
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP 
 

 

Adriana Esteves Guimarães 

 

 

 

 

 

 

 

Os direitos humanos aplicados à fiscalização tributária: 

sigilo fiscal e ponderação dos direitos humanos fundamentais 

 

Doutorado em Direito Tributário 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2013 



 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP 
 

 

Adriana Esteves Guimarães 

 

 

 

 

Os direitos humanos aplicados à fiscalização tributária: 

sigilo fiscal e ponderação dos direitos humanos fundamentais 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

como exigência parcial para obtenção do título de 

Doutora em Direito Tributário. 

Orientador: Prof. Dra Elizabeth Nazar Carrazza.   

 

 

 

 

 

São Paulo 

2013 



 

 

Os direitos humanos aplicados à fiscalização tributária: 

sigilo fiscal e ponderação dos direitos humanos fundamentais 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutora em 

Direito Tributário. 

Orientador: Prof. Dra. Elizabeth Nazar Carrazza.   

 

 

Tese aprovada em ___________________________, pela Banca 

examinadora: 

 

Prof. Dr. 
 

 
_______________________________ 

Prof. Dr. 
 

 
_______________________________ 

Prof. Dr. 
 

 
_______________________________ 

Prof. Dr. 
 

 
_______________________________ 

Prof. Dr. 
 

 
_______________________________ 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 
Este estudo considera a supranacionalidade via inovadora e indispensável para 
maximizar a efetividade dos direitos humanos em razão da fiscalização 
tributária. O direito de fiscalização do Estado encontra limites nos direitos e 
garantias fundamentais do cidadão. A privacidade e o sigilo de informações, 
sejam elas bancárias ou fiscais, bem como o direito ao devido processo legal, 
contraditório e ampla defesa celebram a oportunidade garantida ao cidadão 
comum para exercer sua dignidade e prerrogativas ante o aparato estatal. A 
observância do direito ao sigilo fiscal colide diretamente com o interesse de 
arrecadação do Estado. O conflito é instaurado quando o mesmo ente 
responsável pela guarida de tais informações também é interessado na 
veracidade, ou não, das informações prestadas pelo contribuinte nos 
lançamentos de tributos sujeitos à homologação. Não há como afastar desta 
discussão os Direitos Humanos, tão amplamente discutidos após o final da 
Segunda Guerra Mundial. A criação da ONU – Organização das Nações 
Unidas apresentou como um dos principais objetivos um órgão de 
convergência entre os povos para que as garantias de toda a humanidade 
tivesse um caminho comum. Foi aprovada por unanimidade a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, seguida por dois Pactos que regularam 
pormenorizadamente cada uma das garantias e direitos inaugurados pela 
Declaração, são eles: Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos e Sociais. Inicialmente, serão abordados 
aspectos da Administração Pública e seus princípios. Em seguida, a 
informação como objeto da fiscalização tributária e o sigilo de dados, para, no 
terceiro momento, com a união dos pontos abordados, dispor sobre o 
desequilíbrio entre os direitos e os deveres da Administração Tributária à luz 
dos direitos humanos. O presente estudo visa à aplicação dos direitos 
humanos em face dos excessos praticados pela fiscalização tributária.   

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This study considers the supranationality an innovative and indispensable way 
to maximize the effectiveness of human rights on fiscal control grounds. The 
State´s right to control is limited by the rights and guarantees of the citizen. The 
privacy and confidentiality of information, whether banking or tax information, as 
well as the right to due process, contradictory and full defense guaranteed 
opportunity to celebrate the ordinary citizen to exercise his prerogatives and 
dignity before the state apparatus. The observance of the right to tax secrecy 
collides directly with the interest of the state revenue. The conflict is introduced 
when the same entity responsible for harboring such information is also 
interested in the truth, or not, the information provided by the taxpayer in the 
launches of taxes subject to approval. There is no way to avoid this discussion 
about Human Rights, as widely discussed after the end of World War II. The 
creation of the UN - United Nations presented as one of the main goals of an 
organ convergence between people that guarantees all mankind had a common 
path. Unanimously approved, the Universal Declaration of Human Rights, 
followed by two Covenants which regulated in detail each of the guarantees and 
rights inaugurated by the Declaration, they are: the International Covenant on 
Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic and 
Social Rights. Initially, we address aspects of public administration and its 
principles. Then the information as an object of fiscal controls and confidentiality 
of data, for the third time, with the union of the points raised, provide for the 
imbalance between the rights and duties of the Tax Administration in light of 
human rights. The present study aims at the implementation of human rights in 
the tax inspection. 
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INTRODUÇÃO  

 

A movimentação financeira de empresas em nada pode ser 

comparada àquela vivida ao final dos anos 80. A inflação e a insegurança no 

sistema monetário nacional, fragilizado após anos de gastos astronômicos para 

manutenção de um regime ditatorial, devassavam comerciantes e pequenos 

empresários. Ademais, para estes últimos, a informatização não passava de 

mera ficção em suas realidades. 

Passaram-se mais de vinte anos desde a promulgação da 

Constituição Republicana que redemocratizou o país e a máquina estatal 

tornou-se cada vez mais dispendiosa. As contas públicas nunca foram águas 

mansas. Nestes vinte anos o país enfrentou uma avassaladora inflação, troca 

de moeda, planos econômicos com as mais variadas nomenclaturas e pouca 

coisa deu certo até o Plano Real lançado em 1993. 

O Brasil experimentou o controle inflacionário, alta dos juros, 

privatizações e crescimento acelerado dos gastos públicos. Gasto requer 

receita e logo passamos a deter o título de maior carga tributária dos países 

emergentes. Um título nada honorífico se analisados os serviços públicos 

básicos como educação e saúde, por exemplo. Fato é que o Estado passou a 

buscar mecanismos eficazes de fiscalização das obrigações tributárias 

instituídas por lei. O objetivo sempre foi um só: ampliar as receitas. 

Ao mesmo tempo em que surgiam novas tecnologias capazes de 

implementar melhorias na fiscalização, como de fato fizeram outros países, o 

Estado brasileiro refletia sua ineficácia em procedimentos demasiadamente 

burocráticos. Esta ingerência resultou na edição de diversas leis que tentaram, 

e ainda tentam, coibir a sonegação fiscal. 

Somente nas últimas duas décadas é que a máquina estatal se 

rendeu à tecnologia e passou a se valer de novos instrumentos de fiscalização 

além dos documentos físicos como, por exemplo, os empoeirados e 

vulneráveis livros fiscais. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e as declarações de 

Imposto de Renda, agora somente realizáveis por meio eletrônico junto ao sítio 
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virtual da Receita Federal, denotam o interesse do Fisco em ampliar sua 

possibilidade de fiscalização. 

A informática e a evolução social permitiram ao Estado o 

cruzamento das informações prestadas por diversos contribuintes, antes 

inacessíveis. Uma declaração de Imposto de Renda de pessoa natural 

contivesse deduções em razão de despesas médicas realizadas no estado do 

Amazonas jamais poderiam ser confirmadas, seja por falta de fiscais para o 

volume de declarações, seja pela dimensão continental do território brasileiro. 

As declarações eletrônicas hoje podem cruzar as informações prestadas por 

este contribuinte e aquele médico que o teria atendido em viagem à região 

norte, sem que qualquer fiscal fosse deslocado especificamente para isso. 

Esta evolução na fiscalização, o acesso à informação colidem, à 

primeira vista, com os princípios abstratos de proteção à individualidade do ser 

humano insculpidos na Carta Magna de 1988. O Estado Democrático deve se 

valer dessa abstração e generalidade do texto constitucional para ampliar sua 

atuação, mas convergindo em busca do mesmo objetivo que aquele apregoado 

no texto de regência. A evolução e o Estado devem evoluir no mesmo caminho, 

observando e resguardando a Constituição Federal.  

A informatização, acesso à internet e crescente consumo no país, 

somados à sede voraz pela arrecadação de tributos, formaram um conjunto 

extremamente favorável ao aparato estatal de fiscalização para saciar a sede 

arrecadatória. Foi com vistas a este novo aliado – a simultaneidade nas 

informações prestadas – que foi editada a Lei Complementar nº 105, de 10 de 

janeiro de 2001, que regulou as hipóteses nas quais as instituições financeiras 

devem fornecer dados até então sigilosos, mesmo sem autorização judicial 

para tanto. 

A publicação da Lei Complementar mobilizou doutrinadores e 

conhecedores do Direito que logo a taxaram de inconstitucional por afrontar o 

direito fundamental constitucional à privacidade e, por conseguinte, de dados, 

sejam eles fiscais ou bancários. Estava instaurada a celeuma acerca da 

abrangência de tal Lei Complementar e discussões sobre a sobreposição de 

princípios constitucionais de Direito Público e aqueles relacionados à pessoa 
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natural, individualmente considerada e tão celebrados pela Constituição de 

1988. 

O direito de fiscalização do Estado encontra limites nos direitos e 

garantias fundamentais do cidadão. A privacidade e o sigilo de informações, 

sejam elas bancárias ou fiscais, bem como o direito ao devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa celebram a oportunidade garantida ao cidadão 

comum para exercer sua dignidade e prerrogativas ante o aparato estatal. 

A observância do direito ao sigilo fiscal colide diretamente com o 

interesse de arrecadação do Estado. O conflito é instaurado quando o mesmo 

ente responsável pela guarida de tais informações também é interessado na 

veracidade, ou não, das informações prestadas pelo contribuinte nos 

lançamentos de tributos sujeitos à homologação. 

A informação tributária obtida pela Administração Pública fiscaliza a 

ocorrência dos fatos geradores no mundo concreto, repleto de particularidades 

e singularidades. Permite também coibir atos praticados por indivíduos que 

firam o preceito legal e a coletividade. A informação, que também precisa de 

previsão legal que estabeleça os mecanismos a serem utilizados para sua 

obtenção e utilização, é aliada do Estado na arrecadação e manutenção de 

suas funções e prerrogativas. 

A Lei Complementar nº 105/2001 trouxe alterações controversas que 

pairam sobre a tênue fronteira entre estes dois deveres: fiscalizar e guardar 

informação. Estabeleceram as possibilidades nas quais o primeiro interesse irá 

se sobrepor ao segundo, quando o interesse coletivo prevalecerá em 

detrimento do individual. 

A discussão saiu da esfera doutrinária e ganhou os tribunais pátrios, 

com decisões controversas e amplo debate entre representantes do Poder 

Público e advogados, amparados na mais abalizada doutrina tentam, através 

do debate de prevalência de princípios, declarar a Lei Complementar 

inconstitucional. 

Sem que tenha o Supremo Tribunal Federal, guardião da 

Constituição da Republica, se manifestado definitivamente sobre o tema, ainda 
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resta uma ampla seara para discussão deste conflito de interesses públicos e 

privados. 

Há quem entenda que as garantias individuais são limitadas aos 

princípios coletivos, que atendem necessidades e demandas sociais 

demasiadamente complexas se comparadas às primeiras. O Estado goza do 

poder de polícia para justamente avançar sobre o interesse privado em 

proteção ao bem comum. 

Por outra via, os interesses individuas são os pilares de sustentação 

da coletividade. Quem defende os interesses individuais se assenta na 

prerrogativa que é o conjunto desses exercícios individualmente considerados 

que construirão o direito coletivo e, conseqüentemente, o interesse da 

sociedade na persecução pelo bem comum. 

Não há como afastar desta discussão os Direitos Humanos, tão 

amplamente discutidos após o final da Segunda Guerra Mundial. A criação da 

ONU – Organização das Nações Unidas apresentou como um dos principais 

objetivos um órgão de convergência entre os povos para que as garantias de 

toda a humanidade tivessem um caminho comum. Foi com este sentimento 

que foi elaborada, e aprovada por unanimidade, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, seguida por dois Pactos que regularam 

pormenorizadamente cada uma das garantias e direitos inaugurados pela 

Declaração, são eles: Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos e Sociais. 

A vida privada e a intimidade foram objetos de tratamento da 

Declaração e também do primeiro Pacto. O ser humano deve ter a sua 

individualidade e esfera de privacidade e intimidade resguardadas do Poder 

Estatal, que somente deve agir para fazer prevalecer tal prerrogativa. 

Os direitos humanos cresceram em importância e reconhecimento, 

com influência em diversos campos do Direito, como Direito Penal e 

Internacional. No Brasil, compreendem-se direitos humanos como 

intrinsecamente direitos fundamentais constitucionais, assim é certo que 

exercerão efeitos em todos os quadrantes jurídicos, incluindo o Direito 

Tributário.   
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Constata-se um desequilíbrio entre os direitos e deveres da 

Administração Tributária à luz dos direitos humanos.  

A evolução tecnológica, especialmente a informatização, 

transformaram em frágeis muros a proteção que deveria ser dada à intimidade 

do cidadão. Também se valendo da evolução tecnológica e pondo de lado o 

seu dever fiscalizador para o pleno exercício dos direitos e garantias 

fundamentais, o Estado se vale das informações colhidas do cidadão para seu 

fomento e de suas atividades com a relativização do sigilo e utilização 

desmedida de informações para exigências tributárias. 

A premissa que sustenta tal afronta está pautada, principalmente, 

sobre a possibilidade de relativização de garantias individuais em favor das 

coletivas e de maior abrangência, além, é claro, do dever conferido pela 

sociedade, inclusive pelo próprio cidadão violado, ao Estado para fiscalizar e 

agir em seu nome para que a evolução social esteja calcada e liderada pelas 

ações do Poder Público. 

Inicialmente, serão abordados aspectos da Administração Pública e 

seus princípios. Em seguida, a informação como objeto da fiscalização 

tributária e o sigilo de dados, para, no terceiro momento, com a união dos 

pontos abordados, dispor sobre o desequilíbrio entre os direitos e os deveres 

da Administração Tributária à luz dos direitos humanos. O presente estudo visa 

à aplicação dos direitos humanos na fiscalização tributária.   
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1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

1.1 Introdução 

 

A Administração Pública é o segmento do Estado Democrático 

previsto pela Constituição Federal como um organismo capaz de gerir a 

aplicação de receitas, fiscalizar sua arrecadação e implementação de normas 

que busquem o interesse comum da coletividade. O administrador, previsto em 

lei como espécie de representante do Estado, a personificação nesta 

consecução, irá ter no exercício da função este único objetivo comum. 

Nos ensinamentos de De Plácido e Silva1 temos que: 

 

“Num sentido amplo, Administração Pública pode ser 
compreendida como uma das manifestações do poder público 
na gestão ou execução de atos ou de negócios políticos. 
Assim se confunde com a própria função política do poder 
público, expressando um sentido de governo. (...) 
(...) em conceito estrito, administração pública, sem divergir do 
sentido equivalente em administração privada, significa a 
simples direção ou gestão de negócios ou serviços públicos, 
realizados por todos os seus departamentos ou institutos 
especializados, com a finalidade de prover as necessidades de 
ordem geral ou coletiva.” 

 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello dispõe sobre a origem do 

vocábulo administração: (i) administração advém do aglutinamento da 

proposição ad e do verbo ministro-as-are, cujo significado é servir, executar; (ii) 

o termo se origina da locução ad manus thahere, que corresponde à noção de 

direção ou gestão. Em ambas o termo remete à idéia de deliberação de 

comando2. Administrar remete, ainda, à prestação de serviço, execução, bem 

como direção, governo, exercício de vontade visando à obtenção de um 

                                                 
1 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. 7 Ed. Rio de Janeiro, Forense. p. 67. 
2 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1979. v. 1. p. 34.  
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resultado útil e, mesmo em sentido vulgar, significa traçar um programa de 

ação e executá-lo3.          

Como ressalta Celso Antônio Bandeira de Melo4, o administrador 

está exercendo uma “função administrativa”, usufruindo um poder conferido 

pela lei não em proveito próprio, ou de um determinado grupo do qual faça 

parte, para satisfazer as necessidades do coletivo. 

Na Idade Média surge o significado jurídico de administração, 

indicando a atividade de administrar. Segundo Massimo Severo Giannini, o 

termo administração, tal como os demais vocábulos indicativos de atividade 

tem significados vinculados ao seu resultado, ao lugar onde se desenvolvem ou 

ao modo de desenvolvimento5.   

A administração se especializa conforme o caráter dos negócios 

geridos ou da natureza dos atos praticados, adotando diversas denominações, 

como administração pública6. Esta modalidade de administração, como gênero, 

origina a administração tributária como espécie.  

Segundo Marçal Justen Filho7, a administração pública pode ser 

definida através dos enfoques: subjetivo, objetivo e funcional. Subjetivamente a 

administração pública corresponde ao conjunto de pessoas, públicas e 

privadas, e de órgãos que exercem a atividade administrativa; pelo ângulo 

objetivo significa o conjunto de bens e direitos indispensáveis à realização da 

função da administração; em sentido funcional representa uma espécie de 

atividade, marcada pela tomada de providências destinadas à imediata 

satisfação dos direitos fundamentais.  

O aparato estatal, como bem observado por Ricardo Cunha Chimenti, 

composto por pessoas jurídicas de direito público interno e representadas por 

                                                 
3 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1979. v. 1. p. 34. Aponta as variações dos vocábulos empregados na 
língua alemã e inglesa para se referir a administração: “na língua alemã, o substantivo 
Verwaltung, que se traduz por administração, deriva do verbo walten, que por sua vez, se 
traduz por reinar, imperar. Igualmente, na língua inglesa o verbo to manage corresponde a 
administrar, porém abrangendo a atividade de planejar, de organizar, de dirigir”.             
4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005. 
5 GIANNINI, Massimo Severo. Derecho Administrativo. Madrid: Ministerio para las 
Administraciones Publicas, 1991, v.1, p. 38. 
6 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. 7 ed. Rio de Janeiro. Forense. 1982.v.1, p. 89.  
7 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo. Saraiva. 2005. p. 9 
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estes administradores, que prestará os serviços públicos como fomento da 

coletividade e busca dos fins governamentais 8. O autor ainda complementa: 

 

“Administrar sugere gerir, realizar gestão de bem ou interesse que 
não pertence ao que realiza tal atividade. Assim, a gestão de 
interesses do Estado realizada por entidades integrantes da 
Administração tem caráter vinculado, meramente instrumental. 
Portanto, pode-se compreender a Administração Pública sob dúplice 
aspecto: a) subjetivo: conjunto de entidades, órgãos e agentes 
dispostos à execução da função administrativa; e b) objetivo: 
administrar, gerir ou zelar os interesses da coletividade.” 

 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro9 a função administrativa 

corresponde às atividades de fomento, polícia administrativa, serviço público e 

de intervenção. Fomento consiste na atividade administrativa desempenhada 

em prol da iniciativa privada de utilidade pública; polícia administrativa refere-se 

às limitações administrativas, consubstanciadas em restrições, previstas em lei, 

ao exercício de direitos individuais em favor do interesse coletivo; serviço 

público é a atividade desenvolvida pela administração pública voltada à 

satisfação de necessidades coletivas, sob regime predominante público; e a 

intervenção regulamenta e fiscaliza as atividades econômicas privadas, como 

também a atuação direta do Estado no domínio econômico.         

Afirma-se que a administração pública, no exercício da função 

administrativa, é dotada de competência. Para Tércio Sampaio Ferraz Júnior, 

competência é “uma forma de poder jurídico, isto é, de exercício impositivo de 

comportamentos e relação de autoridade regulado por normas. Enquanto poder 

jurídico, competência pode ser entendida, especificamente, como capacidade 

juridicamente estabelecida de criar normas jurídicas (ou efeitos jurídicos) por 

meio e de acordo com certos enunciados”10.     

 

 

                                                 
8 CHIMENTI, Ricardo Cunha, Curso de Direito Constitucional. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 
2007. 
9 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009., p. 
60   
10 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Competência Tributária Municipal. Revista de Direito 
Tributário. São Paulo. n. 54. out/dez 1990. 
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1.2 Administração Pública Direta e Indireta 

 

A Administração Pública Direta é composta, assim, por todos os 

órgãos que façam parte dos entes federados, que implementam os serviços 

públicos e agem em nome do Estado dentro de sua competência territorial, 

observando as diretrizes comuns. Os meios escolhidos pelos entes federados, 

desde que previstos em leis, apenas refletem a gerência das forças, agentes e 

verbas, para a execução de determinado serviço com fim específico. São os 

administradores estes gerentes a quem a lei confere discricionariedade na 

aplicação das forças do Poder Público. 

Enquanto que a Administração Pública Indireta é a composição das 

entidades – pessoas jurídicas de Direito Público – criada por entes federados 

para determinados fins e funções específicas de acordo com necessidade de 

cada grupamento coletivo. 

Hely Lopes Meirelles11 também definiu com primor a Administração 

Pública ampliando o espectro de análise: 

 

“Em sentido formal é o conjunto de órgãos instituídos para a 
consecução dos objetivos do Governo; em sentido material, é o 
conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral; 
em acepção operacional, é o desempenho perene e sistemático, 
legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele 
assumidos em benefício da coletividade. Numa visão global, a 
Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado 
à realização de seus serviços, visando à satisfação das 
necessidades coletivas.” 

 

A Administração Pública é a responsável pela manutenção do 

Estado, seu pleno funcionamento e atendimento às necessidades sociais. É 

através do conjunto de ações dos órgãos que a compõem que se justifica a 

razão pela qual a sociedade está submetida a um ente que, convergindo 

forças, pode proporcionar bem-estar à coletividade. Somente o Poder Público, 

fortalecido pela legitimidade conferida pela sociedade, refletida em norma de 

regência social constitucional, é capaz de agir em conjunto para um só fim 

comum. Fornece, portanto, os meios para a consecução do bem-estar, 

                                                 
11 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 
2009. p. 60. 
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regulando a sociedade, administrando o patrimônio, redistribuindo as riquezas 

produzidas e fomentando as possibilidades de ações individuais dentro dos 

grupamentos formados. 

No mesmo sentido, Regina Helena Costa12 entende que o aspecto 

subjetivo está caracterizado pelo sistema burocrático, institucionalizado por lei 

e mantido pelos entes tributantes, composto por diferentes órgãos incumbidos 

de arrecadar e fiscalizar os tributos. Enquanto que sob a ótica objetiva tem-se a 

atividade administrativa, destinada a aplicar os frutos provenientes das leis 

tributárias. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro13 afirma que são estas atividades de 

fomento, polícia administrativa, serviço público e intervenção que compõem 

este conjunto da Administração Pública. A atividade administrativa em 

benefício da iniciativa privada de interesse público constitui o fomento; a polícia 

administrativa reflete as previsões legais que cerceiam os interesses individuais 

que colidem e afrontam o público; o serviço público são as atividades 

desenvolvidas pelo Estado em prol de interesse comum, são os serviços 

inerentes a ele; e a intervenção que consiste no poder conferido pela lei ao 

Estado para que aja em nome da coletividade para regulamentar a atividade 

econômica desenvolvida por particulares, além de definir sua atuação no 

domínio econômico, para que a política monetária e desenvolvimento 

econômico sejam ferramentas possibilitadoras de realização de suas atividades 

e desenvolvimento social. 

A Administração Pública é dotada de prerrogativas legais no 

exercício de suas funções, sem que isto signifique a deterioração dos demais 

princípios norteadores do Estado. O representante do Estado, por conseguinte, 

a Administração, não deve agir a esmo, refletindo interesses que não os 

                                                 
12 COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e Justiça Tributária: exeqüibilidade de lei 
tributária e direitos do contribuinte. São Paulo: Malheiros, 2007.. p. 97 
13 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 
60. 
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coletivos, o que caracteriza inevitável afronta à ordem instituída pela 

Constituição Federal, como bem observou Volney Zamenhof de Oliveira Silva14. 

A previsão da Constituição Federal de 1988, insculpida no artigo 37, 

celebrou os princípios norteadores da Administração Pública. Antes disso, o 

Código Tributário Nacional, recepcionado pela nova Carta, já trazia em seu 

conteúdo um título destinado à Administração Tributária (Título IV). Aqui já 

estavam previstas sua função e competência no artigo 19415, com o advento da 

nova Constituição foram celebrados os princípios norteadores da 

Administração Pública, sob os quais a Administração Tributária está inserida16. 

O conflito de interesses, Administração e administrados, coletivo e 

individual, merece cuidadosa análise. A defesa e prevalência de um pode 

significar necessariamente a deterioração do outro. Em nome da sociedade, do 

bem comum e coletividade, a Administração Pública usa de suas ferramentas e 

por diversas vezes ultrapassa a tênue linha que separa estes dois interesses 

distintos. 

 

1.3 Administração Tributária 

 

A Administração Tributária recebeu seu primeiro tratamento legal 

com a edição da Lei nº 5.172/66, o Código Tributário Nacional, que dedicou o 

Título IV exclusivamente ao tema. Promulgada em pleno regime militar 

ditatorial pelo então presidente General Castelo Branco, a Lei definiu as 

intenções arrecadatórias do Estado, seus mecanismos e a forma como todo o 

sistema seria gerido. 

Compreendida como espécie da Administração Pública que é, tem 

função de fiscalizar a ocorrência dos fatos geradores, seguidos do correto 
                                                 
14 MARTINS, Ives Gandra da Silva, MENDES, Gilmar Ferreira, TAVARES, André Ramos 
(coord). Lições de Direito Constitucional: em homenagem ao jurista Celso Bastos. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
15 “Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, 
ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os 
poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.” (Lei nº 
5.172/66 – Código Tributário Nacional). 
16 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” (Constituição da 
República de 1988) 
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recolhimento do tributo aos cofres públicos como obrigação do sujeito passivo. 

Esta fiscalização envolve também as obrigações acessórias que 

instrumentalizam e servem de caminho para o correto procedimento adotado 

pelo contribuinte que, por outra via, possibilitam a melhor fiscalização do 

Estado. 

A administração tributária compreende a parcela da administração 

responsável pela arrecadação e fiscalização dos tributos. A palavra tributária 

provém do latim tributarius e remete ao termo tributo que, por sua vez, advém 

do latim tributum e significa: “a contribuição imposta, em caso de guerra, ao 

estado vencido, ou a soma de contribuições devidas por uma província, ou por 

um Estado vassalo”. Segundo De Plácido e Silva, na terminologia fiscal 

entende-se como: “a contribuição devida por todo cidadão estabelecido ou 

residente em um Estado, ou que dele tire proveitos pecuniários para a 

formação da Receita Pública, destinada a suprir os encargos públicos do 

mesmo Estado”17. 

Para Regina Helena Costa, administração tributária sob o aspecto 

subjetivo consiste no: “aparelhamento burocrático mantido pelos entes 

autorizados a tributar, compostos por múltiplos órgãos, incumbidos da 

arrecadação e da fiscalização de tributos; objetivamente compreende a 

atividade administrativa destinada a realizar a aplicação da lei tributária”18.           

Sacha Calmon Navarro Coelho e Misabel de Abreu Machado Derzi 

afirmam que até os séculos XIII e XIV eram corriqueiros os contratos de 

affermage, através dos quais a administração atribuía aos particulares a função 

de arrecadar tributos, obrigados a repassar ao Estado uma parcela do 

montante auferido, determinada arbitrariamente. Referida sistemática gerava 

distorções em relação à exatidão, imparcialidade, isonomia e repartição de 

tributos, pois se exigia dos particulares uma quantia fixa a ser entregue ao 

Tesouro e o excedente competia integralmente aos fiscais. Os roles 

d’imposition surgiram na França a fim de evitar tais abusos. Consistiam em 

                                                 
17 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. 7 Ed. Rio de Janeiro. Forense. 1982.v.1. p. 
421 
18 COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e Justiça Tributária: exeqüibilidade de lei 
tributária e direitos do contribuinte. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 97.   
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documentos que continham um ato administrativo que fixava para cada 

contribuinte a base do imposto devido, sendo generalizado após a Revolução 

Francesa, embora já existissem desde o século XIII19.        

A partir da Revolução Francesa, com o advento do Estado de 

Direito, o poder estatal foi limitado e o pilar da burguesia revolucionária se 

concentrava nos princípios da separação dos poderes e da legalidade, aos 

quais estava submetida a administração pública. Assim, supera-se a 

concepção de que o Estado era propriedade do rei, definindo-se em estrutura 

administrativa autônoma e independente, voltada ao atendimento do interesse 

público20.    

Com o advento do Estado Social a administração tributária modifica-

se novamente ao deixar de oprimir os contribuintes e tornar o sistema tributário 

mais complexo e corporativo. Sacha Calmon Navarro Coelho e Misabel de 

Abreu Machado Derzi afirmam que “as razões dessas características são 

múltiplas, mas de um lado, apresentam-se fortes os mecanismos inclusivos e 

igualitários inerentes à democracia; por outro lado, o corporativismo marca a 

fragilidade do Estado em face de grandes interesses, que se escondem por 

detrás daqueles benefícios e regimes especiais pretensamente inclusivos”21.    

A Constituição de 1988 dispõe no artigo 37, incisos XVIII e XXII que 

a: “administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas 

áreas de competência e jurisdição, procedência sobre os demais setores 

administrativos, na forma da lei”, bem como que “as administrações tributárias 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades 

essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras 

                                                 
19 COELHO, Sacha Calmon Navarro; DERZI, Misabel de Abreu Machado. A Importância da 
Administração Tributária no estado Democrático de Direito – análise da Emenda Constitucional 
n. 42/03. In: ANALISE dos Dispositivos Constitucionais da Nova Administração Tributária; 
pareceres. Brasília: FENAFISCO, 2008. p. 124.     
20 Ibidem, p. 125. Segundo Adriana da Costa Ricardo Schier: “Portanto, o Estado, que era tudo, 
inclusive absoluto, passa a ser o mínimo, aquele que, exceto em campos bem determinados – 
poder de polícia e atividades não lucrativas para a iniciativa privada-, não interfere na esfera 
dos indivíduos (princípio liberal)”. SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. Administração Pública: 
apontamentos sobre os modelos de gestão e tendências atuais. In: GUIMARÃES. Edgar. 
Cenários do Direito Administrativo: estudos em homenagem ao Professor Romeu Felipe 
Bacellar Filho. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 22.            
21 Ibidem, p. 125 
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específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades”. 

Ressalta-se o patamar constitucional alcançado pela administração tributária. 

Misabel de Abreu Machado Derzi afirma: 

 

“O agente da administração fazendária, que fiscaliza e apura 
os créditos tributários, está sujeito ao princípio da 
indisponibilidade dos bens públicos e deverá atuar aplicando a 
lei – que disciplina o tributo – ao caso concreto, sem margem 
de discricionariedade. No caso de descumprimento, o agente 
se sujeitará à imposição de sanções: “A renuncia total ou 
parcial e a redução de suas garantias pelo funcionário, fora 
das hipóteses estabelecidas na Lei n. 5172/66, acarretará a 
sua responsabilidade funcional”22.” 

 

A função de fiscalização não é desempenhada automaticamente e 

necessita da força humana para sua efetividade. As pessoas que 

desempenham esta função são agentes públicos que agem em nome da lei, 

sem qualquer poder discricionário, limitando-se a fiscalizar tão somente a sua 

plena observância. O agente público fiscalizador não pode medir o quanto da 

lei será aplicado em determinado caso, é inadmissível a valoração em conjunto 

com a imposição da disposição legal. Vejamos o Código Tributário Nacional: 

 

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido 
o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência 
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação 
da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 
funcional.” 

 

A atividade mecânica acima mencionada não minimiza a importância 

do agente público responsável pela fiscalização, resulta apenas da 

interpretação do texto legal que traz as etapas desta atividade, quais sejam: 1) 

verificação de ocorrência do fato gerador do imposto, trazendo à baila a 

matéria tributável; 2) calcular o montante devido; 3) identificar o sujeito passivo 

                                                 
22 DERZI, Misabel de Abreu Machado. A fiscalização tributária em um Estado Democrático 
de Direito. [Online.] Disponível em <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 



21 
Os direitos humanos aplicados à fiscalização tributária:  
sigilo fiscal e ponderação dos direitos humanos fundamentais 

 

 

– contribuinte; 3) propor a penalidade de multa com a subsunção do fato à 

norma, ou seja, por exemplo, não observada a determinação “X” aplica-se a 

penalidade “Y”; e, finalmente, 4) lançamento do crédito tributário. Veja ainda 

que o parágrafo único acima afirma que esta atividade de fiscalização é 

“vinculada e obrigatória”. 

A administração tributária verifica se a quantia paga pelo contribuinte 

correspondeu à magnitude do “fato signo presuntivo de riqueza”23 manifestado, 

como também se o pagamento ocorreu de forma correta.   

A não aplicação do princípio da indisponibilidade dos bens públicos 

pelo agente resultará, necessariamente, em desvio da função na qual está 

investido, também prevista em lei. O processo administrativo que irá apurar o 

desvio de função pode resultar até mesmo em demissão a bem do serviço 

público. 

O agente público investido de competência conferida por lei será o 

elo entre Fazenda e Contribuinte, através dele o Estado exercerá seu poder 

fiscalizatório e daí que deriva a impossibilidade de valoração e 

discricionariedade. Como espécie de procurador dos interesses do ente 

(federal, estadual ou municipal) o agente não deve medir o interesse público 

que representa, mas aplicar as normas de conduta nesta relação entre o sujeito 

passivo e o ativo. 

A Administração Tributária será especificamente tratada em 

momento posterior neste trabalho, quando serão analisadas as diretrizes 

estabelecidas pelo Código Tributário Nacional. 

 

 

1.4 Administrador 

 

A figura do administrador é de fundamental relevância para a 

persecução das finalidades a que se predispõe o Estado e refletidas na 

Constituição Federal. Será ele o responsável por executar os atos e negócios 

em nome da Administração Pública. 
                                                 
23 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4 ed. São Paulo: Noeses, 
2007, p. 535. 
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É o cidadão investido de poder para agir em nome do Estado e em 

benefício deste, o que, por conseguinte, quer dizer agir em nome do interesse 

coletivo. Sua investidura depende de aprovação por concurso público ou, nas 

hipóteses de exceção previstas pela Carta Magna, de nomeação24. 

A inobservância das diretrizes para exercício da função na qual está 

incumbido é passível de punição, desde simples advertência a até mesmo a 

exoneração a bem do serviço público. 

A Lei n° 8.112/90, que “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais”, 

define servidor (art. 2°) e cargo público (art. 3°)25. Determina os deveres e 

obrigações do cidadão que ao ser investido no exercício de tal função agirá em 

nome do Estado e da Administração a bem da observância daquilo disposto em 

lei e norteado pelos princípios que regem a Administração Pública e previstos 

pelo artigo 37 da Carta Magna. 

A Lei n° 8.112/90 traz um rol taxativo das condutas, descrito no 

artigo 13226, que podem resultar em demissão do servidor. Tais condutas e 

                                                 

24 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 
(...) 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento; 
(...)” 
25 Lei n° 8.112/90: “Art. 2° Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida 
em cargo público. 
Art. 3° Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um servidor.” 
26 Lei 8.112/90: “Art. 132.  A demissão será aplicada nos seguintes casos: 
I - crime contra a administração pública; 
II - abandono de cargo; 
III - inassiduidade habitual; 
IV - improbidade administrativa; 
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; 
VI - insubordinação grave em serviço; 
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de 
outrem; 
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comportamentos, incompatíveis com o cargo ocupado pelo cidadão, podem 

refletir diretamente no interesse da Administração Pública e devem ser, 

portanto, inadmissíveis as ações que desvirtuem o bom andamento dos 

serviços públicos. A demissão é feita sob a égide do argumento de ter sido 

tomada tal medida a bem do serviço público. 

 

 

1.5 Princípios Norteadores da Administração Pública 

 

Antes de iniciar o tratamento a respeito dos princípios cumpre 

destacar a diferença entre estes e valores. Muitas vezes o leitor pode se 

deparar com a utilização destes dois termos como se sinônimos fossem, 

palavras equivalentes que tratam a respeito do mesmo conceito, mas não o 

são. 

                                                                                                                                               

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos; 
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; 
XI - corrupção; 
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.” 
O rol acima citado deve ser interpretado de forma restritiva por resultar em cerceamento de 
direitos e garantias ao cidadão. O inciso XIII determina que as hipóteses previstas nas alíneas 
IX a XVI, do artigo 117 da mesma lei, também resultam em demissão, quais sejam: “IX - valer-
se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função 
pública;

 
 X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou 

não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário; XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo 
quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo 
grau, e de cônjuge ou companheiro; XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de 
qualquer espécie, em razão de suas atribuições; XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão 
de estado estrangeiro; XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas; XV - proceder de 
forma desidiosa; XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou 
atividades particulares;”. Até nesta “ampliação” o rol apresentado é taxativo. As hipóteses de 
condutas e comportamentos que resultam em demissão a bem do serviço público são 
claramente previstas em lei. Os casos que resultam em demissão devem ser investigados e 
avaliados em procedimento administrativo instaurado, no qual sejam assegurados ao servidor 
acusado o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal antes da decisão final que 
culmine com sua demissão. 
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O valor sofre todo tipo de influência, seja ela sociológica, cultural, 

temporal ou pessoal, é sempre algo relativo, que variará de acordo com a 

percepção do tempo, evolução cultural, social e até mesmo tecnológica.27 

Enquanto que o Princípio é absoluto, inafastável do direito. Para 

qualquer ciência o princípio é um marco inaugural, como se as idéias deles 

exarados fossem postas em patamar superior. “Nesta medida, é, ainda, a 

pedra angular de qualquer sistema”.28 

Para Alexy29: 

 

“O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que 
princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na 
maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e 
fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 
mandamentos de otimização, que são caracterizados por 
poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a 
medida devida de sua satisfação não depende somente das 
possibilidades fáticas, mas também das possibilidades 
jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado 
pelos princípios e regras colidentes.  
Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não 
satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente 
aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, 
portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e 
juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre 
regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma 
distinção de grau. Toda norma é uma regra ou um princípio.” 

 

Esta diferenciação tem como objetivo apenas demonstrar que a 

Administração Pública está orientada por princípios, não por valores, que 

devem ser refletidos em todo o ordenamento. O ponto de partida de 

                                                 
27 NUNES, Rizzatto. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana: doutrina 
e jurisprudência. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p.20. 
28 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 27 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. p. 44. 
O ilustre mestre conclui a respeito da relevância da previsão e observância dos princípios que: 
“Sendo o princípio, pois, a pedra de fecho do sistema ao qual pertence, desprezá-lo equivale, 
no mais das vezes, a incidir em erronia inafastável e de efeitos bem previsíveis: o completo 
esboroamento da construção intelectual (...)”. 
29 Teoria dos Direitos Fundamentais. 2 ed. Melheiros, 2012. p. 90-91. E continua o autor: “A 
diferença entre regras e princípios mostra-se com maior clareza nos casos de colisões entre 
princípios e de conflitos de regras. Comum às colisões entre princípios e aos conflitos entre 
regras é o fato de que duas normas, se isoladamente aplicadas, levariam a resultados 
inconciliáveis entre si, ou seja, a dois juízos concretos de dever-ser jurídico contraditórios. E 
elas se distinguem pela forma de solução do conflito.    
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fundamentação da Administração são os princípios, em sua grande maioria 

insculpidos no texto constitucional. 

Renato Lopes Becho30 traz oportunamente as dez características 

dos valores identificadas por Miguel Reale: bipolaridade, implicação, 

referibilidade, preferibilidade, incomensurabilidade, hierarquia, objetividade, 

historicidade, inexaurabilidade e realizabilidade. Pela simples listagem das 

características podemos perceber que há certa volatilidade em sua 

identificação e mensuração. Os valores, mutáveis e em constante evolução ou 

adaptação social, são cultivados e identificados de maneiras diferentes em 

grupamentos dentro de um mesmo povo. Os valores entre bom e mau, belo e 

feio, por exemplo, indicam a bipolaridade – os dois extremos, dentro da análise 

objetiva do mesmo objeto para certas pessoas: 

 

“Se o sentido dos valores é alcançar a felicidade, o bom 
confere felicidade, o justo confere felicidade. Se a busca maior 
for pela liberdade (Kant), o bem liberta, o mal não, o justo 
liberta (veja a consciência tranqüila de quem sabe ter tomado 
a decisão justa e pense-se na consciência de quem praticou 
deliberadamente uma injustiça), enquanto uma conduta má 
prende, oprime. A pessoa pode até buscar justificativas – 
resolveu punir outrem que lhe fez mal, resolveu compensar um 
dano que sofreu. Mas dizer que é feliz ou liberto com o mal 
que fez é um contrassenso.” 

 

Os mesmos conceitos podem ser exteriorizados de maneiras 

diversas por diferentes pessoas dentro de um mesmo grupamento social. Os 

valores incutidos em cada ser são absorvidos e cultivados sob as mais diversas 

influências e resultam, necessariamente, em exteriorizações distintas também. 

O conceito de valor pode ser o mesmo – o ideal de justiça ou 

felicidade – mas os meios que cada um pode utilizar para atingi-los são 

limitados e direcionados pelos valores de cada um deles. Veja que os valores 

estão mais ligados, portanto, à vivência social diária, mais do seu conjunto, 

quando repetidos e extravasados ainda que de maneiras diferentes, temos que 

há um sentido coletivo de busca por tal valor. É justamente desta análise 

social, dos desejos e anseios dos grupamentos sociais que o legislador 

                                                 
30 BECHO, Renato Lopes. Filosofia do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 58. 
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constituinte vai colher os princípios norteadores de uma Carta Magna para 

aquela sociedade. 

Esta busca pelo sentido dos valores e ao mensurá-los e transferi-los 

para um texto legal fará com que a norma instituída tenha aceitação natural da 

coletividade. Isto porque refletirá a vontade da maioria e fornecerá ferramentas 

para que todos possam exercê-la, mesmo quando impedidos ou tolhidos por 

outros membros ou ainda por agentes da Administração Pública, que, por sua 

vez, também em razão dos anseios sociais, está regrada em suas ações por 

princípios outros a ela aplicáveis. 

Foi partindo desta premissa de relevância conferida aos princípios, e 

sua necessidade de reflexão por anseio social no texto de regência 

constitucional, que o artigo 37 da Constituição Federal trouxe os preceitos 

fundamentais da Administração Pública que se aplicam às esferas Federal, 

Estadual e Municipal em qualquer atividade administrativa. 

Dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, elencados nesta ordem pelo texto constitucional, 

decorrem outros que norteiam as atividades administrativas como, por 

exemplo, o da moralidade, contraditório e ampla defesa, motivação e 

razoabilidade. Importante destacar que estes últimos não necessariamente 

deveriam estar previstos no texto de regência, daqueles primeiros resultam os 

últimos e devem conviver harmonicamente para plena validade da relação 

jurídica construída entre a administração e administrado. 

O conflito de normas e princípios, direitos individuais e coletivos, 

Estado e cidadão, Administração Pública e contribuintes há muito estão 

instalados em tribunais superiores e nem mesmo a mais abalizada doutrina é 

uníssona quando o tema é o sigilo de informações do contribuinte, em especial 

a informação fiscal. Por isso é preciso ter em mente os ensinamento de 

Humberto Ávila31 para quem os princípios devem ser delimitados em sua 

aplicação. Não há como prosperar a idéia de abrangência irrestrita e tentativa 

de mantê-los tão dissociados da realidade, ou seja, “é preciso trocar o fim vago 

pelo específico” e assim resume o procedimento a ser adotado: 
                                                 
31 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos 
Princípios. 8 ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 
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“Bem concretamente, isso significa (a) ler a Constituição 
Federal, com atenção específica aos dispositivos relacionados 
ao princípio objeto de análise; (b) relacionar os dispositivos em 
função dos princípios fundamentais; (c) tentar diminuir a 
vagueza dos fins por meio da análise das normas 
constitucionais que possam, de forma direta ou indireta, 
restringir o âmbito de aplicação do princípio.32” 

 

Isto por que todas as leis e atos normativos de hierarquia inferior 

deverão ser postos e aceitos no ordenamento jurídico se compatíveis com os 

princípios e regras constitucionais.33 

Virgílio Afonso da Silva ainda lança luz sobre a diferenciação entre 

regras e princípios ressaltando que há duas linhas para a distinção entre os 

dois conceitos. Em um primeiro momento a diferença pode ser determinada de 

acordo com sua importância, pois os princípios ocupam um lugar de maior 

relevância e mais alta hierarquia como diretrizes fundamentais do ordenamento 

jurídico, enquanto que as regras podem ser tidas como as normas capazes de 

fornecer meios para a consecução e materialização dos primeiros. A segunda 

análise está fundada na generalidade e abstração, onde se tem os princípios 

como mais amplos e genéricos, enquanto as regras tratam das especificidades 

do mundo concreto com aplicação dos princípios de regência. 

