidade alheia, sendo obrigatória a manutenção 
do segredo quanto às pessoas estranhas à causa; (IV) a quebra pode ser sem a 
oitiva do investigado; (V) as normas tributárias e cíveis não são absolutas (VI) as 
justiças federal e comum são competentes para ordenar a quebra (VII) prevalece 
ao princípio do juiz natural; (VIII) o juiz pode recorrer à analogia. (2011, p. 35) 

 

Sendo assim, entende-se que as formas de quebra de sigilo admitidas em 

nosso ordenamento jurídico emanam do Poder Judiciário ou das Comissões 

Parlamentares de Inquérito. Isso significa que as instituições financeiras não podem 

informar ao COAF as movimentações financeiras de seus clientes sem prévia ordem 

judicial.  

Resulta-se disso que a prerrogativa dada ao COAF de solicitar às 

instituições financeiras informações a respeito das operações financeiras realizadas 

por seus clientes, somente apontando nomes e valores mensalmente movimentados, 

com omissão apenas da origem dessas movimentações e da natureza dos gastos 

efetuados, não prescinde de ordem judicial eis que ao solicitar a movimentação 

financeira total e mensal a uma determinada pessoa, física ou jurídica, implica sim em 

quebra do sigilo de dados bancários, independentemente de apontarem ou não a 

origem dos recursos financeiros. 

Por isso, não é razoável a interpretação de que pode o COAF solicitar e 

repassar informações sobre as movimentações bancária sem que antes haja a 

intervenção judicial. Destaca-se, ainda, a tramitação no Supremo Tribunal Federal do 

RE 601314 - SP - SÃO PAULO, ao qual foi reconhecido repercussão geral.  
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O recurso foi interposto contra uma decisão que considerou legal o artigo 

6º da Lei Complementar 105/2001, que permite a entrega das informações, por parte 

dos bancos, a pedido do Fisco.  

Para o autor do recurso, contudo, este dispositivo seria inconstitucional, 

uma vez que permite a entrega de informações de contribuintes, sem autorização 

judicial, configurando quebra de sigilo bancário e violando o artigo 5º, X e XII da 

Constituição Federal, atualmente o recurso esta concluso ao relator aonde se aguarda 

sua manifestação.  

Com o julgamento desse recurso será respondido se pode o sigilo bancário 

ser quebrado sem a autorização judicial, decisão essa que pode trazer para o COAF 

a necessidade de pedir autorização judicial para poder solicitar e repassar 

informações bancárias dadas como sigilosas, até então o COAF segue 

desempenhando suas funções normalmente. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento 

conjunto de cinco processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar 

(LC) 105/2001, que permitem à Receita Federal receber dados bancários de 

contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial. 

Por maioria de votos – 9 a 2 –, prevaleceu o entendimento de que a norma 

não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita 

bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência 

de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos 

dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal. 

Após a abordagem de aspectos relevantes para a caracterização do sigilo 

bancário, incluindo incursão no direito comparado para saber como se comporta o 

instituto em outros importantes países. Adentra-se agora na temática da troca de 

informações entre os países atualmente, como também, nas definições de elisão e 

evasão fiscal, institutos importantes para o desenvolvimento da pesquisa, trazendo 

também conceitos e características dos paraísos fiscais. 
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3. COMBATE À EVASÃO FISCAL E A TROCA DE INFORMAÇÕES 

 

O intercâmbio internacional de dados em matéria tributária constitui um dos 

núcleos essenciais para a detecção de práticas elisivas e evasivas, nos tempos atuais 

de economias interpenetradas e interdependentes onde quase todos os 

empreendimentos importantes têm operações transnacionais ou são 

empreendimentos transnacionais. 

A troca de informações entre as Administrações Tributárias permite aos 

Estados conhecer e controlar as escolhas do contribuinte incrementadas com a 

globalização. A relevância desse mecanismo é reconhecida como importante 

mecanismo de prevenção ou eliminação da evasão tributária internacional.  

Tal forma de cooperação internacional tem se tornado a cada dia mais 

necessária, considerando o número crescente de contribuintes que obtêm rendas e 

dispõem de capitais no exterior. (BORGES, 2000, p. 21) 

Desta feita, passa-se a discorrer sobre a temática da troca de internacional 

de informações, bem como de como esta ajuda no combate à evasão fiscal, bem 

como, na utilização dos paraísos fiscais, ajudando a disseminar a política da 

transparência fiscal mundial. 

 

3.1. ELISÃO FISCAL 

 

 Em primeiro lugar, faz-se mister abordar a temática da elisão e da evasão 

fiscal, pois diversas vezes ambos são comparados e acabam tendo suas definições 

confundidas, pois apesar da evidente diferença entre esses institutos, existe uma 

enorme dificuldade conceitual em torno da elisão fiscal, o que decorre até mesmo da 

diversidade de seu significado. 

Elidir é evitar, reduzir o montante ou retardar o pagamento do tributo por 

atos ou omissões lícitas do sujeito passivo anteriores ao acontecimento do fato 

gerador. A palavra Elisão é derivada do latim “Elisione”, significando ato ou efeito de 

elidir, eliminar, suprir. É uma maneira de prover economia seguindo o disposto a lei. 

Difunde-se na tomada de condutas revestidas pela licitude por parte do contribuinte 

objetivando a economia fiscal. 

A elisão fiscal é planejada e executada com o propósito de gerar uma 

economia tributária para o contribuinte, o que poderá ocorrer por intermédio da 
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organização e da estruturação do negócio jurídico de forma a evitar o surgimento da 

relação tributária, reduzir o valor do tributo devido ou mesmo diferir o surgimento da 

obrigação tributária. O planejamento tributário está relacionado com a elisão. 

A elisão é a prática pela qual o contribuinte, antes da ocorrência do fato 

gerador da obrigação tributária, se vale de atos lícitos que resultam na menor 

onerosidade fiscal. A elisão é conduta lícita que visa impedir o nascimento da 

obrigação tributária, de modo a afastar a ocorrência do fato gerador. 

Roque Carrazza conceitua elisão fiscal como: 

A elisão fiscal pode ser definida como a conduta lícita, omissiva ou comissiva, 
do contribuinte, que visa impedir o nascimento da obrigação tributária, reduzir 
seu montante ou adiar seu cumprimento. A elisão fiscal é alcançada pela não 
realização do fato imponível (pressuposto de fato) do tributo ou pela prática 
de negócio jurídico tributariamente menos oneroso, como, por exemplo, a 
importação de um produto, via Zona Franca de Manaus. Tais manobras, 
embora beneficiem o contribuinte, não são condenadas por nosso direito 

positivo. (2013, p. 349) 
  

Existem duas espécies de elisão fiscal, uma que é decorrente da própria lei 

e a outra que resulta de lacunas e brechas existentes na própria lei. Como primeira 

espécie, a elisão decorrente de lei, é o próprio dispositivo legal que permite ou até 

mesmo induz a economia de tributos.  

Há uma vontade expressa e consciente do legislador de dar determinados 

benefícios fiscais ao contribuinte. Os incentivos fiscais são exemplos típicos de elisão 

induzida por lei, uma vez que o próprio texto legal dá aos seus destinatários 

determinados benefícios. 

Já a segunda espécie contempla hipóteses em que o contribuinte escolhe 

por configurar suas finanças de tal forma que se “harmonize” com um menor ônus 

tributário, utilizando-se de elementos dos quais a lei não proíbe ou dados da própria 

lei que facilitem evitar o fato gerador de determinado tributo. 

Nas palavras de Sampaio Dória: 

Existem duas espécies de elisão tributária: a elisão induzida pela lei e a elisão 
resultante de lacunas da lei. A primeira espécie de elisão é aquela em que o 
legislador, por razões extrafiscais, favorece algumas modalidades de 
negócios, tributando-os benevolamente ou até determinando a não-
incidência de tributos sobre eles. Essa elisão, segundo o autor, poderia ser 
denominada de imprópria. Nela não há necessidade de o contribuinte alterar 
a estrutura negocial com que os resultados econômicos são normalmente 
obtidos, pois a lei, ineludivelmente, quer beneficiá-los. Esse tipo de elisão tem 
diversas finalidades, entre as quais prevenir desequilíbrios sociais e 
econômicos. (1977, p.49-50) 
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A elisão deverá ser visualizada como uma forma de economia de tributos, 

em que o contribuinte, por meio de um cuidadoso planejamento, direciona sua conduta 

no sentido de evitar ou postergar a realização da hipótese de incidência, sem que seu 

comportamento viole, infrinja ou contrarie qualquer norma legal, buscando apenas 

obter o melhor resultado possível na realização de seus negócios. É licita toda 

resistência do contribuinte às intenções tributárias do Fisco, desde que sua conduta 

encontre amparo legal. (QUEIROZ, 2012, p.355) 

A elisão fiscal se consubstancia em evitar que haja o aparecimento de uma 

obrigação tributária. Doutrinariamente, encontram-se vários nomes correlacionados 

ao mesmo termo. Muitos se referem à mesma como elisão induzida, evasão lícita, 

elusão, poupança fiscal, evasão legítima, economia de imposto, entre outros. 

Lívia de Carli Germano com base no direito espanhol versa: 

A elisão fiscal corresponde à noção espanhola de “economia de opción”, 
denominação atribuída a José Larraz para referir-se àquelas condutas dos 
contribuintes em que há a concordância entre o formalizado e a realidade, 
não existe de nenhum modo simulação, não se contraria nem a letra nem o 
espírito da lei e se procura a economia tributária. Na “economia de opción” 
não há nenhuma anomalia de negócio – não há qualquer ofensa direita ou 
indireta ao ordenamento -, apenas uma opção do contribuinte pela mais 
econômica das alternativas em termos fiscais. (2013, p. 55-56) 

 

Assim, seguindo o entendimento da supracitada autora entende-se que as 

razões fiscais que levam à escolha por um negócio em lugar de outro não passam de 

motivo considerado juridicamente irrelevante, ou seja, através da elisão fiscal o 

contribuinte busca estruturar seus negócios jurídicos a partir dos efeitos tributários que 

estão estabelecidos pela legislação.  

A diferença entre evasão e elisão fiscal encontra-se no caráter ilícito da 

primeira conduta, cujos efeitos são decorrentes da fraude e da simulação. No caso da 

elisão, contribuinte não viola diretamente a lei, pelo contrário, ocorre o direcionamento 

do fato e de seus efeitos de modo a permitir a incidência da legislação mais favorável. 

É importante considerar o fator cronológico para se classificar como elisão, 

uma vez que, esta ocorre antes da concretização do fato gerador. Este por sua vez 

corresponde ao pagamento do tributo e surge apenas quando o crédito tributário a 

favor do Estado é identificado. A não ocorrência do fato gerador implicará na 

impossibilidade do pagamento do tributo. Assim, se o contribuinte estiver utilizando de 

atos lícitos na lacuna da lei, não estará cometendo práticas fraudulentas. 