A metodologia de classificação nesta segunda diferenciação – entre 

princípios e regras – ao contrário da primeira entre aqueles e os valores, é mais 

facilmente detectável porque, como se pode perceber, tanto o princípio quanto 

a regra estarão inseridas dentro do direito positivo, enquanto que na teoria dos 

valores acima tratada a análise é feita a partir de conceitos sociais de difícil 

identificação científica. 

Estabelecidas tais premissas de diferenciação, vejamos, então, os 

princípios norteadores da Administração Pública, sua relação com a 

coletividade e a forma como atingem a cada cidadão singularmente 

considerado. 

                                                 
32 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos 
Princípios. 8 ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 92. 
33 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 27 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. p. 59. 
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1.5.1 Princípio da Supremacia do Interesse Público Sobre o Privado 

 

Antes de iniciar a abordagem dos princípios expressamente 

elencados pela Constituição Federal que são inerentes à atuação da 

Administração Pública, merece análise inicial um princípio de regência que 

para muitos é mais relevante que aqueles delineados na Carta Magna: a 

supremacia do interesse público. 

Como a própria nomenclatura sugere, este princípio irá sobrepor o 

interesse da coletividade em detrimento do interesse de um particular. Sob esta 

égide a Administração Pública poderá anular atos ofensivos à disposição legal, 

ou, aliada à sua discricionariedade, praticar atos que mesmo que colidam com 

o interesse privado, fundados na oportunidade e conveniência irão a este 

último se sobrepor. 

Este princípio é pilar fundamental de qualquer sociedade 

democrática, como pré-requisito fundamental de existência do Estado34. 

Refletido em algumas previsões como, por exemplo, a desapropriação de 

imóveis de particulares a bem do interesse público (art. 5°, XXIV, CF), o 

princípio mesmo não sendo expressamente previsto serve de razão para esta e 

outras previsões de atuação do Estado e da Administração Pública quando se 

mostra necessário a invasão à esfera de direitos e garantias individuais, como 

o caso da propriedade, quando um interesse maior e coletivo esteja sendo 

impedido de se realizar ou alcançar. Celso Antônio Bandeira de Melo, na 

mesma esteira, diz que: 

 

“Como expressão desta supremacia, a Administração, por 
representar o interesse público, tem a possibilidade, nos 
termos da lei, de constituir terceiros em obrigações mediante 
atos unilaterais. Tais atos são imperativos como quaisquer atos 
do Estado. Demais disso, trazem consigo a decorrente 
exigibilidade, traduzida na previsão legal de sanções ou 
providências indiretas que induzam o administrado a acatá-los. 
Bastas vezes ensejam, ainda, que a própria Administração 
possa, por si mesma, executar a pretensão traduzida no ato, 

                                                 
34 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 87 



29 
Os direitos humanos aplicados à fiscalização tributária:  
sigilo fiscal e ponderação dos direitos humanos fundamentais 

 

 

sem necessidade de recorrer previamente às vias judiciais para 
obtê-la. É a chamada auto-executoriedade dos atos 
administrativos. (...)” 

 

A previsão legal irá, portanto, sempre anteceder a atuação da 

Administração Pública. Com base no dispositivo vigente o Estado poderá exigir 

a execução de sua pretensão e, ainda assim, fundado em razões plausíveis 

para tanto, também previstas em lei, como, por exemplo, a urgência na 

execução de determinado ato sem que se tenha outra possibilidade de obter o 

mesmo fim. 

Hely Lopes Meirelles35 também entende que este princípio esta 

conectado à finalidade e razão de existência do Estado. O mesmo princípio 

servirá de fundamento para atuação até mesmo de particulares quando agem a 

mando da Administração Pública, exercendo atividades ou serviços públicos, 

em defesa dos interesses coletivos. 

 A atuação da administração pública tem um objetivo maior que é o 

bem-estar da coletividade. Importante destacar ainda que de nada serve a 

supremacia do interesse público sobre o privado, bem como observância do 

princípio da legalidade, se estes não estiverem aliados e coadunados aos 

demais princípios norteadores trazidos pelo caput do artigo 37 da Carta Magna, 

quais sejam, “impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

Em contrapartida, os direitos individualmente considerados são 

postos à prova se a argumentação da coletividade é levada a amplo efeito. 

Considerando-se a possibilidade de defesa do princípio da prevalência do 

interesse coletivo celebrado pela Constituição Federal a ser exercido pela 

Administração Pública, os direitos e garantias individuais são sobrepujados e 

podem ser colocados em patamar inferior àquele desejado pelo legislador 

constituinte. 

 

 

 

                                                 
35 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 
2009. p. 105. 
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1.5.2 Princípio da Legalidade 

 

A Carta Magna36 celebra o Princípio da Legalidade em seu artigo 5º, 

inciso II, ao afirmar que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei”. Este mesmo princípio é o primeiro 

elencado pelo artigo 37 em seu caput. O comando esboçado pelo texto é claro 

e conciso e, portanto, o cidadão somente será ou compelido, ou proibido, a 

determinada conduta somente em razão de lei: 

 

“No Estado de Direito o Legislativo detém a exclusividade de 
editar normas jurídicas que fazem nascer, para todas as 
pessoas, deveres e obrigações, que lhes restringem ou 
condicionam a liberdade. Também o Poder Público limita seu 
agir com tais normas, subordinando-se, assim, à ordem 
jurídica e passando a revestir, a um tempo, a condição de 
autor e de sujeito de direito (Jellinek)37.” 

 

A limitação das liberdades individuais é essencial para a convivência 

harmônica de um grupamento social. As vontades e desejos individuais devem 

ser tolhidos na exata medida em que necessitem até que estejam adequados 

ao desejo coletivo, refletido por previsão legal. Deriva também deste desejo 

incutido na sociedade os limites e possibilidades de atuação da Administração 

Pública que somente mediante previsão legal, em conformidade com as linhas 

gerais delineadas na Constituição Federal, poderá agir com legitimidade. 

Em que pese este princípio ter sua primeira previsão constitucional 

no artigo destinado às garantias fundamentais do cidadão, é considerado como 

um norteador do Estado Democrático de Direito por ser pressuposto de 

segurança da relação Estado-Cidadão. 

                                                 
36 SILVA, José Afonso da. O Constitucionalismo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 
99. A respeito da Constituição Federal é importante trazer o ensinamento de José Afonso da 
Silva a respeito da norma de regência e a conceituação do é chamado por ele de Princípio da 
Constitucionalidade: “significa que, no Estado Democrático de Direito, é a Constituição que 
dirige a marcha da sociedade e vincula, positiva e negativamente, , os atos do Poder Público. 
Assenta-se na técnica da rigidez constitucional, que decorre da maior dificuldade para a 
mudança formal da Constituição que para a alteração da legislação ordinária ou complementar. 
37 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 27 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. p. 171. 
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Neste sentido Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes 

Júnior38: 

 

“Ao lado desse objetivo de garantia do indivíduo, o princípio da 
legalidade também obedece ao propósito de alcançar 
segurança jurídica, pois as leis, de modo geral, acabam por 
sustentar, de forma relativamente duradoura, as bases 
jurídicas em que se assentam as relações sociais. 
Destarte, além de garantia individual, o princípio da legalidade 
também pode ser considerado uma garantia institucional de 
estabilidade das relações jurídicas.” 

 

Impende ressaltar ainda que a expressão “em virtude de lei”, da 

forma como trazida no texto constitucional, quer obviamente, de maneira 

ampla, fazer referência à legislação infra-constitucional, elaborada de acordo 

com o procedimento legislativo previsto para cada tipo de lei, seja ela ordinária 

ou complementar, porém há casos em que a expressão lei pode ser ampliada, 

caso das leis delegadas ou medidas provisórias quando convertidas em lei39 

O artigo 37 da Constituição Federal, em complemento ao Princípio 

da Legalidade de que trata o artigo 5º, impõe ao Administrador a obrigação de 

agir somente havendo prévia autorização legal para tanto. Prevendo possíveis 

abusos, o legislador constituinte teve a cautela de tratar do Administrador 

especificamente por ser o interlocutor direto entre o cidadão comum e a 

Administração Pública. Até mesmo a discricionariedade de que pode 

eventualmente gozar a Administração Pública estará sujeita a disposição legal: 

 

“(...) Há inúmeras situações, no entanto, em que a lei confere 
ao administrador alguma margem de liberdade, podendo julgar 
ou decidir a conveniência e oportunidade da sua atuação, 
dando azo à discricionariedade administrativa. A 
discricionariedade, no entanto, decorre da lei, seja por opção 
do legislador, seja porque a norma legal contém expressões 
plurissignificativas ou porque não é possível antever todas as 
hipóteses em que a atuação se tornará obrigatória. Como a 
Administração só realiza o que a lei autoriza, se tomada a 
expressão legalidade em sentido amplo, o princípio não 
admitirá exceções ou restrições (já que abrange também as 
medidas provisórias, os decretos e as leis delegadas), mas se 

                                                 
38 Curso de Direito Constitucional, 11ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007. p 134. 
39 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32 ed. rev. atual. São 
Paulo: Malheiros, 2009. p. 421. 
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tomada a expressão em sentido restrito, admitem-se restrições 
ao princípio decorrente de atos normativos não oriundos do 
Poder Legislativo.40” 

 

Tanto a Administração Pública como o cidadão comum estarão 

sujeitos às leis editadas pelo Poder Legislativo, ou pelo Poder Executivo nas 

hipóteses previstas pela Constituição Federal. O princípio da legalidade é, 

antes de mais nada, ferramenta de segurança jurídica das relações sociais, 

premissa norteadora do Estado Democrático de Direito. 

Ricardo Cunha Chimenti41 ainda destaca que toda e qualquer 

atuação da Administração Pública estará sujeita a este princípio. A 

inobservância da previsão legal ou atuação discricionária, sem que haja 

permissão em lei para tanto, fará do ato praticado à escusa deste princípio 

nulo. A decisão unilateral do agente público não poderá, em hipótese alguma, 

restringir ou tolher direitos do cidadão. Para esclarecer e afastar qualquer 

confusão na delimitação deste conceito o doutrinador esclarece que: 

 

“Não se pode confundir o princípio da legalidade com o da 
reserva de lei: o primeiro que significa a submissão ao império 
da Constituição e das leis; o segundo, limitação à forma de 
regulamentação de determinadas matérias, cuja natureza é 
indicada pela Carta Magna (lei complementar, lei ordinária 
etc.). Ambos tocam ao conteúdo do poder deferido: se amplo 
(legalidade) ou restrito (reserva). Também não se confundem 
o da legalidade com o da legitimidade. O segundo diz respeito 
à investidura no poder; o primeiro, à forma de exteriorização, 
de materialização.” 

 

A legislação que regula a atuação da Administração Pública decorre 

de ordem pública e, mesmo que haja qualquer tipo de acordo de vontades 

entre o agente público e o administrado não podem ser admitidos, mesmo que 

atendam a fins comuns, mas em oposição ao disposto em lei. Esta lei 

                                                 
40 CHIMENTI, Ricardo Cunha, Curso de Direito Constitucional. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 66 
41 CHIMENTI, Ricardo Cunha, Curso de Direito Constitucional. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 196. 
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reguladora contem “verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes 

públicos”42. 

Buscando compreender a essência deste princípio constitucional, 

Celso Antônio Bandeira de Mello conclui que ele é uma “tradução jurídica de 

um propósito político: o de submeter os exercentes do poder em concreto – o 

administrativo – a quadro normativo que embargue favoritismos”43. Os 

representantes do poder, aqueles investidos em cargo ou função pública, 

deverão agir não em benefício próprio, mas em favor do ordenamento jurídico 

vigente. O princípio da legalidade deve ser tomado como evolução do Estado e 

oposição às formas totalitárias de opressão e defesa de interesses que não os 

coletivos44. 

Os atos praticados pela Administração Pública poderão ser 

analisados pelo Poder Judiciário. Sua anulação será inevitável caso perceba-se 

que tais atos foram praticados em ausência de lei que regulasse, ou, ainda, em 

afronta a previsão legal e, conseqüentemente, ao princípio da legalidade. 

 

1.5.2.1 A Sensível Diferenciação entre Legalidade e Reserva de Lei 

 

José Afonso da Silva45 traz com propriedade a distinção entre os 

conceitos de Princípio da Legalidade e o da Reserva de Lei que, por muitas 

vezes não são tratados com a devida atenção pela doutrina e, neste momento, 

para que possamos consolidar o que foi até o momento visto, é de fundamental 

relevância. 

O Princípio da Legalidade significa, nas palavras do dileto mestre, “a 

submissão e o respeito à lei, ou a atuação dentro da esfera estabelecida pelo 

legislador”. Enquanto que a Reserva de Lei pode ser compreendida como 

“estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se 

necessariamente por lei formal”. Vemos, pois, que o primeiro – da Legalidade – 

                                                 
42 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 
2009. p. 89. 
43 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 91 
44 Ibidem. p. 91 
45 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32 ed. rev. atual. São 
Paulo: Malheiros, 2009. p. 422. 
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é mais amplo, genérico e envolve uma questão de hierarquia. Enquanto que no 

segundo – da Reserva de Lei – é mais específico e trata da questão da 

competência e forma para legislar. Para sintetizar a diferenciação entre eles 

vejamos a síntese produzida por José Afonso da Silva: 

 

“Em verdade, o problema das relações entre os princípios da 
legalidade e da reserva de lei resolve-se com base no Direito 
Constitucional Positivo, à vista do poder que a Constituição 
outorga ao Poder Legislativo. Quando essa outorga consiste 
no poder amplo e geral sobre qualquer espécie de relações 
tem-se o princípio da legalidade. Quando a Constituição 
reserva conteúdo específico, caso a caso, à lei, encontramo-
nos diante do princípio da reserva legal.” 

 

O princípio da legalidade é, portanto, aplicável às diversas relações 

sociais que podem ser reguladas pelo Poder Legislativo em razão de 

competência que lhe é conferida pela Constituição. A Reserva de Lei é 

aplicação específica, quando há determinação expressa da Carta Magna a 

respeito de certo tema ou garantia, como é o caso, por exemplo, dos direitos 

fundamentais, que devem ser tratados pelo legislador de acordo com as 

especificidades e formalidades narradas pelo constituinte.46 

 

1.5.3 Princípio da Impessoalidade 

 

A atividade administrativa não poderá ser exercida em função de 

determinado individuo, ou grupo de pessoas, mas em função do conjunto de 

interesses da coletividade. Não pode ser ferramenta de promoção destes 

interesses individualmente considerados, mas mecanismo de atendimento das 

necessidades e interesses da sociedade. 

                                                 
46 A respeito da Reserva de Lei, José Afonso da Silva ainda traz as suas categorias de 
classificação, quais sejam: “(1) do ponto de vista do órgão competente, pelo qual o exercício da 
função legislativa para determinadas matérias só cabe ao Congresso Nacional, sendo, pois, 
indelegável, como é o caso da formação das leis sobre as matérias referidas no §1º do artigo 
68; (2) do ponto de vista da natureza da matéria, pelo qual determinadas matérias são 
reservadas à lei complementar, enquanto outras o são à lei ordinária ou complementar 
estadual ou de lei orgânica local; (3) do ponto de vista do vínculo imposto ao legislador, a 
reserva pode ser absoluta ou relativa. Alguns admitem também uma terceira, dita reserva 
forçada, que, na verdade, ingressa no campo da reserva absoluta”. 
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O princípio da impessoalidade vai conferir ao ato praticado pela 

Administração Pública, portanto, outras características relevantes, quais sejam, 

a imparcialidade e transparência conferindo tratamento igualitário a todos47. O 

desvio de finalidade, quando o ato é praticado em nome da Administração sem 

que tenha como objetivo atingir interesse público e tão somente o privado, é 

tido por Hely Lopes Meirelles como “uma das mais insidiosas modalidades de 

abuso de poder”48. 

A impessoalidade está intimamente conectada ao princípio da 

igualdade ou isonomia preconizado no caput do artigo 5° da Constituição 

Federal. Os benefícios e restrições de que tratam a lei devem ser aplicados a 

todos os administrados a ela submetidos, sem qualquer tipo de distinção49.  

 

1.5.4 Princípio da Moralidade 

 

A moralidade é conceito subjetivo social que se transfigura no 

transcurso dos anos e de região para região. A cultura de um determinado 

povo, sua forma de agir socialmente e os padrões estabelecidos, desde as 

funções exercidas a celebrações sociais, faz parte de uma construção histórica 

e de maneira alguma pode ser facilmente conceituada. 

Cada indivíduo é capaz de formar, no pleno exercício de sua 

liberdade, o seu conceito do certo e errado, justo e injusto, moral e imoral. Os 

estímulos que lhe são oferecidos em sua formação, desde a mais tenra infância 

até o ensino superior ou a convivência com outros cidadãos, irão contribuir 

para que estes conceitos tomem um viés variado que poderia tomar em outra 

região do país onde cultura e costumes sejam sobremaneira diferentes, o que é 

facilmente imaginável em um país de proporções continentais. 

Essa formação de caráter de um povo é representada diretamente 

no Estado responsável pelo exercício da Administração Pública. As diretrizes 

                                                 
47 CHIMENTI, Ricardo Cunha, Curso de Direito Constitucional. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 198. 
48 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 
2009. p. 94. 
49 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 104. 
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sociais são repetidas em linguagem competente e passam a ser aplicáveis e 

exigíveis as condutas de todos os indivíduos dentro daquilo extraído da 

vontade da maioria. 

A moralidade de que trata o artigo 37 da Constituição Federal como 

princípio norteador da Administração Pública representa a vedação “de a 

atuação administrativa distanciar-se da moral, dos princípios éticos, da boa-fé, 

da lealdade aos administrados e à Administração”50. 

A moralidade é, portanto, um pressuposto de validade que deve ser 

observado e aplicado pelo agente quando no exercício de sua função ao 

representar o Estado. A Legalidade e Finalidade também serão observadas 

quando a moralidade for, já que as três coexistem e cercam um ato válido e 

legal praticado pela Administração. Sendo assim, o agente, ao agir, “não 

poderá desprezar o elemento ético de sua conduta”. Sua ação, praticada no 

universo da relação jurídica, terá reflexos na sociedade e mundo concreto e 

estará flutuando sobre as tênues fronteiras entre justo e injusto, correto e 

errado; honesto e desonesto. 

 

1.5.5 Princípio da Publicidade 

 

Previsto especificamente pelo inciso XXXIII, do artigo 5°, da 

Constituição. Os atos praticados pela Administração Pública devem ser de 

conhecimento geral, por meio da publicidade, o que proclama também o início 

de seus efeitos no mundo jurídico e real. A transparência dos interesses, 

exigências e obrigações compelem o cidadão comum a cumpri-las sem que 

possa se esquivar de seu adimplemento alegando não conhecimento de tal 

obrigação.51 

                                                 
50 CHIMENTI, Ricardo Cunha, Curso de Direito Constitucional. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 200. 
51 O Decreto 572, de 12 de julho de 1890, editado durante o governo de Deodoro da Fonseca, 
já previa a obrigatoriedade na publicação prévia para exigência de leis e decretos do governo. 
Atualmente a obrigatoriedade emana do Decreto 84.555, de 12 de março de 1980, além do 
artigo 1° da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) que traz em seu artigo 1° a previsão geral 
para vigência da lei no território brasileiro: “Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar 
em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.” (MEIRELLES, Hely 
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 96) 
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O mesmo vale para a administração e seus agentes que não podem 

se esquivar de obrigação imposta por lei, ato, decreto ou regulamentação 

alegando não conhecimento. 

O princípio da legalidade antecede a publicidade. Se a 

Administração Pública somente poderá agir de acordo com a legislação 

vigente, fundada em normas que obedeçam princípios constitucionais, tanto de 

elaboração como de conteúdo, tal vigência estará sujeita à publicação anterior 

por meio de órgão oficial: 

 

“(...) Por órgão oficial entendem-se não só o Diário Oficial das 
entidades públicas, impresso ou pela forma eletrônica pela 
rede mundial de computadores – Internet, no endereço do 
órgão público, como, também, os jornais contratados para 
essas publicações oficiais. Vale ainda como publicação a 
afixação dos atos e leis municipais na sede da Prefeitura ou 
Câmara, onde não houver órgão oficial, em conformidade com 
o disposto na Lei Orgânica do Município52.” 

 

O ato por ter sido publicado não significa necessariamente que seja 

convalidado e por isso passa a ser revestido de alguma legalidade. A 

publicidade não é etapa da legalidade, mas um convalidador de sua 

exigibilidade. Por meio dela o ato passa a ser exigível por ser tornado público e 

de conhecimento da sociedade: 

 

“Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena 
transparência em seus comportamentos. Não pode haver em 
um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no 
povo (art. 1°, parágrafo único, da Constituição Federal), 
ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos 
interessam, e muito menos em relação aos sujeitos 
individualmente afetados por alguma medida.53” 

 

Os atos praticados pela Administração Pública devem ser publicados 

e noticiados, em nome da transparência, para que também seja conhecida a 

atitude igualitária dos atos da administração para com seus administrados. Até 

                                                 
52 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 
2009. p. 95 
53 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 104 
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mesmo aqueles que não sejam diretamente afetados por determinada medida 

tem o conhecimento das exigências e tratamentos dispensados pela 

administração a determinado segmento de administrados inseridos em certo 

contexto. 

Assim como a grande maioria dos princípios que regem o 

ordenamento jurídico pátrio, o Princípio da Publicidade também tem casos de 

exceção em que é dispensado em nome de interesse maior da coletividade, em 

defesa do Estado e seu interesse e da soberania, como previsto ainda pelo 

mesmo inciso XXXIII, do artigo 5°, da Constituição Federal54. 

A ausência de publicação deságua necessariamente na invalidação 

de atos e contratos administrativos que requeiram a publicidade para início de 

produção dos seus efeitos. Estarão sujeitos, portanto, à nulidade que poderá 

ser decretada pelo Poder Judiciário. 

 

1.5.6 Princípio da Eficiência 

 

Os atos praticados pela Administração pública e seus agentes 

devem ter um fim de busca pelo bem-estar social e coletivo e não basta serem 

dotados de legalidade, publicidade, moralidade, mas também ser eficientes na 

persecução deste fim. O aparato estatal, o poder conferido pelo povo ao 

Estado e as ferramentas de atuação faz com que seja plausível exigir que tais 

atos sejam eficientes, dotados de eficiência. 

A nomenclatura e sua expressa previsão no caput do artigo 37 da 

Constituição já refletem o anseio do legislador constituinte e, por conseqüência, 

                                                 
54 O inciso XXXIII, do artigo 5°, da Constituição Federal de 1988 prevê que “todos têm direito a 
receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”. O mesmo 
inciso que prevê a obrigatoriedade na publicação dos atos da administração diz que esta pode 
ser escusada quando houver um interesse ainda maior que o Princípio da Publicidade: a 
segurança da sociedade e do Estado.mais uma vez a Carta Magna relativiza um princípio em 
proteção a outro. Há uma gradação de princípios e interesses norteadores da Constituição 
refletida ao longo de seu texto. 
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da sociedade: que a Administração Pública seja eficiência no exercício de suas 

atribuições, como bem destacou Celso Antônio Bandeira de Mello55: 

 

“Quanto ao Princípio da Eficiência, não há nada a dizer sobre 
ele. Trata-se, evidentemente, de algo mais do que desejável. 
Contudo, juridicamente é tão fluido e de tão difícil controle ao 
lume do direito, que mais parece um simples adorno agregado 
ao artigo 37 ou o extravasamento de uma aspiração dos que 
buliram no texto. De toda sorte, o fato é que tal princípio não 
pode ser concebido (entre nós nunca é demais fazer ressalvas 
óbvias) senão na intimidade do princípio da legalidade, pois 
jamais uma suposta busca de eficiência justificaria postergação 
daquele que é o dever do administrativo por excelência. (...)” 

 

A Emenda Constitucional 45/2004 inseriu a eficiência no artigo 5° da 

Constituição Federal com a previsão no inciso LXXVIII56, como garantia 

fundamental do cidadão, da “razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Em não sendo observada a razoável 

duração, no âmbito administrativo, ao cidadão será possível exigir também por 

via judicial a observância de tal preceito de eficiência57, o que pode soar como, 

ao menos, uma incongruência: a solução para a ineficiência pela mesma via – 

judicial ou administrativa – que já se mostrou ineficiente. 

Outra previsão de eficiência inserida na Carta Magna também pela 

Emenda Constitucional n° 45/2004 foi como requisito para promoção, por 

merecimento, de juízes e membros do ministério público ao determinar que o 

órgão responsável pela concessão da promoção analise a presteza58, 

impedindo a promoção daquele que retenha autos em seu poder além do prazo 

legal e do que seria razoável59. 

                                                 
55 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 112 
56“Artigo5°:(...): 
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 
57 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 
2009. p. 99 
58 Ibidem, p. 100 
59 “Art. 93: (...) 
II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antigüidade e merecimento, 
atendidas as seguintes normas: 
(...) 
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Mais uma vez um princípio é inserido no texto constitucional de 

forma repetitiva, numa tentativa do legislador em deixar ainda mais claro a 

função e o que se espera da Administração Pública. A eficiência é princípio que 

já se poderia deduzir de tantos outros como, por exemplo, finalidade e 

moralidade. Ademais, é norteador da vida do cidadão comum que ao ser 

contratado por uma empresa privada sabe que sua estabilidade e evolução na 

companhia dependerão diretamente de sua eficiência. O mesmo seria aplicável 

ao Estado que, ao receber o poder emanado do povo para agir em nome da 

coletividade, deveria agir com eficiência na prestação de seus serviços e 

prática de atos. 

 

1.5.7 Breve Ponderação a Respeito dos Princípios 

 

Temos que o Estado em sua conjuntura moderna, demasiadamente 

dinâmica e com necessidades que ultrapassam os conceitos individuais para a 

sobreposição de direitos coletivos e difusos, está regrado por princípios 

norteadores de sua ação e competência. 

A Administração Pública é parcela do Estado direcionada para a 

interação entre o ente Estatal e os Administrados, a real responsável pelas 

                                                                                                                                               

c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de 
produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em 
cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; 
(...) 
e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo 
legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;” 
“Art. 129: (...) 
§4° Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93.” 
Assim, os critérios para a promoção de magistrados e membros do Ministério Público já eram 
equivalentes antes mesmo da publicação da EC 45/2004. A “Emenda do Judiciário”, como ficou 
conhecida no meio acadêmico e da militância, ampliou o rol de requisitos de promoção à 
magistratura e também ampliou o parágrafo 4° do artigo 129 determinando a aplicação da 
totalidade do artigo 93, no que couber, aos membros do Ministério Público. O entendimento de 
que a eficiência deve ser tomada como qualificadora não deveria sequer necessitar de previsão 
legal, deveria sim estar implícito na análise do “merecimento”. Obviamente que uma empresa 
privada, por exemplo, iria promover o empregado mais eficiente, dedicado, com princípios 
éticos e morais coadunados com o seu empregador. Exatamente o mesmo deveria acontecer 
no Poder Judiciário que, transformado em plataforma política, necessitou de previsão 
constitucional para ter a eficiência como critério de promoção de magistrados e membros do 
Ministério Público. 
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ações e rumos a serem tomados pela coletividade na consecução de um fim 

comum: o bem-estar social. 

Este fim comum é determinado pela Constituição Federal e 

representa o anseio coletivo, o objetivo de conjuntura da sociedade, de sua 

formação, estabelecimento e evolução. Acontece que a mesma Constituição 

protege direitos individuais de cada componente do seio social, celebrados, em 

sua grande maioria, de forma concentrada no artigo 5º do texto Magno de 

1988. O extenso rol e a especificidade de direitos tutelados refletem o cuidado 

do legislador constituinte com a redemocratização e garantias de tutelas há 

pouco antes violadas por um regime ditatorial militar. 

O legislador constituinte reflete no texto por ele elaborado as suas 

necessidades de homens, representantes eleitos pelo povo através do sufrágio 

universal, que ansiavam por liberdades e garantias. Por outro lado também 

perceberam a necessidade de regular a atividade estatal para que esta se 

limitasse à manutenção do aparato estatal como mecanismo de propulsão das 

individualidades. O Estado precisava de regulação a respeito dos seus 

princípios norteadores, quais seriam os alicerces fundamentais da 

Administração Pública, estabelecer limites e deveres, até onde a 

individualidade deve ser respeitada e salva de ultrajes e a partir de que ponto 

ela deve ser relevada para a prevalência de interesses coletivos ainda mais 

relevantes. 

A Administração Tributária, vista como um braço da Administração 

Pública lato sensu, também foi devidamente regulada pelo legislador 

constituinte que estabeleceu as competências para legislar a respeito das 

espécies tributárias narradas no texto constitucional. Também conferiu o direito 

de fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação, o que significaria 

necessariamente o abastecimento dos cofres públicos para o custeio das 

atividades esperadas pela população e que devem ser providas pelo Estado. 

O ponto de conflito instala-se justamente na tênue fronteira que 

separa as garantias fundamentais individuais daquelas tidas como garantias 

coletivas e das quais o Estado é guardião. Até onde vai este limite entre o 
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dever de resguardar o exercício destas garantias fundamentais ou sobrepujá-

las para que garantias e direitos coletivos sejam protegidos. 

O direito ao sigilo e à privacidade do cidadão e, por conseguinte, de 

contribuintes, o que envolve as pessoas naturais e jurídicas, são relativizados 

para que o Estado, através de sua Administração Tributária e seus agentes, 

possam fiscalizar o adimplemento da legislação vigente e o efetivo 

recolhimento dos tributos aos cofres públicos. 

A ponderação dos interesses e da proteção a direitos, em ambas as 

hipóteses com conflito entre o individual e o coletivo, não tem solução pacífica. 

Não há uma fórmula matemática inserida no texto constitucional para que o 

agente da administração, tido aqui como a personificação do Estado naquele 

momento de fiscalização, pondere os interesses do Estado, em estrito 

cumprimento de sua atividade, as garantias do fiscalizado, o contribuinte que é 

compelido a expor dados e informações para a Administração. 

Os Princípios da Moralidade, Legalidade, Impessoalidade, 

Publicidade, Eficiência e da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, 

tidos como os basilares da Administração Pública pela maioria da doutrina e 

trazidos no texto constitucional, não podem ser dissociados em sua aplicação. 

Os atos da Administração Pública, ou mais especificamente a Tributária, 

devem ser praticados à sombra destes norteadores, sob pena de se ter um ato 

nulo e, ainda mais grave, a violação de um direito individual. 

A introdução dos princípios norteadores da Administração Pública 

aqui feita demonstrou que por muitas vezes será instalado um conflito em 

virtude da sobreposição da coletividade em detrimento da individualidade. A 

relativização de princípios individuais, como o sigilo de dados, para que o 

Estado possa exercer o seu direito-dever de fiscalizar, tendo acesso à 

totalidade das operações financeiras de um determinado contribuinte 

fiscalizado, por exemplo, refletem o conflito de dois princípios igualmente 

constitucionais, de extrema relevância, mas classificados e analisados em 

distintas esferas: o interesse coletivo e o privado. 
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Willis Santiago Guerra Filho60 aborda as diferenças entre regras e 

princípios. Distinguem-se: 

 

a) “Quanto à sua estrutura lógica e deontológica, pela 
circunstância de as primeiras vincularem-se a fatos hipotéticos 
(Tatbestande) específicos, um determinado funtor ou operador 
normativo (“proibido”, “obrigatório”, “permitido”), enquanto 
aqueles outros – os princípios – não se reportam a qualquer 
fato particular, e transmitem uma prescrição programática 
genérica, para ser realizada na medida do jurídico e 
faticamente possível. Dessa diferença estrutural básica 
decorrem inúmeras outras, como: b) quanto à técnica de 
aplicação, já que princípios normalmente colidem entre si, 
diante de casos concretos, o que leva ao chamado 
“sopesamento” (Abwagung), para aplicar o mais adequado, ao 
passo que regras, uma vez aceita a subsunção a elas de certos 
fatos, inevitavelmente decorrem as consequências jurídicas 
nelas previstas, a não ser que elas não sejam válidas por 
conflitarem com outras de um grau superior, quando então, ao 
contrário do que se dá com os princípios, que apesar de 
contraditórios não deixam de integrar a ordem jurídica, a regra 
de grau inferior é derrogada.” 

 

O autor continua: 

 

“Quando se trata de interpretar e aplicar princípios, porém, 
ocorre uma inversão, pois eles já são o resultado de um 
consenso em torno da adoção de certos valores, cujo conflito 
só poderá vir a ser democraticamente resolvido com a garantia 
do dissenso, do debate sobre eles, na instância competente do 
Poder Público. Ao assumir a natureza de um debate judicial, 
não resta dúvida que ele também necessita da garantia de um 
procedimento formalmente estabelecido para ser solucionado, 
cuja importância, contudo, é bastante diminuída pela ausência 
dos critérios materiais para o julgamento, por serem eles 
justamente o objeto do litígio. Dai a necessidade muito maior 
de outro “procedimento”, o método de argumentação e 
interpretação, quando se trata de aplicar os princípios ínsitos 
nas normas constitucionais61.” 

 

                                                 
60 GUERRA FILHO, Willis Santiago; CARNIO, Henrique Garbellini. Teoria da Ciência Jurídica. 
2 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 149 
61 Cf. Peter Haberle, Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten. Ein Beitrag zur 
pluralistischen und prozessualen Verfassungsinterpretation, Juristenzeitungen, 1975, p. 297 e 
s.; Lerche, Vorbereitung grundrechtlicher Ausgleiche durch gesetzgeberisches Verfahren, in 
Verfahren als staats- und verwaltungsrechtliche Kategorie, Heidelberg, 1984, p. 97 e s. 
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Buscam-se, assim, por meio da valoração dos princípios, os 

objetivos que se pretendem alcançar. Concebendo-se a ordem jurídica como 

um sistema normativo, cuja unidade e coerência é fornecida por uma norma 

fundamental, princípio construtivo, positivado em uma Constituição, sendo ela 

própria expressão dele. Nesse princípio encontra-se reunido o juízo de valor 

fundante de um ordenamento jurídico, caracterizando o que se pode chamar de 

“forma de vida”, conforme Wittgenstein. (Guerra Filho, p. 153) 

Existe a intenção de conciliar, da melhor forma possível, princípios e 

valores que, reunidos e aplicados conjuntamente, apresentam a capacidade de 

potencializar e limitar uns aos outros. 

Para Willis Santiago Guerra Filho (p. 154): 

 

“Leis e normas jurídicas em geral podem oferecer uma garantia 
formal do reconhecimento da liberdade dos indivíduos e do seu 
tratamento justo e igualitário, pelo Estado e na sociedade, 
contribuindo assim para atingir a paz e o bem-estar social. O objetivo 
delas, contudo, é exercer um controle que confira seguranças às 
relações sociais, ao fixarem padrões de comportamento para reduzir 
a probabilidade de divergências. Um exemplo que ilustra muito bem 
o modo como se atinge essa segurança através do Direito é o 
instituto processual da “coisa julgada”, o estado de imutabilidade em 
que ingressam as decisões judiciais quando não mais se pode 
recorrer contra elas, ficando assim o caso resolvido, bem ou mal, de 
uma vez por todas62.” 

 
Robert Alexy dispõe a respeito da colisão de princípios: 

 

“Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo 
é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, 
permitido -, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, 
contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, 
nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na 
verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em 
face do outro sob determinadas condições. Sob outras condições a 
questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta. Isso é o 
que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos, os 
princípios têm pesos diferentes e que os princípios com o maior peso 
têm precedência. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da 
validade, enquanto as colisões entre princípios – visto que só 

                                                 
62 Cf. Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 8 ed. Stuttgart, 1973, parágrafo 25, p. 278-9; Franz 
Scholz, Die Rechtssicherheit, Berlin, 1955, p. 55; Helmut Coing, Grundzuge der 
Rechtsphilophie, 4 ed. Berlin-New York, 1985, p. 148. 



45 
Os direitos humanos aplicados à fiscalização tributária:  
sigilo fiscal e ponderação dos direitos humanos fundamentais 

 

 

princípios válidos podem colidir – ocorrem, para além dessa 
dimensão, na dimensão do peso63. “ 

 

A democracia implica o reconhecimento de uma igual dignidade a 

todos. Havendo confronto entre dois princípios, necessário utilizar o equilíbrio, 

própria ideia do Direito e manifestado na simbologia da balança, sendo a ele 

que se pretende chegar com Estado de Direito e Democracia. Aplicando-se de 

uma maneira proporcional os princípios, é possível coexistir princípios 

divergentes, já que os princípios fornecem os valores para serem sopesados, e 

sem isso não podem ser aplicados.   

            

         

                                                 
63 Para o autor, exemplos de soluções de colisões entre princípios podem ser encontrados nos 
numerosos sopesamentos de interesses feitos pelo Tribunal Constitucional Federal. A título de 
exemplo, a decisão sobre a incapacidade para participar de audiência processual. Nesse caso 
tratava-se da admissibilidade de realização de uma audiência com a presença de um acusado 
que, devido à tensão desse tipo de procedimento, corria o risco de sofrer um derrame cerebral 
ou um infarto. O tribunal observou que nesse tipo de caso há “uma relação de tensão entre o 
dever estatal de garantir uma aplicação adequada do direito penal e o interesse do acusado na 
garantia de seus direitos constitucionalmente consagrados, para cuja proteção a Constituição 
também obriga o Estado”. (...) Nenhum desses deveres goza, por si só, de prioridade. O 
conflito deve, ao contrário, ser resolvido por meio de um sopesamento entre os interesses 
conflitantes. O objetivo desse sopesamento é definir qual dos interesses  - que abstratamente 
estão no mesmo nível – tem maior peso no caso concreto. (...) essa situação de decisão 
corresponde exatamente à colisão entre princípios. (...) Isso ocorre quando se fala, de um lado, 
do dever de garantir, na maior medida possível, a operacionalidade do direito penal e, de outro 
lado, do dever de manter incólume, na maior medida possível, a vida e a integridade física do 
acusado. (...) nesse contexto, o Tribunal Constitucional Federal utiliza-se da muito difundida 
metáfora do peso. (...) A condição de precedência do princípio estabelecido por meio do artigo 
2, parágrafo 2, 1, da Constituição Alemã encontra sua formulação mais geral no enunciado: “se 
a realização da audiência implica um risco provável e concreto à vida do acusado ou uma 
possibilidade de dano grave à sua saúde, então, a continuação do procedimento lesa seu 
direito fundamental garantido pelo artigo 2, parágrafo 2, 1 da Constituição Alemã. Esse 
enunciado conduz a um ponto importante para a teoria das relações de precedências 
condicionadas. Salta aos olhos que nela não se faz menção à precedência de um princípio, de 
um interesse, de uma pretensão, de um direito ou de um objeto semelhante; na verdade são 
indicadas condições sob as quais se verifica uma violação a um direito fundamental. Se uma 
ação viola um direito fundamental, isso significa que, do ponto de vista dos direitos 
fundamentais, ela é proibida.                 
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2. INFORMAÇÃO COMO OBJETO DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

O Código Tributário Nacional já trazia em seu texto original de 1966 

normas a respeito da fiscalização a ser exercida pela Administração Pública. O 

texto, recepcionado pela Carta Magna de 1988 com status de Lei 

Complementar, enumera o rol de pessoas que, quando solicitadas pela 

Administração Pública, estão compelidas a fornecer informações e quebrar um 

pacto ou contrato de sigilo firmado anteriormente com um cidadão. 

O “Capítulo I – Fiscalização”, que inaugura o Título IV – 

Administração Pública, é composto por sete artigos que sofreram suas 

primeiras alterações somente no ano de 2001, com a publicação da Emenda 

Constitucional nº 104, o que significa que a posição de fiscalização é a mesma 

desde os tempos ditatoriais, passando pela Constituição que redemocratizou o 

país e pelo processo de informatização das informações dos contribuintes. 

Necessária se faz uma análise pormenorizada de cada um destes 

sete artigos para que possam ser contextualizados e melhor compreendidos 

em sua abrangência e finalidade. A bem da verdade, o interesse da 

Administração Pública, calcada nos princípios norteadores da Administração 

Pública, sempre foi ter acesso a todas as informações da população para 

incrementar e potencializar o caráter arrecadatório intencionado em lei. 

Acontece que a observância da lei vigente pode, muitas vezes, 

denotar em violação a princípios individuais em benefício de interesses estatais 

e, portanto, de toda a coletividade. 

 

2.1 Atribuição de Poderes para Legislar em Matéria Tributária 

 

O artigo 19464 do Código Tributário Nacional, que inaugura o 

capítulo a respeito da fiscalização a ser exercida pela Administração Pública já 

                                                 
64
 “Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, 

ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os 
poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. 
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confere poderes para legislar levando-se em consideração a natureza do 

tributo, competência e poderes de fiscalização. 

Seria muito difícil o Código Tributário Nacional tratar especificamente 

de todos os tributos e suas especificidades, além de notória afronta ao princípio 

federativo que serve de pilar para a Constituição Federal65. Compete à 

Administração Pública em suas esferas, municipal, estadual e distrital, legislar 

em benefício de sua população66. 

A afirmação de que as normas tributárias são direcionadas a toda a 

população não é nenhuma incoerência. Poder-se-ia pensar inicialmente que as 

normas somente serviriam àqueles diretamente afetados, ou seja, legislação do 

Imposto de Renda somente àqueles que auferem renda ou normas do ICMS 

somente às empresas que circulam mercadorias, mas o parágrafo único do 

artigo 194 do Código Tributário Nacional acaba com esta possível limitação ao 

determinar que a norma tributária “aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, 

contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de 

isenção de caráter pessoal”. 

O caráter (e dever) fiscalizatório de que goza a Administração 

Pública é função precípua para a consecução dos fins que almeja o Estado 

Democrático de Direito. A finalidade da administração é utilizar, além de 

arrecadar – conseqüência necessária da fiscalização – os recursos 

                                                                                                                                               

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou 
jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção 
de caráter pessoal.” 
 
65 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:” 
O artigo inaugural da Constituição Federal já preceitua o Federalismo e a união de Estados, 
Municípios e Distrito Federal para a composição do Estado Democrático de Direito. As esferas 
da Administração Pública seguem as linhas gerais constitucionais que são refletidas nas 
Constituições Estaduais. A defesa de interesses e princípios gerais, bem como a conferência 
de poderes e atribuições, são conferidos de maneira geral pela Carta Magna e compete aos 
Estados, Municípios e o Distrito Federal, observados os limites impostos pela Carta Magna, 
agir em seu benefício e de seus cidadão na promoção dos fins preceituados pelo Artigo 3º da 
Constituição. 
66 Paulo de Barros Carvalho vê o artigo inaugural da carta magna com um destinatário certo: 
“(...) aos legisladores da União, dos Estados-membros e do Distrito Federal. Contudo, não há 
negar que enquanto expresse a autonomia recíproca das unidades federadas, sob o manto da 
Lei Fundamental, representará fonte inesgotável de direitos e garantias fundamentais. (...)” 
(CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 
2008). 
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provenientes da legislação tributária para a coletividade e seu bem-estar. 

Assim, falar que a norma é de interesse geral e irrestrito, independentemente 

da subsunção de um cidadão e suas atividades a ela com a ocorrência do fato 

gerador e obrigação tributária, não é nenhuma falácia. A respeito da submissão 

dos contribuintes à fiscalização: 

 

“Todos, contribuintes ou não, devedores ou não, sujeitam-se à 
fiscalização tributária. Todos têm o dever de se submeter à 
fiscalização tributária, independentemente de estarem sujeitos 
ou não ao pagamento de determinado tributo. Cuida-se da 
obrigação acessória de tolerar os trabalhos de agentes 
fiscais.67” 

 

A aplicação geral e irrestrita, mesmo que indiretamente, das leis 

tributárias deriva da igualdade entre os cidadãos e da defesa dos interesses 

sociais. A atenção do legislador em trazer este conteúdo no parágrafo único 

tem o condão de afastar qualquer dúvida a este respeito, ressalte-se que a 

redação do texto legal remete a tempo anterior à promulgação da Carta de 

1988, momento a partir do qual a igualdade e proteção à coletividade 

adquiriram maior grau de importância. 

A afetação indireta dos cidadãos dá-se na observância às normas e, 

consequentemente, a possibilidade de construção de um Estado melhor, ao 

menos teoricamente. Especificamente, com relação aos sujeitos ativos e 

passivos que irão figurar nas relações estabelecidas pelas normas: 

 

“Aquilo que o parágrafo único do art. 194 do CTN quer exprimir 
é que as pessoas públicas ou privadas que ele enumera 
devem acatar o regular exercício das competências que as 
autoridades administrativas recebem da legislação tributária.68” 

 

A lei delega o poder de fiscalizar à Administração Pública e a esta 

não pode o contribuinte – sujeito passivo – criar qualquer óbice, bem como ao 

agente, incumbido na função ao representar o Estado – sujeito ativo –, não 

                                                 
67 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e 
jurisprudência. 12 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 1248.. p. 1248. 
68 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 618 
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pode se eximir de observar a disposição legal e garantir a proteção dos 

interesses da forma como pretendida por lei. 

Por outro lado, o resultado da fiscalização – as informações obtidas 

daquele certo contribuinte – está sujeita a eventual análise do Poder Judiciário, 

ao qual poderá se recorrer sempre que alguma previsão legal for violada ou 

não observada como, por exemplo, a garantia ao contraditório e à ampla 

defesa em processo administrativo. A medida judicial adotada poderá, por 

exemplo, ser preventiva e assecuratória de direito fundamental, através de 

Mandado de Segurança (remédio constitucional) ou ainda anulatória, em rito 

ordinário, para cancelamento de autuação ou fiscalização. 

A lei estabelece, portanto, normas de caráter geral que regulam a 

atuação de seus agentes, seus poderes e competência, mas quando se tratam 

de tributos tidos como mais importantes por gerarem maior receita aos cofres 

públicos, como é o caso do IPI, ICMS e do Imposto de Renda (pessoa natural 

ou jurídica), a lei especial estabelece e trata especificamente destes 

procedimentos em casos específicos, além dos atos administrativos, como, por 

exemplo, as portarias, que tratam de especificidades e adéquam a norma geral 

a uma concretude regional, seja ela municipal ou estadual69. 

 

 

2.2 O Livre Acesso às Informações 

 

Pretendendo conferir ainda mais poder à fiscalização a ser exercida 

pela Administração Pública, o legislador trouxe no artigo 19570 do Código 

Tributário Nacional a declaração de ineficácia de quaisquer disposições legais 

que limitam ou excluam o direito de exercer a dita fiscalização. Reitera a 

                                                 
69 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 
989. 
70 “Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições 
legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, 
documentos, papéis 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 serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos 
tributários decorrentes das operações a que se refiram.” 
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obrigação “dos comerciantes, industriais ou produtores” de exibir à autoridade 

fiscalizadora documentos e papéis relacionados às suas atividades. 

Trata-se de um amplo e irrestrito acesso aos registros contábeis, 

mercadorias e respectivos documentos. Esta obrigação também inclui o dever 

de exibir à autoridade fiscalizadora seus livros contábeis e documentos que 

embasem e sustentem as informações prestadas pelo contribuinte 

voluntariamente. A não exibição ou qualquer obstáculo ao exercício da 

fiscalização poderá resultar em ação judicial que irá compelir o contribuinte a 

exibi-los em juízo. O dever de fiscalização do Estado e de ser fiscalizado do 

contribuinte não estão pautados somente nos casos em haja suspeita de 

qualquer infração, mas também nos casos de conferência e confronto de 

informações prestadas nos casos de impostos sujeitos ao lançamento por 

homologação71. A fiscalização irá confrontar a realidade vivida pelo contribuinte 

e como ele a informa e relata à Administração. 

As informações deverão ser prestadas para um determinado fim, 

observar e conferir determinada informação. Tal objetivo estará delineado pelo 

objeto da fiscalização, vedada a utilização de outras informações ou mesmo a 

divulgação delas que não para aqueles determinados em lei. Assim foi o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, após reiteradas decisões neste 

sentido, editou a Súmula 439 com o seguinte teor: “Estão sujeitos à fiscalização 

tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos 

pontos objetos da investigação”. 

O não atendimento à solicitação feita pela autoridade fiscalizadora 

implicará, portanto, em infração à norma tributária e estará sujeito à punição 

prevista em lei o contribuinte que criar tal empecilho ao exercício deste dever-

obrigação da Administração Pública, dentre as quais, dependendo do caso em 

concreto, a aplicação de penalidade de multa e lançamento por arbitramento, 

por exemplo. Em casos extremos poderá a autoridade fiscalizadora buscar 

prestação jurisdicional para ter acesso às informações pretendidas e negadas 

                                                 
71 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e 
jurisprudência. 12 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 1248 
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pelo contribuinte investigado por meio de ação judicial para busca e apreensão 

de documentos72.  

Acerca das penalidades que podem ser impostas ao contribuinte que 

não atender às solicitações que lhe são feitas temos que: 

 

“Se o agente da Administração Pública exigir a apresentação 
dos livros e o contribuinte negá-los, poderá haver o 
lançamento por arbitramento, ou até, em último caso, verificar-
se-á o crime do art. 330 do Código Penal. O arbitramento 
deverá ser lançado em casos excepcionais e como última 
opção, após o esgotamento de os outros meios para 
desvencilhar e verificar os recolhimentos, sob pena de a 
exação adentrar no movediço terreno da ficção jurídica, 
enquanto instituto que encontra frágil respaldo no mundo 
jurídico.73” 

 

O crime de que trata Ives Gandra, previsto no artigo 330 do Código 

Penal, é o crime de desobediência a ordem legal de funcionário público com 

pena de detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. Há casos que 

também podem se enquadrar no tipo descrito no artigo 331 quando há 

desacato a funcionário público no exercício de sua função74. Os dois tipos 

estão previstos no “Capítulo II – Dos Crimes Praticados pelo Particular contra a 

Administração em Geral”, incluso no “Título XI – Dos Crimes Contra a 

Administração Pública”. 

Quando atendida a prestação deverá o agente público incumbido na 

fiscalização lavrar Termo de Apreensão, Guarda e Devolução, registrando o 

que foi entregue especificamente, em sua segurança, de que está atendendo 

                                                 
72 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e 
jurisprudência. 12 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 1248. 
73 NOUR, Ricardo Abdul, apud PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código 
Tributário à luz da doutrina e jurisprudência. 12 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
p. 1248. 
74 “Desobediência 
Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: 
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. 
Desacato 
Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.” 
A diferença entre os dois tipos penais está no comportamento do particular – o contribuinte – 
quando reage negativamente à prestação imposta pelo funcionário público. Se a negativa na 
prestação é acompanhada de reação com ofensa configura-se o desacato. O simples não 
atendimento é somente desobediência e, por isso, tem penalidade inferior. 
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prontamente ao objeto da fiscalização, e também para segurança do 

contribuinte, que terá em sua posse documento onde consta a sua colaboração 

à solicitação formulada75. 

O contribuinte deverá manter sob seus cuidados os livros e 

documentos relacionados às suas atividades e que sustentam as informações 

por ele prestadas, como nos casos de lançamento por homologação, até que 

ocorra a decadência dos créditos tributários a que se refiram, como previsto 

pelo parágrafo único do artigo 195 do Código Tributário Nacional. Neste 

sentido, o ensinamento de Leandro Paulsen: 

 

Impossibilidade de fiscalização relativa a período sobre o qual 
já não há dever de guarda da documentação. 
Independentemente de incorrer em decadência, não é viável a 
fiscalização de período relativo ao qual a empresa não tem 
mais a obrigação de guardar a respectiva documentação. Não 
se pode apontar irregularidades documentais e falta de 
comprovação do pagamento de tributos se a guarda da 
documentação não é mais exigível. A fiscalização não pode 
ignorar a dispensa do dever de guarda da documentação 
prevista na própria legislação a que estão sujeitos tanto o 
contribuinte como a Administração. Impende que aja no prazo, 
com presteza, sob pena de não mais poder exigir a 
documentação nem lançar relativamente a tal período.76 

 

Requer atenção, porém, a ocorrência de algum fato que interrompa 

a contagem do prazo decadencial qüinqüenal77, o que torna sem efeito o tempo 

                                                 
75 O Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo traz em seu artigo 501 a obrigatoriedade 
da lavratura do termo de apreensão: 
“Artigo 501 - Da apreensão administrativa deverá ser lavrado termo, assinado pelo detentor ou, 
na sua ausência ou recusa, por duas testemunhas e, ainda, sendo o caso, pelo depositário 
designado pela autoridade que fizer a apreensão (Lei 6.374/89, art. 78, § único, na redação da 
Lei 10.619/00, art. 1º, XXVI).” 
76 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e 
jurisprudência. 12 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 1253. 
77 O Código Tributário Nacional traz duas possibilidades de contagem do prazo decadencial, 
quais sejam: 
“Art. 150. (...) 
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do 
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, 
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se 
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.” 
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 
(cinco) anos, contados: 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; 
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decorrido até então. O contribuinte deve estar preparado para ser exigido pela 

fiscalização de documentação em período superior a cinco anos nestes casos, 

que deverão ser conservados sob sua guarda78. 

 

 

2.3 O Início do Procedimento de Fiscalização 

 

A Administração Pública exerce o seu direito de adentrar a vida da 

empresa, ou da pessoa natural, para realizar o procedimento de fiscalização e 

apuração da veracidade das informações por elas prestadas. O confronto é 

dado através das informações fornecidas pela própria autuada com base 

naquilo que será levantado pela autoridade administrativa responsável pela 

realização do feito. 

Investido no poder para agir em nome do Estado, em defesa dos 

interesses deste e da coletividade, o procedimento estará pautado no Princípio 

Documental, que é muito bem definido por Luciano Amaro79 como sendo o 

marco de início da fiscalização com a lavratura de um termo que informará ao 

fiscalizado que tipo de procedimento será realizado. A partir daí todos os atos 

praticados, diligências e investigações, deverão ser reduzidas a termo. É a 

junção destes documentos, em ordem cronológica, que formarão os autos de 

                                                                                                                                               

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o 
lançamento anteriormente efetuado. 
(...)” 
A diferença na aplicação dos dois artigos está na verificação da ocorrência, ou não, de dolo, 
fraude ou simulação. Doutrina e Jurisprudência divergem sobre qual das duas hipóteses seriam 
aplicáveis ao ICMS, imposto sujeito ao lançamento por homologação. O Fisco defende a 
aplicação do 173, I, o que amplia o seu prazo para conferência e homologação das 
informações prestadas por contribuintes. 
As hipóteses de interrupção do prazo prescricional são previstas, em rol taxativo, pelo 
parágrafo único do artigo 174, quais sejam: “I - pela citação pessoal feita ao devedor; I – pelo 
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 
qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 
que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. 
Com relação à expressão “a interrupção da prescrição” Paulo de Barros Carvalho destaca a 
impropriedade do legislador em sua utilização e destaca que “a prescrição, como fato jurídico 
que é, não se interrompe nem se suspende. Aquilo que se interrompe é o intervalo de tempo 
que, associado à inércia do titular da ação, determina o surgimento do fato prescricional” 
(CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 
2008.). 
78 Ibidem, p. 620. 
79 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 482. 
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um futuro processo administrativo no qual deverá ser conferida a oportunidade 

de exercício da ampla defesa e do contraditório à Autuada. 

O artigo 19680 do Código Tributário Nacional trata exatamente deste 

termo de início do procedimento de fiscalização que deverá ser lavrado pela 

autoridade administrativa que estiver investida na função para comandar ou 

realizar qualquer diligência neste sentido. Tem, portanto, um eminente “caráter 

processual e estabelece formalidades para o procedimento inerente às 

diligências”81. 

Nesse sentido devem ocorrer com todos os procedimentos 

administrativos inaugurados contra qualquer pessoa, seja natural ou jurídica, e 

esse é o conteúdo insculpido no artigo 7º do Decreto nº 70.235/7282. A 

legislação infraconstitucional prevê diversos tipos de documentos que são 

lavrados pelos agentes públicos responsáveis pela fiscalização, vejamos dois 

deles: o MPF – Mandado de Procedimento Fiscal, na esfera federal; e a Ordem 

de Verificação Fiscal, no estado de São Paulo, que serão o marco inaugural 

das diligências e termo de início de contagem de prazos de decadência de 

direito de constituição do crédito tributário almejado pelo Estado. 

                                                 

80 “Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de 
fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na 
forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas. 
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, 
em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se entregará, à pessoa 
sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo.” 
81 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 
991. 
82 “Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: 
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito 
passivo da obrigação tributária ou seu preposto; 
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; 
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. 
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos 
anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações 
verificadas. 
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1º, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo 
de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato 
escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.” 
O CTN conferiu competência para que o legislador disciplinasse a forma como se daria o 
procedimento de fiscalização. Já previa a quais tipos de documentos se teria acesso quando 
do inicio do procedimento de fiscalização, mas delegou competência para que os detalhes 
como, por exemplo, marcos temporais, prazos e procedimentos fossem disciplinados “na forma 
da legislação aplicável” 
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O Mandado de Procedimento Fiscal marca a instauração de 

procedimento fiscal e deverá conter a delimitação daquilo que será investigado 

e apurado, uma espécie de síntese do trabalho que deve ser desenvolvido pelo 

fiscal incumbido para tanto. Qualquer alteração para substituição do auditor 

responsável pelo procedimento, ou mesmo ampliação do objeto de fiscalização 

e o período a que se refere, ensejará a lavratura de um MPF-C em 

complemento àquilo que havia sido delimitado inicialmente.83 

O Mandado de Procedimento Fiscal foi regulado inicialmente pelo 

Decreto nº 3.274 de 2001, com alterações trazidas pelo Decreto nº 6.104 de 

2007. Também merece destaque a Portaria da Receita Federal do Brasil nº 

11.371 de 2007, que tratou de forma particularizada este procedimento de 

fiscalização. 

Com o advento do Decreto nº 3.724/2001, que regulamentou o artigo 

6º da Lei Complementar 105/2001, após alterações do Decreto nº 6.104/07, 

houve a previsão expressa de como seria produzido o MPF, qual seria o 

agente responsável e o seu conteúdo: 

 

“Art. 2º - Os procedimentos fiscais relativos a tributos e 
contribuições administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente 
terão início por força de ordem específica denominada 
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído mediante 
ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
§1º Nos casos de flagrante constatação de contrabando, 
descaminho ou qualquer outra prática de infração à legislação 
tributária, em que o retardamento do início do 
procedimento fiscal coloque em risco os interesses da 
Fazenda Nacional, pela possibilidade de subtração de 
prova, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá 
iniciar imediatamente o procedimento fiscal e, no prazo de 
cinco dias, contado de sua data de início, será expedido 
MPF especial, do qual será dada ciência ao sujeito 
passivo.  
§2º Entende-se por procedimento de fiscalização a 
modalidade de procedimento fiscal a que se referem o art. 7º e 
seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.” 
(grifos nossos).” 

 

                                                 
83 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e 
jurisprudência. 12 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 1253. 
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Veja que o caput acima determina que o procedimento de 

fiscalização deverá ser antecedido do MPF, o que significa dizer que na 

ausência deste a fiscalização será nula por inobservância de procedimento 

previsto em lei. Tanto o é que quando quis tratar das hipóteses em que o 

procedimento poderá se iniciar, com a lavratura do termo em momento 

posterior, ele o fez no parágrafo 1º e determinou o prazo de 5 dias para o 

saneamento.84 

No parágrafo 3º do mesmo artigo85 o legislador trouxe um rol 

taxativo das hipóteses nas quais será dispensado o termo de início – MPF –, 

quais sejam:  

 

“I - realizado no curso do despacho aduaneiro; II - interno, de 
revisão aduaneira; III - de vigilância e repressão ao 

                                                 
84
 No mesmo sentido é a Portaria nº 11.371/2007 da RFB, vejamos: 

“Art. 2º Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB serão executados, 
em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e instaurados 
mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). 
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização será emitido Mandado de Procedimento 
Fiscal - Fiscalização (MPF-F), e no caso de diligência, Mandado de Procedimento Fiscal - 
Diligência (MPF-D). 
Art. 3º Para os fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal: 
I - de fiscalização, as ações que objetivam a verificação do cumprimento das obrigações 
tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos administrados pela RFB, bem 
como da correta aplicação da legislação do comércio exterior, podendo resultar em constituição 
de crédito tributário, apreensão de mercadorias, representações fiscais, aplicação de sanções 
administrativas ou exigências de direitos comerciais; 
II - de diligência, as ações destinadas a coletar informações ou outros elementos de interesse 
da administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução processual. 
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de infração ou a 
apreensão de documentos, materiais, livros e assemelhados, inclusive em meio digital.” 
Os artigos 4º a 10º da mesma portaria tratam exclusivamente “Do Mandado de Procedimento 
Fiscal” e cuidam de sua forma, conteúdo, características e informações que deverão instruí-lo. 
Assim também foi a posição adotada pelo legislador estadual que, ao elaborar o Regulamento 
do ICMS do Estado de São Paulo, fixou também o marco inicial do procedimento de 
fiscalização da seguinte forma: 
“Artigo 533 - Para efeito de excluir a espontaneidade do infrator, considera-se iniciado o 
procedimento fiscal: 
I - com a notificação, a intimação, ou a lavratura de termo de início de fiscalização ou de auto 
de infração; 
II - com a lavratura de termo de apreensão de mercadoria, documento ou livro, ou de 
notificação para a sua apresentação. 
§ 1º - O início do procedimento alcança todo aquele que estiver envolvido na infração apurada 
pela ação fiscal. 
§ 2º - O ato excludente da espontaneidade, exceto a lavratura de auto de infração, valerá pelo 
prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável, sucessivamente, por período igual ou menor, pelo 
Chefe da repartição fiscal a que o estabelecimento fiscalizado estiver vinculado.” 
85 Artigo 6 da Lei Complementar 105\2001. 
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contrabando e descaminho, realizado em operação ostensiva; 
IV - relativo ao tratamento automático das declarações (malhas 
fiscais)”.  

 

Destaque-se que nessas hipóteses o termo somente é dispensado 

em nome da celeridade e eficiência no procedimento de averiguação, uma 

escusa prevista em lei para a violação do direito individual em nome da 

coletividade. 

O MPF, assim como a OVF – Ordem de Verificação Estadual, além 

de marco temporal de início do procedimento de fiscalização é também uma 

espécie de instrumento de procuração, onde a Administração Pública delega 

poderes, da forma como descrita naquela ordem travestida de termo. O Estado 

delega a tarefa de verificação a um agente investido em emprego público que 

irá ter acesso às informações fiscais do contribuinte lá qualificado. 

Veja bem que a violação do sigilo fiscal toma forma nesse termo e é 

justamente esse termo que determina qual agente terá acesso às informações 

a serem apuradas da forma como determinado. Certo que o Mandado de 

Procedimento Fiscal, ao mesmo tempo em que confere o poder para quebrar o 

sigilo, determina o limite desta violação: a fiscalização é limitada e este limite é 

pré-estabelecido com o escopo de impedir abusos da autoridade administrativa 

que, antes de estar investido na função, é um ser humano e, nessa condição, 

suscetível a falhas, erros e desvios em sua conduta.86 

                                                 

86 O Decreto nº 3.724/2001, que regulamentou a Lei Complementar nº 105/2001, já trouxe em 
seu bojo a previsão acerca do uso da informação obtida pelo servidor em razão do 
procedimento de fiscalização (art. 8º), prevê as penalidades para infrações de divulgação (art. 
9º) e em casos de facilitação de acesso às informações obtidas no procedimento (art. 10º), 
vejamos: 
“Art. 8º  O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer informação obtida nos 
termos deste Decreto, em finalidade ou hipótese diversa da prevista em lei, regulamento ou ato 
administrativo, será responsabilizado administrativamente por descumprimento do dever 
funcional de observar normas legais ou regulamentares, de que trata o art. 116, inciso III, da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, se o fato não configurar infração mais grave, sem 
prejuízo de sua responsabilização em ação regressiva própria e da responsabilidade penal 
cabível. 
Art. 9º  O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou revelação de qualquer 
informação de que trata este Decreto, constante de sistemas informatizados, arquivos de 
documentos ou autos de processos protegidos por sigilo fiscal, com infração ao disposto no art. 
198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), ou no art. 116, 
inciso VIII, da Lei nº 8.112, de 1990, ficará sujeito à penalidade de demissão, prevista no art. 
132, inciso IX, da citada Lei nº 8.112, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 



Adriana Esteves Guimarães 

 

58 

Os preceitos constitucionais que regem a Administração Pública já 

lhe conferiam poderes para autuar e fiscalizar, mas, com base nos princípios 

trazidos na Carta Magna foram estabelecidas regras de formalidade que 

deverão ser observadas para que se inicie um procedimento desta natureza e 

que implique, necessariamente, em quebra de sigilo fiscal do contribuinte. Os 

ritos procedimentais estabelecidos em lei, tanto para o MPF quanto para a 

OVF, que foram os exemplos aqui tomados nas esferas federal e estadual, 

respectivamente, garantem segurança jurídica às partes. Ao passo que 

determinam e delimitam agente, objeto, sujeito investigado e finalidade; o ato 

de fiscalização precedido deste instrumento se reveste de proteção e 

segurança que o sustentará em possível futura execução, ou mesmo para 

convalidação dos elementos que foram verificados e que se encontram em 

perfeita harmonia com a legislação vigente. 

A inobservância das normas procedimentais que determinam a 

lavratura e forma destas ordens de fiscalização emitidas pela Administração 

Pública implicará, portanto, em nulidade absoluta por afronta aos princípios da 

moralidade e legalidade, principalmente. Excetuados os casos acima descritos 

em que o procedimento poderá se iniciar com posterior lavratura e os casos em 

que são dispensáveis em razão de preceitos maiores, todos expressamente 

previstos e com rol taxativo de possibilidade, a prática de ato sem o 

revestimento de legalidade e moralidade fragilizaria a confiança depositada 

pelos contribuintes ao Estado Democrático de Direito. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Art. 10.  O servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo 
de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de 
informações, banco de dados, arquivos ou a autos de processos que contenham informações 
mencionadas neste Decreto, será responsabilizado administrativamente, nos termos da 
legislação específica, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
Parágrafo único.  O disposto neste artigo também se aplica no caso de o servidor utilizar-se, 
indevidamente, do acesso restrito.” 
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2.4 A Obrigação de Prestar Informações de Terceiros 

 

Após estabelecer como se iniciará o procedimento de fiscalização 

entre autoridade administrativa e contribuinte, o Código Tributário Nacional 

trata da obrigação de terceiros que obtenham informações daquele contribuinte 

investigado e que, após notificação para tanto, são compelidos a prestar as 

informações de que disponham, independentemente da obrigação de sigilo que 

pode derivar da função exercida por este terceiro ou de contrato firmado entre 

as partes, pois: 

 

“Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a 
prestar à 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.” 

 

O inciso II acima citado diz que, após a intimação para tanto, os 

bancos e demais instituições financeiras deverão prestar “todas as informações 

de que disponham”. Merece especial destaque em sua análise a abrangência 

trazida pelo legislador que não delimitou que tipo, ou de que natureza seria a 

informação prestada por terceiro, alheio ao procedimento de fiscalização, 

acerca daquele sujeito fiscalizado. 

O sigilo bancário não recebeu tratamento específico do legislador 

constituinte e é enquadrado pela doutrina pátria nos incisos X e XII do artigo 5º 

da redação Magna como, respectivamente, uma espécie inclusa na seara da 

vida privada ou um tipo de informação que deve ser mantida em sigilo por 
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terceiro que dela disponha. Em que pese não haver dispositivo expresso 

acerca do sigilo bancário, este é tido como uma garantia fundamental do 

cidadão. 

O texto do Código Tributário Nacional foi elaborado na década de 

60, enquanto vivíamos sob a égide de um regime ditatorial imposto e não 

legitimado pelo sufrágio universal. Ao recepcionar a Lei Ordinária que é o CTN 

com o status de Lei Complementar, o legislador constituinte convalidou a 

possibilidade de violação dos dados bancários da forma como havia sido 

determinada quase vinte anos antes da promulgação da Carta Magna de 1988. 

As garantias fundamentais individuais não são de forma alguma 

tidas como absolutas, irresolutas e intocáveis, pois, como já dito, perdem 

relevância à medida em que colidem com interesses gerais e coletivos postos 

em patamar superior à singularidade. Se nem mesmo os preceitos 

expressamente previstos são absolutos, o mesmo se pode esperar de um 

direito equiparado e incluído pela hermenêutica como preceito fundamental: 

 

“Aliás, quase na totalidade dos países ocidentais, existe a 
possibilidade de acesso às movimentações bancárias sempre 
que tal seja importante para apuração de crimes e fraudes 
tributárias em geral. Dos 30 países integrantes da 
Organization for Economic Cooperation and Development (de 
que são parte Alemanha, Austrália, Itália, Japão, Portugal, 
Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e a Suíça, inclusive, 
dentre outros), apenas dois (República Eslovaca e 
Luxemburgo) não facultam tal acesso, conforme nos informa o 
Min. José Delgado em artigo publicado na RE nº 22, nov-
dez/01. (...)87” 

 

O acesso às informações bancárias não são exclusivas de regimes 

de exceção, ditaduras ou distantes repúblicas socialistas do oriente, mas real 

possibilidade em Estados com modernos conceitos de democracia. A violação 

do sigilo bancário e fiscal se mostra a única ferramenta de acesso da 

Administração Pública à totalidade de informações financeiras que refletem a 

realidade vivida pelo Contribuinte então investigado. 

                                                 
87 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e 
jurisprudência. 12 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 1256. 
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As informações prestadas pelo cidadão quando declara seu Imposto 

de Renda – a guisa de exemplo por se tratar de imposto sujeito a lançamento 

por homologação – merecem e devem ser revisadas, avaliadas e convalidadas, 

ou não, pela Receita Federal do Brasil por intermédio de seus agentes. O que 

se questiona é a forma como se deve dar esse acesso, quais os argumentos e 

fundamentos que devem anteceder a quebra e violação de preceito de 

fundamental relevância para a vida em sociedade, que fazem parte de certa 

forma daquilo que homenageia o texto constitucional de regência. 

O segredo profissional de que trata o parágrafo único do artigo 197 

do Código Tributário Nacional diz respeito aos laços construídos entre 

contribuinte e um terceiro, que no exercício de sua função, como nos casos de 

médicos, advogados e psicólogos, não podem ser vasculhados e verificados 

pelo Fisco, mesmo que tais profissionais detenham informações de extrema 

relevância e que digam respeito diretamente à obrigação do seu cliente – 

contribuinte – para com o Estado88. 

 

 

2.5 Desvio de Informações Obtidas: Inobservância do Sigilo Funcional 

 

Depois de superada a fase da quebra do sigilo, a autoridade 

administrativa irá dispor de informações de foro íntimo do contribuinte para o 

exercício pleno de fiscalização, função que lhe é delegada pelo Estado. As 

informações devem ser utilizadas para apuração de eventuais condutas que 

não estejam em consonância com a legislação que regule o imposto a ser 

apurado. Note-se que há, portanto, uma transferência na guarda da 

informação, ou seja, após a notificação e cessão das informações, o terceiro 

informante continuará encarregado de seu sigilo, assim como o era antes de 

ser ver compelido a fornecê-las ao Fisco. 

A partir deste momento o agente da Administração Pública também 

passa a dispor das mesmas informações, mesmo que em parte específica, e 

também deve guardar seu sigilo, sendo vedada a sua divulgação, sejam elas 
                                                 
88 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 622. 
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de natureza econômica, financeira ou de relações interpessoais. É esta a 

obrigação trazida no bojo do artigo 198 do CTN: 

 

“Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus 
servidores, de informação obtida em razão do 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.89” 

 

A violação do disposto no artigo, ou seja, ocorrendo a violação do 

sigilo funcional, estará o agente administrativo sujeito à possibilidade de 

responder criminalmente por tal ato90. O resultado desta violação, o dano 

causado ao contribuinte, poderá ser apurado em ação movida por este contra a 

Pessoa de Direito Público ao qual estava submetido o agente violador91. 

O sigilo de que trata o caput acima transcrito diz respeito à função 

exercida pelo agente que obtém as informações, trata-se, portanto, de sigilo 

funcional. Não deve guardar sigilo das informações que apura e resultem em 

lesão ao Erário, devendo proceder à lavratura de auto de infração, nos moldes 

legais, para ressarcimento aos cofres e punição ao contribuinte que a causa. 

A infração apurada será invariavelmente trazida à publicidade com 

posterior inclusão do débito no CADIN92 – Cadastro Informativo dos Créditos 

                                                 
89 A nova redação do artigo 198 foi dada pela Lei Complementar nº 104/01 que, além de 
alteração no caput, lhe acrescentou os parágrafos 1º, 2º e 3º. A redação original tinha o 
seguinte teor: 
“Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, para 
qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer informação, 
obtida em razão do ofício, sôbre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou 
de terceiros e sôbre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades. 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo, únicamente, os casos previstos no 
artigo seguinte e os de requisição regular da autoridade judiciária no interêsse da justiça.” 
90 O Código Penal traz a tipificação dos crimes praticados por funcionários públicos (Capítulo I 
do Título XI – Dos Crimes Contra a Administração Pública).  O artigo 325 tipifica a Violação do 
Sigilo Funcional e prevê pena de até 06 (seis) anos de reclusão se desta violação ocorrer dano 
à Administração Pública ou a outrem (§2º, art. 325, CP). 
91 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 
1001 
92 O CADIN foi regulado pela Lei nº 10.522/02: 
“Artigo 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) 
passa a ser regulado por esta Lei. 
Artigo 2º O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas que: 
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não pagas, para com órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta; 
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Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – e eventual execução fiscal 

para satisfação do crédito apurado. 

A exceção à regra geral de sigilo funcional é tratada nos parágrafos 

1º e 3º do artigo 198 do Código Tributário Nacional. Na primeira hipótese, o 

sigilo será relevado quando houver “requisição de autoridade judiciária” (§1º, 

inciso I) para fins de averiguação de bens penhoráveis para satisfação da 

execução de sentença, assim como as Comissões Parlamentares de 

Inquérito93 que deverão fundamentar a razão da violação ou requisição de tais 

dados. 

A segunda hipótese ocorre nos casos de interesse da Administração 

Pública, “desde que seja comprovada a instauração regular de processo 

administrativo” (§1º, inciso II), com a finalidade de investigar e apurar possível 

prática infracional do contribuinte averiguado. 

A terceira hipótese em que o sigilo funcional não será exigido da 

autoridade administrativa está descrita no §3º do artigo 198 do Código 

Tributário Nacional, que estabelece não ser defesa a divulgação de 

informações que digam respeito à: “I – representações fiscais para fins penais; 

II – inscrição na Dívida Ativa da Fazenda Pública; e III – parcelamento ou 

moratória”. Note-se que nestes três desdobramentos descritos nos incisos 

estão relacionadas às vias de satisfação da exigência pelo Fisco (incisos I e II) 

e quando há confissão do débito, requisito para parcelamento e moratória 

(inciso III). Há, então, a prevalência de interesses coletivos, já que os tributos 
                                                                                                                                               

(...)” 
A lei regula os débitos que, após procedimento administrativo, serão objeto de inclusão no 
Cadin, bem como as informações de identificação dos contribuintes que deverão constar no 
cadastro, além das regras de exclusão em razão de parcelamento do débito, dentre outras 
regulamentações. 
93 A Constituição Federal atribuiu a possibilidade de as Comissões Parlamentares de Inquérito 
obterem informações sigilosas no exercício de suas funções: 
“Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que 
resultar sua criação. 
(...) 
§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios 
das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, 
serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 
separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de 
fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao 
Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.” 
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almejados visam a obtenção de recursos para manutenção e sustento do 

aparelho estatal. 

O artigo 199 do Código Tributário Nacional traz mais uma regra 

acerca da possibilidade de exceção ao sigilo funcional, qual seja, a permuta de 

informação entre a Fazenda Pública da União, os Estados federados, Distrito 

Federal e Municípios, dependendo de lei ou convênio, para fiscalização de 

tributos94. 

 

2.5.1 A Inviolabilidade do Sigilo no Exercício da Profissão do Advogado 

 

Ao advogado, no entanto, é resguardada a inviolabilidade das 

informações obtidas em razão do exercício da profissão, também são 

invioláveis sua correspondência e local de trabalho. A garantia de sigilo e 

resguardo foi objeto de tratativa específica da Lei nº 8.906/1994, que dispõe 

sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, e que 

enumerou em seu artigo 7º os direitos do advogado: 

 

Art. 7º São direitos do advogado: 
I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território 
nacional; 
II - ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do 
sigilo profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou 
local de trabalho, de seus arquivos e dados, de sua 
correspondência e de suas comunicações, inclusive 
telefônicas ou afins, salvo caso de busca ou apreensão 
determinada por magistrado e acompanhada de 
representante da OAB; 
III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e 
reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se 
acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos 
civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis; 
(...) 

 

                                                 
94 A Lei Complementar nº 104/01 também acrescentou o parágrafo único ao artigo 199, acerca 
da possibilidade de permuta destas informações sigilosas com Estados estrangeiros, com a 
seguinte redação: 
“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.” 
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O sigilo funcional conferido ao advogado confere diretamente outra 

garantia ao cidadão, qual seja, a de ter a certeza que, estabelecida uma 

relação e voto de confiança com o seu patrono, o elo não poderá ser rompido 

por força de lei ou a requerimento do Estado. Ao advogado a consolidação e 

segurança com previsão expressa da proteção na Lei que regula a profissão e 

que estabelece os preceitos máximos para que funcione com liberdade. 

Em que pese o entendimento de que dos preceitos constitucionais 

de acesso à justiça, devido processo legal e a representação por advogado já 

tratam implicitamente das garantias de exercício da profissão, inclusive o sigilo, 

o trecho acima citado não significa repetição, mas intensificação e 

especificação. 

A lei ainda estendeu a garantia ao seu local de trabalho, arquivos, 

dados e meios de comunicação, inclusive o digital. Nota-se, porém, que a 

proteção a estes está relativizada no inciso II acima citado, quando houver 

ordem de busca e apreensão determinada por magistrado, mas, ainda assim, a 

ordem judicial deverá ser cumprida na presença de um representante da OAB 

para que se garanta o estrito cumprimento da busca sem que se revolva 

desnecessariamente o sigilo protegido. 

Apesar da previsão de possível violação do local de trabalho, por 

exemplo, em decorrência de medida judicial, é importante destacar que não há 

qualquer relativização das informações que detenha o advogado em seu 

íntimo. As conversas com seus clientes, suas confissões e confidências, ou as 

conclusões tomadas não estão sujeitas a nenhum tipo de violação. O mais 

íntimo da profissão do advogado (o mesmo é aplicável ao psicólogo e ao 

psiquiatra, que também em razão do exercício da profissão tem acesso a 

confissões intimas de seus pacientes) não se sujeita a nenhum tipo de 

relativização. Conclui-se, portanto, que a ressalva ao sigilo é feito à 

materialidade que cerca a profissão, mas não à sua intimidade. 

A título de exemplo, com a edição da Lei n. 12.683/12, conhecida 

como a lei que trata dos crimes de lavagem de dinheiro, o Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) decidiu ajuizar Ação Direta de 

Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal a fim de ver declarada 
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a exclusão da advocacia da incidência da referida lei, que alterou a Lei n. 

9.613/98. No entendimento da OAB, a Lei 12.683/12 não pode revogar a Lei 

Federal n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), além de não ter mencionado 

expressamente a advocacia entre as categorias profissionais a ela aplicáveis. 

A OAB requer a interpretação da Lei n. 12.683/12 conforme a 

Constituição Federal e que declare inconstitucional qualquer interpretação que 

sujeite o advogado, no exercício da profissão, aos preceitos da lei de lavagem 

de dinheiro.  

Conforme Daniela Teixeira95, Conselheira Federal da OAB, “temos a 

lei federal e a Constituição Federal garantindo o dever de sigilo do advogado 

no relacionamento com o cliente. Advogado não é e nem pode ser delator de 

cliente.” 

Destaca-se o parecer emitido pela Procuradoria Geral da República 

(PGR)96 excepcionando a advocacia judicial do objeto de incidência de Lei n. 

12.683/12. No entendimento da PGR, referida lei não alcança a advocacia 

vinculada à administração da Justiça, pois obrigar a categoria a abrir o sigilo de 

seus clientes acarretaria em grave violação aos princípios constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório.          

 

 

2.6 O Uso da Força Para Acesso às Informações 

 

A Administração Tributária, quando no exercício do seu direito de 

fiscalizar Contribuinte, poderá contar com auxílio de força coercitiva para ter 

                                                 
95 Segue ementa do Relatório: “Papel institucional da Ordem dos Advogados do Brasil na 
defesa dos Advogados Brasileiros. Dever de Sigilo que protege os advogados e, 
principalmente, a sociedade, por ser garantia essencial ao direito de defesa de todos os 
cidadãos. A democracia requer que o direito de defesa de seus cidadãos seja sempre 
prestigiado. Dever de sigilo é inerente à profissão de advogado e está resguardado pela 
Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil e 
Estatuto do Advogado, Lei Federal n. 8.906\94. Cabimento e pertinência de ação direta de 
inconstitucionalidade para, dando interpretação conforme aos dispositivos da nova ei de 
Lavagem, declarar a inconstitucionalidade de qualquer interpretação que estenda aos 
advogados as obrigações contidas na Lei n. 9.683\12 impondo-lhes o dever de delatar seus 
clientes ou de expor informações que tenha tomado conhecimento no exercício da advocacia 
judicial, consultiva ou de arbitragem”       
96 Parecer de autoria da subprocuradora-geral da República, Deborah Duprat. 
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acesso aos dados e elementos necessários para o pleno exercício de sua 

obrigação: fiscalizar de acordo com a legislação de regência. 

O artigo 200 do Código Tributário Nacional trouxe a possibilidade do 

uso de força pública, especialmente a policial, quando criado óbice, embaraço 

ou desacato ao agente da Administração Tributária ou para a aplicação de 

medida legal: 

 

“Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão 
requisitar o auxílio da força pública federal, estadual ou 
municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou 
desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário 
à efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda 
que não se configure fato definido em lei como crime ou 
contravenção.” 

 

Veja que a requisição de força é específica e determinada pelo 

mencionado artigo e somente deverá ser utilizada quando estiver criado o 

embaraço ou desacato à autoridade administrativa que esteja no exercício de 

sua função ou que lá esteja para aplicação de medida prevista em lei. Em 

todas estas hipóteses há a necessidade de observância do procedimento legal 

anterior para tanto e já aqui delineado como, por exemplo, a instauração de 

procedimento administrativo de averiguação, ou ainda notificação para exibição 

de livros e documentos, quando se queda inerte o Contribuinte ou cria 

empecilhos para tal procedimento de fiscalização. 

Em todas as hipóteses a requisição e uso da força para 

cumprimento de medida ou exercício da função se mostram como medidas 

últimas, de exceção, para a autoridade administrativa. A força não é, e não 

pode se tornar, rotineira no procedimento de fiscalização ou aplicação da lei. 

Isso representaria um retrocesso à evolução democrática e dos conceitos de 

liberdade e respeito à pessoa. 
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3. SIGILO DE DADOS 

 

A Carta Magna não impede, muito pelo contrário, mas possibilita a 

expansão e extensão das garantias individuais do cidadão, inclusive do direito 

à intimidade em seu artigo 5º, inciso X, importante destacar que a abertura e 

divulgação de informações e dados atinentes a esta esfera da vida somente 

podem e devem ser acessadas sob estrita e clara previsão legal. 

O mesmo elemento hermenêutico de ampliação da tutela 

constitucional deve ser utilizado pelo cientista do direito quando trata dos dados 

a que se refere o mesmo dispositivo. Nesse ponto principal discute-se o grau e 

potencial de violabilidade dos dados bancários e fiscais do cidadão. Daí que 

vem à tona a discussão a respeito da preponderância de um princípio (de 

proteção à coletividade e do direito de fiscalizar do Estado) em relação ao outro 

(a prerrogativa individual). 

A análise dos dados a partir de agora adquire um viés de conflito de 

interesses, que colocam à prova as mais diferentes opiniões a respeito do tema 

marcado por polêmicas doutrinárias e jurisprudenciais. Dependerá sempre da 

análise concreta se determinado caso é passível ou não da relativização e 

quebra do sigilo, reservada ainda a análise do Poder Judiciário para a quebra 

nas hipóteses previstas em lei. O mesmo se pode dizer das violações ocorridas 

ainda em sede administrativa sob o argumento, muita vezes demasiadamente 

frágil para justificá-las, de necessidade de acesso à informação pelo Fisco para 

pleno exercício do direito-dever de fiscalizar. 

Não é possível, portanto, estabelecer preceitos, dogmas ou 

parâmetros de conduta e adequação de medidas a serem tomadas por juízes e 

por agentes da Administração Tributária nas duas possibilidades, 

respectivamente. 

A evolução legislativa do ordenamento pátrio tem convergido sempre 

a favor do Estado fiscalizador em detrimento da tutela individual que havia 

preceituado a Carta Magna. Diversos são os motivos que podem levar a tal 
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conclusão, mas o que salta aos olhos à primeira vista é a nítida necessidade de 

custeio do aparato estatal.  

A necessidade de arrecadação para manutenção básica do Estado 

encontrou um excelente aliado na evolução tecnológica. A informatização 

possibilitou o acesso a informações e violação do sigilo do contribuinte sem 

que esse tenha a real certeza de sua ocorrência ou mesmo em que 

circunstâncias ocorreram. Informações disponíveis nas redes de instituições 

bancárias são acessadas pelo Fisco, sem que seja o cliente da instituição 

sequer informado sobre a forma e a quais dados especificamente teve acesso 

o agente fiscalizador97. 

Além das instituições bancárias, o procedimento de lançamento dos 

impostos também acompanhou a evolução tecnológica e o cruzamento de 

informações pode ser feito da melhor forma que entender a Administração 

Tributária responsável, sem que haja qualquer regulamentação em lei a este 

respeito. 

Mais uma vez parece não haver suficiente transparência no 

procedimento de fiscalização, não há qualquer notificação ao cidadão comum 

com a finalidade de noticiar o início da fiscalização, os procedimentos adotados 

para análise das informações obtidas, de onde foram obtidas, de que maneira 

foram processadas e analisadas. 

As declarações de Imposto de Renda da pessoa física, a guisa de 

exemplo, são feitas exclusivamente por meio eletrônico e cruzadas com outras 

informações obtidas pelo Fisco de outros contribuintes, inclusive instituições 

financeiras. Não podemos especificar quais dados são cruzados e, repise-se, 

não há consenso nas esferas do Poder Público sobre como devem ser 

utilizadas. 