A elisão fiscal, portanto, é procedimento utilizado pelo sujeito passivo da 

relação tributária, objetivando reduzir o peso da carga tributária, pela escolham entre 
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diversos dispositivos e alternativas de lei daqueles que lhe permitem pagar menos 

tributos. Não o mesmo em relação à evasão fiscal, que adentra o campo da sonegação 

ou falta de recolhimento tributário, haja dolo ou culpa, sendo que na sua faceta dolosa, 

hão de considerar as formas previstas no Direito pátrio, como de simulação, fraude e 

sonegação. (MARTINS, 2014, p.105) 

Assim, o Direito brasileiro reconhece e permite a elisão, enquanto a evasão 

além de representar infração administrativa, muitas vezes implica em delito penal, 

desde que haja definição na lei. 

Por ser extremamente rica na regulação do sistema tributário brasileiro, no 

qual projeta normas estruturantes para a elaboração e execução da lei tributária, a 

Constituição Federal é alvo de várias formas de interpretações doutrinárias. Esses 

debates, chegou-se a criar no país segmentos doutrinários sobre os limites da elisão 

fiscal, ficando estes polarizados entre aqueles que possuíam “visão liberal” e outros 

que possuíam “visão solidária”. 

A visão liberal, segundo Fabio Piovesan Bozza, representa, em linhas 

gerais “a visão tradicional do Direito Tributário brasileiro, baseada no juspositivismo e 

no binômio liberdade e segurança jurídica” (2015, p. 253) Já, a visão solidária da elisão 

fiscal não seria aprioristicamente contrária à economia de tributos.  

Ainda nos ensinamentos do supracitado autor: 

Tal como a visão liberal, consideraria que o contribuinte goza de plena 
liberdade para estruturar seus negócios da maneira que lhe aprouver, 
inclusive para minimizar a carga fiscal. Não toleraria, porém, que a economia 
fiscal fosse obtida de forma abusiva. (2015, p. 266) 

 

Desse modo, diferentemente da visão liberal, na qual atém-se 

essencialmente aos vícios do dolo, fraude e simulação, a visão solidária projetaria 

uma concepção mais abrangente de abuso, a qual se incluiriam diversos ilícitos, 

estando entre eles: a fraude à lei, abuso de direito, abuso da forma jurídica, dentre 

outros. 

 

3.2. EVASÃO FISCAL 

 

Ao contrário da elisão, a evasão fiscal consiste em prática que infringe as 

normas vigentes. Corresponde à sonegação ou fraude por parte do contribuinte, é um 

ato que busca economia de maneira ilícita na carga tributária. Na evasão fiscal a 
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ilegitimidade se dá no ato do fato gerador e também após sua ocorrência, objetivando 

reduzir ou até mesmo ocultar a obrigação tributária. 

Na seara internacional, há uma padronização na terminologia, já que é 

definida na doutrina anglo-saxã como tax evasion, na espanhola como evasión fiscal 

e na italiana como evasione fiscale. Para Aliomar Baleeiro (2015, p. 152.) “Evasão é 

o nome genérico dado à atitude do contribuinte que se nega ao sacrifício fiscal.” 

Nas palavras de Livia De Carli Germano: 

A evasão fiscal, como gênero que abrange os ilícitos típicos envolvendo 
tributos, gera a aplicação da sanção prevista em lei para a respectiva conduta. 
Assim, a prática de atos considerados como evasão fiscal, além de dar ensejo 
à desconsideração do negócio jurídico ou à sua requalificação para fins 
tributários, acarreta a aplicação da penalidade prevista na legislação. (2013, 
p. 58-59) 

 

Hermes Marcelo Huck conceitua: 

Toda e qualquer ação ou omissão tendente a elidir, reduzir ou retardar o 
cumprimento de uma obrigação tributária, não importando serem lícitos ou 
ilícitos os meios utilizados nesse processo. (...) Sob uma perspectiva 
econômico-financeira, a evasão ocorre quando o contribuinte não transfere 
ou deixa de pagar integralmente ao Fisco uma parcela a título de imposto 
considerada devida por força de determinação legal”. (1997, p. 15-30). 

 

Na evasão busca-se antes ou depois um modo de mascarar um 

comportamento fraudulento. Ressalta-se que nas atuais concepções jurídicas toda 

evasão fiscal é sempre ilícita, resultando assim, um contrassenso falar em evasão 

legal (ou lícita). 

Para Villegas (2005, p. 538): 

Evasión fiscal o tributaria es toda eliminación o disminución de um monto 
tributario producida dentro del ámbito de un país por parte de quienes están 
juridicamente obligados a abornalo y que logran tal resultado mediante 
conductas fraudulentas u omisivas violatorias de disposiciones legales. 

 

A evasão fiscal, tomada em sentido integral, abrange todos os 

comportamentos contrários à lei que venham a resultar na eliminação ou redução da 

carga tributária, compreendendo assim que tais condutas são simplesmente 

fraudulentas ou omissivas. Neste panorama, tem-se a diferença dos conceitos entre 

evasão fiscal e fraude.  

A evasão abrange a categoria do qual são espécies tanto a sonegação e a 

fraude como a simulação ou a dissimulação, que acarretam na consecução de um 

determinado “proveito fiscal”, através de procedimentos ou alternativas diferentes 

daquelas consentidas e contempladas pela lei. 
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No tocante à sonegação, esta consiste no ocultamento do fato gerador por 

parte do contribuinte com a intenção de não pagar o tributo devido constitui sonegação 

fiscal, portanto, um crime contra a ordem tributária. Um exemplo de fácil ilustração 

sobre o tema é a venda de mercadorias sem notas fiscais, nesse caso, há a existência 

do fato gerador, porém, mas este não é conhecido pela Administração Tributária por 

conta da não emissão das notas. 

Na fraude13, o contribuinte falsifica dados ou insere elementos incorretos 

nos livros ou documentos fiscais visando não pagar o tributo ou pagar valor inferior ao 

devido. Um exemplo de fraude é a inclusão, na declaração do imposto de renda da 

pessoa física, de valores de gastos dedutíveis que nunca aconteceram. 

A simulação14 é constantemente classificada na doutrina entre absoluta e 

relativa. A primeira acontece quando a vontade declarada se refere a um negócio 

jurídico que nem sequer existe, ou seja, há a total discrepância entre a realidade e a 

vontade declarada (hipótese do art. 167, §1º, inciso II do Código Civil). 

 Já a segunda ocorre quando existe um negócio jurídico, mas este é 

declarado de forma diversa daquele que efetivamente se pretende alcançar, ou, ainda, 

existe, mas é efetuado entre partes diversas daquelas realmente contratantes 

(hipótese do art. 167, §1º, inciso I do Código Civil). 

 A simulação possui três elementos essenciais: a declaração bilateral de 

vontade é falsa; é sempre combinada com a outra parte e, é feita com a intenção de 

ludibriar terceiros. Distinguindo-se, assim, do dolo, onde apenas uma das partes tem 

conhecimento da trama.  

A simulação é, portanto, nos dizeres de Washington de Barros Monteiro, é 

“[...] intencional desacordo entre a vontade interna e a declarada, no sentido de criar, 

                                                             
13 Art. 72- Fraude é toda ação ou omissão dolosa que tenda a impedir ou retardar, total ou parcialmente, 
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar suas 
características essenciais de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir seu 
pagamento. (Lei 4.502/64) 

 
14 Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na 
substância e na forma. 
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: 
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se 
conferem, ou transmitem; 
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; 
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. 
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico 
simulado. 
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aparentemente, um ato jurídico que, de fato, não existe, ou então, oculta, sob 

determinada aparência, o ato realmente querido”. (2009, p. 263).  

Vê-se, dessa forma, que a emissão de uma declaração de vontade 

intencionalmente não verdadeira é característica da simulação, o que não se confunde 

com o negócio jurídico indireto, onde os sujeitos celebram certo negócio jurídico para 

atingir objetivos que normalmente não lhe são peculiares. 

A fraude e a simulação, no campo do Direito Tributário, são formas ilícitas 

de evasão fiscal. A fraude é o ato eivado de malícia com o intuito de prejudicar 

terceiros. A simulação é um defeito do ato jurídico e caracteriza-se pelo “intencional 

desacordo entre a vontade interna e a declarada, no sentido de criar aparentemente, 

um ato jurídico que, de fato, não existe, ou então oculta, sob determinada aparência, 

o ato realmente querido”. (DERZI, 2001, p. 214) 

A evasão fiscal foi doutrinariamente classificada em dois grandes grupos, 

sendo estes: evasão omissiva e evasão comissiva. A evasão omissiva, por sua vez, 

subdivide-se em imprópria e por inação. A evasão por omissão imprópria baseia-se 

no comportamento do particular que, ao perceber que determinada conduta sofre 

carga tributária elevada, opta or não praticar o fato jurídico tributário. 

Para o Direito Tributário esta modalidade não causa muito interesse, já que 

ao deixar de praticar determinada conduta que sofrera a incidência da carga tributária, 

há a chamada abstenção intencional de incidência, causando assim a não ocorrência 

do fato gerador. 

A outra forma de evasão por omissão é conhecida como evasão por inação 

e é bastante diferente da anterior. À medida que na primeira hipótese o contribuinte 

evitou conscientemente a prática do fato antes deste se realizar, a omissão por inação 

ocorre após a prática do fato, já tendo ocorrido assim a obrigação tributária. Neste 

caso, a evasão ocorre quando o contribuinte obtém a oclusão, diminuição ou retardo 

no cumprimento da obrigação tributária. 

A evasão omissiva por inação, de acordo com sua gravidade pode até 

tipificar em crime ou contravenção penal, desde que haja definição na lei como tal. 

Apenas quando se tratar de evasão por inação intencional estará configurado o tipo 

penal relativo à sonegação, previsto no artigo 71 da Lei 4.502/64, já que este mesmo 

depende da existência de dolo.  

A evasão comissiva também se desdobra em dois subgrupos, sendo estes 

baseados no critério da licitude. Segundo Sampaio Dória, pioneiro nessa divisão, 
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pautado pela racionalidade jurídica da sua época, a evasão comissiva ilícita seria 

aquela realizada mediante fraude, simulação ou conluio.  

Ainda segundo esta linha, a caracterização da licitude/ilicitude também 

estaria vinculada ao momento da realização da ação evasiva em comparação com a 

ocorrência do fato jurídico tributário. As demais práticas, ainda segundo o autor, 

seriam modalidades lícitas, de elisão fiscal, que ocorreriam por indução da lei ou por 

lacuna da lei. (1977, p. 36) 

Outro importante dado a se avaliar para identificar a licitude da evasão fiscal 

é o seu momento de ocorrência. A ação pode acontecer antes de realizado o fato 

jurídico tributário ou depois dele. É unânime na doutrina que as ações realizadas após 

a ocorrência do fato caracterizam hipóteses de evasão ilícita.  