 

 

                                                 
97 A instauração de procedimento administrativo, com a regular notificação do contribuinte de 
que o Estado terá acesso a informações bancárias (fornecidas por instituições bancárias, 
conceito onde também estão incluídas as operadoras de cartões de crédito), é muitas vezes 
dispensada pela Administração Tributária que acessa os dados e somente com a verificação 
de eventual infração à legislação de regência do tributo fiscalizado notificará o contribuinte. Há, 
então, uma deturpação no procedimento de fiscalização, que é efetivamente iniciado em 
momento anterior à efetiva notificação do Contribuinte. 
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3.1. Sigilo Bancário: conceito e aspectos gerais 

 

O sigilo bancário, atualmente analisado sob o prisma da realidade 

digital e a velocidade de transferência das informações, inicia-se com a relação 

entre a instituição financeira e cliente, seja pessoa natural ou jurídica. As 

informações podem ser confiadas e postas a cargo e proteção de instituições 

privadas ou estatais. Sem que, no entanto, haja qualquer diferença acerca da 

responsabilidade pela guarida das informações e manutenção do sigilo nas 

duas categorias – privada ou estatal – que, além do manto constitucional, ainda 

tem a proteção decorrente do contrato de prestação do serviço celebrado entre 

as instituições e seus clientes.98 

Desta relação surge a troca de informações entre contratante e 

contratado, estabelecida em fundamentos de direito comercial e, segundo 

entendimento recente, como relação de consumo e prestação de serviço99. 

                                                 
98 O Artigo 173, incluso no Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira, da Constituição 
Federal, tem em seu parágrafo 1º (incluso pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) a tutela 
que equipara as instituições financeiras públicas às privadas. Estabelece a paridade entre elas 
tanto em tributação e benefícios fiscais, como na responsabilidade pelo sigilo e obrigações de 
ordem civil, vejamos: 
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 

necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade 

econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:  

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;  

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, 

trabalhistas e tributários; 
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; 
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;  

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. 

A equiparação constitucional tem a intenção única de estabelecer, notoriamente, paridade 
entre as instituições e equilibrar o seu potencial de atuação no mercado. Estabelecer a 
igualdade tributária e de responsabilidade civil, comercial e trabalhista traz segurança também 
ao cidadão comum com a certeza de que a guarda de informações e a relação será preservada 
em qualquer que seja a natureza da instituição, pública ou privada. 
99 Márcia Haydée Porto de Carvalho (Sigilo Bancário. Curitiba: Juruá, 2008. p. 33) também 
neste sentido afirma que “a relação existente entre banco e cliente traduz-se em uma relação 
de confiança. No exercício de suas atividades, as entidades creditícias têm acesso à boa parte 
da situação econômica do cliente, fato que exige deles especial discrição com respeito aos 
dados conhecidos. Isso porque a própria contratação bancária está condicionada pela 
confidencialidade dessas informações. Se os potenciais clientes de um banco não podem 
confiar na manutenção do sigilo sobre os dados que revelem, dificilmente depositarão seus 
recursos ou solicitarão empréstimos. (...)”. 
O próprio exercício da atividade de crédito está vinculado ao exercício do sigilo, tanto de 
empregados como da instituição genericamente considerada. O conjunto de condutas e 
medidas adotadas por determinada instituição influenciarão diretamente o seu conceito 
mercadológico e o potencial de angariar clientes. 
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A instituição financeira passa a dispor de dados de seu cliente, 

desde informação documental como, por exemplo, domicílio e documentos 

pessoais, nos casos de pessoas naturais, e de volume de transações 

comerciais, dados de sócios, acionistas e representantes, de pessoas jurídicas. 

A atividade exercida pela instituição financeira requer, e somente 

existe, mediante o fornecimento de informações de seus clientes contratantes. 

Impossível a prestação do serviço pretendido sem esta “violação” voluntária 

calcada na relação de confiança inspirada pela instituição contratada no cliente 

que busca seus serviços. 

O sigilo estará diretamente relacionado ao teor da prestação do 

serviço: movimentações financeiras, pagamentos, recebimentos, uso de cofres 

e aplicações dentre tantas outras. Márcia Haydée Porto de Carvalho traz o 

entendimento de Nelson Abrão, numa tentativa de conciliar o conceito de sigilo 

bancário, ao afirmar que este100
  

 

“se caracteriza como a obrigação do banqueiro – a benefício do 
cliente – de não revelar certos fatos, atos, cifras ou outras 
informações de que teve ciência por ocasião do exercício de 
sua atividade bancária e notadamente aqueles que concernem 
a seu cliente sob pena de sanções muito rigorosas, de 
natureza civil, penal ou disciplinar”. 

 

O sigilo decorre de contrato que reflete garantia constitucional, e tem 

o condão de proteger do conhecimento geral os atos e movimentações feitas 

na esfera privada, por decisões tomadas somente pelo cliente, ou em conjunto 

com a instituição financeira101. 

As informações bancárias podem ultrapassar a relação banco-cliente 

e atingir terceiros inseridos em determinadas operações e sobre estes também 

deve recair o sigilo. Mesmo que não sejam contratantes diretos dos serviços da 

                                                 
100 CARVALHO, Márcia Haydée Porto de. Sigilo Bancário. Curitiba: Juruá, 2008 p. 25. 
101 Juliana Garcia Beloque (Sigilo Bancário: análise crítica da LC 105/01. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003) a respeito da definição de Sigilo Bancário entende o sigilo bancário como 
um dever jurídico de sigilo no qual estão incumbidas as entidades atuantes no sistema 
financeiro nacional. No pólo passivo desta obrigação, como sujeitos responsáveis diretamente 
pela prática da ação de sigilo, de guardar as informações de clientes e de terceiros, no 
exercício de sua atividade, estão os funcionários da instituições que em razão do exercício de 
sua função possam ter acesso a tais dados. Ressalta ainda o caráter obrigatório do sigilo neste 
exercício e a possibilidade de punição, inclusive no âmbito penal, pelo sua violação. 
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instituição financeira operadora de eventual transação, o direito ao sigilo do 

cliente é ampliado e acolhe aquele terceiro interessado. 

Importante ainda destacar que a doutrina é uníssona em entender 

que o dever de sigilo bancário se aplica à totalidade do setor financeiro, do qual 

o banco é apenas uma possibilidade. O §1º, do artigo 1º, da Lei Complementar 

nº 105/2001 traz um rol exemplificativo de atividades equiparadas a instituição 

financeira e que deve atender à prerrogativa de sigilo entabulada no caput do 

mencionado artigo, quais sejam: 

 

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 suas 
operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho 
Monetário Nacional. 

 

 

A Lei nº 4.595/64 também já havia conceituado instituição financeira 

como:  

 

“as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como 
atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou 
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em 
moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de 
propriedade de terceiros”.  

 

Este conceito apenas reforça o teor exemplificativo e elucidativo do 

rol apresentado pela Lei Complementar. Some-se a isso o inciso XIII 

supracitado que delega poderes ao Conselho Monetário Nacional para incluir 

“outras sociedades” neste conceito. 
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Assim sendo, as relações estabelecidas entre contratantes e 

contratadas, inseridas no rol exemplificativo acima, ou que a elas se 

equiparem, estarão sujeitas e resguardadas às regras do sigilo bancário 

previsto de forma indireta pela Constituição e regulado especificamente pela 

Lei Complementar. 

A União, Estados, Municípios e o Distrito Federal também realizam 

movimentações financeiras, seja por meio de bancos públicos como, por 

exemplo, a concessão de benefícios para famílias de baixa renda através de 

programas sociais a até o pagamento do funcionalismo público, ou por meio de 

bancos privados através de convênios firmados, especialmente para o último 

exemplo quando o ente federado não dispõe de instituição financeira estadual. 

Quando as operações financeiras realizadas pelo Estado envolver 

patrimônio público o conceito do sigilo de dados bancários deve ser afastado 

por completo dada a natureza das operações, de caráter e interesses públicos. 

A publicidade da Administração Pública, princípio regulador dos atos por ela 

praticados, é o pilar fundamental de sustentação para tal afastamento.102 

                                                 
102 O artigo 129 dispõe que “são funções institucionais do Ministério Público”, dentre outras, “VI 
– expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva”. André 
Ramos Tavares (Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011) lembra 
oportunamente que essa mencionada lei complementar já existe e regula a atribuição conferida 
pela Carta Magna. A Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, diz em seu artigo 8º 
que: 
“Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos 
de sua competência: I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de 
ausência injustificada; II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de 
autoridades da Administração Pública direta ou indireta; III - requisitar da Administração Pública 
serviços temporários de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de 
atividades específicas; IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas; V - 
realizar inspeções e diligências investigatórias; VI - ter livre acesso a qualquer local público ou 
privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio; VII - 
expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar; 
VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a 
serviço de relevância pública; IX - requisitar o auxílio de força policial.” 
O mesmo artigo que confere o acesso já determina em seu §2º que a exceção de sigilo não 
poderá ser argüida por nenhuma autoridade: “Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério 
Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter 
sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido.” 
Ao mesmo tempo em que confere a competência e poderes para elaborar os requerimentos e 
receber as informações o artigo também imputa a responsabilidade pelo uso em seu §1º: “O 
membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das 
informações e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, poderá ser proposta 
também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei processual penal.” Além de punição 
para quem obstruir o exercício da prerrogativa conferida ao Ministério Público: “§ 3º A falta 
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3.1.2 Sigilo Bancário x Sigilo Financeiro 

 

Os bancos e outras instituições equivalentes são dispostos pela Lei 

Complementar 105/01 como organismos que fazem parte do conjunto 

instituições financeiras (art. 1º, §1º). Os bancos são, portanto, espécies deste 

grande conjunto. 

As operadoras de cartões de crédito, corretoras de câmbio, bolsas 

de valores e mercadorias e de futuro, dentre tantas outras, também se 

vinculam ao contratante em decorrência de contrato e é por determinação 

deste instrumento que guardam o sigilo das informações que recebem de seus 

clientes para prestação dos serviços finais contratados. Ora, se nas demais 

hipóteses também há a vinculação contratual, a obtenção de informações da 

esfera íntima do contratante, também há que se aplicar nas demais hipóteses 

as regras de sigilo tanto já debatidas neste trabalho. 

Assim, as regras de sigilo a que estão submetidas as relações 

pactuadas com bancos são as mesmas que também devem reger as relações 

com outras instituições dispostas no rol da Lei Complementar. 

O sigilo financeiro nada mais é que o sigilo aplicado às relações que 

envolvam instituições financeiras e indivíduos, quando estes fornecem àquelas 

informações confidenciais próprias, e eventualmente de terceiros, da qual sigilo 

bancário é espécie. Estarão sempre relacionadas a informações econômicas e 

financeiras dos contratantes, havendo alteração apenas quanto ao tipo de 

informação financeira, que será resultado da atividade praticada e do serviço 

prestado. 

Tanto que a Lei Complementar trata do gênero instituições 

financeiras, estabelecendo regras gerais que se aplicam às doze espécies lá 

listadas e outras figuras que possam a vir a ser consideradas pelo Conselho 

Monetário, ou que a elas se equiparem (inciso XIII). 

 

                                                                                                                                               

injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público 
implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa”. O “prazo razoável” para que sejam 
atendidas as requisições, estabelecido pelo §5º, é de dez dias, prorrogáveis “mediante 
solicitação justificada”. 
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3.2. Sigilo Fiscal  

 

O interesse em proteção ao sigilo bancário e financeiro decorre, a 

priori, de garantia constitucional. Os contratos bancários firmados com clientes 

apenas refletem as diretrizes estabelecidas pela Carta Magna, que, via de 

regra são invioláveis e postos à prova somente mediante exceção prevista em 

lei. 

A primeira importante tutela acerca da inviolabilidade deste tipo de 

informação nos remete ao Código Comercial de 1850, que em sua “Parte 

Primeira – Do Comércio em Geral”, revogada quando da publicação do Novo 

Código Civil em 2002, trazia em seu artigo 17 o seguinte conteúdo103: 

 

“Nenhuma autoridade, juízo ou tribunal, debaixo de pretexto 
algum, por mais especioso que seja, pode praticar ou ordenar 
alguma diligência para examinar se o comerciante arruma ou 
não devidamente seus livros de escrituração mercantil, ou 
neles tem cometido algum vício.” 

 

Em 1850, ano de publicação do Código Comercial, o Brasil ainda 

vivia sua fase Imperial e estava há 38 (trinta e oito) anos da abolição da 

escravatura. Até hoje vigente em nosso ordenamento, à exceção daquilo 

derrogado em 2002, inclusive o artigo supracitado, o código foi elaborado por 

senhores de terras e grandes comerciantes. A letra da Lei reflete o desejo de 

afastar a Administração Pública das informações de comerciantes. 

Somente em 1964 foi editada a Lei nº 4.595 que criou o Conselho 

Monetário Nacional e inovou ao prever a possibilidade de quebra deste sigilo e 

abertura das informações mediante ordem judicial: 

 

“Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas 
operações ativas e passivas e serviços prestados. 
§ 1º As informações e esclarecimentos ordenados pelo 
Poder Judiciário, prestados pelo Banco Central da República 
do Brasil ou pelas instituições financeiras, e a exibição de livros 
e documentos em Juízo, se revestirão sempre do mesmo 
caráter sigiloso, só podendo a eles ter acesso as partes 
legítimas na causa, que deles não poderão servir-se para fins 
estranhos à mesma. (grifos nossos)” 

                                                 
103 QUEZADO, Paulo; LIMA, Rogério. Sigilo Bancário. São Paulo: Dialética, 2002. 
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A possibilidade de violação do sigilo financeiro representou grande 

avanço ao ordenamento pátrio. Inaugurava-se uma nova fase nas obrigações 

fiscais já que o Poder Público passava a ter acesso às informações sigilosas 

quando houvesse autorização judicial. A partir deste momento o sigilo perde o 

seu caráter absoluto, reveste de certo relativismo e impõe no ceio social a 

presença da Administração Pública, dotada de seu poder de Polícia, como um 

agente fiscalizador que estaria acima de interesses individuais para resguarda 

direitos coletivos. 

Com o advento do Código Tributário Nacional em 1966 é que a 

Fiscalização e a Administração Pública Tributária ganham força e poder para 

agir e buscar as informações revestidas de sigilo. O artigo 197 prevê 

expressamente esta possibilidade: 

 

“Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a 
prestar à 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; 
(...)” 

 

A Constituição Federal de 1988, além de recepcionar o Código 

Tributário Nacional naquilo que não a afronta, também trouxe a possibilidade 

de identificar patrimônio e atividades econômicas dos contribuintes, da forma 

como prevista em lei, para garantir a exigência do imposto incidente sobre tais 

rendimentos, movimentações ou operações104. O texto constitucional diz que o 

acesso a tais informações terá somente esta finalidade, qual seja,  

                                                 

104 “Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 
seguintes tributos: 
I - impostos; 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
§ 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 
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“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”. 

 

Dois anos após a promulgação da nova Constituição foi editada a 

Lei nº 8.021 de 1990 determinando que, após iniciado o procedimento fiscal de 

investigação e averiguação de Contribuinte, a autoridade fiscalizadora poderia 

solicitar informações relacionadas a tal contribuinte junto a instituições 

financeiras: 

 
“Art. 8° 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 n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.” 
 

 

O artigo supracitado inaugurou no ordenamento jurídico o conflito 

atual entre a Administração Pública e administrados, que tem hoje na Lei 

Complementar nº 105/2001 sua maior celeuma. 

A evolução histórica das normas que regulamentaram o sigilo, desde 

o Código Comercial imperial até a atual redação de regência de proteção aos 

direitos e garantias individuais, percebe-se o crescente interesse do Estado em 

ampliar seu poder fiscalizatório. Alie-se a este os crescentes gastos públicos e 

a relativização trazida pela LC nº 105/2001 era previsível e esperada como 

ferramenta coercitiva indireta. 

O contribuinte, entendido aqui em sentido amplo, seja ele pessoa 

natural ou jurídica, sempre estará sujeito ao jugo da fiscalização do Estado. A 

inserção do sujeito no seio social, desde o seu nascedouro impõe esta 

condição: restrição à sua liberdade plena e irresoluta para firmar um Contrato 

Social – como foi denominado por Rousseau este pacto – em que cede parte 

de seus direitos fundamentais em nome de proteção e outras garantias. Tais 

                                                                                                                                               

direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte. 
§ 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.” 
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elementos somente podem ser fornecidos e mantidos se administrados por um 

ente ao qual estejam todos os demais também submetidos. 

Os fornecimentos de informações à Administração acerca de sua 

vida, atividades e ações do cotidiano substancializam e possibilitam o exercício 

de fiscalização inerente ao Estado. Os deveres instrumentais são as 

ferramentas que materializam e formalizam o envio de tais informações, o 

preenchimento de livros fiscais de uma empresa de pequeno porte, de uma 

grande rede varejista ou a declaração de imposto de renda de um trabalhador, 

por exemplo, representam em linguagem competente as ações que são de 

interesse ao Fisco e tomam a forma prevista em lei para que sejam analisadas 

e corroboradas, ou não, quando postas a prova. 

Este fornecimento de informações é ato compulsório exigido por lei e 

que deve ser adimplido sob pena de fiscalização e imposição de penalidade 

quando não realizados, ou ainda quando feitos de forma diversa daquela 

prevista na legislação competente. A previsão em lei do procedimento a ser 

adotado em cada uma das informações – tipos e meios – busca uniformizar e 

facilitar o exercício do Estado. Assim, ainda que não haja falta de pagamento 

do imposto, o contribuinte pode ser alvo de autuação caso as informações não 

preencham os requisitos legais. 

Isto porque a prestação de informações corretas e precisas é 

obrigação que deriva daquele Contrato Social inicialmente firmado entre as 

partes, que tem seus fundamentos insculpidos na Carta Magna e regulado pela 

norma infraconstitucional. A relativização de direitos e garantias fundamentais é 

o pilar da discussão: onde está a fronteira que delimita o dever de informar e a 

devassa feita pelo Fisco, que dispõe de meios para tanto demasiadamente 

poderosos se comparados àqueles que guarnecem as defesas do cidadão 

comum. 

O sigilo fiscal representa a evolução do conceito de Estado, sai o 

ente temido e avassalador, que devorava as riquezas da sociedade para saciar 

seu gigantesco aparato. Aquele Estado Leviatã pensado por Thomas 
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Hobbes105 evolui para um Estado minimalista se comparado àquele, mas muito 

mais calcado na consecução de fins comuns, inspirado na teoria do 

neoliberalismo106. O Estado democrático de direito que propôs a Carta Magna 

de 1988 é voltado para o bem-estar comum, utiliza suas ferramentas para a 

obtenção de suficientes meios para propiciar o fim maior. 

Segurança para o cidadão-contribuinte que pode ter, ao menos 

teoricamente, a segurança de que as informações por ele prestadas, da forma 

como prevista em lei, não serão utilizadas pelo Estado se não para o fim de 

fiscalizar, apurar e ratificá-las. O conceito do sigilo de dados constitucional, e, 

por conseguinte, o sigilo de dados, representa esta segurança e resguardo da 

livre iniciativa e concorrência. 

Por isso a obrigação do sigilo de dados de que trata a Constituição 

Federal de 1988. A restrição no acesso a tais informações e quando superado 

por previsão de lei, seu racionamento na utilização e divulgação. O Estado 

pode e deve exercer a fiscalização por meio da Administração Tributária, da 

mesma forma que deve assumir o ônus da manter o sigilo daquilo que há 

vedação expressa acerca da divulgação. 

Há quem entenda ser o sigilo fiscal um desdobramento do sigilo 

bancário, já que a violação deste pode implicar em conclusões da 

Administração Pública por meio de seus agentes com acesso a tais 

informações de que determinado sujeito possa ter sonegado tributo ao omitir 

informações financeiras que somente são levadas a conhecimento da 

fiscalização com a violação da prerrogativa de proteção a tais dados, como 

bem destacam Carolina Chiappini e Marcelo Magalhães Peixoto107. 

                                                 
105 Filósofo e cientista político, o inglês Thomas Hobbes é autor de Leviatã, publicada em 1651. 
Em sua mais famosa obra defendia um Estado centralizado na figura de um monarca 
absolutista, capaz de concentrar os poderes de Estado e Igreja para submeter todos os 
cidadãos da sociedade a um mesmo destino comum. Somente assim, fundado no poder e no 
medo, é que seria capaz de se evoluir. O Leviatã – em referência à temida figura bíblica – é o 
Estado forte e absoluto representado por um monarca chefe de Estado e da Igreja. 
106 Neoliberalismo é uma evolução do liberalismo inglês. A partir deste momento o Estado deve 
intervir o mínimo possível na economia e se reveste de função reguladora e assistencialista. A 
doutrina ganhou força no final do anos 60 e hoje fundamenta a maioria das democracias 
ocidentais. O Estado passa a ser aliado na evolução social e econômica e afasta a sua versão 
Leviatã e imposicionista que, por muito tempo, significou um entrave no processo evolutivo. 
107 PIZOLIO, Reinaldo; GAVALDÃO JR., Jayr Viégas (coord.). Sigilo Fiscal e Bancário. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005. 
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Destacada esta falsa conexão entre sigilo financeiro e fiscal já que a 

correlação somente se efetiva após a violação do primeiro, o melhor 

entendimento está sedimentado no sentido de se tratarem de garantias 

diversas decorrentes do direito fundamental à privacidade consagrado pela 

Carta Magna de 1988. 

Enquanto o sigilo financeiro está ligado às empresas que 

desenvolvam atividade financeira, da forma como descrito pela Lei nº 4.595 e 

exemplificada pela Lei Complementar nº 104/2001, o sigilo fiscal é direcionado 

especificamente ao Estado e Administração Pública, nos termos do que foi 

disciplinado pelo Código Tributário Nacional em seus artigos 198 e 199. 

O artigo 198 do Código Tributário Nacional, que teve sua redação 

original alterada pela Lei Complementar nº 104/2001, veda expressamente a 

publicidade das informações dos administrados obtidas pela Administração 

Pública, representada por seus agentes. Enquanto que o artigo 199 do Código 

Tributário Nacional prevê a cooperação entre os entes federados ao partilhar 

informações dos administrados e, ainda assim, da forma determinada em lei ou 

convênio. 

A preocupação do legislador em resguardar o direito ao sigilo fiscal é 

tamanha que até entre os órgãos da Administração Pública de Estados, 

Municípios e Distrito Federal somente poderão ser fornecidas informações de 

contribuinte na forma como estabelecida em lei. Haverá, portanto, 

procedimento a ser observado a fim de que a informação não saia da esfera da 

administração e seja sempre direcionada a um determinado fim. Esta troca de 

informações entre a Fazenda Pública da União e as dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios terá sempre cunho fiscalizatório. 

O Código Tributário também relativizou o sigilo destas informações e 

listou as possibilidades de violação do sigilo fiscal, além daquela prevista no 

artigo 199 entre as Fazendas, são elas: a requisição de autoridade judiciária no 

interesse da justiça; e solicitações de autoridade administrativa no interesse da 

Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de 

processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de 
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investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de 

infração administrativa. 

O cuidado com o sigilo fiscal é demonstrado na previsão de como se 

dará o intercâmbio da informação sigilosa no âmbito da Administração Pública 

que somente será possível “mediante processo regularmente instaurado, e a 

entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que 

formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo”, como 

determinado pelo parágrafo §2º do artigo 198. 

Já o parágrafo 3º do artigo 198 do Código Tributário dispõe que as 

informações relativas a (I) representações fiscais para fins penais; (II) 

inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; e (III) parcelamento ou 

moratória são exceções à proteção prevista pelo caput do artigo 198. De certa 

forma estes três tipos de informações já passaram por algum tipo de análise, 

foram submetidas à análise da Administração Pública que no gozo de seu 

poder discricionário associado à função anômala de julgadora, decidiu em 

processo administrativo que resultou, por conseguinte, em constituição de 

débito com inscrição na dívida pública, por exemplo. 

Nas três hipóteses acima listadas, principalmente a inscrição em 

dívida ativa tomada como exemplo, a informação passa a ser revestida de um 

caráter de interesse público. A Administração agiu em nome da sociedade para 

aplicar a lei em benefício da coletividade. O direito individual é fustigado para 

que a lei seja aplicada e a exigência fiscal dela decorrente seja levada a cabo 

com a execução fiscal, no caso do exemplo tomado. 

Há, portanto, uma conclusão plausível até este momento: a violação 

do sigilo fiscal é exceção à regra de sigilo tratada pelo texto constitucional e 

que resulta de ação do contribuinte à escusa daquilo determinado em lei a 

respeito do fornecimento de informações. 
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3.2.1. Princípio da Publicidade e o Fundamento Jurídico Do Sigilo Fiscal 

 

Indubitável que a Administração Tributária, entendida como parte da 

Administração Pública, regida especificamente pelo Código Tributário Nacional, 

deve guardar imediata conexão com os princípios maiores da Constituição 

Federal, dentre os quais merece destaque neste momento o Princípio da 

Publicidade. 

A publicação dos atos da Administração Pública tem como escopo 

inicial a divulgação das informações de interesse coletivo, sejam de atos 

praticados pelo Estado por intermédio de seus agentes, seja das normas de 

condutas estabelecidas para a sociedade: 

 

“A publicidade sempre foi tida como um princípio 
administrativo, porque se entende que o Poder Público, por ser 
público, deve agir com a maior transparência possível, a fim de 
que os administrados tenham, a toda hora, conhecimento do 
que os administradores estão fazendo. Especialmente exige-
se que se publiquem atos que devam surtir efeitos externos, 
fora dos órgãos da Administração.108” 

 

A publicidade evita atos obscuros, escusos ou praticados à revelia 

do conhecimento comum da sociedade. Seria utópico imaginar que todos, 

absolutamente todos os cidadãos tenham acesso a tais atos. O objetivo não é 

esse, mas sim criar mecanismo facilitador de fiscalização para que se tenha a 

informação de que determinado ato foi praticado ou de que determinada 

conduta passa a ser exigida da forma como descrita em determinada lei. 

A publicidade possibilita ainda que o Ministério Público, custus legis 

na defesa dos interesses da sociedade, possa agir caso detecte alguma 

irregularidade ou ainda os Tribunais de Contas dos entes federados e até 

mesmo as Assembléias Legislativas. 

Esta divulgação de atos se dará por meio de divulgação em jornal 

oficial ou particular, afixação em locais para divulgação de atos públicos ou 

ainda com a intimação pessoal do interessado no ato.109 

                                                 
108 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32 ed. rev. atual. São 
Paulo: Malheiros, 2009. p 669. 
109 Ibidem. p 670. 
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Acontece que por diversas vezes os atos da Administração Pública 

envolvem cidadãos contribuintes e a divulgação das informações encontra 

óbice no preceito constitucional da Garantia Fundamental ao Sigilo. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca, à guisa de exemplo, a Lei nº 

11.111, de 05 de maio de 2005, que regulamentou a parte final do inciso 

XXXIII, do artigo 5º da Constituição Federal110. O texto constitucional já previu 

que as informações relacionadas à Administração Pública deveriam ser 

publicadas e trouxe no mesmo inciso a hipótese de exceção: quando a 

divulgação de tal informação trouxer prejuízo à sociedade ou à segurança do 

Estado Democrático de Direito. 

A dicotomia entre a observância do direito coletivo em detrimento do 

individual não tem solução pacífica nas hipóteses tratadas na lei porque as 

medidas reguladoras podem, por diversas vezes, mensurar equivocadamente a 

prioridade dos interesses. Invocar o princípio da proporcionalidade, aliado às 

regras de necessidade e adequação, pode ser uma solução um tanto menos 

tormentosa na pesagem dos interesses postos à prova.111 

Note-se que ainda não se trata de hipótese de sigilo fiscal a 

discussão aqui trazida à baila, mas tão somente de informações, tomado o seu 

conceito em sentido amplo. Assim sendo, há a possibilidade para a concessão 

de informações de contribuintes, o que inclui as vias de acesso a elas com a 

violação do sigilo fiscal. 

O Princípio da Publicidade irá colidir com o princípio do sigilo de 

dados inevitavelmente em algum dado momento. Isto porque há a relativização 

de ambos os conceitos. A Administração Tributária terá acesso às informações 

de contribuintes que estejam sujeitos à sua fiscalização, mas para a 

observância do direito da coletividade, qual seja, recolhimento aos cofres 

                                                 
110 “Artigo 5º: 
(...) 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado; 
(...)”. 
111 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 
74. 
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públicos de tributos devidos e eventualmente não pagos, ou mesmo de 

convalidação dos atos e conduta de determinado contribuinte. 

A fiscalização não é voltada somente para autuação e imposição de 

normas sancionadoras em caso de condutas infracionais, mas também como 

mero agente fiscalizador, não obstante tenha, nas duas hipóteses, acesso às 

informações fiscais dos contribuintes. 

O exercício da atividade fiscalizadora é norteada por normas de 

conduta voltadas especificamente aos agentes públicos incumbidos naquela 

função, aos contribuintes fiscalizados que apresentam suas informações para 

tal fim, bem como à Administração que deve regular esta relação e os produtos 

que dela derivem, dentre os quais as informações fiscais, econômicas e 

financeiras do fiscalizado e de terceiros que com ele tenham algum tipo de 

relação. 

A privacidade cujo conjunto de elementos formadores, como já dito, 

inclui o sigilo fiscal, assim como o bancário e o financeiro, é garantia 

inquestionável do cidadão que tem o direito de não ter as suas informações de 

foro íntimo divulgadas a terceiros não interessados na relação constituída com 

a Administração. Admitir tal possibilidade, sem qualquer razão legal para que 

sustente, é afrontar o ordenamento constitucional pátrio que tanto roga pelas 

garantias fundamentais da pessoa humana. 

Ao ser recepcionado pela Constituição Federal de 1988, com status 

de Lei Complementar, o Código Tributário Nacional previa, e de certa forma 

ainda prevê, esta vedação da divulgação de informações obtidas em razão do 

exercício da fiscalização. Atribui ainda a possibilidade de punição, tanto 

administrativa como penal, para o agente responsável pelo vazamento e 

fornecimento de dados a terceiros, sem autorização para tanto. 

A razão de tratamento específico na punição aos agentes públicos 

reflete o interesse do Estado em salvar e prerrogativa da privacidade e, por 

conseguinte, o sigilo, seja ele fiscal, financeiro ou bancário. Afinal, o Estado se 

faz representar por meio de seus agentes administrativos, que atuam em 

órgãos para que possam se relacionar com outras pessoas de direito. Estes 

órgãos são compostos essencialmente de dois elementos, são eles: subjetivo, 
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representado por indivíduos incumbidos em função pública que representam o 

desejo da entidade pública e por ela se manifestam; e objetivo, que deve ser 

entendido como o órgão propriamente dito, considerado abstrata e 

objetivamente. “O órgão é, assim, uma unidade jurídica, que compreende seu 

titular (elemento subjetivo) e suas competências, atribuições e meios técnicos 

(elemento objetivo)”112. 

Ademais, busca-se velar ainda outro princípio norteador dos atos da 

Administração, qual seja, o da Moralidade113, pois a divulgação de dados 

sigilosos fere a boa-fé, bem como as prerrogativas para o exercício da função 

pública. Neste ponto é impossível não fazer referência aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade para que os atos possam estar 

asseguradamente dentro das delimitações éticas e legais esperadas da 

Administração e, consequentemente, de seus agentes.114 

Admitir-se atitude em sentido contrário seria tornar sem valia o 

princípio da privacidade e do sigilo, as informações de uma empresa, por 

exemplo, tem aspectos amplos que não podem ser medidos por terceiros, aqui 
                                                 
112 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32 ed. rev. atual. São 
Paulo: Malheiros, 2009. p 670. 
113 A respeito da observância do princípio da moralidade José Afonso da Silva (op cit., p. 668) 
destaca que:  
“Pode-se pensar na dificuldade que será desfazer um ato, produzido conforme a lei, sob o 
fundamento de vício de imoralidade. Mas isso é possível porque a moralidade administrativa 
não é meramente subjetiva, porque não é puramente formal, porque tem conteúdo jurídico a 
partir de regras e princípios da Administração. A lei pode ser cumprida moralmente ou 
imoralmente. Quando sua execução é feita, por exemplo, com o intuito de prejudicar alguém 
deliberadamente, ou com o intuito de favorecer alguém, por certo que se está produzindo um 
ato formalmente legal, mas materialmente comprometido com a moralidade administrativa.” 
Do entendimento acima delineado, os atos praticados pelos agente públicos, incumbidos do 
dever de fiscalizar conferidos a eles pelo Estado, tem o dever de obedecer aos ditames legais 
reguladores do ato de fiscalizar e, mais ainda, aos princípios norteadores da Administração 
Pública. O agente é a personificação do Estado naquele dado momento em que invade a seara 
privativa de uma empresa, por exemplo, para verificar suas escritas fiscais e lá está com um 
determinado fim. Praticar atos à escusa dos ditames morais macula os atos da mesma forma 
se os praticasse à revelia de previsão legal. 
114 Humberto Ávila (em Teoria dos Princípios, 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008) traz 
importante ponto de distinção entre razoabilidade e proporcionalidade ao afirmar que o Poder 
Público deve escolher meios adequados e proporcionais para a consecução de seus fins. “(...) 
Um meio é adequado se promove o fim. Um meio é necessário se, dentre todos aqueles meio 
adequados para promover o fim, for o menos restritivo relativamente aos direitos 
fundamentais”. O meio será proporcional quando o fim por ele atingido obtenha vantagens mais 
significativas que as desvantagens que porventura possam lhe acompanhar. 
O mesmo se aplica aos atos da Administração Pública representada por seus agentes, que 
devem se valer destes preceitos para a execução e consecução dos fins desejados: 
razoabilidade e proporcionalidade, observados os preceitos morais e legais, todos elementos 
norteadores indissociáveis de seus atos. 
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se incluem os agentes públicos fiscalizadores, mas tão somente por seus 

responsáveis e administradores. Não fossem sigilosas, não teriam tratamento 

específico e não fariam parte de rol seleto de proteção constitucional. 

Tomada a prerrogativa constitucional do direito de fiscalizar, 

conferida à Administração pela Carta Magna, devidamente regulada pelo 

Código Tributário Nacional, que inicialmente vedava o irrestrito acesso às 

informações desta natureza pelo Fisco, acompanhadas das Leis 

Complementares 104 e 105, ambas do ano de 2001, instala-se o cenário 

perfeito para um verdadeiro embate de prerrogativas e direitos. 

 

 

3.2.2. Evolução Legislativa: Do Código Comercial à Lei Complementar nº 

104/01 

 

O Código Comercial trazia em sua redação original a proibição de 

acesso aos livros fiscais da empresa. Não podia qualquer juiz ordenar o acesso 

de agentes aos livros fiscais para averiguação ou mesmo para buscar vícios115. 

A inviolabilidade dos livros refletia uma proteção a uma minoria comerciante 

detentora das riquezas. Até mesmo a possibilidade de exibição de livros, 

prevista nos artigos 18 e 19 do Código, tinham o objetivo de resolução de lide 

de direito privado, entre particulares, não havia hipótese legal para resguardo 

                                                 

115 O Código Comercial trazia a vedação geral no acesso aos livros fiscais de comerciantes 
com a seguinte redação: “Art. 17 - Nenhuma autoridade, juízo ou tribunal, debaixo de pretexto 
algum, por mais especioso que seja, pode praticar ou ordenar alguma diligência para examinar 
se o comerciante arruma ou não devidamente seus livros de escrituração mercantil, ou neles 
tem cometido algum vício.” 
As hipóteses de exceção para acesso às informações constantes nos livros estavam descritas 
nos artigos seguintes: “Art. 18 - A exibição judicial dos livros de escrituração comercial por 
inteiro, ou de balanços gerais de qualquer casa de comércio, só pode ser ordenada a favor dos 
interessados em gestão de sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão 
mercantil por conta de outrem, e em caso de quebra.”; e “Art. 19 - Todavia, o juiz ou Tribunal 
do Comércio, que conhecer de uma causa, poderá, a requerimento da parte, ou mesmo do ex 
officio, ordenar, na pendência da lide, que os livros, ou de qualquer ou de ambos os litigantes 
sejam examinados na presença do comerciante a quem pertencerem e debaixo de suas vistas, 
ou na de pessoa por ele nomeada, para deles se averiguar e extrair o tocante à questão.”. 
Note-se que até mesmo a previsão de exibição de livros fiscais não tinham o condão de 
permitir o acesso da Administração Tributária em defesa do Estado e da coletividade, mas 
somente em resolução de direito privado, lides entre particulares. 
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de interesse coletivo. A sobreposição de princípios – coletivo em detrimento do 

individual – ainda era realidade distante. 

A posição asseguradora do Código Comercial somente foi 

relativizada com a edição do Decreto Lei n° 5.844/43, que dispõe sobre a 

cobrança e fiscalização do imposto de renda e tratou do sigilo que deveria ser 

guardado pelos agentes públicos que tivessem acesso aos livros e documentos 

fiscais dos contribuintes fiscalizados, sob pena de punição administrativa e 

penal, além da reparação por danos ao contribuinte eventualmente lesado.116 

Com a edição do Código Tributário Nacional a matéria recebeu 

tratamento similar no artigo 198, cuja redação original perdurou intacta até a 

edição da Lei Complementar n° 104/01. Quase que uma repetição do texto do 

Decreto Lei anterior, o artigo previa que, excepcionada a destinação penal e a 

permuta de informação entre as Fazendas tratada no artigo seguinte, era 

vedada a divulgação pela Administração Pública e seus agentes de qualquer 

informação a que tivessem acesso em razão do ofício.117  

O grande divisor de águas do tema foi a edição da Lei 

Complementar n° 104/01. Publicada em realidade totalmente distinta daquela 

vivida ao tempo de elaboração e edição do CTN e do Decreto Lei n° 5.844/43, 

mais ainda do Código Comercial, a Lei Complementar tinha um só condão: 

otimizar a fiscalização e, por conseguinte, a arrecadação de tributos. Este 

interesse foi refletido nas razões que fundamentaram o Projeto de Lei 
                                                 

116 “Art. 201. Tôdas as pessoas que tomarem parte, nos serviços do Imposto de Penda são 
obrigados a guardar rigoroso sigilo sôbre a situação de riqueza dos contribuintes. 
§ 1º A obrigação de guardar reserva sôbre a situacão de riqueza dos contribuintes se estende a 
todos os funcionários do Ministério da Fazenda e demais servidores públicos que, por dever de 
ofício, vierem a ter conhecimento dessa situação. 
§ 2º É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o conhecimento que os 
Servidores adquirirem quanto aos segredos dos negócios ou da profissão dos contribuintes. 
§ 3º Nenhuma informação poderá ser dada sôbre a situação financeira dos contribuintes, sem 
que fique registrado em processo regular que se trata de requisição feita por magistrado no 
interêsse da Justiça.  
Art. 202. Aquele que, em serviço do Imposto de Renda, revelar informações que tiver obtido rio 
cumprimento do dever profissional, ou no exercício do oficio eu emprego, será 
responsabilizado como violodor de segredo, de acôrdo com a lei penal.” 
117 A Redação original do artigo 198n previa que: ”Sem prejuízo do disposto na legislação 
criminal, é vedada a divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus 
funcionários, de qualquer informação, obtida em razão do ofício, sôbre a situação econômica 
ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sôbre a natureza e o estado dos seus 
negócios ou atividades. 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo, únicamente, os casos previstos no 
artigo seguinte e os de requisição regular da autoridade judiciária no interêsse da justiça.” 
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Complementar n° 77 de 1999, especialmente na “Explicação da Ementa”, 

vejamos: “Incluindo dispositivos sobre as limitações do poder de tributar, 

critérios sobre extinção e suspensão de exigibilidade do credito tributário e 

flexibilidade do sigilo fiscal”. 

A instituição de normas facilitadoras para acesso a informações pelo 

Fisco e relativização dos princípios constitucionais do sigilo mostrou-se 

extremamente frágil e tênue. O limite entre direito de fiscalizar e esfera da 

privacidade e sigilo do contribuinte se transformou em seara instável na 

doutrina pátria, que passou a produzir entendimento sobre este tema que, até a 

edição da Lei Complementar 104/01, não era objeto de tamanha controvérsia. 

A oposição de princípios e garantias fundamentais tratados 

expressamente pela Constituição Federal, postos à prova em leis 

infraconstitucionais, instauram celeuma que deve ser esclarecida e guerreada 

tomando por base e ponto de partida preceitos norteadores da Administração 

Pública analisados conjuntamente com as garantias individuais. 

 

 

3.2.3. As alterações implantadas pela Lei Complementar n° 104/01 

 

A Lei Complementar n° 104/01, que alterou dispositivos do Código 

Tributário Nacional trouxe, entre outras modificações, nova redação ao artigo 

198, acrescentou a este os seus parágrafos 1°, 2° e 3°, além do parágrafo 

único ao artigo 199. 

As expressões para qualquer fim e qualquer informação foram 

suprimidas do texto legal e estavam inseridas no seguinte contexto:  

 

“Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 
divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública 
ou de seus funcionários, de qualquer informação, obtida em 
razão do ofício, (...)”.  

 

Semanticamente, a colocação destas expressões no texto legal 

como apostos descritivos tinham o objetivo de evitar qualquer expansão 

exegética da norma. As hipóteses de exceção à regra geral eram previstas no 
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parágrafo único deste mesmo artigo e no artigo seguinte, quais sejam: quando 

houvesse requisição judicial das informações e permuta de informações entre 

as Fazendas Públicas. 

A supressão das expressões ampliou a possibilidade interpretativa e 

permitiu a inclusão de novas possibilidades de divulgação das informações nos 

incisos dos parágrafos primeiro e terceiro, quais sejam: a requerimento do 

poder judiciário; requerimento de autoridade administrativa, desde que haja 

procedimento de investigação instaurado; e em representações fiscais para fins 

penais, para inscrição de débito em Dívida Ativa e nos casos de parcelamento 

e moratória. 

Estas alterações de dispositivos serviram de preparo para 

modificações maiores que seriam implementadas pela Lei Complementar n° 

105/01. A publicação das duas Leis no mesmo dia, qual seja, 10 de janeiro de 

2001, denotam ainda mais este caráter preparatório que é atribuído à primeira. 

O legislador anteviu a crise que seria instaurada com a publicação 

do conteúdo da Lei Complementar 105, sem que houvesse a ampliação do 

acesso do Fisco às informações do contribuinte e com uma manobra perspicaz 

conseguiu convalidar o conteúdo desta LC editando uma que lhe desse 

competência para tanto: ampliar o aceso e a possibilidade de violação do sigilo 

com alteração do bojo legal do artigo 198 do CTN foi a medida exata para 

tanto. Esta manobra legislativa, assim como a relativização do sigilo fiscal e 

bancário do contribuinte merece melhor análise. 

 

 

3.2.4. A Lei Complementar Nº 104/2001: Veículo Introdutor da 

Relativização do Sigilo  

 

Os conceitos de sigilo e privacidade são construídos continuamente 

nas sociedades ao redor do mundo. Desde a Grécia Antiga, as discussões a 

respeito do indivíduo e o grau de interferência que o Estado deveria ter em sua 

vida e existência formam pautas de discussões incansáveis a respeito do 

indivíduo considerado singularmente e a parte de suas garantias e direitos 
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fundamentais que são cedidos ao ente estatal para que administre e regule a 

convivência coletiva. 

A evolução social e o transcurso dos tempos consolidaram as 

garantias e direitos fundamentais nas democracias modernas. Todos os seres 

integrantes do grupamento social são considerados individualmente e tem suas 

garantias fundamentais asseguradas em texto legal que delineia as regras 

gerais de conduta e organização do Estado: a Constituição. 

O conceito de sigilo e privacidade, este conectado ao subconsciente 

e inacessível sem que haja exteriorização por parte do indivíduo e aquele como 

informações a respeito de sua vida e conduta por vezes confiadas a terceiros, 

foram se desdobrando e adquirindo novas facetas. A principal delas para o 

estudo que ora se propõe, celebrada pela Constituição de 1988: o sigilo de 

dados. 

A publicação da Lei Complementar 104/01, utilizada como 

ferramenta introdutora das alterações que pretendia o legislador mais adiante, 

concluída pela LC nº 105/01, denotam o real interesse em ampliar a faculdade 

estatal de fiscalizar e adentrar ao campo das informações dos contribuintes. 

Cediço que o Estado tem a obrigação de fiscalizar a conduta dos indivíduos 

inseridos no seio social, mas a alteração do artigo 198 do CTN se mostrou com 

um viés articulativo malicioso para ampliação desta obrigação estatal. 

A manobra legislativa foi severamente criticada pela doutrina pátria, 

que viu na ação do legislador uma manobra legal para viabilizar a publicação 

de conteúdo ainda mais discutível, aquele contido na Emenda Constitucional 

seguinte. 

Considerada isoladamente, a norma introduzida no ordenamento 

jurídico pela Lei Complementar nº 105/01, que diz respeito à entrega das 

informações bancárias de um determinado contribuinte fiscalizado para a 

autoridade administrativa fiscalizadora, poderia representar uma simples 

transferência de sigilo, mas não a quebra e violação deste sigilo.  

Ocorreria uma transferência e divisão de responsabilidade acerca da 

manutenção do sigilo dos dados objeto de fiscalização, aqueles que se viram 

obrigados a fornecê-los permaneceriam incumbidos do dever de guardar sigilo, 
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assim como a Administração Pública que ao tê-los e acessá-los também se 

revestiriam de obrigação em mantê-los sigilosos, sem que pudesse fornecê-los 

a terceiros.118 Isto ocorreria caso ainda vigesse a redação original do artigo 

198, sem as alterações que foram introduzidas pela LC nº 104/01. 

A ampliação do artigo 198, que passou a prever possibilidades de 

relativização deste sigilo, a respeito das informações obtidas pelo Estado 

quando no exercício de sua atividade fiscalizadora, incluiu exceções à norma 

proibitiva generalizada de divulgação contida anteriormente no caput e 

excetuada apenas por aquilo previsto pelo seu parágrafo único.119  

As hipóteses de exceção eram elencadas de forma taxativa, sem 

qualquer possibilidade de ampliação hermenêutica, pois o parágrafo único 

previa que eram exceções à norma descrita no caput do artigo 198 

“unicamente” as seguintes hipóteses: a possibilidade de transferência de 

informações previstas no artigo seguinte (o artigo 199 trata da permuta de 

informação entre as Fazendas para fiscalização de tributos de suas 

competências) e quando houvesse requisição de autoridade judiciária na 

defesa dos interesses da justiça. 

O legislador visualizou na expressão unicamente um obstáculo, e 

com razão, para as normas que pretendia trazer à baila com a edição e 

publicação da LC nº 105/01. A melhor saída encontrada foi a exclusão desta 

expressão do artigo que tratava da matéria sigilo, obtenção da informação, 

utilização e transferência dos dados obtidos. 

Não haveria, portanto, sustentação legal para as previsões e 

intenções implantadas pela LC nº 105/01 caso não houvesse a relativização 

das hipóteses previstas pelo artigo 198 e, em especial, a supressão da palavra 

unicamente. 

                                                 
118 Marco Aurélio Greco em Sigilo Fiscal e Bancário. (PIZOLIO, Reinaldo; GAVALDÃO JR., Jayr 
Viégas (coord.). Sigilo Fiscal e Bancário. São Paulo: Quartier Latin, 2005.) 
119 A redação original do artigo 198 tinha o seguinte conteúdo: 
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, para qualquer 
fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer informação, obtida em 
razão do ofício, sôbre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros 
e sôbre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades. 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo, únicamente, os casos previstos no 
artigo seguinte e os de requisição regular da autoridade judiciária no interêsse da justiça.  
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Outra supressão importante foi feita no caput do artigo, a expressão 

para qualquer fim também foi excluída, pelos mesmos motivos que o parágrafo 

único, pois limitavam o uso das informações obtidas. 

Feitas as observações necessárias pode-se fazer uma leitura mais 

crítica do conteúdo descrito no “novo” artigo 198, que possibilitou a publicação 

da LC nº 105/01, vejamos sua redação atual: 

 

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. 
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos 
previstos no art. 199, os seguintes: 
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; 
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse 
da Administração Pública, desde que seja comprovada a 
instauração regular de processo administrativo, no órgão 
ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o 
sujeito passivo a que se refere a informação, por prática 
de infração administrativa. 
§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da 
Administração Pública, será realizado mediante processo 
regularmente instaurado, e a entrega será feita 
pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que 
formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. 
§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a: 
I – representações fiscais para fins penais; 
II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; 
III – parcelamento ou moratória. 
 (grifos nossos) 

 
O primeiro ponto digno de análise no artigo supracitado, além das 

supressões da expressão para qualquer fim no caput, diz respeito à intenção 

do legislador que inclui possibilidades a partir do parágrafo primeiro que se 

excetuam ao conteúdo principal do artigo. Há uma repetição do conteúdo 

anteriormente previsto pelo parágrafo único, pois continuam valendo as regras 

de permuta previstas pelo artigo 199 e a concessão de informações quando 

houver requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça (agora 

prevista no inciso I do parágrafo primeiro). 
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O conteúdo trazido pelo inciso II do parágrafo primeiro afasta a regra 

geral prevista pelo caput, mas não incumbe ao Estado o dever de sigilo sobre 

as informações obtidas e também não confere uma obrigação de fornecer tais 

informações obtidas a outros órgão ou agentes da Administração Pública.  

Marco Aurélio Greco120 afirma que o Fisco encontra-se numa 

situação de “poder fornecer”. Ou seja, ao livre arbítrio do agente administrativo, 

agindo em nome do Fisco como espécie de personificação do aparato estatal 

irá eleger e determinar a real relevância acerca do fornecimento da informação. 

Há, portanto, a conferência de discricionariedade ao agente para determinar a 

relevância das informações e a real necessidade de transferência dos dados. 

Diz-se discricionariedade porque considera-se a infração 

administrativa que está sendo investigada no processo administrativo, 

instaurado contra o sujeito passivo a que se referem as informações em poder 

do Fisco, para que sejam fornecidas a outros órgãos ou entidades da 

Administração. 

Importante destacar que não há qualquer distinção a respeito do 

campo de ação do órgão ou entidade requerente das informações à autoridade 

fiscal e, sendo assim: “Com base neste dispositivo, poderão ser fornecidos, por 

exemplo, os dados bancários a autoridades do Ministério do Trabalho, de 

controle do meio ambiente, de fiscalização sanitária etc.”121. 

  Não há qualquer restrição a respeito de destinatários das 

informações obtidas em razão da atividade fiscalizadora do Estado. O 

destinatário pode ser qualquer órgão ou entidade. Esta relativização, ampliando 

a possibilidade de compartilhamento das informações fiscais do contribuinte 

fiscalizado para outros fins, sem também especificar quais seriam, denota a 

relativização pretendida pelo legislador quando da elaboração do conteúdo da 

Lei Complementar nº 104/01. 

                                                 
120 Marco Aurélio Greco em Sigilo Fiscal e Bancário. O ilustre mestre ensina que a conferência 
de faculdade ao agente administrativo está inserida no texto legal e a decisão de fornecer ou 
não os dados que tenha obtido decorrem “das circunstâncias do caso concreto”. O “poder 
fornecer” não traz a obrigação em colaborar com outros órgãos da Administração Pública e 
nem delimita de imediato a amplitude e o tipo de informação que pode ser compartilhada. 
(PIZOLIO, Reinaldo; GAVALDÃO JR., Jayr Viégas (coord.). Sigilo Fiscal e Bancário. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005.) 
121 Marco Aurélio Greco em Sigilo Fiscal e Bancário. (Ibidem, p. 88) 
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A insegurança em relação a esfera das garantias e direitos 

fundamentais do contribuinte tinha sido instaurada e, portanto, agora havia a 

possibilidade de ampliação interpretativa após a exclusão das expressões que 

limitavam as ações de relativização do sigilo. A relativização foi 

institucionalizada e introduzida no Código com a publicação, no mesmo dia, da 

Lei Complementar nº 105/01. 

 

 

3.2.5. A Inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 104/01 

 

Como visto, a nova redação do artigo 198 permite a transferência de 

informações obtidas pela autoridade da administração tributária, o Fisco, 

quando do exercício de sua obrigação constitucional de fiscalizar. Sem haver 

qualquer restrição ao tipo de informação, destinatário e possibilidades de uso 

após a decisão discricionária do agente detentor dos dados e a quem é 

endereçado o pedido, foi instaurada ampla discussão acerca da 

inconstitucionalidade da Lei Complementar e das alterações por ela trazidas. 

A Constituição Federal de 1988, tida como celebração do processo 

de redemocratização pelo qual passava o país após vinte anos de submissão a 

um regime ditatorial militar, contemplou as prerrogativas do cidadão em seu 

artigo 5º, dispondo sobre direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Tratou 

especificamente das atribuições do Estado e, em especial, o campo de atuação 

da Administração Pública e a fiscalização tributária. Isto é resultado do receio 

do legislador constituinte de que as normas pudessem ser interpretadas de tal 

forma a favor do Estado que rechaçassem aquilo que fora tão cuidadosamente 

detalhado no rol de garantias. 

Assim a previsão contida no artigo 145 da Carta Magna merece 

especial destaque neste momento: 

 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
I - impostos; 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
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específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a 
sua disposição; 
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
§ 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. 
§ 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de 
impostos. 
(grifo nosso) 

 

O supracitado artigo inaugura o Capítulo I, que trata do Sistema 

Tributário Nacional, do Título VI – Da Tributação e do Orçamento da Carta 

Magna. O conteúdo do caput confere competência para instituição de tributos e 

explicita em suas alíneas quais são as espécies tributárias: impostos, taxas e 

contribuições de melhoria122. 

Ao outorgar competência para legislar, a Carta confere direito de 

exigir o tributo do sujeito passivo, desde que verificada a ocorrência do fato 

gerador: 

 

“A competência tributária, quando adequadamente exercitada, 
vale dizer, quando exercitada com estrita observância dos 
princípios e normas constitucionais que pautam a criação, in 
abstracto, de tributos, faz nascer, para os virtuais 
contribuintes, um estado genérico de sujeição, consistente na 
impossibilidade de se subtraírem à sua esfera de influência. 
Melhor dizendo, se vierem a ficar na situação hipotetizada na 
norma jurídica tributária, não tem como afastar a exação.123” 

 

                                                 
122 A respeito de Competência Tributária, Roque Antônio Carrazza diz ser “a aptidão para criar, 
in abstracto, tributos. No Brasil, por injunção do Princípio da Legalidade, os tributos são 
criados, in abstracto, por meio de lei (art. 150, I, da CF), que deve descrever todos os 
elementos essenciais da norma jurídica tributária. (...)” (Curso de Direito Constitucional 
Tributário. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 330). É, portanto, a faculdade que tem o 
Estado de exigir o pagamento de tributos, instituídos por meio de lei, exigíveis em razão de sua 
soberania, de pessoas e coisas. 
No mesmo sentido Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário. 15 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003.) também entende que a Competência Tributária “é uma das parcelas entre as 
prerrogativas legiferantes de que são portadoras as pessoas políticas, consubstanciada na 
possibilidade de legislar para a produção de normas jurídicas sobre tributos.” 
123 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 27 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011.. p. 335. 
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Já o parágrafo primeiro consolida o Princípio da Capacidade 

Contributiva, segundo o qual os indivíduos devem suportar carga tributária 

compatível com sua capacidade econômica, esta gradação deve ser 

equacionada à realidade por ele vivida. Legitima ainda à Administração 

Tributária “identificar” a tal capacidade contributiva individual, “respeitados os 

direitos individuais e nos termos da lei”. 

O texto Magno já prevê que a Administração Tributária poderá 

“identificar” e esta ação está associada necessariamente à idéia de acesso aos 

dados fiscais do contribuinte. Não se busca neste momento criticar o texto 

constitucional, até porque ele é de uma precisão solar ao inserir esta 

prerrogativa de identificação quando trata da Administração Tributária e da 

competência das pessoas políticas de instituírem tributos. 

Prevê claramente que a Administração Tributária em suas esferas 

de competência terá acesso às informações dos contribuintes para exigir a 

prestação compulsória pecuniária pela ocorrência de determinado fato gerador, 

sem prever a possibilidade de utilização destas informações para outros fins 

que não estes que se entende pela inconstitucionalidade das alterações 

promovidas pela Lei Complementar nº 104/01 no artigo 198 do Código 

Tributário Nacional. 

A previsão constitucional aqui tratada tem, antes de mais nada, o 

condão de conferir meios para que o Estado mantenha suas estruturas ativas e 

em pleno funcionamento para propiciar meios aos cidadãos comuns, e à 

coletividade, de consecução do bem estar social, o objetivo maior do Estado 

Democrático de Direito que inaugurou a Constituição de 1988. Arrecadar 

tributos e obter informações que possam sustentar a exigência pecuniária pela 

ocorrência do evento fenomênico são as intenções do legislador constituinte ao 

determinar que à Administração Tributária será conferida a possibilidade de 

“identificar” as condições econômicas dos contribuintes. 

Esta conferência de faculdade à Administração Tributária, de acesso 

e também de permuta dos dados obtidos com outras Fazendas, também foi 

refletida na Emenda Constitucional nº 42 que acrescentou o inciso XXII ao 

artigo 37: 
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“As administrações tributárias da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao 
funcionamento do Estado, exercidas por servidores de 
carreiras específicas, terão recursos prioritários para a 
realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, 
inclusive com o compartilhamento de cadastros e de 
informações fiscais, na forma da lei ou convênio.” 

 

Mais uma vez há a determinação expressa de que são as 

Administrações Tributárias que terão acesso às informações fiscais e que 

poderão compartilhá-las para a realização de suas atividades. 

Não há, portanto, como se vislumbrar a admissão de que a Lei 

Complementar nº 104/01 possa conferir novas possibilidades de permuta das 

informações obtidas pelo Fisco, por meio de seus agentes incumbidos do dever 

fiscalizatório outorgado constitucionalmente à Administração Tributária, repleto 

de especificidades acerca da utilização destes dados e dos fins para os quais 

são obtidos, com outros órgãos e entidades da Administração Pública.124 

Por ser manifestamente contrária àquilo que determina o texto de 

regência do ordenamento jurídico brasileiro é que a Lei Complementar nº 

104/01, veículo introdutor da relativização do sigilo fiscal e ferramenta de 

sustentação para validação da Lei complementar nº 105/01, é tida como 

inconstitucional. 

 

3.2.6. A Lei Complementar nº 105/2001  

 

Superada a questão de validação da real intenção do legislador com 

a publicação da Lei Complementar nº 104/01, veio à tona no ordenamento 

jurídico pátrio no mesmo dia, aos 10 de janeiro de 2001, a Lei Complementar 

nº 105/01, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras. 

O acesso às informações bancárias e financeiras de contribuintes, 

pessoas físicas e jurídicas, mantém a discussão a respeito da medida em que 

                                                 
124 Marco Aurélio Greco, em Sigilo Fiscal e Bancário (PIZOLIO, Reinaldo; GAVALDÃO JR., Jayr 
Viégas (coord.). Sigilo Fiscal e Bancário. São Paulo: Quartier Latin, 2005.), conclui no mesmo 
sentido ao afirmar que “(...) a interpretação sistemática dos dispositivos aponta no sentido de a 
prerrogativa de acesso às informações cobertas por sigilo ser exclusiva do Fisco e não de 
outras áreas da administração pública (por mais meritória que sejam suas funções)”. 
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as garantias constitucionais podem ser relativizadas para que o Estado exerça 

sua fiscalização. 

Como já dito neste trabalho, o cerne não é o direito de fiscalizar, 

mas sim o que é feito com as informações obtidas em decorrência do exercício 

deste dever estatal.  

A Lei Complementar nº 105/01 trouxe previsões a respeito das 

possibilidades de acesso e uso das informações bancárias, cedidas por 

instituições financeiras. As informações de movimentações financeiras dos 

clientes destas instituições podem ser requeridas pelo Fisco, na forma 

estabelecida pela lei. Antes de iniciar uma análise pormenorizada da matéria 

contida na Lei Complementar cumpre fazer algumas distinções para melhor 

compreensão da problemática por ela instaurada. 

A Lei Complementar n° 105/01 foi editada com a intenção inicial de 

tratar acerca do sigilo das instituições financeiras e as informações obtidas de 

seus clientes. Além de conferir maior acessibilidade da Administração 

Tributária a tais dados para fins de conferência e fiscalização. 

A intenção do legislador, como se vem demonstrando neste 

trabalho, foi trilhar caminhos mais fáceis e ágeis para que a Administração 

Pública tivesse maior acesso, respostas mais ágeis de instituições financeiras e 

que o Poder Judiciário não fosse o responsável pela concessão de autorização 

de acesso a tais dados. 

As tortuosidades do Poder Judiciário, morosidade e possibilidade de 

entendimentos diversos de magistrados, tornavam o pleito de acesso aos 

dados bancários uma tormenta processual. Em algumas oportunidades eram 

concedidos de imediato, com decisões fundadas no dever de fiscalização 

conferido à Administração Tributária e nos indícios apresentados pela 

Autoridade Administrativa que justificassem a violação do sigilo constitucional. 

Em outros a negativa era imediata em observância ao sigilo do contribuinte, 

como espécie e preceito fundamental que necessitava de justificativa plausível 

para sua violação, como, por exemplo, o forte indício de fraude ou de 

cometimento de infração à legislação tributária. 
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3.3. A Informatização e a Facilidade de Acesso à Informação 

 

A informatização e a popularização dos meios eletrônicos de 

informação e armazenamento de dados criou uma nova realidade social e 

econômica. As informações são trocadas em frações de segundos ao redor do 

mundo, operadores da bolsa de valores em São Paulo negociam com 

empresas localizadas nos Estados Unidos ou em algum país distante do 

Oriente Médio. Tudo isso sem qualquer grande esforço, valendo-se somente da 

comunicação digital e da rede mundial de computadores. 

Os anos 90 representaram o período de informatização do Poder 

Judiciário brasileiro. Verbas dos tribunais foram destinadas à aquisição de 

computadores e servidores de grande capacidade de armazenamento. A 

intenção era facilitar o acesso à Justiça e suas informações processuais e 

maior celeridade no curso processual. 

A Lei n. 11.419/06 é o resultado de todas estas ações de preparo e 

estruturação do Poder Judiciário, pois regulou o processo eletrônico e 

promoveu mudanças no Código de Processo Civil, rito subsidiário a outras 

áreas da Justiça.125 

A revolução informática pela qual passou a justiça brasileira foi um 

reflexo, um tanto quanto tardio, pelo qual a sociedade já vinha passando. As 
                                                 

125 A referida lei trata do procedimento eletrônico de forma primária, traz conceitos e 
definições que regerão este tipo de procedimento nas mais diversas áreas do direito. O 
cuidado e esmero nas definições denotam o nítido cuidado do legislador em explicar qual a 
intenção do novo procedimento e no que ele se funda. Quais são seus requisitos e 
mecanismos que possibilitarão sua viabilização. Para melhor elucidar o cuidado da lei em 
trazer conceitos primários vejamos como ela introduz a inovação: 
“Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e 
transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei. 
§ 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, 
bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição. 
§ 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se: 
I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos 
digitais; 
II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de 
comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores; 
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: 
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 
credenciada, na forma de lei específica; 
b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos 
respectivos.” 
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movimentações financeiras, antes acessíveis pela rede mundial de 

computadores somente àqueles maiores investidores e grandes bancos invadiu 

os lares, e os bancos se viram compelidos a buscar novos campos de ofertar 

seus serviços a uma geração informatizada. 

As mudanças também chegaram ao comércio e não mais existem as 

antigas maquinetas de cartão de crédito. As transações são feitas on line e em 

tempo real, modificações e inovações que liquidaram as notas promissórias e 

os cheques, hoje raramente aceitos em estabelecimentos comerciais. 

O Brasil e as Fazendas Públicas ainda tiveram alguma vantagem 

com a exploração e proliferação tardia da informática em território nacional. Isto 

porque, como a corrida à informatização já havia se iniciado em países 

europeus e, em especial, nos Estados Unidos da América, a aplicação da 

tecnologia em território brasileiro deixa de ter um caráter eminentemente 

experimental ante a experiência já vivenciada em outras nações e que, de 

alguma forma nos serviu de exemplo para superar erros iniciais.126 O que não 

afastou, obviamente, a necessidade de desenvolvimento de tecnologia própria, 

ou adaptada às realidades e necessidades nacionais.  

Esta nova conjuntura social, com a veiculação de informações em 

tempo real, informatização do Poder Judiciário, dos estabelecimentos 

comerciais e da Administração Tributária, assim como das instituições 

financeiras, representou uma nova ferramenta de ampla abrangência para 

fiscalização dos contribuintes. 

Após o período de ajustes e de estruturação do Poder Público, 

inclusive das fazendas estaduais, a Administração Tributária se viu com maior 

                                                 
126 “A primeira rede de computadores, conhecida como ARPANET (Advanced Research 
Projects Agency Rede), foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1969. 
Seu objetivo era fornecer computador a computador comunicações a longas distâncias para 
uso do Departamento e vários centros de pesquisa, tanto industrial quanto acadêmico. A 
Internet, que evoluiu a partir da ARPANET, não tem nenhum controle central, por ter sido 
projetada para manter um meio de comunicação de funcionamento mesmo em hipótese de 
ataque nuclear. Em outras palavras, a Internet como a conhecemos hoje não é uma rede de 
computador com uma administração central (por exemplo, uma universidade com rede de 
computadores ligados a um administrador comum), mas um conjunto de redes de 
computadores independentes, o que torna impossível regulá-la ou desligá-la se necessário. Em 
mais de 50 países, há mais de 10 mil dessas redes menores interligadas para compor Internet 
para o resto do mundo”. Zak Muscovitch, em Taxation of Internet Commerce (Tributação do 
Comércio Eletrônico), em tradução livre. 
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possibilidade de controle sobre os documentos fiscais dos contribuintes. 

Poderia exercer o ato de fiscalização remotamente, designando agente quando 

detectadas irregularidades nos lançamentos eletrônicos. Podemos conferir à 

Nota Fiscal Eletrônica - NFe o título de grande divisor de épocas na maneira de 

fiscalizar das fazendas estaduais. 

A Nota Fiscal Eletrônica teve suas linhas de implantação definidas 

com o Protocolo de Cooperação ENAT nº 3/2005, que celebrou o compromisso 

de cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

implementação da Nota Fiscal Eletrônica – NFe. A nova ferramenta atenderia 

ao interesse da Administração Tributária, ao reduzir os custos de fiscalização 

com aumento de receita, e dos contribuintes como ferramenta facilitadora no 

adimplemento de obrigações acessórias.127 

As Unidades Federadas, por meio de suas Secretarias, criaram a 

legislação de sua competência, nos moldes e parâmetros definidos, para que a 

uniformização da informação e comunicação entre as Fazendas de que trata o 

artigo 197 do Código Tributário Nacional seja posta em prática.128 

Toda a evolução informática representou significativa mudança nas 

condutas e relações interpessoais e de contribuintes com as Fazendas. O 

conceito de sigilo e de privacidade precisaram se adequar e evoluir juntamente 

com a realidade virtual.  

                                                 
127 Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho (em Direito Tributário Eletrônico. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 135) tratou magistralmente a respeito dos fundamentos da Nota Fiscal 
Eletrônica e destacou ainda o SINIEF nº 7/2005, celebrado em reunião do CONFAZ – 
Conselho Nacional de Política Fazendária, com intuito de harmonizar a legislação sobre a NF-
e. 
128 O Estado de São Paulo promoveu as alterações em seu Regulamento do ICMS (Decreto Lei 
nº 45.490/00), com a edição do Decreto nº 50.437/05, e introduziu o artigo 131-A: 
“Em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, referida no artigo 124, inciso I, poderá ser 
emitida Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, na forma e condições estabelecidas pela Secretaria da 
Fazenda. 
§ 1º - Para efeito do disposto no "caput", considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o 
documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito 
de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura 
digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do 
contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador. 
(...)” 
O supracitado artigo ainda estabeleceu os critérios de cadastramento dos estabelecimentos, o 
critério de eleição da obrigação em emissão do documento eletrônico. O cuidado do legislador 
paulista reflete, assim como ocorreu na esfera federal e também em razão da orientação do 
CONFAZ, de tornar clara a introdução da inovação na legislação e na rotina dos contribuintes. 
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O sigilo fiscal e bancário, passíveis de relativização quando em 

confronto com outros interesses da Administração Tributária foram ainda mais 

fragilizados com esta nova conjuntura que foi refletida em leis que facilitaram 

ainda mais o acesso do Fisco aos dados do Contribuinte. 

 

 

3.3.1. O Surgimento do Direito Eletrônico: A Modernização do Estado e do 

Direito Positivo 

 

A adaptação do Direito e do Estado à evolução social, cultural e 

tecnológica é elemento fundamental de compreensão das necessidades, 

anseios e buscas da sociedade. O Estado não pode ser representado por um 

modelo estático e imaculado afastando-se da realidade vivida e isolando-se em 

preceitos legais e dogmas que ficaram presos no passado. 

Certo que os conceitos primordiais e básicos de regência de 

qualquer grupamento social permanecem praticamente imutáveis como, por 

exemplo, os conceitos de liberdade, direito à vida e democracia. Porém a 

utilização da informática e de meios eletrônicos como mecanismos de 

consecução destes fins é que se tem visto com bons olhos. 

A eficiência esperada do Estado não pode mais ser imaginada sem 

se pensar em informática e serviços eletrônicos por meios de sítios eletrônicos 

na rede mundial de computadores. Diante de toda a revolução instaurada, além 

da possibilidade da Administração Pública se valer desta conjuntura para 

prestar serviços de forma mais eficaz, é que o Direito também evoluiu e hoje já 

se fala e estuda o Direito Eletrônico aliando-o ao Princípio da Eficiência: 

 

O Princípio da Eficiência exige que a atividade administrativa 
seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. 
Que o administrador seja capaz de atender às demandas e 
exigências dos cidadãos, por meio da realização dos serviços 
públicos em tempo hábil e de modo eficiente. Mas tais 
objetivos só se tornarão factíveis de serem alcançados 
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mediante a modernização dos serviços públicos por meio de 
alternativas tecnológicas.129 

 

A aceitação e aperfeiçoamento das práticas eletrônicas e o estudo 

do Direito Eletrônico convalidarão os atos praticados eletronicamente. Para que 

tenham a mesma validade e segurança dos atos praticados com presença 

física e em repartições públicas, por exemplo, feitos no passado. 

Quando superadas todas as adversidades de implementação da 

realidade virtual na esfera pública, ainda restara uma vasta seara de discussão 

a respeito da privacidade dos dados digitais, da privacidade do cidadão e do 

dever de sigilo, tanto da Administração Pública quanto do particular contratado 

para prestação de determinado serviço, como as instituições financeiras. 

 

 

3.3.2. As exceções à plena aplicação do Sigilo 

 

O caput do artigo 1° da Lei Complementar nº 105/01 determina que 

“as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e 

passivas e serviços prestados”. Os parágrafos primeiro e segundo tratam de 

definir e equiparar quais são as instituições financeiras de que tratou o caput, 

como já tratado aqui. 

Há, porém, ressalvas no texto do parágrafo terceiro do artigo 1º da 

Lei Complementar que merecem melhor análise, pois é justamente a partir 

deste ponto que o legislador inaugura as possibilidades de transferência de 

informação que não configurarão violação ao dever de sigilo. 

A primeira delas trata a respeito da troca de informações entre 

instituições financeiras (art. 1°, §3°, inciso I), por se entender que os dados 

cadastrais de clientes não estariam albergados pela regra de sigilo. Com fulcro 

nestes dados cadastrais as instituições financeiras dispõem de uma central 

unificada de informações que serve de sustentação para qualificação dos 
                                                 
129 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. 2 ed. São Paulo. Quartier 
Latin. 2005 p. 26. A autora destaca que, apesar das evoluções tecnológicas e da vertiginosa 
melhoria no acesso ás inovações, o Brasil ainda vive um “apartheid digital” em que a minoria 
da população tem aceso à realidade digital. Ainda será necessária a prestação dos serviços 
sob a nova ótica, mas também da forma convencional para não privar parcela da população. 
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clientes, uma central de risco, na qual as instituições financeiras partilham 

informações de seus clientes, contratos e pontualidade no adimplemento das 

obrigações dele decorrentes. Não se sabe ao certo até que ponto estas 

informações podem ser partilhadas entre as instituições financeiras, que tipo de 

informação é formalmente divugada e qual é efetivamente transferida nestas 

centrais130. 

Outra hipótese de exceção prevista pelo mesmo parágrafo terceiro 

(art. 1°, §3°, inc. II da citada Lei Complementar) é a concessão de informações 

de dados de seus clientes para entidades de proteção ao crédito em razão de 

cheques sem fundos, por exemplo, ou inadimplemento de crédito contratado. A 

concessão destas informações, segundo texto da Lei Complementar deve ser 

regulada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. 

O inciso terceiro desse mesmo parágrafo terceiro ainda permitia o 

acesso às informações bancárias pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

que poderia identificar a movimentação global financeira dos contribuintes para 

exigir a CPMF – Contribuição Permanente sobre Movimentações Financeiras. 

Objeto de intensa discórdia judicial, o tema só foi pacificado recentemente com 

a declaração de inconstitucionalidade da Contribuição pelo Supremo Tribunal 

Federal.131 

                                                 
130 A respeito das operações realizadas entre instituições financeiras e seus clientes, há, 
notoriamente, a divulgação de informações relativas a tais pessoas entre as instituições que 
criam bancos de dados para proliferação de caracteres a respeito da conduta de determinado 
cliente, seu adimplemento com obrigações contratadas e responsabilidade contratual. Criam 
verdadeiros bancos de dados graduando operações e riscos de concessão de crédito e a 
respeito da formação destes cadastros, André Terrigno Barbeitas (Sigilo Bancário e a 
necessidade de ponderação de interesses. São Paulo: Malheiros, 2003) conclui que “a 
mitigação do sigilo bancário constitui, outrossim, prática costumeira nas centrais de risco 
financeiro, as quais manejam portentoso banco de dados com informações diversificadas sobre 
pessoas físicas e jurídicas que são trocadas sem qualquer prévia aquiescência judicial”. 
131 A Lei Complementar 105/01 prevê em seu inciso III, do §3°, do artigo 1°, que não é violação 
do dever de sigilo: “o fornecimento de informações de que trata o §2° do art. 11 da Lei n° 9.311, 
de 24 de outubro de 1996”. A mencionada lei tem a seguinte redação no referido dispositivo: 
“Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição, incluídas 
as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.  
§ 1° No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita Federal 
poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem como 
estabelecer obrigações acessórias. 
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição prestarão à 
Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos contribuintes e 
os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições e nos prazos que 
vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.” 
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A quarta hipótese trata do dever de comunicar ocorrência de 

conduta criminosa, quando verificada operações monetárias envolvendo 

recursos provenientes de práticas ilícitas, à autoridade competente. O dever de 

guardar sigilo não pode ser confundido com um silêncio sepulcro que sirva de 

fomento à prática delituosa. O resguardo das informações de seus clientes é 

limitado à forma da lei e correção de ações e atos que infrinjam legislação 

vigente ou não sejam resultados de condutas delituosas. 

No mesmo sentido é a previsão insculpida no parágrafo quarto do 

mesmo artigo 1° da Lei Complementar ao determinar:  

 

“A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária 
para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer 
fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos 
seguintes crimes:”.  

 

Merece destaque a necessidade de inquérito policial instaurado ou 

de processo judicial para que haja concessão e possibilidade de aplicação da 

medida de exceção. 

 

 

3.4. A Quebra do Sigilo em Procedimentos Administrativos 

 

O ponto de maior controvérsia da Lei Complementar 105/01 foi 

inserido em seu artigo 6º, que conferiu às autoridades e aos agentes fiscais 

tributários das Fazendas a possibilidade de análise de documentos, livros e 

registros, quando houver procedimento administrativo ou fiscal, considerada a 

relevância de análise de tais dados: 

 

                                                                                                                                               

Nota-se que a previsão a que faz menção a Lei Complementar trata especificamente das 
atribuições de fiscalização da Receita Federal junto às instituições responsáveis pela retenção 
do imposto devido. 
Outro grande ponto de impacto da lei acima citada era o que se encontrava disposto em seu 
§3°, que conferia à Receita Federal a possibilidade cruzar informações das movimentações 
financeiras e do quantum pago a título de CPMF. A controvérsia neste ponto foi esgotada 
quando o Senado Federal rejeitou a proposta de “renovação” da “provisória” CPMF e esta 
deixou de ser exigida desde 01 de janeiro de 2008. 
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“Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
somente poderão examinar documentos, livros e registros de 
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de 
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo 
administrativo132 instaurado ou procedimento fiscal em curso e 
tais exames sejam considerados indispensáveis pela 
autoridade administrativa competente. 
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.” 

 

A concessão dessa possibilidade de análise na esfera 

administrativa, sem prévia autorização judicial para tanto se deu graças ao 

conjunto de modificações introduzidas no ordenamento jurídico: a publicação 

da Lei Complementar 104/01 e a revogação do artigo 38 da Lei nº 4.595/64, a 

primeira cerceava o acesso às informações de contribuintes e a segunda exigia 

a necessidade de autorização judicial para este fim. 

Ocorre que o direito ao sigilo não é absoluto, assim como outras 

prerrogativas da individualidade do ser. Porém, para que se possa considerar a 

possibilidade de relativização de qualquer direito ou garantia fundamental que 

seja se faz necessária a verificação de elementos que a justifiquem para que 

uma prerrogativa de fundamental relevância não seja mitigada infundadamente. 

O caráter da medida que determina a quebra de sigilo tem que se 

mostrar adequado como ferramenta útil à obtenção e consecução de 

determinado fim almejado pela Administração Tributária. A ponderação a 

respeito de tal necessidade deve estar pautada, portanto, se o meio utilizado – 

a violação de sigilo – justifica o fim objetivado: fiscalizar. 

Igualmente necessária quanto as modificações promovidas pela Lei 

Complementar n° 104/01, a qual introduziu alterações no artigo 198 do CTN na 

tentativa de sustentar a Lei Complementar seguinte, era retirar do ordenamento 

                                                 
132 O legislador inclui especificamente o “processo administrativo” para evitar interpretação que 
havia sido dada aos parágrafos 5º e 6º do artigo 38 da Lei nº 4.595/64 e do parágrafo único do 
artigo 197 do CTN de que somente o processo judicial propiciaria o acesso às informações 
albergadas pelo dever de sigilo, é o que conclui Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho 
(PIZOLIO, Reinaldo; GAVALDÃO JR., Jayr Viégas (coord.). Sigilo Fiscal e Bancário. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005.). Destaca ainda a decisão do Recurso Especial 37.566-5/RS que 
decidiu neste sentido. Porém, o autor destaca seu posicionamento contrário de que a hipótese 
de acesso à informações no curso do processo administrativo já podia ser aduzido da 
legislação então vigente. 
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o texto legal que regulava a matéria do sigilo e da transferência de informações 

das instituições financeiras às Administrações Tributárias.  

Assim, com o advento da Lei Complementar n° 105/01 houve a 

revogação expressa133 da norma descrita no artigo 38 da Lei n° 4.595/64, que 

tratava da obrigação de disponibilização pelas instituições financeiras das 

informações bancárias de seus clientes quando houvesse decisão judicial para 

tanto134. Neste mesmo artigo havia a previsão de possibilidade de acesso aos 

dados pelas Comissões Parlamentares de Inquérito, mediante aprovação de 

uma das casas do Congresso Nacional. 

Com relação aos agentes da administração tributária, a matéria 

estava regulada no parágrafo 5° do mesmo artigo da Lei Complementar e o 

acesso aos dados lhes era conferido desde que houvesse procedimento 

anterior instaurado e tais informações sigilosas fossem consideradas 

“indispensáveis pela autoridade competente”. O caráter relevante das 

                                                 
133 O artigo 13 da referida Lei Complementar trouxe o seguinte conteúdo: “Revoga-se o art. 38 
da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.” 
134 A possibilidade de violação do sigilo bancário e financeiro estava condicionado a decisão 
judicial que concedesse tal tutela. Assim previa o revogado artigo: 
“Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e 
serviços prestados. 
§ 1º As informações e esclarecimentos ordenados pelo Poder Judiciário, prestados pelo Banco 
Central da República do Brasil ou pelas instituições financeiras, e a exibição de livros e 
documentos em Juízo, se revestirão sempre do mesmo caráter sigiloso, só podendo a eles ter 
acesso as partes legítimas na causa, que deles não poderão servir-se para fins estranhos à 
mesma. 
§ 2º O Banco Central da República do Brasil e as instituições financeiras públicas prestarão 
informações ao Poder Legislativo, podendo, havendo relevantes motivos, solicitar sejam 
mantidas em reserva ou sigilo. 
§ 3º As Comissões Parlamentares de Inquérito, no exercício da competência constitucional e 
legal de ampla investigação, obterão as informações que necessitarem das instituições 
financeiras, inclusive através do Banco Central da República do Brasil. 
§ 4º Os pedidos de informações a que se referem os §§ 2º e 3º, deste artigo, deverão ser 
aprovados pelo Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e, quando se tratar 
de Comissão Parlamentar de Inquérito, pela maioria absoluta de seus membros. 
§ 5º Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados somente poderão 
proceder a exames de documentos, livros e registros de contas de depósitos, quando houver 
processo instaurado e os mesmos forem considerados indispensáveis pela autoridade 
competente. 
§ 6º O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de esclarecimentos e 
informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais, devendo sempre estas e os 
exames serem conservados em sigilo, não podendo ser utilizados senão reservadamente. 
§ 7º A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os responsáveis à pena 
de reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que couber, o Código Penal e o Código de 
Processo Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis”. 



Adriana Esteves Guimarães 

 

108

informações não deve ser posto sob a ótica do agente fiscalizador única e 

exclusivamente. 

Resta evidenciado o nítido cuidado com a possibilidade de 

cometimento de eventuais arbitrariedades quando foi editado o Decreto 3.724, 

de 10 de janeiro de 2001, que  

 

“Regulamenta o art. 6º da Lei Complementar nº 105, de 10 de 
janeiro de 2001, relativamente à requisição, acesso e uso, pela 
Secretaria da Receita Federal, de informações referentes a 
operações e serviços das instituições financeiras e das 
entidades a elas equiparadas” 

 

Como afirma o seu preâmbulo. 

Notoriamente com o intuito de esclarecer as possibilidades de 

violação do sigilo, prerrogativa constitucional, nota-se a cautela de elencar suas 

possibilidades – e sua indispensabilidade – no mencionado Decreto em um rol 

taxativo descrito no artigo 3º, que teve sua redação alterada e ampliada pelo 

Decreto nº 6.104/2007. Não há, portanto, possibilidade de ampliação das 

possibilidades com o intuito de abranger casos similares ou colocar à 

disposição do agente e de sua capacidade interpretativa as hipóteses.135 

                                                 
135 

O mencionado artigo 3º determina que “os exames referidos no § 5o do art. 2º somente 
serão considerados indispensáveis nas seguintes hipóteses: I - subavaliação de valores 
de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou alienação de bens ou direitos, 
tendo por base os correspondentes valores de mercado; II - obtenção de empréstimos de 
pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas, quando o sujeito passivo deixar de 
comprovar o efetivo recebimento dos recursos; III - prática de qualquer operação com pessoa 
física ou jurídica residente ou domiciliada em país enquadrado nas condições estabelecidas 
no art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;IV - omissão de rendimentos ou ganhos 
líquidos, decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa ou variável; V - realização de 
gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível; VI - remessa, a qualquer título, 
para o exterior, por intermédio de conta de não residente, de valores incompatíveis com as 
disponibilidades declaradas; VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996; VIII - pessoa 
jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas seguintes 
situações cadastrais: a) cancelada; b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 
1996; IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição 
cancelada; X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da 
responsabilidade pela movimentação financeira; XI - presença de indício de que o titular de 
direito é interposta pessoa do titular de fato”. 
As ressalvas foram estabelecidas nos parágrafos do mesmo artigo, vejamos: “§ 1º  Não se 
aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não excedam a dez por 
cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.§ 2º  Considera-se indício de 
interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste artigo, quando: I - as informações 
disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem movimentação financeira superior a dez 
vezes a renda disponível declarada ou, na ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto 
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3.5 A Prestação de Informações nos Demais Termos e Condições 

Estabelecidos nos Artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 7o e 9º da Lei Complementar nº 

105/2001 – O Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários 

e a Possibilidade de Quebra do Sigilo 

 

O Banco Central do Brasil não foi tratado como exceção pela Lei 

Complementar, que estabeleceu em seu artigo 2º que “o dever de sigilo é 

extensivo ao Banco Central do Brasil, em relação às operações que realizar e 

às informações que obtiver no exercício de suas atribuições”. Obviamente, o 

Banco Central figura como espécie de entidade máxima das instituições 

financeiras, responsável, por exemplo, dentre tantas outras competências, por 

estabelecer a taxa básica de juros e regular operações das demais instituições 

que atuam no país. 

O parágrafo 1º do citado artigo determina que as instituições 

financeiras do país, sem distinção quanto às privadas ou às públicas, não 

podem opor a exceção de sigilo  

 

“quanto a contas de depósitos, aplicações e investimentos 
mantidos” sob sua guarda nas seguintes hipóteses: “I – no 
desempenho de suas funções de fiscalização, compreendendo 
a apuração, a qualquer tempo, de ilícitos praticados por 
controladores, administradores, membros de conselhos 
estatutários, gerentes, mandatários e prepostos de instituições 
financeiras; II – ao proceder a inquérito em instituição 
financeira submetida a regime especial”. 

 

O parágrafo 2º da Lei Complementar especifica o campo de atuação 

das comissões de inquérito que esteja realizando fiscalização, ou verificação 

em instituição financeira, e confere amplos poderes de acesso a documentos  

                                                                                                                                               

de Renda, o montante anual da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do 
§ 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996; II - a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição 
financeira, ou equiparada, contenha: a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou 
patrimônio; ou b) rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.” 
O §5º do artigo 2º a que faz referência o caput do artigo 3º reitera o que já havia sido disposto 
pela LC 105/2001, a respeito da possibilidade de acesso às informações sigilosas “quando 
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados 
indispensáveis”.
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“relativos a bens, direitos e obrigações das instituições 
financeiras, de seus controladores, administradores, membros 
de conselhos estatutários, gerentes, mandatários e prepostos, 
inclusive contas correntes e operações com outras instituições 
financeiras”.  

 

Vê-se que as comissões apuram, além das operações, os agentes 

responsáveis por sua realização e a forma em que foi realizada. 