O critério cronológico diz respeito à ocorrência do fato gerador. Nesse 

sentido, há uma diferença temporal entre a evasão e a elisão fiscal, em que o fator 

tempo marca a licitude ou a ilicitude do ato praticado pelo contribuinte. Segundo esse 

critério, há que se verificar se os atos destinados a evitar, reduzir ou retardar o 

pagamento de um tributo devido foram praticados antes ou depois da efetiva 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. 

Isto ocorre porque, como visto anteriormente, é característica da norma 

jurídica incidir sobre todos os fatos que guardarem semelhança com o suporte fático 

hipoteticamente previsto. Ou seja, uma vez ocorrido determinado fato a norma incide, 

jurisdicizando-o e produzindo os efeitos nela previstos. Em matéria tributária isto quer 

dizer que uma vez praticado o fato jurídico tributário previsto na regra-matriz de 

incidência há o nascimento da obrigação tributária.  

Verifica-se, portanto, que qualquer conduta praticada pelo contribuinte de 

modo a ocultar, mascarar, desqualificar etc. o fato praticado deverá ser tido como 

ilícita. A conduta lícita, portanto, a contrário senso, é aquela realizada antes do fato, 

planejada de forma a permitir que o particular atinja as finalidades econômicas 

perseguidas sem, contudo, praticar a conduta prevista na hipótese tributária, evitando 

a tributação antes do seu nascimento. Sobre este assunto, os autores de doutrinas 

norte-americana, classificam as ações evasivas lícitas e ilícitas respectivamente em 

“tax avoidance” e “tax evasion.” 
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3.3. PARAÍSOS FISCAIS 

 

Neste momento, traça-se brevemente conceito e características acerca dos 

paraísos fiscais, estando estes sempre como centro de controvérsias e apontados 

como meios utilizados para, sonegações, fraudes, corrupções e etc.  

Sendo o debate sobre o conceito de Paraíso Fiscal é amplo e depende de 

algumas variáveis, por exemplo, como o local de origem dos bens tributa e conceitua 

essa prática de retirada de investimentos.  

Em termos gerais, os paraísos fiscais são definidos como territórios que 

não interferem, ou interferem minimamente nas atividades e transações comerciais e 

financeiras internacionais realizadas em seu território. 

 

3.3.1. Definição e panorama internacional 

  

Os paraísos fiscais são locais onde abrigam as operações financeiras 

lícitas e o planejamento tributário internacional tem sido um fator importante para a 

economia mundial. Esta definição foi formulada por Richard A. Gordon, no relatório 

que preparou no ano de 1981 para o Internal Revenue Service – IRS, “tax haven” 

passou então a ser conhecida e mundialmente utilizada.  

 Uma curiosidade acerca dessa nomenclatura é que em realidade o termo 

inglês tax haven significa, literalmente, “abrigo fiscal”. Por algum motivo ou mesmo 

erro de tradução, com o passar dos anos, traduziu-se haven por paraíso, quando, na 

verdade, heaven é que possui esse significado na língua inglesa.   

O surgimento dos paraísos fiscais está profundamente ligado com a 

solução para a fuga da tributação como os impostos sobre a renda, tarifas, impostos 

de importação etc.  

Tudo começou em 1913, quando foi concebido o primeiro Código Tributário 

do Panamá, que incluía isenções para todos os lucros originados em atividades 

comerciais no exterior de empresas radicadas em seu território, sendo, portanto, 

República do Panamá precursora na criação de uma legislação tributária e societária 

com regime privilegiado, favorecendo, principalmente os contribuintes dos EUA, que 

necessitavam formar uma sociedade estrangeira próxima a do seu país de origem. 

(Pinto, 2007, p.141) 
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Não há dúvidas de que o incremento dos paraísos fiscais está diretamente 

vinculado ao desenvolvimento da economia mundial e a globalização do mercado de 

capitais. 

 Paraísos fiscais são considerados Estados nacionais ou regiões 

dependentes, podendo também serem independentes, nas quais as instituições 

normativas e organizacionais facilitam a aplicação de capitais estrangeiros, 

concedendo vantagens fiscais com tributação muito baixa ou nula.  

Hodiernamente, os paraísos fiscais permitem a aplicação de ativos com 

origem desconhecida, protegendo a identidade dos proprietários, garantindo ainda 

sigilo bancário absoluto e/ou relativo.  

De acordo com Penteado (2007, p. 35), “paraíso fiscal, ou Tax Haven, como 

é conhecido, pode ser definido como sendo um país onde os encargos e as obrigações 

tributárias incidentes são muitos reduzidos ou até mesmo inexistentes”. Assim, as 

sociedades estabelecidas nestes países podem gozar de benefícios fiscais em suas 

operações, além da preservação e sigilo de suas informações bancárias e comerciais.  

O supracitado autor relata ainda que outro fator determinante é a 

estabilidade política nos paraísos fiscais, a regra é a estabilidade dos governos, não 

sujeitos a mudanças ou alterações repentinas que possam tirar a credibilidade do país 

e colocar em risco as empresas nele constituídas. (2007, p. 36) 

 Entre os mais famosos paraísos fiscais, destacam-se: Bahamas, Ilhas 

Cayman, Ilhas Bermudas, Ilhas Turks e Caicos, Liechtenstein, Suíça, Ilhas do Canal, 

Luxemburgo e Ilha da Madeira, além de diversos outros pequenos países, usualmente 

insulares, por isso, talvez, venha o termo “paraíso”. 

Os paraísos fiscais podem ser analisados em algumas categorias, paraísos 

fiscais para as pessoas singulares; paraísos fiscais para as sociedades; paraísos 

fiscais mistos e os chamados paraísos fiscais especializados que correspondem a 

uma necessidade bem específica.  

Destarte, um paraíso fiscal pode oferecer grandes vantagens a uma pessoa 

singular e ser destituído de interesse para uma sociedade. Assim, o Principado de 

Mônaco é um bom paraíso fiscal para as pessoas singulares, visto que não existem 

imposto sobre o rendimento, mas, em contrapartida, é inadequado para as sociedades 

em virtude dos elevados impostos incidentes sobre os lucros. (BRAZ, p. 15, 2013) 

No entender de Heleno Tôrres, os tax haven são:  
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[…] aqueles países que, para o tratamento fiscal dos rendimentos de não-
residentes ou equiparados a residentes, aplicam uma “reduzida” ou ”nula” 
tributação sobre os rendimentos e que contam ainda com segredo bancário, 
falta de controle de câmbios e mantêm uma grande flexibilidade para a 
constituição e administração de sociedades locais. (p.79-80, 2001) 

 

Nicholas Shaxson em seu aclamado best-seller treasure islands, 

demonstra o caráter degradante que os paraísos fiscais podem assumir perante a 

frágil economia mundial.  

Ele retrata que como os paraísos fiscais são rotas alternativas para evadir 

o dinheiro de grandes corporações, de líderes estatais e dos bilionários:  

Tax havens aren’t just about tax. They are about escape – escape from 
criminal laws, escape from creditors, escape from tax, escape from prudent 
financial regulation – above all, escape from democratic scrutiny and 
accountability. Tax havens get rich by taking fees for providing these escape 
routes. This is their core line of business. It is what they do.15 (online, 2010) 

 

O Brasil considera “paraíso fiscal” aqueles países que tributam a renda com 

alíquota inferior a 20%. Também entra nesse critério o país, cuja legislação protege o 

sigilo relativo a composição societária das empresas. No Brasil, há critérios legais 

próprios que trazem a presunção legal de existência de paraíso fiscal e/ou um país de 

regime fiscal privilegiado.  

Nesse sentido, desde a edição do artigo 24 da Lei nº 9430/9616, as 

operações com os países de tributação favorecida vêm recebendo tratamento fiscal 

diferenciado, de forma objetiva, para o controle de preços de transferência. 

                                                             
15 Os paraísos fiscais não são apenas sobre tributos. Eles são sobre fuga - escapar de leis penais, fugir 
dos credores, escapar de impostos, escapar da regulação financeira prudente - acima de tudo, escapar 
do escrutínio democrático e de responsabilidade. Os paraísos fiscais ficam ricos tomando taxas para 
fornecer estas rotas de fuga. Esta é sua linha central de negócios. É o que eles fazem. (tradução livre) 

 
16 Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos arts. 18 a 22, 

aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 

Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em 

país que não tribute a renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento.  

§ 1º Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será considerada a legislação tributária do 

referido país, aplicável às pessoas físicas ou às pessoas jurídicas, conforme a natureza do ente com o 

qual houver sido praticada a operação.  

§ 2º No caso de pessoa física residente no Brasil:  

I – o valor apurado segundo os métodos de que trata o art. 18 será considerado como custo de 

aquisição para efeito de apuração de ganho de capital na alienação do bem ou direito;  

II – o preço relativo ao bem ou direito alienado, para efeito de apuração de ganho de capital, será o 

apurado de conformidade com o disposto no art. 19;  

III – será considerado como rendimento tributável o preço dos serviços prestados apurado de 

conformidade com o disposto no art. 19;  

IV – serão considerados como rendimento tributável os juros determinados de conformidade com o art. 

22.  
§ 3º – Para os fins do disposto neste artigo, considerar-se-á separadamente a tributação do trabalho e do capital, 
bem como as dependências do país de residência ou domicílio. (Incluído pela Lei nº 10.451, de 2002) 
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Alberto Xavier instrui que o Brasil, ao editar a Lei nº 9430/96, consagrou a 

expressão “país com tributação favorecida” em matéria de preços de transferência, 

com a finalidade de submeter a esse regime as operações que, inobstante não sejam 

efetuadas com ‘pessoas vinculadas’ a pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, sejam 

residentes ou domiciliadas nos chamados ‘paraísos fiscais’. (2013, p.251)  

O exemplo do Brasil serve para indicar os critérios usualmente empregados 

para definir os “paraísos fiscais”, que utilizam benefícios tributários e sigilo de 

informações. Outro ponto curioso é que a supracitada expressão, por ser considerada 

pejorativa, muitas vezes é evitada e substituída por expressões mais moderadas como 

“países com tributação favorecida ou diferenciada”. 

Os países firmam acordos para evitar a bitributação, evitando a chamada 

dupla incidência tributária. Os paraísos fiscais são excluídos deste benefício, pois, 

presume-se a não cobrança. Modificando, então, o enquadramento jurídico dos 

negócios que passem por estas localidades como também, os custos. 

 Haveria enorme dificuldade se, no mercado internacional, cada 

negociação demandasse verificação do sistema jurídico-tributário de todas as partes 

envolvidas. No Brasil, não há que se falar em problema, diante de um facilitador de 

ordem prática.  