O caráter investigatório de que trata o parágrafo 2º tem o condão de 

conferir o viés regulador e fiscalizador, ressalvado o dever de sigilo, quando 

instaurado inquérito com determinado fim. Diz-se que o rol do mencionado é 

exemplificativo pela utilização da expressão quaisquer documentos. Isto 

porque, se realizada em conformidade com a legislação vigente, que trate a 

respeito da operação, o Banco Central irá funcionar como espécie de custus 

legis, por assim dizer, podendo interceder quando constatadas irregularidades 

ou ilegalidades na forma, conteúdo ou procedimento dos agentes responsáveis 

por sua realização. 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), responsável pelo regular 

funcionamento do mercado de bolsa e de balcão, também tem tratativa pela Lei 

Complementar que, também neste artigo 2º, traz em seu parágrafo 3º a 

equiparação de poderes e de acesso às operações realizadas pelas 

instituições financeiras e que digam respeito a seu campo de atuação e 

fiscalização, que foram determinadas pela Lei nº 6.385/76.136 

As principais atividades financeiras do país são regidas e 

regulamentadas pela CVM e o Banco Central que, apesar da independência e 

administração própria, agem em conjunto no mercado de valores de capitais, 

juros futuros e negociações cambiais. Daí a inclusão da CVM no citado 

dispositivo, conferindo-lhe poderes para, dentro de seu campo de atuação, 

                                                 
136 O Artigo 1º da Lei 6.385/76, alterada pela Lei 10.303/2001, determina o campo de atuação 
da Comissão que instituía, quais sejam: “I - a emissão e distribuição de valores mobiliários no 
mercado; II - a negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários; III - a 
negociação e intermediação no mercado de derivativos; IV - a organização, o funcionamento e 
as operações das Bolsas de Valores; V - a organização, o funcionamento e as operações das 
Bolsas de Mercadorias e Futuros; VI - a administração de carteiras e a custódia de valores 
mobiliários; VII - a auditoria das companhias abertas; VIII - os serviços de consultor e analista 
de valores mobiliários”. 
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também poder fiscalizar as operações e ter acesso, através da quebra do 

sigilo, aos dados de empresas que operam no mercado mobiliário. Além das 

companhias de capital aberto e negociações na bolsa de valores. 

Tanto o Banco Central como a CVM poderão firmar acordos com 

outros órgãos públicos fiscalizadores de instituições financeiras para que, em 

conjunto, cada uma em seu campo de atuação, possa dispor de melhores 

ferramentas de fiscalização (artigo 2º, §4º, inciso I, Lei Complementar nº 

105/2001). 

Também poderão firmar acordos e parcerias com Bancos Centrais 

estrangeiros, ou outros órgãos internacionais para  

 

“a fiscalização de filiais e subsidiárias de instituições 
financeiras estrangeiras, em funcionamento no Brasil e de filiais 
e subsidiárias, no exterior, de instituições financeiras 
brasileiras” ou ainda com a finalidade de “cooperação mútua e 
o intercâmbio de informações para a investigação de atividades 
ou operações que impliquem aplicação, negociação, ocultação 
ou transferência de ativos financeiros e de valores mobiliários 
relacionados com a prática de condutas ilícitas”.  

 

Estas possibilidades, insculpidas nas alíneas “a” e “b” do inciso II, do 

§4º, refletem a coordenação e cooperação mútua de países que, sendo 

signatários de acordos internacionais, disciplinam internamente o acesso e 

remessa das informações, além do recebimento de dados provenientes destes 

bancos centrais estrangeiros.137 

A troca de informações, envio e recebimento de material sigiloso, 

além da possibilidade de acesso a tais informações por outros órgãos, como 

                                                 
137 A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é “uma 
organização internacional e intergovernamental que agrupa os países mais industrializados da 
economia do mercado. Tem sua sede em Paris, França. Na OCDE, os representantes dos 
países membros se reúnem para trocar informações e definir políticas com o objetivo de 
maximizar o crescimento econômico e o desenvolvimento dos países membros”. As 
informações a respeito da Organização estão disponíveis no sítio eletrônico da Controladoria 
Geral da União (http://www.cgu.gov.br/ocde/sobre/informacoes/index.asp, acessado em 15 de 
outubro de 2011). Em que pese o Brasil não ser país signatário, foram adotadas muitas das 
medidas idealizadas pela Organização na Lei nº 9.430/96, que instituiu normas anti-elisivas e 
impôs em seu artigo 24 preços de transferência aos valores remetidos a países com tributação 
favorecida, que foi alterada posteriormente pela Lei nº 11.727/2008 que ampliou o rol de 
aplicação dos preços de transferência e foi regulamentada por Instruções Normativas da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Além de se valer das possibilidades de troca de 
informações com entidades e bancos centrais estrangeiros. 
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previsto no parágrafo 4º, fez com que o legislador determinasse que aos 

agentes envolvidos nas possibilidades listadas por este parágrafo também 

recairá o dever, responsabilidade e conseqüências pelo dever de sigilo de que 

trata a Lei Complementar. 

Há ainda a possibilidade de envio dos dados obtidos pelo Banco 

Central e pela CVM ao COAF – Conselho de Controle de Atividade Financeira, 

vinculado ao Ministério da Fazenda, que pode convergir as informações para 

fins de apuração de responsabilidade e punição de eventuais fraudes e crimes 

apurados.138 

O Banco Central, a CVM e as instituições financeiras estão 

compelidas a prestar as informações ordenadas pelo Poder Judiciário, 

atinentes à lide e indispensáveis para elucidação do caso, aproveitando as 

partes a sua utilização somente para este fim com acesso restrito e imputada a 

elas a responsabilidade por eventual desvio em sua utilização (art. 3º). Esta 

previsão já existia no ordenamento pátrio desde a publicação do Código 

Comercial, mas foi necessária a sua adequação à nova realidade com a 

criação da CVM, do COAF e ao amplo leque de instituições financeiras, além 

dos bancos de que tratavam o diploma publicado no final do século XIX. 

Dependerão também de prévia autorização do Poder Judiciário o 

envio de dados e documentos sigilosos às comissões de inquérito 

administrativo que estejam apurando eventual responsabilidade de servidor 

público que, no exercício de sua função, tenha cometido infração, conforme 

dispõe o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Complementar. A utilização das 

informações sigilosas pelas comissões poderá ter somente o fim de apurar 

eventual responsabilidade daquele determinado servidor e somente poderão 

ser aproveitadas naquele procedimento, sem que necessite existir previamente 
                                                 
138 O COAF foi instituído pela Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, que “dispõe sobre os 
crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do 
sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências”. Esta lei prevê em seu artigo 14, 
mencionado no §5º da LC nº 105/2001, que “é criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, 
aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de 
atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e 
entidades”. O Conselho funciona hoje como uma Unidade de Inteligência Financeira do país e 
tem como objetivo principal o combate à lavagem de dinheiro e à remessa e recebimento de 
dinheiro estrangeiro no país provenientes de negociações e transações ilícitas. 
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processo judicial em curso para tratar da eventual infração cometida e objeto 

da apuração (§2º do mesmo artigo 3º). Além destas hipóteses, tanto o Banco 

Central e a CVM estão obrigados a fornecer à Advocacia Geral da União as 

informações e dados sigilosos que forem necessários à defesa da União nas 

ações em que seja parte, conforme disciplina o parágrafo 3º. Aqui há a 

obrigatoriedade de especificação pela AGU da necessidade das informações e 

a finalidade específica para a qual serão utilizadas como, por exemplo, qual o 

processo e a forma como será utilizada. 

O Poder Legislativo federal também poderá receber informações e 

dados sigilosos, tanto do Banco Central e da CVM como das instituições 

financeiras de que trata Lei Complementar, desde que, fundamentadamente, 

sejam necessárias para o exercício de suas atribuições. Este é o caso de 

requerimento de informações e dados sigilosos que sejam requisitados pelas 

comissões parlamentares de inquérito que, no exercício de suas competências 

legais e constitucionais, necessitem ter acesso aos dados sigilosos139. 

Nesta hipótese, mais uma vez, a utilização terá um fim determinado 

e específico, com fundamentação de utilidade e necessidade, que serão 

apresentados por meio de solicitações encaminhadas ao “Plenário da Câmara 

dos Deputados, do Senado Federal, ou do plenário de suas respectivas 

comissões parlamentares de inquérito” (§2º, artigo 4º, Lei Complementar nº 

105/2001), que deverá aprovar previamente o envio das solicitações às 

instituições financeiras, Banco Central ou CVM. 

                                                 
139 As Comissões Parlamentares de Inquérito foram tratadas pela Carta Magna em seu artigo 
58: 
“O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que 
resultar sua criação. 
(...) 
§ 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas 
Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 
separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de 
fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou 
criminal dos infratores. 
(...)”. 
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Cumpre destacar que a quebra do sigilo por Comissões 

Parlamentares de Inquérito em âmbito estadual, municipal ou distrital ainda é 

motivo de discórdia doutrinária. As CPI’s podem ser criadas nestas esferas, 

fundadas no pacto federativo, separação de poderes e, principalmente, no 

dever de fiscalizar. Acontece, porém, que a previsão constitucional é clara a 

respeito da possibilidade de quebra do sigilo quando se tratar do poder 

legislativo federal. 

Porém, sob o argumento de equiparação dos poderes nas diferentes 

esferas da Administração Pública e de fomento ao exercício da fiscalização, há 

quem defenda que esta possibilidade de quebra do sigilo seja estendida às 

comissões estaduais, municipais ou distrital com regra idêntica à ofertada na 

esfera federal. 

A ponderação a respeito desta possibilidade de quebra do sigilo por 

CPI estadual, municipal ou distrital deve ser analisada sob o prisma da 

legalidade, ou seja, seria necessária a previsão em lei para que tal ato pudesse 

ser praticado. Em não havendo a previsão constitucional, como de fato não há, 

deverá haver medida judicial que possibilite a quebra do sigilo da pessoa 

investigada pela Comissão. Sob nosso sentir, a medida judicial evita eventual 

ação arbitrária. Protege e resguarda o direito dos investigados por CPI nos 

mais de 5 mil municípios que fazem parte do país. 

Caso fosse estendida a possibilidade de quebra de sigilo, da forma 

como pode ser realizada na esfera federal, poderiam ocorrer arbitrariedades 

nos municípios mais distantes, menores e sujeitos às ordens e desmandos de 

uma minoria que eventualmente usaria indevidamente o amplo poder da 

medida. 

 

3.6 O Envio de Informações à Receita Federal 

 

O artigo 5º da Lei Complementar nº 105/2001 trouxe a hipótese de 

envio de informações à Administração Tributária da União, qual seja, a Receita 

Federal do Brasil, de informações relativas a operações e movimentações 
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financeiras, em períodos e valores a serem determinados pelo Poder 

Executivo, que deverá regulamentar esta hipótese. 

Assim de fato se procedeu à regulamentação da hipótese quando foi 

publicado o Decreto nº 4.489, que  

 

“regulamenta o art. 5º da Lei Complementar nº 105, de 10 de 
janeiro de 2001, no que concerne à prestação de informações 
à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, 
pelas instituições financeiras e as entidades a elas 
equiparadas, relativas às operações financeiras efetuadas 
pelos usuários de seus serviços” 

 

Conforme anuncia o preâmbulo do mencionado Decreto. Há aqui 

uma ampliação, nova regulamentação, que faculta fragilizar o sigilo bancário e 

monetário do cidadão. 

As operações financeiras140 que ultrapassem o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), para pessoas físicas e 

jurídicas, respectivamente, devem ser informadas à Receita Federal do Brasil 

com identificações atinentes à operação como, por exemplo, o CPF – Cadastro 

de Pessoas Físicas ou CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica dos 

envolvidos nas operações, além do valor, data e circunstâncias em que foram 

realizadas. Os valores determinados no artigo 4º do Decreto podem ser 

alterados, tanto nos limites quanto em sua periodicidade, pela Receita Federal, 

sendo que estas alterações somente podem ser válidas e exigíveis no exercício 

seguinte quanto à obrigatoriedade na prestação das informações (em nítida 

observância ao Princípio da Anterioridade), conforme determina o artigo 5º do 

mesmo Decreto.141 

                                                 
140 O §1º do artigo 5º previu de forma genérica o que seriam consideradas operações 
financeiras de que tratava o caput. O rol genérico somente foi especificado pelo artigo 3º do 
mencionado Decreto nº 4.489/2002, que determinou as operações que deveriam ser 
consideradas pelas instituições financeiras e a forma de movimentação com a definição do 
“montante global mensalmente movimentado”. 
141 O Decreto 4.489/02 assim determinou: 
“Art. 4º  Para o cumprimento do disposto no art. 3º, as instituições financeiras poderão 
desconsiderar as informações relativas a cada modalidade de operação financeira em que o 
montante global movimentado no mês seja inferior aos seguintes limites: I - para pessoas 
físicas, R$ 5.000,00 (cinco mil reais); II - para pessoas jurídicas, R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Art. 5º A Secretaria da Receita Federal poderá: I - alterar os limites de que trata o art. 4º; II -
 instituir limites semestrais e anuais; III - instituir limites relativos a conjunto de modalidades de 
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A necessidade e obrigatoriedade de identificação do contribuinte 

envolvido na operação financeira informada à Receita foram regulamentadas 

pelo Decreto e encontram fundamento de validade no parágrafo 2º, do artigo 5º 

da Lei Complementar nº 105/2001. No §4º, quando recebidas as informações e 

forem detectadas falhas, ou mesmo indícios de fraudes ou de cometimento de 

ilícitos, “a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os 

documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria 

para a adequada apuração dos fatos”. 

Estão excluídas da necessidade de informação à Receita Federal as 

operações realizadas pela administração direta e indireta da União, estados, 

Distrito Federal e Municípios, por terem o controle de suas contas submetidas a 

outros órgãos e em hipóteses diversas em lei para fiscalização como é o caso, 

por exemplo, da atribuição conferida aos Tribunais de Contas dos Estados. 

 

 

3.7 Outros Poderes Conferidos à Comissão de Valores Mobiliários 

 

Além da equiparação promovida pelo parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 

Complementar 105/01, conferindo à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) as 

mesmas faculdades atribuídas ao Banco Central para a requisição de dados 

cobertos pelo manto do sigilo, o artigo 7º da referida Lei Complementar ainda 

previu a hipótese de que “instaurado inquérito administrativo, poderá solicitar à 

autoridade judiciária competente o levantamento do sigilo junto às instituições 

financeiras de informações e documentos relativos a bens, direitos e 

obrigações de pessoa física ou jurídica submetida ao seu poder disciplinar”. 

                                                                                                                                               

operações; IV - no caso do inciso II, estabelecer as hipóteses em que, havendo uma 
modalidade de operação financeira em que o montante global movimentado no período seja 
superior aos limites estabelecidos, a instituição financeira deverá prestar todas as informações 
relativas às demais modalidades de operações daquele titular ou usuário de seus serviços, 
ainda que os montantes globais movimentados de cada operação sejam inferiores aos limites 
estabelecidos. 
Parágrafo único.  Os novos limites, estabelecidos na forma prevista neste artigo, deverão ser 
observados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à edição do referido ato, relativamente à 
obrigatoriedade de prestar as informações, independentemente da data de realização das 
operações financeiras”. 
 



117 
Os direitos humanos aplicados à fiscalização tributária:  
sigilo fiscal e ponderação dos direitos humanos fundamentais 

 

 

Ainda no artigo 7º o parágrafo único reitera o caráter de cooperação 

entre o Banco Central e a CVM com a possibilidade de permuta e intercâmbio 

de informações dos dados e resultados provenientes das inspeções e 

averiguações que promoverem no âmbito de suas competências e que 

interessem e tenham proveito à outra. 

Obviamente que a quebra do sigilo bancário e financeiro, com envio 

das informações decorrentes de operações financeiras encaminhadas ao 

Banco Central ou à CVM, observadas a competência de cada um destes, tem o 

intuito de averiguar a inidoneidade e correição nos procedimentos adotados por 

pessoas físicas e jurídicas em suas operações. 

Vez ou outra estas apurações e averiguações resultarão em 

apuração de crimes cometidos, ou mesmo indícios de condutas delituosas, que 

estavam acobertados pelo manto do sigilo. O artigo 9º da Lei Complementar 

105/01 tratou justamente desta hipótese, revestindo o Banco Central e a CVM 

da obrigação em comunicar ao Ministério Público quando se tratarem de crimes 

de ação penal pública. Esta comunicação deverá ser encaminhada 

acompanhada dos documentos necessários à sua apuração ou comprovação, 

ainda que sejam de caráter sigiloso, obtidos em razão das prerrogativas 

conferidas pela Lei Complementar. A hipótese descrita no caput é estendida 

pelo parágrafo segundo do mesmo artigo que prevê a comunicação aos órgãos 

públicos competentes as irregularidades, ou indícios, também devendo remeter 

a tais órgãos os documentos necessários para averiguação ou comprovação. 

As comunicações ao Ministério Público dos crimes e indícios 

apurados de que trata o caput deverão ser feitas pelos Presidentes do Banco 

Central ou da CVM, que poderão delegar competência para tanto pelo prazo 

máximo de quinze dias, contados do recebimento do processo, com 

manifestação a respeito dos respectivos serviços jurídicos, como preceitua o 

parágrafo 1º. A possibilidade de delegação de competência para tal finalidade 

de comunicação também é conferida acompanhada do dever de sigilo e 

cuidado no manuseio e transferência das informações apuradas e dos 

documentos que devem acompanhar as comunicações encaminhadas ao 

Ministério Público. 
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3.8. A relativização do Sigilo do Contribuinte Paulista com a Prestação de 

Informações por Operadoras de Cartões de Crédito - Contexto de 

Implementação e Fundamento Legal 

 

Após a relativização ao sigilo dos contribuintes possibilitada pela 

edição e publicação das Leis Complementares 104/01 e 105/01, que trouxeram 

inovações, primeiramente, ao Código Tributário Nacional e, posteriormente, à 

possibilidade de acesso às informações fiscais das empresas, o Estado de São 

Paulo editou a Lei n° 12.294/06142. O texto determinou a obrigação das 

administradoras de cartões de crédito a apresentarem aos agentes da 

Secretaria de Estado da Fazenda, incumbidos da fiscalização, informações 

relativas às operações realizadas pelos contribuintes paulistas. 

O alinhamento da legislação paulista com a possibilidade de 

relativização demorou algum tempo até ser finalmente regularizada e tratada 

por lei. O período de quase cinco anos entre as publicações das Leis 

Complementares e da Lei Estadual a respeito de hipótese da relativização do 

sigilo de contribuinte sofreu influência em decorrência do ardoroso debate que 

já havia se instalado a respeito do tema. A hipótese que pretendia o Estado de 

São Paulo tratar em sua lei estadual não divergia sobremaneira da forma que 

havia sido dada na legislação pertinente para tributos de competência da 

União, sob a tutela e salvaguarda da Receita Federal do Brasil. 

                                                 
142 A Lei n° 12.294, de 06 de março de 2006, trouxe significativas alterações à redação da Lei 
n° 6.374/89, vejamos: 
“Artigo 2º - Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante 
indicados à Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989.  
I - ao inciso VII do artigo 9º, a alínea "d":  
"d) a entrega ou remessa de mercadoria ou bem originários do exterior com destino a 
estabelecimento ou pessoa diversos daqueles que a tenham importado, arrematado ou 
adquirido em licitação promovida pelo Poder Público." (NR);  
II - ao artigo 75, os incisos X e XI: 
"X - as empresas administradoras de cartões de crédito ou débito, relativamente às 
operações ou prestações de serviço realizadas por contribuinte do imposto; 
XI - as empresas de informática que desenvolvem programas aplicativos para usuário de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF." (NR);” 
O artigo 75 da Lei n° 6.374/89 previa que “Não podem embaraçar a ação fiscalizadora e, 
mediante notificação escrita, são obrigados a exibir os impressos, os documentos, os livros, os 
programas e os arquivos magnéticos relacionados com o imposto e a prestar informações 
solicitadas pelo fisco” 
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A Secretaria da Fazenda tinha, portanto, previsão na legislação 

geral, já que o Código Tributário Nacional havia permitido a relativização do 

sigilo dos contribuintes, e ganhou ainda mais poder de fiscalização com as 

inovações promovidas na legislação estadual. O Fisco passa a dispor de 

ferramentas demasiadamente poderosas para fiscalizar as operações 

realizadas pelos estabelecimentos suspeitos, obtendo informações de 

terceiros, em decorrência de previsão legal que os compelia a tanto, antes 

mesmo que os sujeitos passivos da relação jurídico-tributária tivessem 

qualquer certeza a respeito das informações que eram transmitidas à 

fiscalização. 

Mensalmente, a partir de março de 2006, as operadoras de cartão 

de crédito estavam obrigadas a encaminhar informações relativas às 

operações realizadas pelos estabelecimentos credenciados e autorizados a 

operar com cartões de crédito. A Secretaria da Fazenda montou uma grande 

operação e estrutura para receber e processar as informações das operadoras 

de cartões de crédito e cruzá-las com as informações enviadas pelos 

contribuintes. 

As informações dos contribuintes eram obtidas através das GIA’s 

(Guias de Informação e Apuração do ICMS), ou das Declarações Simplificadas 

(DS’s), obrigação acessória do Contribuinte, decorrente de previsão legal. O 

ICMS, imposto por homologação que é, depende das informações enviadas 

pelos Contribuintes para que o estado homologue, ou não, em tempo hábil, 

aqueles valores e lançamentos efetuados pelos sujeitos passivos. 

A este procedimento de fiscalização foi dado o sugestivo nome de 

Operação Cartão Vermelho, desencadeada oficialmente a partir de 25 de 

setembro de 2007, com notificações encaminhadas aos contribuintes 

informando que os dados seriam cruzados com as informações que já vinham 

sendo enviadas ao Fisco pelas Operadoras. 

Na mesma data foi lançado pelo Fisco bandeirante um Programa de 

Parcelamento Incentivado do ICMS (PPI do ICMS) voltado às empresas que 
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fossem flagradas em irregularidades relacionadas às operações, ou em outros 

débitos do imposto, com fato gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2006.143 

A estrutura montada para a Operação Cartão Vermelho seria capaz 

de fiscalizar mais de 220.500 estabelecimentos em todo o Estado com a 

mobilização de técnicos para cruzamento das informações, além de fiscais que 

percorreriam os estabelecimentos apontados pelas primeiras averiguações 

como aqueles que apresentaram maior divergência entre as informações 

cruzadas. 

Somente no mês de setembro de 2007 foram 400 notificações 

encaminhadas e no mês seguinte, em outubro, quando foi deflagrada a 

segunda etapa da operação, mais 450 estabelecimentos receberam 

notificações em todo o Estado de São Paulo. 

A Secretaria de Estado divulgou notícias em seu sítio eletrônico a 

respeito da Operação e dos resultados obtidos. Constatações e irregularidades 

que foram apuradas graças à Operação Cartão Vermelho como, por exemplo, 

estabelecimentos que declaravam em suas GIA’s operações correspondentes 

a um quarto daquilo efetivamente realizado, outros que sequer emitiam 

documentação fiscal, ou de outros que não declaram absolutamente nada a 

respeito das operações de venda realizadas mesmo tendo recebido 

considerável repasse das operadoras de cartões. 

Os procedimentos de fiscalização já eram iniciados, portanto, 

quando o Fisco recebia das operadoras as informações relacionadas aos 

contribuintes. Depois de constatada possível irregularidade, quando a 

informação das operadoras era confrontada com as GIA’s entregues, é que 

                                                 
143 Por meio do seu sítio eletrônico a Secretaria de Estado da Fazenda divulgou as diretrizes 
que seriam adotadas pelos agentes da administração tributária responsáveis pela Operação 
Cartão Vermelho e divulgou a hipótese de adesão ao PPI do ICMS para aqueles contribuintes 
que declarassem o débito voluntariamente, ou aqueles que já haviam sido fiscalizados, com a 
concessão de benefícios como a redução das penalidades de multa aplicáveis e das alíquotas 
das taxas de juros de correção do s valores exigidos. 
Aplicando a tática do medo, a SEFAZ/SP conseguiu expressiva adesão dos contribuintes ao 
PPI, pois, até onde se sabia, não se tinha noção até que ponto as fiscalizações seriam 
implementadas e quais os períodos seriam passíveis de possível lavratura de Auto de Infração 
e Imposição de Multa – AIIM. 
As informações estão disponíveis em http://www.fazenda.sp.gov.br/ 
publicacao/noticia.aspx?id=567 (acessado em 15 de setembro de 2011, matéria intitulada Fisco 
Paulista Identifica Indícios de Sonegação Fiscal de R$ 1,5 bi). 



121 
Os direitos humanos aplicados à fiscalização tributária:  
sigilo fiscal e ponderação dos direitos humanos fundamentais 

 

 

eram emitidas as Ordens de Fiscalização para determinado contribuinte, que 

só então estava obrigado a apresentar seus documentos ao agente 

responsável pelo procedimento. Não obstante, aquele procedimento 

inaugurado pela OVF era meramente pró-forma, a infração já havia sido 

apurada à revelia do Contribuinte, com a relativização do seu sigilo, sem que 

tivesse conhecimento de tanto. 

 

 

3.8.1. A Lavratura de Autos de Infração e Imposição de Multa e o Reflexo 

na Arrecadação do Estado. 

 

Como conseqüência da Operação, a Administração Tributária, por 

meio de seus agentes fiscalizadores, lavrou centenas de Autos de Infração144 

glosando o ICMS não recolhido nas operações de cartões de crédito feitas pelo 

estabelecimento, segundo informações obtidas junto às operadoras. Os Autos, 

instruídos com as listagens das maiores e mais utilizadas operadoras de 

cartões de crédito e débito, eram disponibilizados nos Postos Fiscais da 

circunscrição de cada contribuinte autuado para apresentação de defesa e, em 

quase na totalidade dos casos, para interposição de recurso ordinário 

endereçado ao Tribunal de Impostos e Taxas145 em razão do indeferimento do 

pleito em 1ª instância administrativa. 

Isto porque as autuações por decorrerem de apuração fundada no 

confronto de informações – aquelas enviadas pelas operadoras e aquelas 

descritas nas GIA’s – já conferia suficiente materialidade para exigência da 

diferença do ICMS não recolhido aos cofres públicos. O farto conjunto 

                                                 
144 A Secretaria de Estado da Fazenda não disponibilizou informações precisas a respeito dos 
AIIM’s lavrados, seus resultados, ou mesmo o quanto deles resultou em efetivo recolhimento 
aos cofres públicos. Os dados obtidos são aproximados e foram extraídos do sítio eletrônico da 
SEFAZ/SP, disponível em http://www.fazenda.sp.gov.br/PUBLICACAO/noticia.aspx?id=633 
(acesso em 15/09/2011, matéria intitulada Balanço 2007 do Governo de SP mostra melhora 
nos indicadores). 
145 O Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo é o órgão criado por lei para 
processar e julgar administrativamente as autuações de exigência de impostos e taxas de 
competência do Estado. A Lei Estadual n° 13.457/09 “Dispõe sobre o processo administrativo 
tributário decorrente de lançamento de ofício, e dá outras providências” e trata também sobre o 
Tribunal de Impostos e Taxas. 
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probatório revestia-se de ainda maior certeza em razão da fonte das 

informações que instruíram os Autos de Infração. 

O combate às autuações, em sua grande maioria, limitava-se ao 

procedimento adotado e a possibilidade ou não da relativização do sigilo com o 

aceso da Administração Tributária antes de efetivamente notificado o 

Contribuinte do momento de deflagração da fiscalização em seu 

estabelecimento e operações de venda através de cartões de crédito e débito. 

 

 

3.8.2 A Fiscalização e os Resultados na Arrecadação 

 

Afastada por um momento a discussão a respeito do procedimento 

adotado pela Administração Tributária, a Operação Cartão Vermelho trouxe à 

tona, ao menos uma parte, dos Contribuintes fraudadores. O resultado da 

fiscalização efetiva destes estabelecimentos foi mais facilmente perceptível 

quando o Governo do Estado declarou ter alcançado as metas estipuladas pela 

Lei de Diretrizes Orçamentárias, obtendo resultados positivos quando 

comparadas as receitas e despesas do Governo. O Relatório da Secretaria de 

Estado da Fazenda foi claro ao apontar a Operação Cartão Vermelho e o PPI 

como umas das razões para o aumento na arrecadação: 

 

“Para ampliação das receitas tributárias foram implantadas 
medidas como o Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) 
dos débitos do ICMS, cujo montante total em 2007, entre 
pagamentos à vista e parcelamentos foi de R$ 6,1 bilhões de 
recursos. A instituição da Nota Fiscal Paulista (NFP), desde 1º 
de outubro para setores de restaurantes, padarias, bares, 
veículos, presentes, sendo que até maio de 2008 pretende-se 
alcançar 750 mil empresas comerciais varejistas, o que 
estimula a exigência do cupom fiscal por parte do consumidor 
ao contribuinte também contribuiu para o aumento da 
arrecadação. 
(...) 
Por último, implementou-se uma série de operações de 
combate à fraude e sonegação como a “Operação de Olho na 
Bomba”, com 210 postos de combustíveis cassados em 2007; 
“Operação Cartão Vermelho”, por meio do cruzamento de 
informações fiscais com recebíveis de cartão de crédito 
foram notificadas mais de 93 mil empresas; “Operação Rosa 
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Negra” e “Operação do Olho na Placa”, combatendo a fraude 
no domicílio do IPVA e uma sonegação estimada de até R$ 1 
bilhão.146” 

 
Obviamente, com os resultados significantes obtidos, a Operação 

adquiriu um caráter de importância no equilíbrio das contas públicas e no 

aumento da arrecadação tributária. Alia-se, portanto, aos resultados obtidos o 

interesse político decorrente do reflexo nas contas públicas. O empenho da 

Administração Tributária em cercar as válvulas de fraudes acessíveis ao 

contribuinte decorre do seu direito e dever de fiscalizar. 

Os resultados alcançados com a Operação Cartão Vermelho 

também foram objeto de destaque no Balanço Geral também elaborado pela 

Secretaria de Estado da Fazenda, vejamos: 

 

Em 2007, a receita tributária atingiu R$ 71.539 milhões. 
Quando comparada com a arrecadação de R$ 63.420 milhões 
em 2006, a receita tributária de 2007 apresentou expansão 
nominal de 12,8% com contribuição positiva de todos os 
componentes tributários. Em termos reais, quando 
deflacionada a arrecadação pelo IPCA/IBGE e pelo IGP-
DI/FGV, a expansão foi de 8,8% e de 7,4%, respectivamente. 
(...) 
A arrecadação do ICMS apresentou aumento de R$ 6.520 
milhões (11,8%) com relação à 2006. Ela representa quase 
90% da receita tributária, totalizando R$ 46.159 milhões, 
desconsiderados a quota-parte dos municípios. O movimento 
do ICMS e de seus principais segmentos são analisados a 
seguir. Nesta análise setorial, deve ser observado que valores 
arrecadados no PEP (Programa Especial de Parcelamento) 
foram desconsiderados: 
(...) 
4.2) O setor de Comércio e Serviços, que representa 25,5% do 
total, cresceu 11,2%, principalmente em função da 

                                                 
146 Os dados foram divulgados no “Balanço Geral do Estado – Contas do Exercício de 2007”, 
apresentado pela Secretária do Estado da Fazenda e trata da arrecadação e das despesas do 
Governo do Estado no exercício. O Relatório tem de ser aprovado pela Assembléia Legislativa, 
como de fato foi, além do Tribunal de Contas do Estado. O Balanço completo, com conteúdo 
de 1.325 laudas, está disponível na rede mundial de computadores, no sítio eletrônico da 
Assembléia estadual, em http://www.al.sp.gov.br/web/portal/home/ 
arquivos/BALANCO_2007.pdf , acessado em 10/09/2011. 
O mesmo Balanço também define, em breves linhas, a Operação Cartão Vermelho e as ações 
dela decorrentes: 
“Operação ‘Cartão Vermelho’ - consistiu no cruzamento de informações relativas dos 220.524 
estabelecimentos varejistas do Estado de SP. Objetivou apurar a diferença de levantamento do 
registro de vendas, em total inferior ao das operações efetuadas com cartões. A segunda fase 
da operação desencadeou-se em 10/2007 e foram notificados 448 estabelecimentos.” 
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continuidade na elevação da renda e da expansão do crédito. 
O volume de vendas do comércio varejista para Região 
Metropolitana de São Paulo em 2007 apresentou crescimento 
de 12,6%, divulgado pelo IBGE. 

 

As políticas públicas de fiscalização adotadas pelo governo 

resultaram rapidamente em aumento da arrecadação do estado, o que 

significa, necessariamente, verba pública para cobrir os gastos e custeios do 

aparato estatal. O Estado de São Paulo ocupa o posto de maior arrecadador, e 

também de maior devedor da federação, o centro comercial do país somente 

após a implementação e estruturação da Operação Cartão Vermelho é que 

passa a dispor de ferramentas e fundamentos legais – inicialmente válidos, 

posto que publicados e exigíveis por estar fundado em Lei Complementar – 

para fiscalizar as operações de venda dos estabelecimentos sujeitos à 

legislação do ICMS bandeirante. 

As metas orçamentárias alcançadas, celebradas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias apenas passam a refletir pequena parcela de imposto devido e 

efetivamente não levado aos cofres públicos pelos contribuintes paulistas. 

Parte da justificativa empresarial está pautada nas pesadas e 

onerosas cargas tributárias que sobre eles recaem, mas a legislação é 

plenamente aplicável, haja vista não ter sido declarada inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal. Então, aplicar a Lei Estadual, por meio da Operação 

Cartão Vermelho, se mostrou mecanismo extremamente eficaz de recuperação 

de crédito tributário devido pela ocorrência de fato gerador do imposto sem que 

tenha sido este acontecimento relatado ao Fisco paulista por meio de 

linguagem competente para tanto, qual seja, a Guia de Informação e Apuração 

do ICMS (GIA). 

A lavratura do Auto de Infração e notificação da lavratura ao 

Contribuinte, por si só, não gera necessariamente o recolhimento do imposto 

supostamente devido aos cofres públicos. Porém, graças à concessão do PPI 

ao mesmo tempo em que foi deflagrada a Operação, a Administração Tributária 

conseguiu ampliar rapidamente os resultados da arrecadação. A ação conjunta 

adquiriu um caráter eminentemente compensatório ou, ao menos, optativo para 

aquele contribuinte que, quando notificado, sabendo da possibilidade de 
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autuação e dos custos que esta autuação pode gerar (aplicação da penalidade 

de multa, juros de correção, além da possível contratação de patrono para 

defesa em um procedimento administrativo), preferiram muitos aderir ao PPI e 

aos benefícios de redução que concedeu. 

Não existem números específicos divulgados pela Secretaria de 

Estado da Fazenda acerca dos valores efetivamente recebidos das mais de 

1.200 notificações emitidas em um primeiro momento da Operação, somente o 

reflexo dela e do PPI na arrecadação efetiva como foi descrito no Balanço 

Geral. 

Os valores gastos pela SEFAZ/SP para implementação, 

estruturação e qualificação perdurarão por um longo período. Ainda refletirão 

em outros procedimentos de fiscalização e resultarão em lavraturas de mais 

Autos de Infração contra contribuintes que sonegaram o ICMS devido pelas 

operações de venda realizadas com cartões de crédito em seus 

estabelecimentos, sem que tenham sido efetivamente escrituradas, registradas 

e comunicadas ao Fisco por meio das GIA’s. 

Porém, a Operação, vista pelos olhos dos fiscalizados, estaria 

eivada de nulidades desde o seu nascedouro, haja vista a nítida 

fundamentação da disposição da Lei Estadual nº 12.294/06 nas discutíveis 

premissas trazidas à validade no ordenamento jurídico quando da edição e 

publicação das Leis Complementares 104/01 e 105/01. Os principais 

questionamentos envolvem o sigilo das operações financeiras e bancárias dos 

contribuintes e irrestrito e indeterminadamente amplo acesso do estado às 

informações que deveriam estar acobertadas pelo manto do sigilo 

constitucional. 

 

 

3.8.3 Inobservância à Lei Complementar nº 105/2001 

 

Importante que se anote desde o princípio que o estado tem o 

direito-dever de fiscalizar, arrecadar e usar de meios legais para a consecução 

de tal finalidade. Era, de fato, necessária a melhor estruturação do aparato de 



Adriana Esteves Guimarães 

 

126

fiscalização, como se mostraram as medidas adotadas pela Administração 

Tributária para recepcionar, processar e analisar a imensa quantidade de 

informações recebidas de duas fontes principais que precisaram se alinhar 

para que se obtivesse o resultado esperado, qual seja, apuração de 

cometimento de infração pelo não pagamento do ICMS. 

Porém, a fundamentação legal adotada pelo Estado de São Paulo 

para a realização dos procedimentos de fiscalização é, no mínimo, duvidosa a 

respeito de sua constitucionalidade. 

A notificação às operadoras de cartões de crédito para o envio de 

informações digitais contendo listagem das operações realizadas por dado 

contribuinte infringem de maneira afrontosa a Lei Complementar em que 

estaria pautada para tanto. A Lei Complementar foi clara a respeito da 

possibilidade de acesso às informações sigilosas desde que iniciado o 

procedimento de fiscalização, ou seja, desde que tenha sido notificado o 

contribuinte alvo a respeito da quebra do sigilo, as informações que seriam 

utilizadas, o foco da apuração e o efetivo início das ações. 

Dever-se-ia conceder a possibilidade do contraditório com a 

apresentação de provas que entendessem o fiscalizado lhe socorrer antes 

mesmo da lavratura do Auto de Infração, por também ser pilar constitucional de 

garantia fundamental do cidadão. 

A legislação paulista, posicionada hierarquicamente em patamar 

inferior à Lei Complementar nº 105/2001, não poderia, portanto, dispor de 

modo diverso a esta, mas assim o fez. Proceder em afronta à legislação de 

regência, ainda mais quando esta lei já causava demasiada polêmica no 

mundo jurídico, gerou controvérsia entre contribuintes e advogados militantes. 

O artigo 38 da Lei 4.595/64147, que, como já tratado, foi revogado 

pelo artigo 6º da Lei Complementar nº 105/2001, e que conferiu a possibilidade 

de violação do sigilo fiscal em procedimento administrativo instaurado para 

                                                 
147 A Lei 4.595/64 previa expressamente a obrigação de autorização judicial para a violação do 
sigilo do contribuinte. O fornecimento das informações solicitadas às instituições financeiras 
somente eram concedidas no curso do processo judicial que tratava da quebra do sigilo. A 
intenção era, como já dito no capítulo pertinente ao Sigilo neste trabalho, resguardar o direito à 
privacidade, intimidade e sigilo de dados, conferindo ao contribuinte a possibilidade de exercer 
o contraditório e a ampla defesa, com a completa ciência de quais informações seriam 
repassadas à fiscalização e em que momento isso se daria. 
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fiscalização a requerimento do agente responsável, fundado em elementos 

suficientes para que se justifique a violação do sigilo.148 Notoriamente, sob 

qualquer perspectiva inicial de análise, já se tem uma dúvida a respeito da real 

adequação entre a legislação paulista e a Lei Complementar que supostamente 

deveria fundar de validade a primeira. 

Não obstante, em que pese a previsão clara a respeito da 

possibilidade de violação do sigilo – quando instaurado o procedimento de 

fiscalização –, a legislação Paulista tratou tal possibilidade de forma diversa e 

concedeu ao Fisco bandeirante a possibilidade, qual seja, repise-se, de ter 

acesso à informações decorrentes de operações realizadas pelos 

estabelecimentos comerciais dos contribuintes sujeitos ao Regulamento do 

ICMS (Decreto-Lei estadual nº 45.490/00), por meio de simples notificação às 

operadoras, sem que tenha sido instaurado procedimento administrativo de 

fiscalização com tal finalidade. Não há qualquer absurdo em afirmar que as 

investigações teriam um fundamento inicial de apuração em mero indício a 

respeito de sua possível ocorrência. 

Não se discute o mérito da questão, mas tão somente o 

procedimento utilizado para autuação e os excessos praticados pelo Fisco. 

O procedimento da Operação Cartão Vermelho, de maneira 

simplificada, poderia ser descrito, portanto, da seguinte forma: Secretaria da 

Fazenda preparou técnicos dentre os Agentes Fiscais de Renda e preparou 

estrutura tecnológica para recebimento e processamento de informações. A 

partir de então, fundada em legislação estadual manifestamente contrária à 

legislação de regência, emitiu uma série de notificações a operadoras de 

cartões de crédito que enviaram informações de milhares de contribuintes 

paulistas. As informações recebidas foram confrontadas pelo sistema 
                                                 
148 O artigo 6º da Lei complementar nº 105/2001 conferiu de fato a possibilidade de violação do 
sigilo sem a necessidade de processo judicial e concessão de autorização para tanto. Não 
obstante previu a necessidade de existência de procedimento administrativo em curso e sólida 
argumentação para que fosse feita a violação da garantia constitucional. Apenas para que fixe-
se a literalidade do dispositivo o citaremos novamente o caput do mencionado artigo: 
“Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios somente poderão 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 curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa 
competente.” 
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desenvolvido pela Secretaria com as informações que eram enviadas através 

das GIA’s para homologação do ICMS lançado pelo contribuinte fiscalizado. 

Constatadas, então, eventuais e supostas irregularidades, é que os 

contribuintes eram notificados e apresentar livros e documentos fiscais. Estava 

instaurado, somente neste momento, o procedimento de fiscalização com a 

emissão da OVF – Ordem de Verificação Fiscal, devidamente instruída com 

informações sobre o que seria objeto da fiscalização e o agente responsável 

pelo recebimento das informações e documentos em nome do Fisco. Para 

muitos, uma manifesta afronta ao que determina o artigo 6º da Lei 

Complementar nº 105/01 que, por sua vez, também já era objeto de calorosa 

discussão nos tribunais do Poder Judiciário. 
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4. ARQUITETURA PROTETIVA DOS DIREITOS HUMANOS  

 

Intensa é a polêmica sobre o fundamento e a natureza dos direitos 

humanos: direitos naturais e inatos, direitos positivos, direitos históricos entre 

outros.  

Este estudo defende e acompanha o posicionamento de Flávia 

Piovesan no sentido da historicidade dos direitos humanos, pois “não são um 

dado, mas um construído, uma invenção humana em constante processo de 

construção e reconstrução”149. Enquanto reivindicações morais, os direitos 

humanos são fruto de um espaço simbólico de luta e ação social, na busca por 

dignidade humana, o que compõe um construído axiológico emancipatório. 

Como leciona Norberto Bobbio, os direitos humanos nascem como direitos 

naturais universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares 

(quando cada Constituição incorpora Declarações de Direitos) para finalmente 

encontrar a plena realização como direitos positivos universais. 

O valor da dignidade da pessoa humana é o fundamento dos direitos 

humanos e o Direito Internacional dos Direitos Humanos apresenta-se para 

resguardá-lo. 

No século XIX, a Revolução Francesa desencadeou uma nova 

tendência política na Europa, conduzindo-se à constitucionalização de direitos, 

mas não significou de imediato o reconhecimento dos direitos humanos, sua 

integração e ampliação no sistema jurídico.  

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet150, o Estado constitucional 

determinado pelos direitos fundamentais assumiu feições de Estado ideal, cuja 

concretização passou a ser tarefa permanente. 

Para o autor151: 
                                                 
149 Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Citada por PIOVESAN, Flávia. Direitos 
Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13. ed. São Paulo:Editora Saraiva, 2012.  
150 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2012. p. 59 . O autor transcreve a seguinte lição de Klaus Stern, para quem “as ideias de 
Constituição e direitos fundamentais são, no âmbito do pensamento da segunda metade do 
século XVIII, manifestações paralelas e unidirecionadas da mesma atmosfera espiritual. Ambas 
se compreendem como limites normativos do poder estatal. Somente a síntese de ambas 
outorgou à Constituição a sua definitiva e autêntica dignidade fundamental.” (K. Stern, 
Staatsrecht III\1, p. 81)  
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“Na verdade, o pensamento reproduzido encontra-se em 
sintonia com o que dispunha o multicitado artigo 16 da 
Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 
26 de agosto de 1789, segundo a qual “toda sociedade na qual 
a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos 
poderes determinada pela Constituição”. A partir dessa 
formulação paradigmática, estavam lançadas as bases do que 
passou a ser o núcleo material das primeiras Constituições 
escritas, de matriz liberal-burguesa: a noção da limitação 
jurídica do poder estatal, mediante a garantia de alguns direitos 
fundamentais e do princípio da separação dos poderes. Os 
direitos fundamentais integram, portanto, ao lado da definição 
da forma de Estado, do sistema de governo e da organização 
do poder, a essência do Estado constitucional, constituindo, 
nesse sentido, não apenas parte da Constituição formal, mas 
também elemento nuclear da Constituição material.” 