A Secretaria da Receita Federal habitualmente faz uma análise e publica 

em uma lista indicando quais localidades condizem com os critérios estipulados pela 

lei brasileira como sendo de tributação favorecida. Atualmente vige a Instrução 

Normativa SRF nº 1.037/201017, que em seu art. 1º, indica nominalmente quais 

                                                             
§ 4o  Considera-se também país ou dependência com tributação favorecida aquele cuja legislação não 
permita o acesso a informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas, à sua 
titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não 
residentes. (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008) 
17 Art. 1º Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, consideram-se países ou dependências 
que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% (vinte por cento) ou, ainda, cuja 
legislação interna não permita acesso a informações relativas à composição societária de pessoas 
jurídicas ou à sua titularidade, as seguintes jurisdições: I - Andorra; II - Anguilla; III - Antígua e Barbuda; 
IV - Antilhas Holandesas; V - Aruba; VI - Ilhas Ascensão; VII - Comunidade das Bahamas; VIII - Bahrein; 
IX - Barbados; X - Belize; XI - Ilhas Bermudas; XII - Brunei; XIII - Campione D’Italia; XIV - Ilhas do Canal 
(Alderney, Guernsey, Jersey e Sark); XV - Ilhas Cayman; XVI - Chipre; XVII - Cingapura; XVIII - Ilhas 
Cook; XIX - República da Costa Rica; XX - Djibouti; XXI - Dominica; XXII - Emirados Árabes Unidos; 
XXIII - Gibraltar; XXIV - Granada; XXV - Hong Kong; XXVI - Kiribati; XXVII - Lebuan; XXVIII - Líbano; 
XXIX - Libéria; XXX - Liechtenstein; XXXI - Macau; XXXII - Ilha da Madeira; XXXIII - Maldivas; XXXIV - 
Ilha de Man; XXXV - Ilhas Marshall; XXXVI - Ilhas Maurício; XXXVII - Mônaco; XXXVIII - Ilhas 
Montserrat; XXXIX - Nauru; XL - Ilha Niue; XLI - Ilha Norfolk; XLII - Panamá; XLIII - Ilha Pitcairn; XLIV - 
Polinésia Francesa; XLV - Ilha Queshm; XLVI - Samoa Americana; XLVII - Samoa Ocidental; XLVIII - 
San Marino; XLIX - Ilhas de Santa Helena; L - Santa Lúcia; LI - Federação de São Cristóvão e Nevis; 
LII - Ilha de São Pedro e Miguelão; LIII - São Vicente e Granadinas; LIV - Seychelles; LV - Ilhas Solomon; 
LVI - St. Kitts e Nevis; LVII - Suazilândia; LVIII - Suíça (Vide Ato Declaratório Executivo RFB nº 11, de 
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localidades tributam a renda com uma alíquota inferior a 20% ou obstam o acesso à 

composição de pessoas jurídicas. 

Posteriormente a edição da supramencionada instrução normativa, foi 

editada a IN-RFB nº 1045/2010, em complemento à anterior, na qual trouxe 

significativas modificações. Uma delas fora a possibilidade do país ou dependência 

com tributação favorecida ou com regime fiscal privilegiado ingressar com pedido de 

revisão do seu enquadramento como tal, dirigido ao Secretário da Receita Federal do 

Brasil. Recentemente, a Instrução Normativa RFB nº 1.474/2014 foi editado com 

intuito de alterar o inciso X do artigo 2º da sobredita IN-SRF nº 1037/2010. 

Desde que a Receita Federal do Brasil - RFB inclinou-se para editar essas 

instruções normativas e consequentemente fornecer a lista de países considerados 

como “paraísos fiscais” instaurou-se a discussão a respeito da taxatividade da 

supracitada lista. Apesar da divergência doutrinaria, a Receita Federal manifestou-se 

pela taxatividade da lista quanto ao processo de consulta.  

Assim, considerando a posição da Receita Federal, é possível sustentar 

que a taxatividade da lista estabelecida pela Instrução Normativa n. 1037/2010, 

mesmo que não prevista em lei, atualmente seria uma consequência do princípio da 

confiança legítima do contribuinte, o qual deriva do princípio da segurança jurídica. 

(ROCHA, 2013, p. 247-248) 

 

3.3.2. Principais elementos atrativos  
 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE 

vem combatendo tais condutas, além de manter e divulgar uma lista negra dos países 

considerados paraísos fiscais pela comunidade internacional. Com relação à 

legislação brasileira as normas antielisivas que trata dos crimes contra a ordem 

tributária parecem insuficientes, diante da concorrência desleal com o mercado 

globalizado aliado aos benefícios oferecidos aos investidores internacionais além da 

falta de harmonização legislativa entre os países e ausência de cooperação 

internacional. 

Portanto, imprescindível nesse momento demonstrar os principais atrativos 

que levam a utilização dos paraísos fiscais, principalmente no que tange a sua 

                                                             
24 de junho de 2010 ); LIX - Sultanato de Omã; LX - Tonga; LXI - Tristão da Cunha; LXII - Ilhas Turks 
e Caicos; LXIII - Vanuatu; LXIV - Ilhas Virgens Americanas; LXV - Ilhas Virgens Britânicas.  
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utilização ilícita para acobertar crimes no campo internacional atrelado as dificuldades 

encontradas pelas autoridades no combate ao crime organizado e a lavagem de 

dinheiro. 

Como demonstrado no capítulo 2, o sigilo bancário é fator de grande 

relevância para a proteção do investidor, tendo em vista a ocultação da origem e do 

destino do capital investido, identidade de parceiros comerciais e financeiros, 

montantes transferidos e datas de movimentação, transformando os paraísos fiscais 

em paraísos bancários. 

Nessas jurisdições favorecidas, as atividades financeiras são permitidas 

sem muitas exigências patrimoniais ou fiduciárias, com várias garantias, completa 

ausência de transparência e pleno sigilo, não realizando troca de dados com o 

restante da comunidade internacional em investigações criminais e fiscais, tendo a 

prerrogativa de recusar-se a prestar informações até nos casos de investigação 

criminal formal sobre outros tipos de ilícitos.  

Tais benefícios atraem não só grandes investidores como também os 

agentes do crime, que se utilizam dessas instituições para a prática da lavagem de 

dinheiro.  

Como outrora ficou claro, a quebra do sigilo bancário é um assunto bastante 

conflituoso, de um lado o Fisco que alega a o princípio da prevalência do interesse 

público sobre o privado e do outro, o contribuinte e o princípio do direito de 

privacidade. É parte das obrigações formais o dever que todos têm de prestar 

informações ao Fisco sobre sua situação patrimonial, sendo passível de punição a 

ocultação dos dados.  

Devendo as informações sobre contas bancárias no exterior serem 

informadas as autoridades fiscalizadoras quando da entrega das nas declarações de 

bens e direitos. Se o contribuinte não o faz espontaneamente, presume-se alguma 

irregularidade, cabendo o Erário o dever de apurar os fatos. Dessa forma, o indivíduo 

não poderá valer-se do princípio do direito de privacidade assegurado pela 

Constituição para acobertar rendimentos, valores e riquezas adquiridos ilicitamente. 

Consecutivo ao sigilo bancário, o sigilo societário é uma característica 

presente em quase todos os paraísos fiscais. É possível usufruir desse privilégio 

através do instituto das ações ao portador, essencial à ocultação da identidade dos 

investidores que atuam nos paraísos fiscais.  
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O benefício que possa se valer o investidor em ter o elevado nível de 

anonimato está associado a certa vantagem competitiva em seus negócios, entretanto 

em casos de fraudes, não há como as autoridades desvendarem quem são os 

verdadeiros beneficiários das ações já que não há registro nos órgãos competentes o 

nome do titular das ações. 

Atrelada aos benefícios retrocitados, os incentivos fiscais, as isenções 

totais ou parciais e os incentivos financeiros vinculados à arrecadação de tributos, são 

concessões feitas pela maioria dos Paraísos Fiscais, sempre com o objetivo de atrair 

investimentos estrangeiros. 

No caso dos paraísos fiscais, os regimes fiscais favorecidos são 

concedidos a residentes de outros Estados, com a finalidade de obter investimento ou 

receitas para o Estado que os concede. Todavia, essas vantagens podem ser 

consideradas prejudiciais quando o nível de tributação é reduzido ou nulo, sendo 

assim desproporcionais, na maioria das vezes. 

Para Heleno Tôrres: 

Os países com tributação favorecida representam a máxime expressão de 
uso nocivo que se possa fazer desses instrumentos. Compõem esse grupo 
países cuja estrutura jurídica encontra-se organizada de um modo 
deliberadamente voltado para a concentração de capitais em seus territórios, 
sem qualquer compromisso direto com o fomento de atividades substanciais. 
Apenas indiretamente visam atender esse propósito. E ainda, tais jurisdições 
são ditos a forma mais grave de manifestação da concorrência fiscal 
prejudicial, pela economia de impostos que propiciam à custa das atividades 
produtivas realizadas em outros domínios, promovendo graves distorções na 
economia internacional. (2001, p. 74) 

 

Essa disposição fiscal adotada pelos paraísos fiscais ainda é mais 

prejudicial quando se assegura o sigilo de contas ilícitas, dando oportunidade para a 

lavagem de dinheiro, sonegação e fraude, abrigando práticas evasivas apenas 

possíveis em sistemas tributários mais favoráveis. 

Além das características citadas, existem ainda vários outros atrativos dos 

paraísos fiscais que merecem destaque, bem como: acesso facilitado a diversos 

acordos internacionais; facilidade cambial, sendo mínimo ou inexistente a verificação 

alfandegária; autonomia para a gerência de assuntos econômicos, financeiros e 

tributários internos, dentre outros.  

Os paraísos fiscais atraem recursos internacionais e proporciona diversas 

vantagens devido a sua tributação reduzida ou inexistente, beneficiando que até 

mesmo pessoas físicas protejam seu patrimônio contra o risco econômico.  
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É válido dizer que as companhias estabelecidas em paraísos fiscais podem 

desfrutar de benefícios do comercio internacional, como economia tributária nas 

operações de importação e exportação. Cada país definido como paraíso fiscal tem 

sua característica específica, sendo necessária que o contribuinte escolha o país que 

mais irá lhe favorecer. 

 

3.3.3 A represália mundial: o caso do panama papers 

 

No começo do mês de abril de 2016, o mundo foi impactado com o 

vazamento de uma série de documentos confidenciais, de autoria da sociedade de 

advogados Mossack Fonseca, que traziam à tona informações detalhadas de mais de 

214 000 empresas de paraísos fiscais offshore, incluindo as identidades dos 

acionistas e administradores.  

Estes documentos foram chamados de “Panama papers” e foi considerado 

o maior vazamento de documentos confidenciais da história. Esse caso emblemático 

deu ainda mais força para o movimento da transparência fiscal internacional, fazendo 

com que a OCDE agisse ainda mais duramente sobre os regimes fiscais favorecidos 

pressionando cada vez mais para a clareza bancária e fiscal desses países. 