 

Segundo Toyoda:  

 

“Em razão de uma visão política ancorada, principalmente, no 
interesse econômico da burguesia em ascensão, direitos 
individuais, como a liberdade, a igualdade e a propriedade, 
foram os primeiros a serem firmados e tutelados.  
A despeito de ser erigida em um ideal e motor das lutas 
político-sociais no espaço democrático emergente ao longo do 
século XIX, a igualdade, em sentido político, não foi 
acompanhada da igualdade material, em termos de acesso a 
bens e recursos essenciais a uma vida digna.” 

 

Constata-se uma mudança de foco, do subjetivismo para o 

coletivismo, o Estado não interventor em relação a liberdade individual passa a 

se responsabilizar na efetivação de direitos de relevante teor social.  

O desencadeamento de uma consciência coletiva que exigia a 

mediação do Estado para atender às necessidades humanas representou o 

reconhecimento importante de novos direitos.  

Ainda segundo Toyoda: 

 

“A superação do viés restritivo sobre os direitos humanos deu-
se em razão do desvalor do indivíduo pela ordem capitalista 

                                                                                                                                               
151 Sarlet, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11 ed. Ed. Ver. Atual. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2012. P. 58 
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emergente, atingindo a sua essência, que é a dignidade 
humana, sendo esta a qualidade intrínseca do ser.  
Ficou evidente a negação da dignidade quando o capital 
reduziu a existência dos indivíduos a um sentido puramente 
econômico, somente sendo considerados enquanto parcela 
indistinta do todo que constitui o objeto e o fim das estratégias 
e relações definidas no interior do sistema capitalista de 
produção e consumo, ou seja, como parte de um mercado e 
como motores do próprio capitalismo.” 

 

Nesse sentido, Bobbio152 busca a gênese dos direitos humanos no 

campo do metafísico, do direito natural: 

 

“Do ponto de vista técnico, sempre defendi – e continuo a 
defender, fortalecido por novos argumentos – que os direitos 
do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra 
velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de 
uma vez e nem de uma vez por todas.” 

 

A teoria do direito natural conduziu-se para o reconhecimento dos 

direitos considerados universais, atemporais e indissociados do homem, 

inicialmente consagrados nas Cartas Constitucionais norte-americana e 

francesa153.  

Para Scaff154 firmou-se o entendimento positivista no século XIX até 

a primeira metade do século XX, com determinadas restrições às garantias 

constitucionais: 

 

“A dicotomia Direito Natural vs. Direito Positivo torna-se cada 
vez mais desgastada, dissolvendo-se através da identificação 
hegeliana entre o real e o racional, desaparecendo a disputa 
entre vontade e razão como fundamentos distintos do Direito. A 
lei posta pelo Estado passou a ser a fonte exclusiva do Direito, 

                                                 
152 Bobbio, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 5 
153 Segundo Toyoda: “Há consenso que a Proclamação dos Direitos do Homem e do Cidadão 
na França, em 1789, foi o primeiro documento no qual se vislumbrou a universalidade dos 
direitos humanos. A Declaração da Independência dos Estados Unidos da América e 1776 e, 
antes dela, a Declaração da Virgínia, também em 1776, embora contivessem dispositivos nos 
quais eram afirmados direitos inalienáveis do indivíduo, não o fizeram no sentido de reconhecer 
sua universalidade, limitando-se a afirma-los no plano imediato das garantias aos habitantes 
das colônias inglesas na América do Norte.”   
154 Scaff, Fernando Facury (Org.). Constitucionalismo, tributação e direitos humenos. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2007. p. 53 
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coincidindo esta fase histórica com o período de esmaecimento 
dos Direitos Humanos.” 

 

Toyoda afirma que os direitos humanos, reconhecidos como 

fundamentais, passaram a ter força normativa no plano do direito interno, o que 

não se fez de forma completa, mas paralelamente à ampliação do rol de 

direitos e da sua tutela jurídica. A constitucionalização é um processo de 

progressivo adensamento da força normativa desses direitos, tendo como 

primeira e mais importante base a sua previsão em instrumentos 

internacionais, com as convenções e tratados, a partir dos quais têm sido 

positivados nas Constituições nacionais.  

Para José Afonso da Silva155 os participantes da vida do Estado 

representam um “atributo das pessoas integradas na sociedade estatal, atributo 

político decorrente do direito de participar no governo e direito de ser ouvido 

pela representação política”. 

Para Nabais156 a cidadania é uma qualidade dos indivíduos, 

enquanto membros do Estado, titulares ou destinatários “de um determinado 

número de direitos e deveres universais e, por conseguinte, detentores de um 

específico nível de igualdade”. 

Bobbio157 explicita a relação entre afirmação de direitos e 

consolidação da democracia: 

 

“A partir do momento em que o voto foi estendido aos 
analfabetos tornou-se inevitável que estes pedissem ao estado 
a instituição de escolas gratuitas; com isto, o estado teve que 
arcar com um ônus desconhecido pelo estado das oligarquias 
tradicionais e da primeira oligarquia burguesa. Quando o direito 
de voto foi estendido também aos não-proprietários, aos que 
nada tinham, aos que tinham como propriedade tão-somente a 
força de trabalho, a conseqüência foi que se começou a exigir 
do estado a proteção contra o desemprego e, pouco a pouco, 
seguros sociais contra as doenças e a velhice, providências em 
favor da maternidade, casas a preços populares, etc. Assim 

                                                 
155 Silva, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 29ª edição. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 345-346. 
156 Nabais, José Casalta. Por uma liberdade com responsabilidade. Estudos sobre direitos 
e deveres fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2007. p. 190 
157 Bobbio. Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 6ª edição. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 34-35.  
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aconteceu que o estado de serviços, o estado social, foi a 
resposta a uma demanda vinda de baixo, a uma demanda 
democrática no sentido pleno da palavra.” 

 

Para Toyoda158, a fundamentalização dos direitos do homem, 

portanto, não representa apenas o adensamento de valores e princípios como 

normas. Tem, também, um caráter instrumental, assegurando a coerência 

interna do sistema jurídico, conferindo ao Estado de Direito uma relação direta 

com cada indivíduo que dele faz parte. Não se pode excluir nesse processo 

histórico de emergência da práxis política e sua consolidação como expressão 

dos diferentes interesses e grupos sociais, a força das ideias enquanto 

substrato da ação.                

Ao tratar do poder constituinte, Rousseau, tratado por Duso159 

observou: “a vontade geral representativa na visão do pensador francês deve 

ser entendida não apenas no sentido do exercício do poder constituído, mas 

também no nível mais alto do poder constituinte, uma vez que o povo, para se 

expressar, precisa sempre de um núcleo de pessoas, que é justamente a 

Assembléia Constituinte”.  

A titularidade do poder constituinte está na soberania nacional, 

encontrada no povo. Para Barroso160: 

 

“Ao combinar poder constituinte com sistema representativo, 
Sieyès admitiu que a Constituição fosse elaborada não 
diretamente pelo povo (que via como uma entidade puramente 
numérica), mas por uma assembleia constituinte, cujos órgãos 
representantes eram eleitos e que expressava a vontade da 
nação. Sendo soberana a assembleia, a Constituição por ela 
elaborada não precisava ser submetida à ratificação popular.” 

 

O poder constituinte derivado apresenta seus limites nos escritos de 

Montesquieu, Locke e Rousseau; não se confunde com o poder originário, que 

                                                 
158 Toyoda, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma 
nova via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do contribuinte. 
(Dissertação de mestrado) PUC/SP. 2012.   
159 Duso, Giuseppe. Revolução e constituição do poder. In: O Poder: história da filosofia 
política moderna. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 211   
160 Barroso, Luis Roberto. Curso de direito constitucional. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 
2010. p. 108.  
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está no povo, “o povo não é um significado abstrato, mas um complexo de 

forças políticas plurais”161 e não pode ser transferido, segundo Sieyès162: 

 

“As leis constitucionais são consideradas fundamentais, não no 
sentido de que elas possam se tornar independentes da 
vontade nacional, mas porque os corpos que existem e agem 
por elas não podem tocá-las. Em cada uma de suas partes, a 
constituição não é uma obra do poder constituído, mas do 
poder constituinte.” 

 

Determina-se a posição do indivíduo no momento histórico da 

constitucionalização. Conforme Tocqueville163: 

 

“Foi com a ideia dos direitos que os homens definiram o que 
eram a licença e a tirania. Esclarecido por ela, cada qual pode 
mostrar-se independente sem arrogância e submisso sem 
baixeza. O homem que obedece a violência se dobra e se 
rebaixa; mas quando se submete ao direito de comandar que 
reconhece ao seu semelhante, eleva-se de certa forma acima 
daquele mesmo que o comanda. Não há grandes homens sem 
virtudes; sem respeito aos direitos não há grande povo – pode-
se dizer que não há sociedade, pois o que é uma reunião de 
seres racionais e inteligentes cujo único vínculo é a força.” 

 

O sistema de proteção aos direitos humanos apresenta como 

precedentes históricos: Direito Humanitário, Liga das Nações e Organização 

Internacional do Trabalho. 

Para Flávia Piovesan164: 

 

“O Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização 
Internacional do Trabalho situam-se como os primeiros marcos 
do processo de internacionalização dos direitos humanos. 
Como se verá, para que os direitos humanos se 
internacionalizassem, foi necessário redefinir o âmbito e o 
alcance do tradicional conceito de soberania estatal, a fim de 

                                                 
161 Canotilho, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7ª 
edição, 8ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2011. p. 75. 
162 Sieyès, Emmanuel Joseph. O que é o terceiro estado. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1988. 
p. 177. 
163 Tocqueville, Aléxis de. A democracia na América: leis e costumes de certas leis e certos 
costumes políticos que foram naturalmente sugeridos aos americanos por seu estado social 
democrático. 2ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 277.   
164 Piovesan, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 13ª ed. ver. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 177 
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permitir o advento dos direitos humanos como questão de 
legítimo interesse internacional. Foi ainda necessário redefinir o 
status do indivíduo no cenário internacional, para que se 
tornasse verdadeiro sujeito de Direito Internacional.” 

 

Celso Lafer165 afirma “este direito (direito humanitário) trata de um 

tema clássico de Direito Internacional Público – a paz e a guerra. Baseia-se 

numa ampliação do jus in bello, voltada para o tratamento na guerra de 

combatentes e de sua diferenciação em relação a não combatentes, e faz parte 

da regulamentação jurídica de emprego da violência no plano internacional, 

suscitado pelos horrores da batalha de Solferino, que levou à criação da Cruz 

Vermelha.” 

Para Jorge Miranda166: 

 

“A proteção humanitária, associada sobretudo à ação da Cruz 
Vermelha, é instituto destinado a proteger, em caso de guerra, 
militares postos fora de combate (feridos, doentes, náufragos, 
prisioneiros) e populações civis. Remontando à Convenção de 
1864, tem como fontes principais as quatro Convenções de 
Genebra de 1949 e os seus princípios devem aplicar-se hoje 
quer às guerras internacionais, quer às guerras civis e a outros 
conflitos armados. A proteção humanitária refere-se a 
situações de extrema necessidade, integráveis no chamado 
Direito internacional da guerra, e em que avulta o confronto 
com um poder exterior.” 

      

A Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial, tinha 

como finalidade promover a cooperação, paz e segurança internacional, 

condenando agressões externas contra a integridade territorial e a 

independência política de seus membros. A Convenção da Liga das Nações, 

de 1920, continha previsões genéricas relativas aos direitos humanos, 

destacando-se as voltadas ao system of the League, ao sistema das minorias e 

aos parâmetros internacionais do direito do trabalho, pois os Estados se 

propunham a assegurar condições dignas de trabalho para homens, mulheres 

e crianças. Pelo fato das sanções econômicas e militares impostas, os 

dispositivos são considerados limites à soberania estatal absoluta.  

                                                 
165 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. XXIV-XXV) 
166 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. V.4, p. 192-193 
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A Organização Internacional do Trabalho foi criada após a Primeira 

Guerra Mundial e tinha a finalidade de promover condições dignas de trabalho 

no âmbito mundial. Para Louis Henkin: 

 

“A Organização Internacional do Trabalho foi um dos 
antecedentes que mais contribuiu à formação do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos. A Organização 
Internacional do Trabalho foi criada após a Primeira Guerra 
Mundial para promover parâmetros básicos de trabalho e de 
bem-estar social. Nos setenta anos que se passaram, a 
Organização Internacional do Trabalho promulgou mais de uma 
centena de Convenções internacionais, que receberam ampla 
adesão e razoável observância, (The Age of Rights, p. 15)” 

 

Portanto, pode-se dizer que o Direito Humanitário, a Liga das 

Nações e a Organização Internacional do Trabalho contribuíram para o 

desenvolvimento e proteção dos direitos humanos. A afirmação dos direitos 

humanos e a cidadania estão conectadas a determinações de ordem histórica. 

Os excessos cometidos pelo regime totalitário e o fim da Segunda 

Guerra Mundial consolidou o Direito Internacional dos Direitos Humanos, com 

mudanças drásticas em normas internas e internacionais. Para Flávia 

Piovesan167: 

 

“Se a Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos 
humanos, o pós-guerra deveria significar sua reconstrução (...). 
A necessidade de uma ação internacional mais eficaz 
impulsionou o processo de internacionalização desses direitos, 
culminando na criação da sistemática normativa de proteção 
internacional, que faz possível a responsabilização do estado 
no domínio internacional quando as instituições nacionais se 
mostram falhas ou omissas na tarefa de proteger os direitos 
humanos.” 

 

A relação do Direito com certos valores e princípios representa a 

constitucionalização dos direitos, com a superação da tese positivista. O 

debate contemporâneo reforça e dá visibilidade a esses valores, com uma 

visão otimista sobre o futuro do homem. 

                                                 
167 Piovesan, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 13ª ed. ver. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 122-123. 
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A tese jusnaturalista reconhece valores éticos universais, 

independentes de previsão legal e que devem nortear as normas positivas por 

serem inerentes aos seres humanos.  

Para Cesar168: 

 

“(...) a meditação sobre a crise de nosso tempo e a reflexão 
sobre os valores encontram seu ponto de convergência na 
compreensão do homem como pessoa. O ser humano, 
referência contínua dos valores, é, na sua universalidade, a 
garantia da transcendência destes em relação à sua 
expressão, num momento dado. “ 

 

Os direitos humanos devem ser entendidos em sua universalidade, 

sem eliminar a indivisibilidade, pois violado um, os outros também são 

atingidos, “conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo de 

direitos sociais, econômicos e culturais”169.  

Referidos direitos devem ser protegidos nos espaços em que se 

configuram as relações humanas, seja no campo econômico, social entre 

outros. Para Sarlet170: 

 

“A fundamentalidade formal encontra-se ligada ao direito 
constitucional positivo e resulta nos seguintes aspectos, 
devidamente adaptados ao nosso direito constitucional pátrio: 
a) como parte integrante da Constituição escrita, os direitos 
fundamentais situam-se no ápice de todo o ordenamento 
jurídico; b) na qualidade de normas constitucionais, encontram-
se submetidos aos limites formais (procedimento agravado) e 
materiais (cláusulas pétreas) da reforma constitucional (art. 60 
CF); c) por derradeiro, cuida-se de normas diretamente 
aplicáveis e que vinculam de forma imediata as entidades 
públicas e privadas (artigo 5º, parágrafo 1º da CF). A 
fundamentalidade material, por sua vez, decorre da 
circunstância de serem os direitos fundamentais elemento 
constitutivo da Constituição material, contendo decisões 
fundamentais sobre a estrutura básica do Estado e da 
sociedade. “ 

 

                                                 
168 César. Constança Marcondes. Axiologia e crise segundo Miguel Reale. Revista Brasileira de 
Filosofia. Vol. LV, fasc. 222, São Paulo, abr.jun., 2006. p. 188.  
169 Piovesan, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 13ª ed. ver. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 69. 
170 Sarlet, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6ª ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2006. p. 88.   
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Os Direitos Humanos estão diretamente relacionados à cidadania, 

dissecada enquanto resultado dos avanços históricos no reconhecimento 

daqueles, devido a um processo de sucessivas mudanças no pensamento e na 

prática política ocidental. 

Verifica-se, originariamente, uma assimetria em desfavor do 

indivíduo em relação à vontade imperativa do Estado. Dal Ri Júnior171 sintetiza 

o pensamento de Thomas Hobbes: 

 

“O soberano em Thomas Hobbes é já absoluto, tendo dizimado 
todos os vínculos patrimoniais corporativos e familiares que 
poderiam interferir na sua relação direta com os cidadãos e 
com a cidade. Com o desaparecimento destas interferências, o 
cidadão se vê sozinho de fronte ao soberano. “ 

 

A afirmação dos direitos humanos deu-se em diferentes momentos, 

com destaque para a Convenção Européia para a proteção dos Direitos 

Humanos e Liberdades Fundamentais, formalizada em Roma, em 1950, da 

qual se originou a Corte Européia de Direitos Humanos (CEDH), com sede em 

Estrasburgo172, e a Comissão Européia de Direitos Humanos.  

Ainda há o destaque no plano internacional para a Declaração 

Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969 (Pacto de 

San José da Costa Rica), ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992 e a 

Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, de 28 de junho de 1981.  

Pode-se considerar a Conferência dos Direitos Humanos realizada 

em Viena, em 1993, como o momento efetivo da consagração dos direitos 

humanos, pois no momento em que foi proclamada a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (1945), muitos estados hodiernos não tinham se 

constituído.  

                                                 
171 Dal Ri Júnior, Arno. Evolução histórica e fundamentos político-jurídicos da cidadania. 
In: Dal Ri Júnior, Arno; Oliveira, Odete Maria de (Org.) Cidadania e nacionalidade: efeitos e 
perspectivas: nacionais-regionais-gobais. Ijuí: UNIJUÌ, 2002. p. 53.  
172 A Corte Européia de Direitos Humanos (CEDH) foi criada pelo artigo 19 da Convenção 
Européia de Direitos Humanos. Com sede em Estrasburgo, França, esse órgão tem 
competência jurisdicional, cabendo-lhe julgar os casos de violação dos direitos tutelados nessa 
Convenção. Suas decisões têm caráter vinculante para os estados submetidos à sua 
jurisdição. Quanto à jurisdição da Corte Européia de Direitos Humanos, não necessariamente 
os estados-membros da EU simplesmente por terem tal condição   
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A Conferência de Direitos Humanos realizada em Viena173 

consolidou a indivisibilidade e aplicabilidade dos direitos humanos, tanto nos 

direitos civis e políticos, quanto sociais, culturais e econômicos, com especial 

atenção ao direito ao desenvolvimento, ambiental, solidariedade e à paz. 

Em 2000, a Carta dos Direitos Fundamentais aprovada pelos países 

da União Européia em Nice, França, reuniu em um único documento os direitos 

humanos consagrados em diferentes momentos e por diversos instrumentos, 

como os firmados nas convenções internacionais do Conselho da Europa, pela 

Carta da ONU e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Referida Carta alargou o reconhecimento e as garantias legais aos 

direitos humanos, com a consolidação das bases humanitárias. 

“Direito Europeu dos Direitos do Homem” foi o termo utilizado por 

Duarte174 para demonstrar o conjunto de normas protetivas transnacionais: 

 

“1)Pretende designar o acervo de direitos previsto na 
Convenção para a proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais e nos seus protocolos adicionais; 2) 
este acervo nuclear tem sido completado e desenvolvido 
através da aprovação pelo Conselho da Europa de outros 
importantes instrumentos convencionais (v.g. a Carta Social 
Européia, de 18 de outubro de 1961; a Convenção Européia 
para a prevenção da tortura e das penas ou tratamentos 
desumanos ou degradantes, de 26 de novembro de 1987; a 
Convenção-quadro para a proteção das minorias nacionais, de 
10 de novembro de 1994; a Convenção sobre os Direitos do 
Homem e a Biomedicina, de 4 de abril de 1997; 3) num sentido 
ainda mais amplo, o Direito Europeu dos Direitos do Homem 
integra também os direitos e liberdades de fonte comunitária, 
previstos nos Tratados institutivos, reconhecido pelo Juiz 
comunitário e recentemente vertidos na Carta de Direitos 
Fundamentais da União Européia.” 

 

                                                 
173 Declaração de Viena: 5. Todos os Direitos do homem são universais, indivisíveis, 
interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional tem de considerar 
globalmente os Direitos do homem, de forma justa e equitativa e com igual ênfase. Embora se 
devam ter sempre presente o significado das especificidades nacionais e regionais e os 
antecedentes históricos, culturais e religiosos, compete aos Estados, independentemente do 
seu sistema político, econômico e cultural, promover e proteger todos os Direitos do homem e 
liberdades fundamentais.”      
174 Duarte, Maria Luisa. O direito da União Europeia e o direito europeu dos direitos do 
homem: uma definição do triângulo judicial europeu. In: Miranda, Jorge (coord.) Estudos em 
homenagem ao professor Doutor Armando Marques Guedes. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 735-
760.  
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A União Européia, com a Carta de Direitos Fundamentais dispõe de 

um instrumento de consagração dos direitos humanos, podendo ser invocada 

nos Tribunais da União Européia e tribunais nacionais, conforme artigo 51, n. 1, 

primeira parte da Carta. 

Segundo Komplak175, referido instrumento inovou ao reconhecer a 

dignidade como direito fundamental, bem como em abandonar a tradicional 

configuração tripológica de direitos políticos, generacionais, sócio-políticos, 

agregando-os em seis valores universais: dignidade, liberdade, igualdade, 

solidariedade, cidadania e justiça. 

Na União Européia, está presente o instituto da supranacionalidade, 

peculiar do Direito Comunitário, o qual, com princípios próprios e órgãos 

independentes, garante, de certa forma a aplicação uniforme das políticas 

propostas no processo de integração.176     

Os avanços históricos mostraram a necessidade de se adentrar no 

debate do papel e posição do homem na sociedade contemporânea, 

conduzindo-se para a efetividade dos direitos humanos.                                   

No plano interno, o rol de direitos defendidos e projetados pelo 

ordenamento jurídico é composto por garantias de diferentes espécies, mas 

estão todos sujeitos a um princípio que propicia a plenitude de todos os 

demais: a dignidade da pessoa humana, a ser tratado posteriormente.  

 

 

4.1 O sistema de proteção dos Direito Humanos e a fiscalização tributária 

 

O direito tributário é sempre tido e analisado, enquanto ramo da 

ciência do direito, de maneira objetiva e estritamente legal. As disposições 

trazidas na Constituição Federal e seus reflexos nas normas ordinárias e 

reguladoras dos tributos e procedimentos de fiscalização são os pilares de 

                                                 
175 Komplak, Krystian. Cinco teses sobre a dignidade da pessoa humana como conceito 
jurídico. São Paulo: Revista da ESMESC, v. 15, n. 21, p. 107-120 
176 Bacella Filho, Romeu Felipe. (Coord.). Elementos de Direito Internacional Público. 
Barueri: Manole, 2003. p. 97  



141 
Os direitos humanos aplicados à fiscalização tributária:  
sigilo fiscal e ponderação dos direitos humanos fundamentais 

 

 

estudo e prática do direito, o que coloca em segundo plano de análise as 

relações individuais e as relações entre cidadãos e o Estado. 

A legalidade estrita atribuída afasta do foco central a relação entre 

cidadão e estado, os direitos fundamentais daqueles que devem, ao menos 

teoricamente, ser resguardados por este. 

A evolução do direito constitucional, como reflexo dos novos anseios 

e inspirações de uma geração de pessoas que viram duas guerras mundiais 

dizimarem centenas de milhares de pessoas e, especialmente aqui no Brasil, 

vivenciou um estado ditatorial e militarista, tem grandes alterações a partir do 

período de redemocratização177. Este período, conhecido pela saída dos 

militares do poder e a retomada das garantias fundamentais do cidadão 

comum, culminou com a promulgação de uma Carta Magna que celebrava, 

antes de qualquer coisa, o Estado Democrático de Direito e as prerrogativas 

essenciais e fundamentais do cidadão em sua individualidade.178 

O Estado assume nova função porque, além de mero editor de 

normas e de detentor do poder de polícia – legitimado ou não por regime 

democrático –, passa a deter a função de garantidor de prerrogativas ligadas 

ao jusnaturalismo. O positivismo kelseniano e o jusnaturalismo, que pareciam 

antagônicos e dificilmente eram vistos como complementares, passam a 

                                                 
177 SILVA, José Afonso da. O Constitucionalismo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 
88. O dileto mestre sintetiza com propriedade a constatação a respeito da evolução do direito 
constitucional neste período de redemocratização: “A história constitucional brasileira revela 
formas procedimentais usurpadoras da vontade constituinte do povo, a começar pela outorga 
da constituição do Império, quando o Imperador assumiu a titularidade do Poder Constituinte. 
Mais tarde tivemos a titularidade autocrática do Poder Constituinte assumida por Getúlio 
Vargas com a outorga da Carta de 10/11/1937. O processo usurpatório do Poder Constituinte 
Originário, pelo poder militar aliado à oligarquia tecnocrática, difundiu-se com o Golpe de 1964, 
produzindo uma normatividade institucional excepcional, através de 17 atos institucionais e da 
outorga de duas Constituições, a de 24/01/1967 e a de 17/10/1969, (...). Mas, além desses 
processos de usurpação, houve os meios indiretos, pela deformação da vontade popular por 
procedimentos convocatórios e eleitorais escamoteadores”. O breve traço histórico trazido pelo 
doutrinador nos leva à conclusão objetiva que o processo de evolução constitucional brasileiro 
seguiu à margem daquele vivido pela Europa, especialmente no pós-guerra. Aqui a usurpação 
e deturpação dos conceitos de poder e Estado, alicerçados no falso pilar de ordem legal 
instituída através da força, descambou para um autoritarismo com vias à manutenção do poder 
sem legitimação popular. 
178 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo. Saraiva, 2010. p. 245. “O marco do 
novo direito constitucional, na Europa continental, foi o constitucionalismo do pós-guerra, 
especialmente na Alemanha e na Itália. No Brasil, foi a Constituição de 1988 e o processo de 
redemocratização que ela ajudou a protagonizar. 
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compor “um conjunto difuso e abrangente de idéias agrupadas sob o rótulo 

genérico de pós-positivismo”179. 

A elaboração de um conceito mais moderno e abrangente ao 

transformar o direito e a constituição de um estado democrático como pilar 

essencial na construção de uma nova era, livre de desmandos e de abusos às 

condições essenciais da pessoa humana, somente foi possível porque o que 

parecia antagônico e impraticável – a união do positivismo e jusnaturalismo – 

mostrou-se como uma solução eficaz para se pensar uma nova modalidade de 

direito. A junção e convergência das duas linhas possibilitou a elaboração de 

conceitos ligados ao humanismo, direitos e garantias fundamentais, aliadas à 

força garantidora do direito positivo: 

 

O pós-positivismo se apresenta, em certo sentido, como uma 
terceira via entre as concepções positivista e jusnaturalista: não 
trata com desimportância as demandas do Direito por clareza, 
certeza e objetividade, mas não o concebe desconectado de 
uma filosofia moral e de uma filosofia política. Contesta, assim, o 
postulado positivista de separação entre Direito, moral e política, 
não para negar a especificidade de objeto de cada um desses 
domínios, mas para reconhecer a impossibilidade de tratá-los 
como espaços totalmente segmentados, que não se influenciam 
mutuamente. Se é inegável a articulação complementar entre 
eles, a tese da separação, que é central ao positivismo e que 
dominou o pensamento jurídico por muitas décadas, rende 
tributo a uma hipocrisia. 

 

Vemos, então, que a Carta Magna de 1988 atendeu a estes anseios 

de nova conceituação do direito e ter a Constituição não apenas como 

institucionalizadora de um Estado com preceitos objetivos a respeito de sua 

organização e funcionamento, como se máquina fosse. É também elemento 

garantidor das prerrogativas essenciais tanto do Estado Democrático quanto 

das garantias fundamentais de seu povo. 

Segundo os ensinamentos de Renato Lopes Becho:180  

 

“A lei pode servir para retirar a dignidade da pessoa humana, 
como o direito nazista funcionou a qualquer prova, até mesmo 

                                                 
179 Ibidem. p. 247. 
180 BECHO, Renato Lopes. Direitos e deveres da Administração Tributária à luz dos Direitos 
Humanos. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 171, dez/2009. p. 97  



143 
Os direitos humanos aplicados à fiscalização tributária:  
sigilo fiscal e ponderação dos direitos humanos fundamentais 

 

 

para Hans Kelsen. As considerações juspositivistas, por 
exemplo, de que a personalidade humana é um atributo do 
Direito, levam à possibilidade de que o Direito não atribua a 
personalidade humana a todas as pessoas. Não nos satisfaz, 
portanto, uma clássica resposta juspositivista que pode ser 
dada ao quadro fático aqui apresentado: um Decreto dá direito 
ao Fisco de exigir informações imediatas dos contribuintes e 
não há lei que obrigue a Administração Tributária a apresentar 
manifestação conclusiva, nos executivos fiscais, em prazo 
razoável. Assim, há lei a favor do Estado, mas não há lei a 
favor do contribuinte. Portanto, o Direito aceita as coisas como 
estão. Uma resposta como essa, tipicamente da concepção 
positivista do Direito, não coloca um ponto final na discussão 
do ponto de vista dos direitos humanos. Essa resposta 
técnica, embora incompatível com a dignidade do contribuinte, 
pode satisfazer ao positivismo jurídico, mas não é aceita pelo 
jushumanista” 

 

O direito tributário constitucional sofreu, então, essas influências em 

sua elaboração. Os traços históricos de autoritarismo que atingiram os direitos 

humanos avançam sobre as demais garantias do estado, inclusive a ordem 

tributária – seguida imediatamente do conceito de fiscalização e suas nuances 

sobre a privacidade e liberdade individuais – para, por exemplo, custeio e 

manutenção do aparato estatal. Assim, pode-se concluir que os direitos 

humanos estão relacionados com o direito tributário na nova ordem e 

pensamento constitucionais. 

Questiona-se o fato de haver espaço para discussões humanistas 

em uma área tão técnica. 

Segundo Renato Lopes Becho181:  

 

“Os direitos humanos vêm crescendo em importância e 
reconhecimento desde a metade do século passado. Diversos 
campos tradicionais do Direito são por eles fortemente 
influenciados, com destaque para o Direito Internacional, o 
Direito Penal e o Direito Trabalhista. Porém, compreendendo 
os direitos humanos como intrinsecamente direitos 
fundamentais constitucionais, como ocorre no Brasil, eles 
exercerão efeitos em todos os quadrantes do jurídico, incluindo 
o Direito Tributário. A dimensão dos efeitos dos direitos 
humanos no Direito Tributário é insipiente na cultura jurídica 
brasileira (...)”. 

                                                 
181 Becho, Renato Lopes. Direitos e deveres da Administração Tributária à luz dos Direitos 
Humanos. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 171, dez/2009.   
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Ainda segundo o autor: 

 

A discussão dos direitos humanos, aplicada à tributação, é 
uma ferramenta de defesa do contribuinte contra os Poderes 
Públicos. O Estado pode ser opressor pela Polícia (comum e 
política), pela Censura, por obrigar nacionais a viverem no 
exílio, mas também pode sê-lo pelo Fisco. Se não houver 
limites, além dos legais, para a Administração Tributária, não 
haverá aplicação dos direitos humanos à tributação. Significa 
dizer que os contribuintes estarão sujeitos a toda sorte de 
desrespeito e opressão pelo Estado fiscal, ainda que sob o 
manto da lei”. 

 

Afirma que  

 

“o poder de tributar nasce no espaço aberto pelos direitos 
humanos e por eles é totalmente limitado. O Estado exerce o 
seu poder tributário sob a permanente limitação dos direitos 
fundamentais de suas garantias constitucionais” 182.  

 

E continua:  

 

“Característica importante dos direitos fundamentais é a de se 
expressarem por princípios, como acontece no catálogo do 
artigo 5º da CF, que proclama, entre outros, os princípios da 
igualdade, da liberdade de manifestação do pensamento, da 
inviolabilidade da casa”. 

 

Igualmente, para Alberto Nogueira, os direitos humanos estão 

relacionados à tributação. O pensamento a respeito das prerrogativas Estatais 

não pode ser dissociado das garantias e direitos fundamentais do cidadão. Ou 

seja, o exercício da primeira deve estar harmonizado com as previsões a 

respeito da segunda perspectiva. O cidadão não pode ser considerado 

individualmente tão-somente, mas em harmonia com sociedade e Estado. Por 

isso que o doutrinador, a respeito das convergências de prerrogativas, 

estabelece as seguintes premissas: 

 

                                                 
182 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 16 ed. Rio de Janeiro, 
São Paulo, Recife: Renovar, 2009., p.13. 
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“a) que no âmbito da tributação os “direitos” se harmonizam 
com os “deveres” integrando-se no esquema direitos/deveres, 
à semelhança de outras categorias de direitos da terceira 
geração, em especial da ecologia; b) que existe uma 
dimensão individual do tributo e outra coletiva; c) que o 
contribuinte é ao mesmo tempo devedor (na perspectiva 
individual) e credor (enquanto inserido no grupo e na 
sociedade); d) não se pode deixar de reconhecer-lhe, em 
qualquer hipótese, o legítimo interesse (e o direito) de sofrer o 
impacto da tributação dentro dos cânones previstos na 
Constituição, com todas as garantias correspondentes e, 
ainda, de ver aplicados os mesmos princípios e critérios aos 
outros membros da sociedade; e, por último, de que é cada 
indivíduo – e não o Estado – o titular do poder (limitado) de 
tributar”.  

 

Em artigo sobre direitos humanos e tributação, José Souto Maior Borges 

manifesta-se:  

 

“Os vínculos entre a tributação e os direitos humanos não se 
manifestam ao primeiro e superficial exame exegético. Mas se 
ocultam nas dobras do ordenamento constitucional brasileiro, 
ao longo dos princípios e normas que o integram”. 

 

Renato Lopes Becho lembra que o tema foi tratado no XXI 

Congresso Brasileiro de Direito Tributário, organizado de 17 a 19 de outubro de 

2007 pelo Instituto Geral Ataliba – IGA-Idepe (Instituto Internacional de Direito 

Público e Empresarial)183. Nele foi proferida palestra pelo Ministro Luiz Fux 

intitulada “Direitos Humanos e Tributação”. Vários princípios foram abordados 

como demonstrações de direitos humanos fundamentais na tributação: 

capacidade contributiva, proibição de tributação confiscatória, tipicidade 

fechada, contraditório e devido processo legal.  

Para o Ministro Luiz Fux: 

 

“O comum é exatamente o contribuinte se defender no bojo da 
execução fiscal. E ai surgem vários direitos fundamentais do 
executado-cidadão, como, por exemplo, citado aqui, o 
redirecionamento da execução para os sócios, só naqueles 
casos específicos que a professora mencionou. A 
inteirabilidade (sic. provavelmente impenhorabilidade) do 

                                                 
183 BECHO, Renato Lopes. Direitos e deveres da Administração Tributária à luz dos Direitos 
Humanos. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 171, dez/2009. p. 102. 
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faturamento, que evita, que conjura, o capital de giro do 
empresário. A impenhorabilidade do bem de família. A 
prescrição, que retira do contribuinte aquela “espada de 
Dâmocles”. Além evidentemente, de inúmeros processos 
judiciais oferecidos ao contribuinte, na medida em que 
nenhuma lesão está fora da apreciação do Poder Judiciário.” 

 

É impossível dissociar os direitos humanos e a tributação. Tratá-los 

isoladamente, o primeiro como conjunto de prerrogativas constitucionais, 

decorrentes do junaturalismo, e a segunda como agrupamento de normas 

postas e que devem ser estritamente cumpridas para garantir o exercício das 

atividades estatais, vinculadas aos antigos dogmas do direito positivo, é negar 

a evolução constitucional e social que vivenciamos especialmente nas últimas 

décadas. Manter os direitos humanos e a tributação em perspectivas de 

análises distintas é negar a existência de uma nova realidade constitucional, o 

pós-positivismo, o Estado Democrático de Direito e as diretrizes humanitárias 

estabelecidas no período pós-guerra como garantidoras de uma sociedade 

mais justa e harmônica. 

Há, portanto, uma íntima relação entre os direitos humanos e a 

tributação que deve ser cuidadosamente analisada para que as garantias 

individuais e coletivas não se sobreponham ou, em via oposta, sejam 

maculadas e minimizadas para a aplicação de normas tributárias objetivas. 

 

 

4.2 A Constituição Federal de 1988 e os Direitos Humanos 

                

A nova conjuntura política e social do século XXI, a concepção de 

um mundo sem fronteiras aparentes, distâncias reduzidas com recursos 

tecnológicos, a rede mundial de computadores, a popularização de meios de 

transporte mais eficientes, denota a necessidade de se abrir os olhos para o 

outro lado da cartilha tão difundida: a parcela da população mundial que não 

tem acesso a todas essas inovações e que ainda vive as mesmas mazelas que 

seus antepassados experimentaram há dois séculos atrás. 

Os direitos humanos e direitos fundamentais são muitas vezes 

postos lado a lado, utilizando-se uma expressão como sinônima da outra. 
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Importante se faz traçar uma distinção entre as duas expressões. A locução 

direitos humanos184, apesar de parecer à primeira vista uma redundância por 

ser o seu titular o humano, individual ou coletivamente considerado, é utilizada 

por seu caráter essencial para a vida digna, a proteção de valores e garantias 

essenciais para que o ser humano possa exercer o seu potencial, seja 

individual ou coletivo.185 A condição precípua é ser humano para que se tenha 

direito ao gozo e fruição dos direitos humanos. A conferência de tais direitos e 

garantias é imediatista, nasce com o ser e a ele estará vinculado até mesmo 

depois de sua morte, dada a permanência histórica de sua memória, caráter e 

conduta. 

Os direitos fundamentais são tidos como os direitos reconhecidos 

pelas autoridades governamentais. As garantias asseguradas pelo Estado, que 

resguardará e protegerá o ser humano que estiver sob sua tutela, além de 

fornecer meios e condições adequadas para o seu pleno gozo e fruição. São, 

portanto, os direitos humanos reconhecidos pelas autoridades às quais se 

delegou a função legislativa e normativa num dado Estado, considerados o seu 

território e soberania para tal aplicação.186 Aqui estão compreendidos os 

direitos intrínsecos à personalidade, conferida com o nascimento, até os 

direitos civis e políticos, quando inserido no convívio social. 

A Constituição brasileira, promulgada em 05.10.1988, foi fruto de um 

longo trabalho constituinte, fortemente principiológica e com perfil social 

                                                 
184 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 
2011. p. 500/505 traz as quatro dimensões em que se enquadram os Direitos Humanos: na 
primeira dimensão, com surgimento juntamente com o Estado Liberal no século XVII, estão 
englobados os atualmente denominados direitos individuais e políticos (como a liberdade, a 
inviolabilidade de domicílio e o segredo de correspondência); na segunda dimensão estão os 
direitos sociais, que oferecem os meios necessários para fruição dos primeiros, são direitos 
econômicos que favorecem a fruição dos direitos individuais; na terceira dimensão estão os 
que se caracterizam pela sua titularidade: coletiva ou difusa, aqui estão compreendidos os 
direitos do consumidor e ambiental, são comumente denominados como direitos da 
solidariedade ou da fraternidade; e na quarta dimensão o Autor destaca o posicionamento de 
Paulo Bonavides e de Celso Bastos, para o primeiro seriam direitos ligados á globalização 
(como a democracia e o direito á informação) e para o segundo serias uma democracia 
participativa, além do direito ao desarmamento nuclear e à não intervenção genética. 
185 WEIS, Carlos. Direitos Humanos Contemporâneos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
186 COMPARATO. Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 45/46. 
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acentuado. Foi uma reação ao período autoritário anterior e centrada na 

construção de uma democracia participativa em nosso país187.     

O rol de direitos defendidos e projetados a um primeiro plano por um 

determinado ordenamento jurídico é composto por garantias de diferentes 

espécies, mas estão todos sujeitos a um princípio que propicia a plenitude de 

todos os demais: a dignidade da pessoa humana.  

O inciso X do artigo 5º da Constituição Federal dispõe “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a imagem e a honra das pessoas”, 

quando violados, prevê o direito à reparação dos danos morais e materiais. 

A expressa previsão a respeito da intimidade e vida privada, 

isoladamente, já nos conduz a não tê-las, portanto, como sinônimos, tampouco 

devemos afastá-las por completo uma da outra. São direitos que se 

complementam. A privacidade está diretamente conectada às relações 

interpessoais, enquanto que a intimidade diz respeito às particularidades 

individuais e singulares da vida privada não postas em qualquer relação. Luiz 

Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior delimitam com sabedoria os 

dois conceitos: 

 

Podemos vislumbrar, assim, dois diferentes conceitos. Um, de 
privacidade, onde se fixa a noção das relações interindividuais 
que, como as nucleadas na família, devem permanecer 
ocultas ao público. Outro, de intimidade, onde se fixa uma 
divisão linear entre o “eu” e os “outros”, de forma a criar um 
espaço que o titular deseja manter impenetrável mesmo aos 
mais próximos. Assim, o direito de intimidade tem importância 
e significação jurídica na proteção do indivíduo exatamente 
para defendê-lo de lesões a direitos dentro da 
interpessoalidade da vida privada.188 

 

A exposição da intimidade, ou violação da privacidade, podem 

resultar, quase que necessariamente em ofensa à honra e à imagem do 

                                                 
187 SCAFF, Fernando Facury. A Constituição econômica brasileira em seus 15 anos. In: 
____________; MAUÉS, Antonio G. Moreira; BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. 
Direitos Fundamentais e relações sociais no mundo contemporâneo. Curitiba: Juruá, 
2005. 
188 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JR., Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 
11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p 134. 
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indivíduo. O mesmo dispositivo constitucional já prevê a reparação por danos 

morais e materiais como remédio imediato a tal ato lesivo. 

O direito à intimidade, o resguardo da individualidade de um 

cidadão, é valor imensurável para o pleno gozo da vida em sociedade. Os 

valores e características individuais refletem na construção da sociedade e seu 

convívio o mais harmônico possível. Neste sentido Juliana Garcia Beloque189 

destaca que é justamente o conjunto destas particularidades que irão compor a 

personalidade de cada indivíduo e que influenciará no papel por ele 

desempenhado na sociedade. A intimidade será a área fundamental para a 

inovação social, pois lá se construirão idéias e pensamentos que refletirão na 

coletividade. 

A influência social, educação e costumes de um determinado grupo 

de pessoas serão julgados, classificados e formarão individualmente aquele 

ser. Dependerá desta liberdade e do respeito a esta garantia, o modo como 

estas influências poderão ser compreendidas, julgadas, processadas e 

transformadas em ações sociais diretas. 

O Estado terá a obrigação de assegurar o direito ao cidadão de 

intimidade e privacidade. Criar ferramentas e mecanismos que possam dar 

segurança jurídica e social impondo normas fundamentais norteadoras para 

que todo o sistema reflita o respeito e o compromisso nesta proteção. Não por 

acaso que o legislador constituinte fez questão de especificar as garantias 

fundamentais em seu artigo 5º de forma tão minuciosa, é o resultado do intuito 

de não dar brechas a limitações, mas somente de expansão hermenêutica para 

garantias equivalentes. 