É considerada como uma grande investigação jornalística global que 

iniciou-se com um jornal alemão e por sua magnitude passou a ser conduzida pelo 

International Consortium of Investigative Journalists -ICIJ (em inglês: Consórcio 

Internacional de Jornalistas Investigativos) sobre a indústria de empresas offshore, 

um modelo de negócio que, se usado de forma mal-intencionada e ilícita, permite 

dificultar o rastreamento do dinheiro e de seus donos. 

Os "papeis do Panamá", como eles têm sido apelidados, revelam as 

empresas offshore de 140 políticos e funcionários, incluindo 12 presidentes atuais e 

antigos, monarcas e primeiros-ministros. Os “papeis” mostram como o dinheiro foi 

movido e escondido por pelo menos 33 pessoas e empresas colocadas em lista negra 

pelos Estados Unidos por supostamente fazerem negócios com Estados criminosos, 

terroristas ou os chamados “barões da droga”. As somas envolvidas são grandiosas, 

assim como, alguns dos nomes citados. 

Observa-se: 

The Panama Papers include approximately 11.5 million documents – more 
than the combined total of the Wikileaks Cablegate, Offshore Leaks, Lux 
Leaks, and Swiss Leaks. The data primarily comprises e-mails, pdf files, photo 
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files, and excerpts of an internal Mossack Fonseca database. It covers a 
period spanning from the 1970s to the spring of 2016. Moreover, the 
journalists crosschecked a large number of documents, including passport 
copies. About two years ago, a whistleblower had already sold internal 
Mossack Fonseca data to the German authorities, but the dataset was much 
older and smaller in scope: while it addressed a few hundred offshore 
companies, the Panama Papers provide data on some 214,000 companies.18 

 

O conjunto de documentos, que totaliza 2,6 terabytes de dados e abrange 

um intervalo de tempo entre a década de 1970 e o início 2016, foi enviado por uma 

fonte anônima para o jornal alemão Süddeutsche Zeitung em 2015 e, ulteriormente, 

para o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, com sede em 

Washington.  

Os Panama Papers abrangem um período de quase 40 anos, iniciado na 

década de 1970 até o ano de 2016. Eles contêm detalhes obscuros de milhares de 

offshore companies, fundos fiduciários e fundações usados por clientes da Mossack 

Fonseca. 

Há indícios de que tudo começou quando um anônimo contatou Bastian 

Obermayer, repórter do jornal alemão Süddeutsche Zeitung (SZ), perguntando se 

havia interesse da publicação em “alguns dados”. A conversa avançou para um chat 

criptografado e, ao longo de um ano, Obermayer recebeu mais de 11,5 milhões de 

documentos confidenciais do escritório de advocacia Mossack Fonseca, do Panamá. 

Interessante notar que o jornalista alemão fora contatado por uma fonte 

anônima ou “John Doe”, João Ninguém em inglês, e esta diz ter um vínculo muito forte 

com toda a base interna de dados do escritório Mossack Fonseca.  

Na primeira abordagem, a fonte anônima justifica que não revelará sua 

identidade ao jornal por correr risco de vida. É quando começa, então, a passar os 

dados para que sejam analisados e conferidos pelos jornalistas alemães. Deste modo, 

o Süddeutsche Zeitung se une ao Consórcio de Jornalistas em Washington e monta 

uma força tarefa para desvendar o enorme quebra-cabeças que interliga o mundo 

inteiro. 

                                                             
18 O Panama papers incluem cerca de 11,5 milhões de documentos - mais do que o total combinado 
do Wikileaks Cablegate, Offshore Leaks, Lux Leaks e Swiss Leaks. Os dados compreendem 
principalmente e-mails, arquivos PDF, arquivos de fotos e trechos de uma base de dados interna da 
Mossack Fonseca. Ele abrange um período que vai desde 1970 até a primavera de 2016. Além disso, 
os jornalistas conferiram um grande número de documentos, incluindo cópias dos passaportes. Cerca 
de dois anos atrás, um informante já tinha vendido os dados internos da Mossack Fonseca às 
autoridades alemãs, mas o conjunto de dados era muito mais antigo e em menor quantidade: enquanto 
ele se referia a algumas centenas de empresas offshore, os panama papers fornecem dados relativos 
a cerca de 214.000 empresas. (tradução livre) 
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Ao logo de seis meses, entre os anos de 2015 e 2015, mais de 370 

repórteres de 109 redações de 76 países, sob a coordenação da ICIJ, dedicaram-se 

aos arquivos da MossFon. No Brasil, a investigação foi conduzida pela UOL, O Estado 

de São Paulo e RedeTV! 

Para melhor compreensão de como todo esse esquema fora feito, 

importante evidenciar os sócios do escritório de advocacia Mossack Fonseca, já que 

tudo começa neles. Jürgen Mossack nasceu em 1948, em Fürth, Alemanha, milhares 

de quilômetros do Panamá. Sua mãe era uma vendedora e seu pai um engenheiro 

mecânico.  

A família se mudou para o Panamá na década de 1960, quando Jürgen 

Mossack foi à escola e, em seguida, estudou direito. Após a formatura, ele trabalhou 

para escritórios de advocacia no Panamá e em Londres antes de fundar a Jürgen 

Mossack Law Firm na Cidade do Panamá em 1977.  

O “alemão”, como ele é popularmente conhecido no país, ganhou, com o 

passar dos anos, certa reputação. Fontes afirmam que em suas relações pessoais é 

considerado direto, irascível, e assertivo. É, também, conhecido como um homem de 

poucas palavras, mas de decisões rápidas. E, como fora experimentado pelas fontes, 

é melhor ficar do lado de Mossack, caso contrário as coisas podem ficar 

desagradáveis. 

Na primavera de 1986, a Mossack juntou forças com Ramón Fonseca Mora, 

um advogado panamenho, nascendo assim, o escritório de advocacia Mossack 

Fonseca. A empresa tem mais de 40 escritórios em todo o mundo e é especializada 

em direito comercial, serviços fiduciários, assessoria em investimentos e estruturas 

internacionais.   

Fonseca nasceu no Panamá em 1952, estudou direito e ciências políticas 

na Universidade do Panamá e da London School of Economics. Quando jovem, ele 

esperava salvar o mundo, primeiro tentou ser sacerdote, após abandonar o 

sacerdócio, trabalhou por seis anos para as Nações Unidas em Genebra. Além de ser 

advogado, Fonseca é reconhecido como escritor, entre seus livros o mais conhecido 

é "Mister Politicus", um thriller político em que o foco são as artimanhas feitas por 

servidores inescrupulosos, ganaciosos e com sede de poder. 

Até a descoberta dos papeis, Ramón Fonseca era uma figura de grande 

prestigío no Panamá. Tendo aconselhado vários presidentes, além de ter sido 

ministro-conselheiro de Juan Carlos Varela, e presidente do Partido Panameñista, 
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tendo sido demitido em março do ano de 2016, devido as investigações do Panama 

Papers assim como as investigações da Operação Lava Jato, onde figurava como 

“facilitador” para abertura de empresas offshore no Panamá a vários implicados na 

Lava Jato, para “lavar” dinheiro desviado da estatal por meio de operações 

imobiliárias. 

Veja-se: 

In early 2016 in Brazil, Mossack Fonseca became one of the targets of a 
bribery and money laundering investigation dubbed “Operation Car Wash,” 
which is rapidly growing into one of the biggest corruption scandals in Latin 
American history. Prosecutors allege that Brazilian businesses cooperated 
with each other to divide up the bidding for contracts with state-controlled oil 
conglomerate Petrobras, inflating prices and using the extra money to bribe 
politicians and oil company officials and to enrich themselves.19  

 

Uma das entidades mais afetadas foi a Fédération Internationale de 

Football Association, internacionalmente conhecida como FIFA. A entidade já havia 

sofrendo desde o começo do ano de 2015 com as investigações do Federal Bureau 

of Investigation – FBI, prisões e investigações do comitê de ética da Federação. O 

comitê de ética da FIFA suspendeu o então presidente Sepp Blater, o secretário-geral 

Jêrome Valcke, como também baniu o presidente da Union of European Football 

Associations (UEFA) Michel Platini.  

O escândalo em torno da instituição relacionado aos “Papers” tem como 

figura central Juan Pedro Damiani, um rico advogado Uruguaio que também é dono 

do time de futebol Peñarol Montevideo, o time mais popular do país. A priori, Damiani 

sofreu uma investigação interna pelo comitê de ética da FIFA por conta de fraudes. 

Agora, com a revelação do Panama Papers, o nome de Juan Pedro Damiani fora 

citado como um dos maiores clientes da Mossack Fonseca. 

Ainda ligado ao mundo do futebol, tem-se o caso do melhor jogador de 

futebol do mundo, Lionel Messi. Os registros mostram que Messi e seu pai eram 

proprietários de uma empresa no Panamá chamada mega star Enterprises Inc. Com 

a descoberta dessa empresa adiciona-se um novo nome à lista de empresas de 

                                                             
19 No início de 2016 no Brasil, Mossack Fonseca tornou-se um dos alvos de uma investigação de 
suborno e lavagem de dinheiro apelidado de "Operação Lava-Jato", que está crescendo rapidamente 
e se tornando um dos maiores escândalos de corrupção da história latino-americana. Os promotores 
alegam que as empresas brasileiras cooperaram entre si para dividir licitações para contratos com a 
petrolífera estatal Petrobras, inflando preços e utilizando o dinheiro extra para subornar políticos, 
funcionários de empresas de petróleo e para enriquecimento próprio. (Tradução livre)  
(Fonte: https://panamapapers.icij.org/20160403-mossack-fonseca-offshore-
secrets.html?utm_source=email&utm_campaign=panamapapers-
workflow&utm_medium=link&utm_content=b26cb41f67) 
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fachada que se sabe estar ligada a Messi. Seus acordos offshore são atualmente caso 

de evasão fiscal em Espanha. 

Outro caso notório é o do Primeiro Ministro da Islândia, Sigmur 

Gunnlaugsson. Os documentos vazados da MossFon mostram que Gunnlaugsson e 

sua esposa compraram a empresa Wintris em 2007. Sendo que ao entrar no 

Parlamento Islandês em 2009, o então Primeiro-Ministro não declarou sua 

participação na empresa.  

Depois disso, vendeu 50% dela para sua esposa, Anna Sigurlaug 

Palsdottir, por US$ 1 dolár. Sigmur Gunnlaugsson foi a primeira vítima dos Panama 

Papers, tendo que renunciar logo após a descoberta dos fatos narrados. O presidente 

do país, Olafur Grímsson, também não passa incólume, já que também foram 

descobertas offshores em nome de sua esposa. 

De acordo com o site do ICIJ: 

In the end, Sigmur Gunnlaugsson blamed everything on his wife. Iceland’s 
prime minister claimed that Wintris, the shell company, belonged to her, and 
not to him. But the tactic didn’t help: he had to resign anyway. 
Olafur Grímsson, the president of Iceland, is now also facing allegations 
involving offshore business transactions. He, too, has asserted that these 
dealings are his wife’s financial affairs, and that he and the first lady lead 
“independent lives”20. (online, 2016) 

 

No Brasil, além de estarem intimamente ligados ao caso da Lava Jato, 

sabe-se que na lista de clientes da MossFon estão alguns políticos brasileiros 

pertencentes a vários países, além disso, a Rede Globo de Televisão fora mencionada 

diversas vezes em uma investigação de lavagem de dinheiro junto a um banco 

holandês. Ademais, citam também o nome de diversos empresários e de figuras 

nacionais notórias. 

O Panama Papers teve um efeito devastador pelo mundo, pois suas 

maiores “vítimas” foram os chamados “super ricos”, celebridades e até mesmo chefes 

de Estado, suas famílias e amigos. Estão implicadas no escândalo pelo menos 140 

pessoas relacionadas com personalidades mundiais, desde assistentes do presidente 

russo Vladimir Putin a familiares do chefe de Estado chinês Xi Jinping, celebridades 

do esporte e estrelas de cinema.  

                                                             
20 No final, Sigmur Gunnlaugsson colocou toda a culpa em sua esposa. O primeiro-ministro da Islândia 
afirmou que Wintris, a empresa de fachada, pertencia a ela e não a ele. Mas a tática não ajudou: ele 
teve que renunciar de qualquer maneira. 
Olafur Grímsson, presidente da Islândia, também já está enfrentando acusações envolvendo 
transações comerciais offshore. Ele também afirmou que essas transações são assuntos financeiros 
de sua esposa e que ele e a primeira-dama levam "vidas independentes”.  
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Atualmente, a ICIJ continua trabalhando na investigação que cresce com o 

passar dos anos, tendo a adição de mais de 100 repórteres à equipe, principalmente 

de países com os quais não haviam trabalhado anteriormente, elevando o número 

total de colaboradores para mais de 500 jornalistas. A equipe atua juntamente com 

várias entidades, inclusive com a OCDE militando para o fim dos paraísos fiscais e 

para a maior colaboração dos países na transparência fiscal mundial. 

 

3.4. A TRANSPARÊNCIA FISCAL 

 

Imprescindível agora, abrir-se um tópico para falar sobre o princípio da 

transparência fiscal, bem como, de como esta se comporta em âmbito internacional. 

Tendo em vista de que é com base no referido princípio que se sustenta o fim dos 

paraísos fiscais, bem como, dos sigilos bancário e fiscal. 

O princípio da transparência estabelece uma mudança essencial na 

Administração Pública, compelindo como um dos princípios gerais do direito, ao 

oposto da tradição do segredo administrativo, no que tange ao repasse de informação 

ao público em geral. Nesse sentido, foram insertos na Constituição Federal de 1988 

princípios com tendência a garantir os direitos fundamentais dos cidadãos bem como 

os deveres de transparência do Estado.  

O princípio da transparência permanece, inicialmente, concretizado na 

Carta Maior, cuja é conhecida como a Constituição Federal da República Federativa 

do Brasil, através do art. 5º, incisos XXXIII, XXXIV e LXXII, onde assegura, a título de 

exemplo, que os órgãos públicos devem fornecerem informações (dados) de interesse 

particular ou de interesse coletivo ou geral. 

A transparência, segundo Ricardo Lobo Torres, traduz-se em um princípio 

de mão dupla: 

A transparência fiscal é um princípio constitucional implícito. Sinaliza no sentido de 
que a atividade financeira deve se desenvolver segundo os ditames da clareza, 
abertura e simplicidade. Dirige-se assim ao Estado como à Sociedade, tanto aos 
organismos financeiros supranacionais quanto às entidades não governamentais. 
Baliza e modula a problemática da elaboração do orçamento e da sua gestão 
responsável, da criação de normas antielisivas, da abertura do sigilo bancário e do 
combate à corrupção. (2005, p. 243-244) 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu capítulo IX, refere-se à 

transparência, controle e fiscalização bem como dispõe de regras e procedimentos 

para a elaboração da divulgação de relatórios e demonstrativos de finanças públicas, 
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a fiscalização e o controle. Os atos acima visam colaborar com o cidadão a fim de 

avaliar através da informação disponibilizada em relatórios, o grau de zelo obtido pela 

direção das finanças públicas, mormente à luz das normas estabelecidas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

O controle de transparência tem sua fundamentação também no art. 165, 

§3º da CF/88, quando aborda sobre instrumento chamado demonstrativo 

regionalizado do efeito, tendo o seu conteúdo a função de informar, com clareza, 

qualidade e também de forma objetiva. 

Kopits e Craig apresentam definição acerca do tema:  

Transparência fiscal é definida (...) como o acesso do público à estrutura e às 
funções governamentais, aos seus planos de política fiscal, às suas contas públicas 
e de suas projeções. Trata-se de pronto acesso às informações das atividades 
governamentais de modo confiável, abrangente, oportuna, compreensiva e 
compreensível (...) de modo que o eleitorado e o mercado possam avaliar a situação 
financeira dos governos, bem como os custos e benefícios reais de suas atividades, 
incluindo as implicações sociais e econômicas no presente e no futuro. (1998, p.1) 

 
Ser transparente está ligado à ideia de responsabilidade, no sentido de 

“permitir que os cidadãos, as empresas ou os governos sejam responsabilizados pelas 

respectivas atuações e políticas que venham a adotar” (RUBINSTEIN, 2011, p. 871). 

Desta forma, o dever de transparência: 

Poderia ser considerado um princípio constitucional vinculado à ideia de segurança 
orçamentária. Nesse sentido, a ideia de transparência possui a importante função 
de fornecer subsídios para o debate acerca das finanças públicas, o que permite 
uma maior fiscalização das contas públicas por parte dos órgãos competentes, mais 
amplamente, da própria sociedade. A busca de transparência é também a busca 
pela legitimidade (MENDES, 2011, p. 389).  

 

Entre algumas variáveis, a transparência fiscal pode ser analisada, a priori, 

em três perspectivas: a do contribuinte enquanto pagador de tributos; a do cidadão 

enquanto destinatário da atividade financeira do estado e a da administração fiscal (no 

exercício de sua competência arrecadadora). 

Quanto ao contribuinte, existe um legítimo interesse em obter informações 

sobre o quanto paga a título de tributos. Em um Estado Democrático de Direito, é 

inadmissível ser obrigado a entregar dinheiro ao Poder Público sem sequer saber o 

montante. É o mínimo de transparência que alguém, como pagador, tem o direito de 

saber. 

A transparência fiscal deve ser associada à responsabilidade política do 

sistema tributário, a qual, em matéria tributária, implica saber quem está pagando e 

quem está se beneficiando. Desta forma:  
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Atribui-se a Jean-Baptiste Colbert, ministro das finanças de Luís XIV, a 
máxima: ‘a arte de tributar consiste em depenar o ganso de modo a obter o 
maior número de penas com o menor número possível de gritos’ [nota de 
rodapé nº 100: ‘The art of taxation consists in so plucking the goose as to 
obtain the largest amount of feathers with the least possible amount of 
hissing’. Cf. STIGLITZ, Joseph E. Op. cit. (nota 60), p. 467.”]. A sentença 
revela o desejo dos administradores de esconder quem, efetivamente, paga 
os tributos. É assim que se introduzem tributos pretensamente cobrados 
sobre pessoas jurídicas, levando a crer que são elas, não os indivíduos, que 
arcam com a tributação. Do mesmo modo, a tributação do vendedor esconde 
a carga que se pretende repassar ao consumidor (SCHOUERI, 2011, p. 43). 

 

Quando analisada a partir da ótica do cidadão como beneficiário de bens e 

serviços públicos efetivados através da atividade financeira do estado, a transparência 

fiscal adquire outro significado. A diferença é que, aqui, há um interesse direto na 

destinação e boa aplicação do produto da arrecadação, ao contrário do abordado 

anteriormente, em que a principal preocupação diz respeito ao montante pago, sem 

se considerar, pelo menos de modo imediato, o destino dado aos recursos. 

Neste caso, trata-se do acesso às informações orçamentárias 

(planejamento, execução e controle das receitas e despesas públicas), assegurado 

pelas normas de direito financeiro e de controle externo previstas no plano 

constitucional e infraconstitucional. 

Ao fim, uma terceira perspectiva: a da administração tributária, cuja missão 

é arrecadar de modo eficiente. Com efeito, se nas duas primeiras acepções, a ênfase 

no acesso à informação está no contribuinte e no cidadão, aqui, a transparência surge 

como mecanismo de atuação do ente tributante.  

Assim o dever de informar (ou facultar o acesso à informação) muda de 

lado e passa a ser uma restrição ao direito fundamental de sigilo e proteção de dados. 

Basta lembrar o dever de prestar informações sobre bens e rendimentos na 

declaração anual para fins de apuração de imposto de renda da pessoa física ou 

mesmo, a situação, muitas vezes constrangedora, de verificação de bagagens 

pessoais quando da chegada do exterior, para fins de apuração de imposto sobre 

importação. Nesses casos, o dever de se mostrar transparente passa a ser do 

contribuinte e não mais do Estado. 

Nesse sentido, a Constituição Federal estabelece no art. 145, § 1º:  

Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.  
No que tange ao acesso às informações, o ponto mais polêmico talvez seja o 
acesso direto, pelo fisco, às informações bancárias do contribuinte.  
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De um lado, o art. 145, § 1º, da Constituição Federal permite a identificação 

do patrimônio, dos rendimentos e das atividades econômicas do contribuinte. Ora, os 

registros bancários são o lugar natural para procurar por sinais de riqueza de alguém. 

Contudo, ao mesmo tempo, a Constituição reafirma o respeito aos direitos individuais. 

Além disso, a inviolabilidade do sigilo de dados (e, dentre os dados, os de origem 

bancária) é direito fundamental, nos termos do art. 5º, XI. 

Importante frisar que o dever de transparência do contribuinte não autoriza 

o Fisco a acessar, contra a sua vontade, seus registros bancários. Para tanto, exige-

se ordem judicial, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

No campo internacional, diante da ausência de um órgão produtor do direito 

ou de um órgão de aplicação do direito, o princípio da transparência deve ser inferido 

da prática internacional e da mobilização da maioria dos países para que este estado 

de coisas seja alcançado. (ROCHA, 2015, p.60) 

Desta forma, ainda no contexto do acesso a informações do contribuinte, a 

transparência apresenta outro conteúdo. Quando acrescida da palavra “internacional”, 

a transparência fiscal diz respeito ao regime de tributação da renda em base universal, 

de modo a incidir sobre rendimentos auferidos, no exterior, por contribuintes nacionais 

através de pessoas jurídicas localizadas em outros países, geralmente paraísos 

fiscais ou países de tributação favorecida.  

Nesta toada: 

Na legislação tributária estrangeira, o regime de tributação das CFCs 
[Controlled Foreign Company] – que em alguns países é conhecido também 
como regime da transparência fiscal internacional – é aquele em que os lucros 
auferidos por determinadas pessoas jurídicas, sediadas em um país, passem 
a ser tributados diretamente na pessoa de seus sócios, residentes em outro 
país, como se esses últimos os tivessem auferidos diretamente. É nesse 
sentido que a pessoa jurídica sediada no exterior, do ponto de vista da 
legislação fiscal do país de residência dos sócios, é chamada de transparente 
(BIANCO, 2007, p. 20). 
 

Tal regime surgiu como reação unilateral dos países contra a perda das 

suas bases arrecadatórias advinda de práticas de elisão fiscal envolvendo paraísos 

fiscais e regimes fiscais privilegiados. Neste contexto, a partir do ano de 1995, o direito 

brasileiro adotou, efetivamente, um regime de transparência fiscal internacional, 

através da Lei nº 9.249, de 26.12.1995 

Ratifica-se que a transparência fiscal internacional, ou CFC rules, é um 

regime antielisivo aplicável às sociedades controladas e coligadas estabelecidas no 

exterior, sendo medida de defesa contra o desenvolvimento da competição in-
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ternacional prejudicial e a erosão das bases tributáveis em detrimento da arrecadação 

tributária dos fiscos nacionais.  

Este regime tem por fundamento a tributação dos lucros auferidos por 

pessoas jurídicas estrangeiras diretamente na figura de seus sócios ou acionistas 

residentes em outro país. As sociedades em questão consideram-se transparentes 

(pass-through entity) para efeitos fiscais, sendo eleitos como contribuintes os 

respectivos sócios das mesmas, arcando com o ônus tributário de acordo com a 

legislação do país em que residem. 

Para que o regime de tributação das CFC possa incidir, certas condições 

devem ser cumpridas. Nas palavras de Heleno Tôrres: “(...) é sempre considerado 

como uma relação de dominação, um poder que transcende, inclusive, as 

prerrogativas da própria assembleia, órgão máximo de deliberações” (2001, p. 129), 

sendo normalmente estabelecido por meio da capacidade de voto e de participação 

no capital social.  

É também condição o fato de a CFC estar situada em território de baixa ou 

nula tributação, no caso, paraísos fiscais e países com regime de tributação favore-

cida. Tal condição é chamada de jurisdictional approach e, segundo João Francisco 

Bianco, “é a partir da jurisdição do país de sede da CFC que irá ser determinada a 

aplicação ou não do regime de transparência”. (2007, p. 26) 

Última condição de aplicação do regime de transparência é o transactional 

approach, método que consiste na observância da natureza do rendimento auferido 

pela sociedade estrangeira. Os rendimentos passivos (royalties, dividendos, juros), 

provenientes de atividades que não sejam diretamente comerciais ou industriais, são 

considerados contaminados (tainted income), ensejando assim a aplicação 

automática do regime para a sua tributação. (2015, p. 346) 

Frisa-se que o regime deve ser praticado diante situações enquadradas por  

suas condições, pela autonomia das sociedades, sua localização e de seus sócios 

controladores, bem como do tipo de renda auferida, para que desse modo possa 

ocorrer a tributação dos lucros destas sociedades coligadas e controladas no exterior 

de modo direito pela figura de seus sócios residentes, para que haja então a 

transparência.  
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3.5. A TROCA INTERNACIONAL DE INFORMAÇÕES 

 

O intercâmbio internacional de informações para fins tributários consiste na 

permuta de informações tributárias, efetuadas por Estados Soberanos, e tem como 

escopo evitar que os contribuintes se subtraiam de suas obrigações tributárias, quer 

aproveitando-se das lacunas do ordenamento jurídico interno ou dos próprios 

documentos internacionais, quer utilizando-se de outros meios.  

A troca de informações constitui, de fato, a modalidade mais utilizada de 

assistência administrativa internacional, uma vez que tem campo amplo de aplicação 

e se revela método eficaz para prevenir e reprimir a evasão fiscal internacional e dos 

planejamentos fiscais internacionais abusivos ou agressivos. 

O fundamento normativo para a troca de informações do Brasil com outros 

Estados encontra-se no art. 199, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que 

autoriza que a Fazenda Pública da União permute informações tributárias com outros 

países. Observa-se:  

                     Art. 199. [...] 
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em 
tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com 
Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de 
tributos. [grifos nossos] (BRASIL, 1966, online). 

 

Conforme pode ser depreendido do dispositivo legal, só é possível haver a 

troca de informações tributárias entre o Brasil e outro Estado Soberano se existir 

algum documento internacional estabelecendo as diretrizes de tal procedimento. 

 

3.5.1.  Brasil e os tratados internacionais sobre o intercâmbio de informações 

 

Analisando o direito interno, o Brasil foi signatário da Convenção 

Multilateral sobre Assistência Administrativa Mútua em Matéria Fiscal (“Convenção 

Multilateral”), que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por intermédio do 

Decreto nº 8.842/2016. 

Esse diploma internacional estabelece, entre outros aspectos, os termos 

em que deverá ser efetuada a permuta e a necessidade de proteção da informação 

tributária pelo país que a obteve, nos mesmos moldes feitos pela legislação interna do 

país concedente, como pode ser percebido nos arts. 1º, 4º e 22º:  

ARTIGO 1º  
OBJETO DA CONVENÇÃO E PESSOAS VISADAS  
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1. Com ressalva do disposto no Capítulo IV, as Partes prestarão 
entre si assistência administrativa em matéria fiscal. Esta 
assistência abrange, se for caso disso, as medidas tomadas por 
órgãos jurisdicionais.  
2. A assistência administrativa referida compreende: 
a) a troca de informações, incluindo verificações fiscais 
simultâneas e a participação em verificações fiscais levadas a efeito 
no estrangeiro;  
b) a cobrança de créditos fiscais, incluindo as providências cautelares; 
e  
c) a notificação de documentos. 
3. As Partes prestarão assistência administrativa, quer a pessoa 
em causa seja residente ou nacional de uma Parte, ou de outro 
Estado. [grifou-se] 

 
ARTIGO 4º  
DISPOSIÇÕES GERAIS  
1. De acordo com o disposto na presente Secção, as Partes trocarão 
as informações previsivelmente relevantes para a administração 
e execução da legislação interna relativa aos impostos 
abrangidos pela presente Convenção. [grifou-se] 
[...] 
 
ARTIGO 22°  
CONFIDENCIALIDADE  
1. As informações obtidas por uma Parte nos termos do disposto na 
presente Convenção serão consideradas confidenciais e 
protegidas do mesmo modo que as informações obtidas com 
base na legislação interna dessa Parte e, se necessário, a fim de 
garantir o desejável nível de proteção de dados de carácter pessoal, 
em conformidade com as garantias exigidas por força da 
legislação interna da Parte que presta as informações e por ela 
especificadas. [...] [grifou-se]  

 

Os dispositivos supra demonstram que, por mais que haja um 

compartilhamento de informações pertinentes aos contribuintes, em nível 

internacional, as autoridades tributárias dos países membros do compromisso 

possuem o dever de guardar as informações coletadas, como ocorre com o Fisco 

brasileiro, mantendo, dessa forma, os dados sob sigilo, o que autoriza a conclusão de 

que não há que se falar em quebra do sigilo, mas tão somente transferência, mesmo 

nas hipóteses de cooperação internacional.  

A convenção é o mais amplo instrumento internacional e multilateral em 

matéria de cooperação tributária; prevê ferramentas de assistência na fiscalização, no 

lançamento, na apresentação de documentos e no recolhimento de tributos. Também 

há previsão de aplicação de todas as modalidades de intercâmbio de informações 

recomendadas pela OCDE: a pedido, simultânea, espontânea, fiscalização no exterior 

e automática. (BASTOS, 2014, p. 67) 
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Além da Convenção, o Brasil também é membro do Fórum Global sobre 

Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários, órgão criado pela 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE), em sede 

do qual se comprometeu a efetivar o padrão de transparência e de troca de 

informações tributárias proposto pela organização internacional no encontro ocorrido 

em setembro de 2013, que busca desenvolver um novo padrão global de troca 

automática de informações, com o fim de prevenir/combater os ilícitos tributários 

(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2017, online). 

Ressalta-se que os documentos internacionais acima referidos têm como 

objetivo precípuo a criação de uma transparência mundial, na qual os Estados 

Soberanos possam compartilhar entre si dados financeiros relativos aos contribuintes 

e, assim, auxiliar no combate à evasão e elisão fiscal.   

Soma-se a esse aspecto, também, a prevenção/repressão aos crimes que 

assumem feições internacionais, como o tráfico internacional de drogas, o terrorismo, 

a lavagem de dinheiro, entre outros.  

Sobre os instrumentos internacionais analisados, deliberou a Receita 

Federal do Brasil:  

Esses novos modelos de intercâmbio automático de informações estão sendo 
considerados ferramentas da maior importância contra crimes tributários, 
contra a lavagem de dinheiro e até mesmo no combate ao financiamento do 
terrorismo. Tais padrões internacionais de intercâmbio estão sendo 
desenvolvidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico – OCDE e serão monitorados pelo Fórum Global. Atualmente, o 
padrão global de intercâmbio de informações financeiras para fins tributários 
conta com o comprometimento e com a participação de 96 jurisdições. Na 
prática, isso significa que a Receita Federal do Brasil receberá informações 
financeiras de contribuintes que possuam contas ou investimentos em 
qualquer uma dessas jurisdições, inclusive aquelas com tributação 
favorecida. (2016, online) 

 

Dentro dessa perspectiva, destacou a necessidade de as autoridades 

tributárias brasileiras terem acesso direto aos dados financeiros dos contribuintes para 

que, caso seja solicitado alguma informação tributária por um dos países membros, a 

demanda seja respondida, sob pena de descumprimento do pacto internacional. Tal 

posicionamento pode ser extraído do excerto abaixo: 

O Brasil se comprometeu perante o G20 e o Fórum Global, a adotar esse 
padrão a partir de 2018, de modo que não deve o Estado brasileiro prescindir 
do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua 
administração tributária, sob pena, inclusive, de descumprimento de seus 
compromissos internacionais (BRASIL, 2016) 
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Dispondo sobre a essencialidade do acesso direto pela administração 

tributária dos dados bancários dos contribuintes para cumprimento dos compromissos 

internacionais, a Receita Federal, na Nota Copes/Corin nº 2011/143, assentou:  

Sob o ponto de vista das relações internacionais, faz-se necessário 
considerar o efeito da impossibilidade de as autoridades fiscais brasileiras 
terem acesso a informações bancárias para o intercâmbio de informações 
com outras administrações tributárias estrangerias. Se as autoridades fiscais 
brasileiras não puderem repassar informações bancárias para outras 
autoridades fiscais estrangeiras, ou caso esse repasse possa ser impedido 
pelo contribuinte no Judiciário, o Brasil estará em posição contrária aos 
preceitos do Fórum Global e, por conseguinte, aos compromissos assumidos 
no G20. Além disso, com base no princípio da reciprocidade que rege as 
relações internacionais, outros países se recusarão a fornecer informações 
bancárias para as autoridades fiscais brasileiras, o que prejudicará 
fiscalizações sobre potenciais casos de evasão fiscal internacional. (2011, 
p.20) 

3.5.2. O ambiente atual e o fórum global de transparência 

 

Há uma tendência internacional à chamada transparência tributária 

internacional que se reflete no fortalecimento do Fórum da Transparência e Troca de 

Informações Tributárias, criado sob a OCDE, mas que tem a participação de diversos 

membros não associados daquela organização, como é o caso do Brasil. O Brasil 

aderiu ao Fórum em setembro de 2009, na reunião do México. 

Desde a crise financeira de 2007, as maiores economias mundiais, 

reunidas sob o chamado G20, têm tentado agir no sentido de buscar soluções para o 

combate e prevenção das crises. O “grupo dos 20” estabeleceu em Londres, no ano 

de 2009, que dentre as ações a serem tomadas pelos Governos está a troca de 

informações tributárias, sem o favorecimento ao sigilo bancário. 

O Fórum Global para Transparência e Troca de Informações Tributárias foi 

criado no contexto dos trabalhos da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE para enfrentar os riscos à conformidade 

tributária gerados pelos paraísos fiscais. O Fórum busca implementar padrões de 

transparência e de troca de informações na área tributária, para que evitar que as 

normas referentes a tributos, como impostos, contribuições, taxas etc, sejam 

descumpridas ou que pessoas e empresas se beneficiem de “brechas” para cometer 

atos ilícitos. (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2017, online) 

O parâmetro atual para se atingir o standard da troca de informações de 

uma jurisdição cooperante é a existência de 12 tratados que contenham as cláusulas 
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padrões do art. 26 do Modelo da OCDE, a tendência que esse padrão seja refinado 

no sentido de verificar a efetividade da troca de informações, considerando 

evidentemente, também a legislação interna de cada país. 

Ainda de acordo com o sítio eletrônico do Ministério da Fazenda: 

São papéis do Fórum Global: a) monitorar o novo padrão para a troca 
automática de informações; b) trabalhar com outras organizações 
internacionais; e c) auxiliar os países em desenvolvimento a alcançar esse 
padrão, por meio da assistência técnica e da construção de capacidade.  

 
[...]O Fórum Global continuará monitorando e avaliando a implementação dos 
padrões de transparência e troca de informações até 2020, pois nessa data 
expira seu mandato. É possível, mas não certo, que esse mandato seja 
prorrogado. (2017, online) 

 

A partir da reunião do México, o Fórum passou a ter participação igualitária 

de seus membros, com direito a voz e voto, mesmo os não membros da OCDE (equal 

footing), e passou a contar com dois subgrupos: o grupo direto (Steering Group) e o 

grupo de revisão dos pares (Peer Review Group), que faz periodicamente a revisão 

das legislações e da rede de tratados, nos quais permitem troca de informações 

tributárias, dos países membros e não membros, para verificar se seguem os 

standards das chamadas jurisdições cooperativas.  

O Brasil, que somente passou a fazer parte do Fórum a partir da reunião 

de setembro no México, integra ambos os grupos. O Fórum tem editado relatórios 

sobre essas revisões (somente em relação aos países membros).  

Especificamente em relação ao acesso a informações bancárias editou-se 

em 2007 um documento (Improving Access to Bank Information for Tax Purposes: The 

2007 Progress Report) em que destaca o trabalho iniciado anteriormente e que havia 

resultado em um documento semelhante editado em 2000.  

Além disto, há o esforço no sentido de se eliminar tratamentos legais 

problemáticos como contas sem identificação do titular, etc. Percebe-se por este 

documento a evolução da necessidade de acesso às informações bancárias no 

contexto das trocas de informações tributárias em nível internacional. 

 

3.5.3. O artigo 26 da Convenção Modelo sobre a Tributação da Renda e do Capital da 

OCDE 

 

A troca de informações entre administrações tributárias é baseada em dois 

pressupostos: a prestação de assistência para esclarecer fatos de forma a permitir a 
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aplicação de uma Convenção para evitar a dupla tributação (nos moldes da 

Convenção); a prestação de assistência de forma a permitir a aplicação da legislação 

interna de determinado país e a sua respectiva tributação, desde que a tributação 

prevista na legislação interna não seja contrária ao previsto na Convenção para evitar 

a dupla tributação, utilizando-se da aplicação da legislação tributária doméstica.  

A partir de 2000, o alcance do artigo 26 foi ampliado. A troca de informações 

prevista no Modelo de Convenção da OCDE foi alterada, de forma a incluir “impostos 

de todos os tipos e descrição”, cobrados pelos Estados (ou subdivisões políticas e 

autoridades locais), no lugar de apenas “impostos abrangidos por essa Convenção”.  

Outrossim, a partir de 2005, permitiu-se a troca de informações em relação 

à “não-residentes”. Com efeito, diz-se atualmente que a troca de informações, pode 

ser efetuada em sentido mais amplo. 

De acordo com o disposto no parágrafo 1° do artigo 26, as autoridades 

competentes dos Estados-contratantes poderão trocar informações que sejam 

consideradas como “previsivelmente relevantes” para a aplicação da convenção ou 

da legislação interna dos Estados.  

Se, por um lado, o artigo não permite que as autoridades fiscais se utilizem 

de “buscas aleatórias” ou venham a requerer informações que provavelmente serão 

irrelevantes para os propósitos a que se destinam, por outro lado, não mais se 

vislumbra a necessidade de que a informação seja “necessária” para se aplicar a 

convenção ou a legislação doméstica.  

Em relação às formas de troca de informações, deve-se ressaltar que o 

artigo 26 do Modelo de Convenção da OCDE prevê três diferentes modalidades: (1) a 

requerimento de um Estado, tendo em mente um caso específico; (2) automática, o 

que significa que sistematicamente são transmitidas entre os Estados determinadas 

informações; e (3) espontânea, quando supostamente do interesse do outro Estado. 

(OLIVEIRA, 2012, p. 145) 

O Modelo de Convenção da OCDE evidencia, ainda, que os atributos acima 

referidos também podem ser combinados, bem como que os Estados podem 

espontaneamente adotar qualquer outra forma de troca de informações que lhes 

pareça adequado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente pesquisa são examinados os institutos jurídicos o sigilo 

bancário, seus aspectos gerais e a disciplina prevista no ordenamento jurídico 

brasileiro e estrangeiro. Destacou-se, também, o estudo às figuras da evasão fiscal e 

da troca de informações para fins fiscais, utilizando-se de conceitos doutrinários 

nacionais e estrangeiros.  

Conforme explanado, observou-se que o instituto do sigilo bancário pode 

ser explicado através de diversas teorias. A teoria contratualista parte da ideia de que 

o segredo constitui uma cláusula implícita de uma convenção entre a instituição 

bancária e o cliente, pactuada mediante um contrato bancário. A teoria 

consuetudinária considera que a observância do segredo representou uma constante 

da atividade bancária, criando-se assim um costume tradicional e universalmente 

aceito pelos bancos de manter reserva sobre os negócios de seus clientes.  

Seguindo pela teoria da responsabilidade civil, tem-se que o sigilo bancário 

baseia-se no dever geral de não prejudicar a outrem, sob pena de reparação pelo 

dano. Os adeptos da teoria da boa-fé sustentam que o fundamento do sigilo bancário 

estaria no dever de lisura, que os contratantes devem respeitar durante a execução 

dos contratos. Nos moldes da doutrina francesa, mãe da teoria do sigilo profissional, 

tem-se que o “banqueiro” inclui-se em um rol de profissionais que se submetem a 

regra geral do segredo profissional, baseado na confiança recíproca.  

Restou claro que o sigilo bancário é uma obrigação jurídica, sendo assim, 

um vínculo pelo qual o banco fica sujeito a cumprir uma prestação em favor de outrem. 

O sujeito passivo desta relação seria aquele a que se atribui o dever de manter o 

segredo, incluindo não só as instituições bancárias, como também as instituições 

financeiras em geral e outras entidades subordinadas à lei que regula o Sistema 

Financeiro Nacional. O sujeito ativo é o cliente do banco, tendo por objeto do sigilo os 

aspectos da relação entre instituição bancária e cliente. 

Em março de 2000, o relatório produzido pela OCDE apontou que houve 

aumento exponencial para abusos criados pela falta de acesso às informações 

bancárias para fins tributários. No enfrentamento desse desafios a OCDE recomenda 

neste relatório que, os países membros deveriam permitir o acesso pelas autoridades 

fiscais às informações bancárias e fiscais, de forma direta ou indireta, para quaisquer 
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finalidades fiscais de forma que elas possam cumprir sua missão de recuperação de 

receitas tributárias e de promoção de um efetivo intercâmbio de informações. 

A globalização e a facilidade de movimentação do capital alteraram a 

política fiscal e a relação dos sistemas tributários dos países. No final do século 20, 

houve um aumento significativo de investimentos efetuados em “jurisdições de baixa 

tributação” e “regimes fiscais preferenciais”, também denominados de “paraísos 

fiscais”, com o propósito de reduzir a carga tributária de pessoas físicas e empresas 

em seus respectivos países de residência.  

O poder da informação e o crescimento da cooperação internacional em 

matéria tributária na busca por maior transparência governamental e combate à 

evasão fiscal e ao planejamento tributário agressivo fizeram com que a troca de 

informações entre Estados entrasse definitivamente na agenda da comunidade 

internacional.  

O Brasil tem realizado grandes esforços para adequar suas instituições e 

legislações aos padrões internacionais no que tange à troca de informações 

tributárias. Os esforços empreendidos pelo país para desenvolver sua rede de 

transparência fiscal internacional são no sentido de adequar-se a uma política 

internacional, aumentar o cumprimento das obrigações tributárias e também porque 

aqueles países que resistirem à adoção de maior transparência e intercâmbio de 

informações estarão sujeitos a medidas retaliativas pela comunidade internacional. 

Diante do exposto e com base na análise empreendida, constata-se que o 

escopo comum dos Estados consiste em impedir que a evasão tributária internacional 

afete o recolhimento de tributos pelos contribuintes, com o objetivo final de que as 

atividades estatais, pessoais e mercadológicas não sejam comprometidas. Para tanto, 

a troca de informações revela-se, atualmente, o instrumento mais eficaz à disposição 

dos Estados para implementação dessas políticas comuns de repressão a ilícitos 

tributários. 

Nesse sentido, o estreitamento das relações entre os Estados é condição 

preponderante para o desenvolvimento e para o aprimoramento do controle das 

atividades fiscais, na luta real e eficaz contra o planejamento tributário agressivo e a 

evasão tributária internacional. Sem dúvida, essa postura representa importante 

passo na efetivação da integração entre os Estados, que transcende o alcance da 

cooperação. 
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