Em complemento ao inciso X, o artigo 5º prevê também a 

inviolabilidade do “sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, 

de dados e das comunicações telefônicas” em seu inciso XII. A análise em 

conjunto destes dois incisos amplia as proteções trazidas no inciso 

antecedente. A especificidade na proteção de tais direitos denota o claro 

objetivo da Constituição Federal em esclarecer, à margem de qualquer dúvida, 

a privacidade e intimidade anteriormente mencionadas. 
                                                 
189 BELLOQUE, Juliana Garcia. Sigilo Bancário: análise crítica da LC 105/2001. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003.  p.21 
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À primeira vista, a ausência das expressões fiscal e bancária 

puseram à prova o real intento do legislador constituinte: 

 

A falta de rigor técnico do legislador constituinte ao optar pela 
expressão “sigilo de dados”, suscitou dúvidas e acirradas 
discussões doutrinárias acerca do tipo de informação tutelada 
pelo Legislador Constituinte através do inciso XII da CF/88. A 
doutrina, buscando a melhor exegese do mencionado dispositivo 
constitucional, se dividiu basicamente em duas correntes 
majoritárias, uma manifestando o entendimento de que o 
legislador constituinte utilizou-se apropriadamente da expressão 
“sigilo de dados” como gênero, com a finalidade de resguardar 
as espécies sigilo bancário e fiscal; e a outra, considerando que 
o sigilo bancário e fiscal estaria amparado apenas pelos 
princípios consagrados pelo inciso X da CF, defendendo a idéia 
de que o inciso XII visa tutelar a comunicação de dados e não 
os dados em si 190. 

 

Há diversos métodos de interpretação para que se absorvam e se 

apliquem os dispositivos constitucionais à realidade social. As duas correntes 

acima citadas convergem num só sentido: ampliar as garantias e direitos 

fundamentais. Se, por acaso, não houvesse a disposição expressa dos direitos 

insculpidos no inciso XII, através do método científico-espiritual poderia se 

concluir que a inviolabilidade do sigilo de correspondência, de dados e de 

comunicações telefônicas estariam acobertados pela privacidade e intimidade.  

A lição de Pedro Lenza define com clareza de que forma este 

método interpretativo seria capaz de tal proeza: 

 

A análise da norma constitucional não se fixa na literalidade da 
norma, mas parte da realidade social e dos valores subjacentes 
do texto da Constituição. 
Assim, a Constituição deve ser interpretada como algo dinâmico 
e que se renova constantemente, no compasso das 
modificações da vida em sociedade.191 

                                                 
190 PIZOLIO, Reinaldo; GAVALDÃO JR., Jayr Viégas (coord.). Sigilo Fiscal e Bancário. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005. 
191 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 93. O autor lista 06 métodos de interpretação da Constituição desenvolvidos pela doutrina e 
pela jurisprudência a fim de compreender e entender o sentido da norma constitucional. A 
razão de estar inserida em determinado contexto, onde e como são aplicáveis em casos 
concretos. Os métodos são ferramentas de efetividade e garantia de obtenção de resultados os 
mais próximos possíveis daqueles vislumbrados pelo Legislador, são eles, além do Científico-
Espiritual: Jurídico, segundo o qual todos os métodos tradicionais da hermenêutica devem ser 
considerados; Tópico-Problemático, parte-se de um caso concreto para a norma; 
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Valendo-se deste método, como ferramenta hermenêutica capaz de 

ampliar o teor da norma constitucional com o condão de resguardar por 

completo o direito tutelado pela norma em suas mais diversas vertentes, de 

acordo com seu espírito implícito, chega-se aos sigilos fiscal e bancário. 

Apesar de não possuírem previsão específica no inciso X, tampouco no XII, 

devem ser tratados como espécie do gênero privacidade. 

Mesmo havendo a relação, por assim dizer, entre a pessoa, seja 

natural ou jurídica, com o Fisco no primeiro caso e com instituição financeira no 

segundo, são informações de foro íntimo. Como tais devem ser garantidos os 

seus exercícios plenos. O indivíduo não estaria, então, compelido a transformar 

sua privacidade, informações bancárias e fiscais, em um livro aberto que pode 

ser analisado pelo Estado e Administração Pública a qualquer tempo. 

Acontece que nesta especificação o direito à privacidade perde seu 

viés absoluto e passa a ser relativizado em seus desdobramentos fiscal e 

bancário. O abuso da pessoa no exercício de sua garantia fundamental afeta 

diretamente o Estado e a lei prevê mecanismos para tal relativização com o 

acesso da Administração Pública a tais informações em proteção aos princípios 

coletivos. 

Verifica-se, então, que na mesma medida em que a Constituição 

Federal resguarda direitos individuais, com a possibilidade de ampliação da 

interpretação e abrangência do dispositivo para a esfera fiscal e bancária, o 

Estado também se faculta no direito de violá-las quando entender que a lesão à 

garantia isoladamente considerada terá proporções menores se absolutamente 

protegida com o afastamento do interesse público. 

Há, ao menos aparentemente, a necessidade mundial de se difundir 

os direitos humanos e torná-los acessíveis e tangíveis em realidades nada 

similares as experimentadas em países como o Brasil que, de certa forma, 

caminha a passos largos rumo a um desenvolvimento tecnológico, pelo menos. 

                                                                                                                                               

Hermenêutico-Concretizador, da constituição para o problema analisado; Normativo-
Estruturante, o teor da norma deve ser analisado à luz da sua concretização na realidade; e da 
Comparação Constitucional, com a utilização dos 4 métodos de Savigny, estabelecendo-se a 
comunicação entre as várias Constituições. 
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Esses direitos destinados a todo ser humano do planeta, considerando a 

humanidade por completo e o pilar fundamental de sustentação de inúmeros 

direitos intrínsecos ao ser humano não pode ser outro senão a dignidade da 

pessoa humana. 

 

É ela, a dignidade, o primeiro fundamento de todo o sistema 
constitucional posto e o último arcabouço da guarida dos 
direitos individuais. A isonomia serve, é verdade, para gerar 
equilíbrio real, porém visando concretizar o direito á dignidade. 
É a dignidade que dá a direção, o comando a ser considerado 
primeiramente pelo intérprete.192 

 

O conceito da dignidade da pessoa humana é sempre revisitado 

com certa reverência quando a humanidade passa por momentos de voraz 

atrocidade, guerras, dor física e moral. A humanidade recua, reestrutura o 

mesmo conceito, adequando ao flagelo mais recente, e passa a exercer nova 

veneração até que seja novamente devassado e esquecido em mais um 

massacre de ordem religiosa, étnica ou moral.193 Quase que numa 

necessidade de arrependimento e concessão de perdão coletivo, ainda que 

com punição de alguns possíveis responsáveis pelo semeio inicial da discórdia, 

mas que tem a ação atroz refletida por que mais tarde pune, a humanidade 

vive de ciclos e não seria diferente com a tutela de direitos e garantias 

fundamentais, que são revistas, conceituadas e tuteladas de acordo com a 

conveniência do dado momento histórico em que são tratadas. 

O mesmo se pode dizer do conceito de Direitos Humanos, pois o 

conjunto de faculdades que o delimita é definido contemporaneamente, de 

acordo com o momento vivido. A evolução social e econômica requer a 

adequação do conceito ao longo do tempo. Porém estarão sempre escorados 

                                                 
192 NUNES, Rizzatto. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana: doutrina 
e jurisprudência. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p.59 
O Autor destaca que a dignidade da pessoa humana é posta ao lado da soberania e da 
cidadania como fundamentos prioritários de sustentação e criação do Estado Democrático de 
Direito inaugurado pela Constituição Federal de 1988 (art. 1º da CF/88). a união de forças da 
Federação e do Estado Maior para a consecução e sua sustentação e razão de existência. 
193 COMPARATO. Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 50. 
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em três pilares fundamentais: dignidade, liberdade e igualdade.194 Tendo 

sempre que o Estado se adequar a estas necessidades e refleti-las em seu 

ordenamento e diretrizes fundamentais. O caráter evolutivo do conceito está 

mais intimamente ligado, portanto, à evolução social e transcurso do tempo, as 

necessidades criadas pelos grupamentos sociais e a obrigação de 

transmutação para que os direitos não figurem apenas como escritas obsoletas 

de admiração, mas que se garanta a sua efetividade, aplicação e 

acessibilidade. 

 

Note-se que quando se fala na necessidade de adaptação dos 
sistemas de proteção à realidade, a preocupação se coloca, 
precisamente, no âmbito do que os juristas costumam tratar 
como o problema de garantir a maior eficácia às previsões 
normativas a ela concernentes.195 

  

Para melhor compreensão das tutelas de direitos fundamentais da 

Constituição Federal de 1988 é preciso voltar um pouco no tempo e relembrar, 

ainda que superficialmente, o contexto em que foram desenvolvidas e 

discutidas a essencialidade e as prerrogativas fundamentais do ser humano no 

século, especialmente após os dois conflitos mundiais. 

Os deveres fundamentais do cidadão são também previstos pela 

Constituição Federal, que é a responsável por estabelecer a linhas gerais 

destas obrigações e deveres. A Carta Magna de 1988 traz em seu texto os 

tributos instituídos, a forma como deverão ser regulamentados, os sujeitos 

competentes para sua exigência, a destinação do produto da arrecadação, 

divisão entre os entes federados, dentre outras características. 

O Título VI da Constituição Federal traz as diretrizes fundamentais a 

respeito Da Tributação e Do Orçamento. Trata dos tributos que poderão ser 

instituídos (artigo 145), estabelece as limitações ao poder de tributar (artigos 

150 a 152), delega competência para que a União (artigos 153 e 154), estados 

e Distrito Federal (artigo 155) e municípios (artigo 157) poderão instituir. 

                                                 
194 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 
2011. p. 507. 
195 CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas. Direito econômico, direito social e direitos 
humanos. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2006. p. 174. 
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É notório que o texto Constitucional pátrio é inaugurado com a 

instituição e expressa previsão do Estado Democrático de Direito, trata 

posteriormente dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, mas também 

prevê, como já havia sido feito na Declaração Americana de Direitos e Deveres 

do Homem, as obrigações do cidadão visto como elemento social. 

Sempre fundada nos pilares da Revolução Francesa de liberdade, 

igualdade e fraternidade, seguindo o modelo de prerrogativas e deveres que já 

havia sido adotado pela Constituição dos Estados Unidos da América, o 

modelo brasileiro adotou a linha de estabelecer premissas mais claras e 

específicas que aquelas adotadas no modelo estadunidense. Isto pode ser 

sentido quando a Carta de 1988 trata especificamente das espécies tributárias, 

nomeia os tributos a serem instituídos e os entes competentes para 

regulamentá-los e, no mesmo Título, apesar de já ter listado uma vasta gama 

de garantias e direitos fundamentais no artigo 5º, trata das limitações ao poder 

de tributar. 

Temos, portanto, que a Constituição Federal, refletindo o 

pensamento de Rousseau a respeito do Contrato Social, não é apenas uma 

guardiã das prerrogativas individuais ou coletivas, mas também deve ser tida 

como a norma instituidora das obrigações e deveres fundamentais do cidadão. 

 

 

4.3  A Organização das Nações Unidas e a Necessidade de Salvaguardar 

Direitos e Garantias Fundamentais 

 

As necessidades humanas foram construídas ao longo da história, 

desde a união dos primeiros seres humanos em agrupamentos sociais com 

divisão de funções, passando pela necessidade de estruturação de poder e 

instituição de normas reguladoras do convívio social à construção de conceitos 

mais complexos como, por exemplo, o Estado e seu sistema orgânico de 

funcionamento. 

O mesmo se deu com a tutela dos Direitos Humanos, a necessidade 

mundial para tratar do tema se deu recentemente, se comparada com o 
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surgimento das primeiras sociedades organizadas. Foi somente com o advento 

de duas grandes guerras mundiais que as sociedades ao redor do mundo se 

uniram para tratar de direitos universais, comuns a todos e quaisquer cidadãos, 

desde os vencedores dos conflitos mundiais até as nações devastadas por dois 

longos períodos de guerras. 

As nações entenderam que o sentimento de defesa de interesses 

sociais gerais somente seria possível com a integração de todo o globo em 

torno de uma organização que fosse capaz de convergir interesses e criar 

prioridades de tutela para a construção de um bem-estar social mundial, 

através da determinação de diretrizes que fossem capazes de contribuir para 

tanto. 

O primeiro organismo criado com tal intuito foi a Liga das Nações 

após o fim da Primeira Grande Guerra Mundial. Também conhecida como 

Sociedade das Nações, foi criada em 28 de junho de 1919 com a assinatura do 

Tratado Versalhes e teve como carta de constituição, por assim dizer, o tratado 

de paz proposto pelo Presidente estadunidense Woodrow Wilson, que ficou 

conhecido como Quatorze Pontos.196 

Porém as severas punições de guerra impostas à Alemanha, já 

devastada pela derrota na guerra, com o conseqüente endividamento e a 

subida ao poder de Adolph Hitler, foram elementos intrínsecos que 

consubstanciaram o desejo de revanche alemã e a Segunda Grande Guerra 

Mundial foi inevitável. 

A Liga das Nações havia obviamente falhado no seu propósito de 

manutenção da paz mundial e não mais conseguia se sustentar. Fragilizada 

com o desgaste de uma nova guerra envolvendo os Estados-membros, a 

organização sequer foi consultada quando cinquenta países se reuniram para 
                                                 
196 “Depois da II Guerra Mundial, que devastou dezenas de países e tomou a vida de milhares 
de seres humanos, existia na comunidade internacional um sentimento generalizado de que 
era necessário encontrar uma forma de manter a paz entre os países. Porém a idéia de criar a 
ONU não surgiu de uma hora para outra. Foram necessários anos de planejamento e dezenas 
de horas de discussões antes do surgimento da Organização.” (disponível em 
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/a-historia-da-organizacao). 
A convergência de interesses desta magnitude demandou tempo, ações diplomáticas e 
disposição política para tanto. O desgaste de duas Guerras Mundiais realmente serviu de 
estopim para concessão de parcela de interesses para que um denominador comum entre os 
países signatários fosse alcançado e reduzido a termo numa espécie de Carta Política para 
regular condutas em diferentes áreas do mundo, sujeitas a diferentes elementos de identidade. 
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assinar o compromisso de combate contra as potencias do eixo na cidade de 

São Francisco, nos Estados Unidos da América em 12 de janeiro de 1942. A 

Declaração das Nações Unidas inaugura um novo marco na tutela mundial pela 

paz, com o termo proposto pelo presidente norte-americano Franklin Delano 

Roosevelt, os aliados entraram na Guerra Mundial e devastaram a Alemanha, 

Itália e Japão.197 

A Organização das Nações Unidas que conhecemos hoje somente 

começa a existir de fato em substituição à Liga das Nações em 24 de outubro 

de 1945 com a assinatura da Carta por China, União Soviética, Estados 

Unidos, França e Reino Unido, além de tantas outras nações que apoiaram o 

bloco dos aliados no combate às nações do eixo durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

A Declaração Universal e a Convenção Internacional, realizadas em 

dezembro de 1948, tinham o objetivo primordial de punir os crimes de 

genocídio, há pouco testemunhados. É com este sentimento de reestruturação 

e punição aos responsáveis pelas atrocidades cometidas contra as pessoas e 

sociedades envolvidas no conflito mundial que se inaugura o novo marco 

temporal da ONU, com delimitação clara de suas intenções que até hoje se 

desenham: punir e prevenir a ofensa a direitos humanos comuns à condição 

humana universal.198 

                                                 
197 “A ONU difere da Sociedade das Nações, na mesma medida em que a Segunda Guerra 
Mundial se difere da Primeira. Enquanto que em 1919 a preocupação única era a criação de 
uma instância de arbitragem e regulação de conflitos bélicos, em 1945 objetivou-se colocar a 
guerra definitivamente fora da lei. Por outro lado, o horror engendrado pelo surgimento de 
estados totalitários, verdadeiras máquinas de destruição de povos inteiros, suscitou em toda 
parte a consciência de que, sem o respeito aos direitos humanos, a convivência pacífica das 
nações tornava-se impossível”. (COMPARATO. Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos 
Direitos Humanos. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2010.) 
A ONU nasce, portanto, com o interesse de unir as nações em torno de um órgão político com 
objetivos e interesses comuns, ao contrário da Liga das Nações, punir não se apresentava 
como necessidade primordial, mas secundária na construção de uma nova ordem mundial 
pautada e fundada em direitos e necessidades ainda mais relevantes. 
198 COMPARATO. Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. (p. 68) 
O Ilustre autor ainda complementa com propriedade que a nova fase histórica inaugurada 
naquele momento histórico aprofundou o interesse na internacionalização e difusão dos direitos 
humanos. 
“Após o término da 2ª Guerra Mundial, dezenas de convenções internacionais, exclusivamente 
dedicadas à matéria, foram celebradas no âmbito da Organização das Nações Unidas ou das 
organizações regionais, e mais uma centena foram aprovadas no âmbito da Organização 
Internacional do Trabalho. Não apenas os direitos individuais, de natureza civil ou política, ou 
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O tema dos Direitos Humanos ganha sobremaneira relevância com a 

criação da Organização das Nações Unidas, levando-se em conta o momento 

histórico vivido e as circunstâncias políticas que resultaram na união de nações 

aliadas durante o período de guerra para a promoção da paz. As sociedades 

dos diversos países signatários devastados pelos conflitos ainda estavam em 

estado de choque com os resultados do pós-guerra, como a fome, falta de 

serviços públicos básicos de saúde e educação, por exemplo, sem qualquer 

sentido de direção a ser tomado para a reestruturação de suas vidas e das 

sociedades em torno de um Estado.199 

A união dos Estados-membros, o interesse dos povos diretamente 

afetados pelas medidas que tratavam aquelas nações reunidas e o desejo de 

reflexos positivos no cotidiano para melhor qualidade de vida teve seu reflexo 

no teor da Carta das Nações Unidas.200 

                                                                                                                                               

os direitos de conteúdo econômico e social foram assentados no plano internacional. Afirmou-
se também a existência de novas espécies de direitos humanos: direitos dos povos e direitos 
da humanidade.” 
A demanda histórica, obviamente, convergiu para a afirmação de tais direito no âmbito 
internacional. A ONU percebe que é necessária a difusão e proteção de interesses ainda mais 
relevantes, como a defesa de soberania dos povos e direitos intrínsecos à humanidade. As 
punições econômicas às nações derrotadas não eram o escopo primordial. Os tratados 
celebrados ao final do primeiro confronto mundial já tinham demonstrado isso. Era necessário 
tutelar e resguardar direitos das coletividades e criar instrumentos que pudessem reestruturar a 
universalidade humana: emprego, cultura, desenvolvimento social local e proteção aos direitos 
individuais e, consequentemente, coletivos. 
199 “As ações da ONU no campo da diplomacia preventiva, como caminho em busca da paz 
entre os povos, tem feito grandes contribuições para a redução nos conflitos armados no 
mundo todo nas últimas décadas. Apesar dos grandes avanços e sucessos em negociações, 
muitas pessoas em todo o mundo continuam a viver na sombra da guerra. Esforços estão em 
andamento, portanto, para aumentar a eficácia das Nações Unidas na realização de suas 
responsabilidades para prevenir e resolver conflitos, especialmente por meio do fortalecimento 
do Departamento de Assuntos Políticos, que ancora a pacificação da ONU e missões de 
diplomacia preventiva. Com o apoio dos Estados membros da ONU, a DPA está evoluindo para 
uma plataforma mais móvel e ágil para resposta à crise, capaz de implantar rapidamente 
mediadores e conhecimentos de processos de pacificação para prática e em parceria com 
organizações regionais efetivamente na linha de frente dos conflitos”, em tradução livre. 
(disponível em www.un.org) 
A Organização das Nações Unidas funciona objetivamente muito mais como mediadora de 
interesses. Um órgão conciliador que, por meio de ações diplomáticas, tenta convergir os 
interesses de nações eventualmente envolvidas em conflitos. O interesse da paz mundial, 
melhores condições de vida, saúde e educação sempre foram os interesses defendidos e 
almejados desde a sua criação em 1945. 
200 “NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS 
A preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da 
nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos 
fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos 
homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e 



Adriana Esteves Guimarães 

 

158

O Brasil experimenta as inovações e objetivos desta Carta com a 

publicação do Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945, assinado pelo 

então presidente eleito pelo sufrágio universal Getúlio Vargas. O país vivia os 

anos dourados, período entre regimes ditatoriais e seguia o mesmo rumo que 

as nações, tutelando e trazendo para o direito positivo novos direitos e 

garantias fundamentais. O Decreto que ratificou a Carta das Nações é válido e 

vigente até hoje e serviu de inspiração para a Carta Cidadã que seria 

promulgada mais de quatro décadas depois. 

 

 

4.4 A Declaração Universal dos Direitos Humanos: A Primeira Tutela 

Universal a Respeito da Intimidade e Privacidade do Cidadão. 

 

A Carta de San Francisco, de 1945, foi o documento fundador da 

Organização das Nações Unidas - ONU, na qual há expressa menção aos 

direitos humanos no primeiro parágrafo de seu preâmbulo, como objetivo 

essencial de existência. A garantia das nações naquele momento histórico era 

firmar um compromisso após um período de duas grandes guerras mundiais. 

Os direitos humanos tinham sido vilipendiados sem qualquer ressalva em nome 

de conflitos armados e o anseio daquele encontro em expressar o seu objetivo 

era assegurar aos povos que, ao menos naquele momento, convergiam em 

uníssono pensamento: garantir a existência digna do ser humano.201  

                                                                                                                                               

A estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de 
tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e 
A promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais 
ampla, 
(...) 
RESOLVEMOS CONJUGAR NOSSOS ESFORÇOS PARA A CONSECUÇÃO DESSES 
OBJETIVOS. 
(...)” (Carta das Nações Unidas. Tradução Oficial, disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm). 
O teor de introdução da Carta já denota o interesse de conjugação de forças na busca de um 
fim. O passo seguinte seria definir as diretrizes de proteções e tutelas, os direitos humanos 
fundamentais e a criação de mecanismos e ferramentas que os protegessem e assegurassem 
a todos os povos o seu pleno exercício. 
 
201 O primeiro parágrafo do preâmbulo da Carta de San Francisco dispõe o seguinte: "Nós, os 
povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, 
que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a 
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Logo após, os direitos humanos passaram a ser estabelecidos em 

um documento jurídico autônomo. Adotada em 10 de dezembro de 1948, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos afirmou-se através de uma ética 

comum universal. Celso Lafer 202 comenta o fato da declaração ter inaugurado 

uma nova fase no direito: 

 

“A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 
consagrada pela Assembléia Geral da ONU (e que fez eco às 
Declarações que estão na base da Revolução americana e da 
Francesa), assinala a nova vis diretiva. Configurou-se como a 
primeira resposta jurídica da comunidade internacional ao fato 
de que o direito de todo ser humano à hospitalidade universal, 
apontado por Kant no "Projeto de Paz Perpétua" e contestado 
na prática pelos refugiados, pelos apátridas, pelos deslocados, 
pelos campos de concentração e pelo genocídio, só começaria 
a viabilizar-se se o "direito a ter direitos" tivesse uma tutela 
internacional, homologadora do ponto de vista da 
humanidade.” 

 

Flávia Piovesan203 ressalta o objetivo da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, no seguinte sentido: 

 

“A Declaração Universal dos Direitos Humanos objetiva 
delinear uma ordem pública mundial fundada no respeito à 
dignidade humana, ao consagrar valores básicos universais. 
Desde seu preâmbulo, é afirmada a dignidade inerente a toda 
pessoa humana, titular de direitos iguais e inalienáveis. Vale 
dizer, para a Declaração Universal a condição de pessoa é o 
requisito único e exclusivo para a titularidade de direitos.204” 

                                                                                                                                               

reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na 
igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como nas nações grandes e 
pequenas..."       
202 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
203  Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13. ed. São Paulo:Editora 
Saraiva, 2012.   
204 René Cassin, citado por Flávia Piovesan (2000, p. 142), observa ao tratar do alcance da 
Declaração Universal, a necessidade de resumir suas características "elaborada a partir de 
nossos debates no período de 1947 a 1948. Esta Declaração se caracteriza, primeiramente, 
por sua amplitude. Compreende um conjunto de direitos e faculdades sem as quais um ser 
humano não pode desenvolver sua personalidade física, moral e intelectual. Sua segunda 
característica é a universalidade: é aplicável a todas as pessoas de todos os países, raças, 
religiões e sexo, seja qual for o regime político dos territórios nos quais incide. Ao finalizar os 
trabalhos, a assembléia Geral, graças à minha proposição, proclamou a Declaração Universal, 
tendo em vista que, até então, ao longo dos trabalhos, era denominada Declaração 
internacional. Ao fazê-lo, conscientemente, a comunidade internacional reconheceu que o 
indivíduo é membro direto da sociedade humana, na condição de sujeito direto do direito das 
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A jurista continua seu pensamento: 

 
“Conclui-se que a Declaração Universal de 1948, ao introduzir 
a concepção contemporânea de direitos humanos, acolhe a 
dignidade humana como valor a iluminar o universo de 
direitos. A condição humana é requisito único e exclusivo, 
reitere-se, para a titularidade de direitos. Isto porque todo ser 
humano tem uma dignidade que lhe é inerente, sendo 
incondicionada, não dependendo de qualquer outro critério, 
senão ser humano. O valor da dignidade humana se projeta, 
assim, por todo o sistema internacional de proteção. Todos os 
tratados internacionais, ainda que assumam a roupagem do 
positivismo jurídico, incorporam o valor da dignidade humana.” 

 
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela 

Assembléia Geral da Organização das nações Unidas - ONU sob a forma de 

resolução, isso significa que não apresenta força jurídica obrigatória e 

vinculante. Assim, a Declaração Universal não assumiu a forma de tratado, 

mas, tão somente, de declaração a respeito do reconhecimento universal de 

direitos fundamentais.205  

Considerando a ausência de força jurídica da Declaração Universal, 

deu-se calorosa discussão sobre qual seria o modo mais eficaz de assegurar 

os direitos nela previstos, concluiu-se pela criação de mecanismos que 

fizessem com que a Declaração Universal fosse juridicamente vinculante no 

âmbito do Direito Internacional.  

Com isso, ocorreu a criação do Pacto Internacional de Direitos Civis 

e Políticos206 e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais207 formando-se a Carta Internacional dos Direitos Humanos.  

                                                                                                                                               

Gentes. Naturalmente, é cidadão de seu país, mas também é cidadão do mundo, pelo fato 
mesmo da proteção internacional que lhe é assegurada. Tais são as características centrais da 
Declaração. (...) A Declaração, adotada por unanimidade (com apenas 8 abstenções, em face 
de 48 votos favoráveis), teve imediatamente uma grande repercussão moral nas Nações. Os 
povos começaram a ter consciência de que o conjunto da comunidade humana se interessava 
pelo seu destino".  
205 Eleanor Roosevelt, durante os trabalhos preparatórios da Declaração, a definiu: "Isso não é 
um tratado, isso não é um acordo internacional. Ele não tem e não visa ter força de lei. Isso é 
uma declaração de princípios sobre os direitos e liberdades fundamentais do homem 
destinados a serem aprovados pelo voto formal dos membros da Assembléia Geral". 
(CANÇADO TRINDADE, citado por ALMEIDA e PERRONE-MOISÉS, 1997. p. 20.)  
206 O Pacto foi aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 16.12.1966, entrando 
em vigor em 23.03.1976.  
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Após a elaboração da Carta das Nações Unidas ficou determinado 

que a Comissão de Direitos Humanos, um dos órgãos da recém criada ONU, 

seria a responsável pela elaboração da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, conforme dispunha o artigo 55 da Carta que traçou as suas linhas 

gerais.208 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela 

Assembléia Geral aos 10 de dezembro de 1948 e em seu preâmbulo já se 

percebia os efeitos devastadores da guerra209. Assim foi também durante todo 

o texto, que tratou minuciosamente, inspirado nos ideais da Revolução 

Francesa de Liberdade Igualdade e Fraternidade e no interesse comum que 

resultara na criação de um organismo universal, com a união dos mais 

diferentes povos e culturas do mundo. Os direitos e garantias fundamentais 

comuns a toda a humanidade estava ali representada na Assembléia Geral. 

A igualdade entre as mais diferentes raças, independentemente de 

diferenças biológicas e culturais, a assistência mútua entre os povos para a 

promoção do bem-estar e melhoria nas condições de vida de cada ser nos 

                                                                                                                                               
207 Este Pacto foi adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 16.12.1966, ratificado 
pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992.   
208 O artigo 55 da Carta da ONU assim previa o fomento à garantia dos direitos individuais do 
homem: 
“Artigo 55. Com o fim de criar condições de estabilidade e bem estar, necessárias às relações 
pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de 
direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: 
a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento 
econômico e social; 
b) a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos; a 
cooperação internacional, de caráter cultural e educacional; e 
c) o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para 
todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. 
Artigo 56. Para a realização dos propósitos enumerados no Artigo 55, todos os Membros da 
Organização se comprometem a agir em cooperação com esta, em conjunto ou 
separadamente.” 
209 O artigo I da Declaração repete literalmente este ideal: “Todas as pessoas nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e consciência e devem agir em 
relação umas às outras com espírito de fraternidade.” (disponível em 
http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm) 
209 O artigo I da Declaração repete literalmente este ideal: “Todas as pessoas nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e consciência e devem agir em 
relação umas às outras com espírito de fraternidade”. Em que pese o conceito comum atual 
de igualdade entre raças e povos, sem distinção de cor, credo ou religião, por exemplo, é 
importante destacar que naquele momento histórico o mundo tinha vivenciado o anti-semitismo 
de Adolph Hitler e sua intolerância em razão da religião, que serviu de justificativa para a 
dizimação de centenas de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial (de 1939 a 
1945). (disponível em http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm) 
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mais diversos pontos do globo e a liberdade, contemplada com o nascimento e 

que deve ser concedida a todo e qualquer homem em toda a sua vida, foram 

os pilares da declaração. Nesta mesma esteira, mereceu tratamento específico 

a privacidade e intimidade do ser humano: 

 

“Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na 
sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a 
ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à 
proteção da lei contra tais interferências ou ataques.210” 

 

Além das tutelas gerais, que para muitos já poderia cuidar da vida 

privada e intimidade com a utilização de uma interpretação extensiva dos 

dispositivos de ordem geral, preferiu a Comissão de Direitos Humanos tratar 

especificamente de uma das garantias fundamentais, tanto em razão do 

momento histórico quanto para que não pairassem dúvidas a respeito da 

pretensão do documento. 

A vida privada de que trata o mencionado artigo envolve não 

somente o ser isoladamente, mas o seu convívio com outras pessoas, a sua 

família. O exercício pleno das garantias individuais não pode ser considerado 

isoladamente. A plenitude de um ou outro direito e garantia fundamental não é 

suficiente para a existência do cidadão na consecução de seu bem-estar como 

pretende a Declaração. Aliás, o bem-estar sequer pode ser exercido 

isoladamente, por um determinado indivíduo ou por um dado grupo, sem que 

haja ao seu redor a plenitude coletiva. A sociedade não pode ser, portanto, 

segmentada e vivenciar a contemplação das garantias somente tem serventia 

se aplicável a toda coletividade. Deriva daqui a razão da fraternidade compor a 

tríplice dos direitos plenos tratados no preâmbulo. 

A intimidade do ser humano211 teve tratamento específico dada a 

sua relevância na construção do conceito do tão almejado bem-estar. Os 

Estados-membros contemplaram a vida individualmente considerada, os 

pensamentos, desejos e ações que não deseja determinado indivíduo 

                                                 
210 Artigo XII, Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Disponível em 
http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. 
211 A intimidade e a privacidade já recebeu tratamento neste trabalho no Capítulo 1, quando foi 
posta à baila as garantias individuais do cidadão na Constituição Federal de 1988. 
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compartilhar com o restante da sociedade. Não está compelido a ceder, 

portanto, toda a sua existência ao Estado, muito pelo contrário, terá por este 

resguardado o seu direito. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos serve como espécie 

de Carta Magna, com tratativas gerais e abstratas sobre a intenção da 

Organização das Nações Unidas e, consequentemente, dos países signatários. 

Serve como marco inaugural de uma nova era de defesa dos interesses 

universais, a consideração do ser humano em sua plenitude, 

independentemente de qualquer fator cultural, étnico ou religioso. 

 

 

4.5 Regulação dos Direitos Humanos Tutelados Pela Declaração – Os 

Pactos Internacionais de 1966. 

 

Além da Declaração, seria preciso também criar instrumentos que 

possibilitassem a sua aplicação, estruturas que compelissem os Estados-

membros a tomar medidas e ações para implantação das diretrizes.212 A 

primeira etapa – elaboração e aprovação da Declaração – foi cumprida da 

forma como prevista, mas foi somente em 1966 que a ONU conseguiu 

fomentar tais direitos, sua implantação com uma ferramenta capaz de vincular 

os Estados-membros e signatários da Declaração. Foi somente com a 

aprovação de dois pactos, o primeiro sobre direitos civis e políticos e o 

segundo a respeito de direitos econômicos, sociais e culturais. 

À época muito se questionou a respeito da elaboração de dois 

pactos para tutelar pormenorizadamente os direito e garantias fundamentais 

                                                 
212
 COMPARATO. Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 237. 

O autor ainda destaca a preocupação dos delegados que estavam reunidos àquela época com 
a necessidade de implantação destas ferramentas que fizessem a Declaração efetiva. Segundo 
ele, nos dizeres de um dos delegados, era preciso pensar “um documento juridicamente mais 
vinculante que uma mera declaração”, precisar-se-ia de “uma maquinaria adequada para 
assegurar o respeito aos direitos humanos e tratar os casos de sua violação”. O autor não 
identifica o delegado que teria ressaltado tal importância, mas uma coisa é certa: refletia a 
preocupação de uma organização criada num pós-guerra tenebroso e avassalador, que havia 
dizimado povos à despeita de um discurso nacionalista e racial, como foi o caso de Adolph 
Hitler. Havia ainda o medo de que filhos dessas idéias ainda fossem capaz de assumir o poder 
e dar continuidade aos ideais absurdos da guerra que ainda pairava no ar. 
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preconizados pela Declaração Universal, que conseguiu fazê-lo em um só 

instrumento. A resposta tem conotação geopolítica e foi resultado de um 

compromisso diplomático: 

 

“(...). As potencias ocidentais insistiam no reconhecimento, tão 
só, das liberdades individuais clássicas, protetoras das 
pessoas humanas contra os abusos e interferências dos 
órgãos estatais na vida privada. Já os países do bloco 
comunista e os jovens países africanos preferiam pôr em 
destaque os direitos sociais e econômicos, que tem por objeto 
políticas públicas de apoio aos grupos ou classes 
desfavorecidas, deixando na sombra as liberdades individuais. 
Decidiu-se, por isso, separar essas duas séries de direitos em 
tratados distintos, limitando-se a atuação fiscalizadora do 
Comitê de Direitos Humanos unicamente aos direitos civis e 
políticos, e declarando-se que os direitos que tem por objeto 
programas de ação estatal seriam realizados 
progressivamente, “até o máximo de recursos disponíveis” de 
cada Estado (Pactos sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, art. 2º, alínea I).213 

 

Não obstante estes pactos não servirem de garantia para 

observância universal dos direitos que tutelam, pois os países poderiam ser 

signatários e adotar práticas e políticas internas que diferissem daquilo que 

haviam firmado na Assembléia Geral, o momento histórico é de fundamental 

relevância para a história moderna e foi a aprovação destes dois pactos que 

deram início a um novo marco temporal na defesa dos direitos humanos. 

 

 

4.6 O Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos 

 

O primeiro dos dois pactos celebrados, liderado pelo bloco ocidental, 

tinha em seu texto a proteção à singularidade do cidadão, a mínima 

                                                 
213
 COMPARATO. Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 292. 

Em que pese a divisão em duas cartas distintas. O Autor destaca que os elaboradores e 
redatores dos textos propostos e aprovados estavam plenamente conscientes que os Pactos 
se completavam, deveriam convergir num só caminho, almejando resultados que se 
completasse. Tanto o é que os preâmbulos dos dois documentos são idênticos e há 
simultaneidade na proteção de direitos, como exemplifica o Autor, a autodeterminação dos 
povos e o direito de sindicalização. 
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interferência do Estado e da Administração na sua vida, servindo apenas como 

ferramenta garantidora da plenitude de seus direitos e de consecução do seu 

bem-estar com a promoção de serviços públicos universais que pusessem em 

pé de igualdade os membros da sociedade. O Estado seria, então, um 

provedor de mecanismos capazes de melhorar a existência daqueles que não 

dispusessem de meios suficientes para tanto. 

Para o bloco ocidental, ao contrário do bloco liderado pelos 

soviéticos, acreditava que a existência do ser humano já era plena e competia 

ao Estado apenas lhe fornecer meios de melhor viver ao fornecer educação e 

saúde às classes menos favorecidas, criação de empregos e distribuição de 

renda. 

A este primeiro Pacto foi anexado um Protocolo Facultativo que 

atribuía competência para o Comitê de Direitos Humanos a possibilidade de 

receber denúncias a respeito da violação dos direitos e garantias proclamados 

pelo Pacto. A idéia, obviamente, não foi recebida com a mesma unanimidade 

que a Declaração Universal e os dois Pactos. Países do bloco soviético, 

inclusive da Europa Ocidental, árabes e asiáticos compuseram as trinta e oito 

abstenções e dois votos contrários. Estes países viam com certa suspeita a 

possibilidade de intervenção da Organização em questões internas e uma 

possível ofensa à soberania.214 

                                                 
214
 COMPARATO. Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 294. 

Os dois pactos foram firmados em 1966 e nesta época já se desenhava a divisão do globo em 
dois blocos distintos que seriam muito firmemente definidos algum tempo depois com o que se 
chamou de Guerra Fria. Capitalistas ocidentais e Socialistas Soviéticos já mostravam nesse 
tempo a divergência de interesses e a forma de tutelar questões internas. Aqueles viam com 
bons olhos a possibilidade de interferência porque fariam parte do Conselho da ONU que 
analisaria as questões internas do Bloco Soviético que já dava sinais de violação das garantias 
individuais com a ampliação do comunismo no leste europeu. Enquanto que este não queria a 
interferência em suas questões internas e na forma de condução do regime que implantava e 
disseminava, muito menos que discussão fosse liderada pelos EUA, que lideravam o outro 
Bloco. 
O artigo 1º do Protocolo Facultativo, proposto concomitantemente ao Pacto sobre Direitos Civis 
e Políticos, tratou da possibilidade de formulação de reclamações à ONU de eventuais desvios 
daquilo que havia sido pactuado e a sua não aceitação já denota o real interesse dos Estados 
que não se propuseram a assiná-lo, vejamos: 
“Um Estado-Parte do Pacto, que se torna parte também do presente protocolo, reconhece a 
competência do Comitê para receber e examinar comunicações de indivíduos sujeitos à sua 
jurisdição, os quais se dizem vítimas de uma violação, por parte daquele Estado-Parte, de 
algum dos direitos declarados no Pacto. Nenhuma comunicação será recebida pelo Comitê, se 
disser respeito a um Estado-Parte do Pacto, que não é Parte do presente Protocolo.” 
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Reconhecidas as nuances políticas e históricas que determinaram a 

elaboração de dois Pactos, entende-se ainda melhor a razão de ter sido a 

privacidade tratada pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos, liderado pelo bloco 

ocidental, e que regulou a vida privada e a intimidade do ser humano: 

 

“Artigo 17 
1. Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou 
ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio 
ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais a sua 
honra e reputação. 
2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas 
ingerências ou ofensas.” 
 

 

Percebe-se que o texto acima transcrito, aprovado por unanimidade 

pelos Estados-membros, tratou com extrema cautela a vida privada e a 

intimidade do ser humano, que não poderá ser alvo de ingerências, atos ou 

ações tomadas pelo Estado ou seus representantes que possam por a prova o 

tutelado direito sem fundamento que o valha. Afasta ainda a ilegalidade, ou 

seja, quando tiver de ser relativizada haverá de se ter previsão legal para tanto, 

o que, presume-se, uma regulação específica sobre como se dará essa 

hipótese de exceção, os agentes habilitados e as específicas hipóteses e 

condições para tanto. 

A proteção dada à vida privada é estendida e explicitada quando o 

mencionado artigo traz a família, o domicílio ou sua correspondência como 

extensão de sua privacidade e intimidade. O pleno exercício do direito não 

pode ser usufruído de modo único, isolado, sem qualquer comunicação com os 

seres à sua volta. O conceito atual de correspondência deve ser ampliado, não 

se atendo mais somente às cartas, mas também às telecomunicações e, mais 

recentemente, à rede mundial de computadores, a internet. 

O Pacto proclama que a individualidade pode ser estendida e 

ampliada para o convívio pessoal, em circulo mais fechado de convivência, 

                                                                                                                                               

Assim, a simples não assinatura deste Protocolo transformava o Pacto em um papel assinado, 
sem qualquer conseqüência ao Estado-Parte que objetivasse tê-lo apenas como ferramenta 
política e desviá-lo de sua função e intenção iniciais. Foi desta forma que proce3deram os 
países que se abstiveram e os que foram contra ao Protocolo: tinham a condição de signatário, 
mas ausência de qualquer investigação pelo Comitê por não observá-lo plenamente. 
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onde a família é vista como o ponto fundamental, dada a própria natureza do 

ser humano de se socializar com este fim. 

A honra e a reputação também compõem este cenário de proteções. 

Não foi a toa que o redator assim previu. De nada valeria o exercício isolado de 

uma ou de outra garantia. A vida privada e a intimidade são compostas por 

diversos segmentos e após contemplar o convívio familiar, o domicílio e sua 

correspondência com certos elementos da sociedade, não havia como manter 

afastada a tutela à honra e a reputação do indivíduo. Afasta-se com isso a 

ofensa à intrínseca persona do cidadão: seu caráter e conduta num dado 

grupamento social. 

Os artigos seguintes deste Pacto celebraram a Liberdade de 

pensamento (artigo 18) e de opinião (artigo 19); a proibição de propaganda em 

favor da guerra ou a apologia ao ódio nacional, racial ou religioso (artigo 20); foi 

assegurado ainda o direito à reunião pacífica (artigo 21) e à livre associação, 

inclusive de sindicatos, para defesa de interesses (artigo 22); e ampla proteção 

à família por ser “elemento fundamental da sociedade” que deve ser protegida 

e resguardada pelo Estado (artigo 23) estão entre as principais proteções e 

tutelas do Pacto. 

As matérias tratadas já denotam a diferença de interesses, em que 

pese o caráter de unicidade entre os dois pactos que sucederam a Declaração 

Universal, entre o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos da América, e 

o bloco oriental, liderado pelos soviéticos, que preferiram tratar da sociedade, 

de modo generalizado, tendo o Estado como provedor e mantenedor de suas 

necessidades. 

 

 

4.7 Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

 

Ao contrário do primeiro Pacto que, como foi aqui demonstrado, 

tratou da individualidade ou de grupos sociais sem que pudesse o Estado 

interferir demasiadamente no exercício pleno das singularidades de cada ser 

ou de seu grupamento, o segundo Pacto tinha proposta diferente: a tutela da 
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ordenação social, a proteção de grupos e classes sociais desfavorecidas 

sobrepujadas por uma minoria abastada. O Estado seria o procurador legítimo 

para defesa dos interesses da maioria da sociedade, fornecendo meios que 

pudessem equiparar os indivíduos, divisão de riquezas e prestação de serviços 

públicos. 

Como cediço, os dois Pactos se complementam e foram separados 

mais por questões políticas do que realmente por questões de direito 

internacional e humanitárias, contudo tem-se um inversão de pólos, o Estado 

passa de um pólo a outro: 

 

(...). Para a fruição das liberdades civis, o que se exige é a 
abstenção estatal: as violações de direito, nesse campo, 
ocorrem por interferências abusivas do Poder Público na vida 
privada e no exercício dos direitos políticos. Relativamente aos 
direitos políticos declarados no presente Pacto, ao contrário, a 
antijuridicidade consiste na inércia estatal, na negligência ou 
recusa dos órgãos públicos em limitar ou controlar o poder 
econômico privado.”215 

 

Os direitos humanos tratados nos dois pactos decorrem de uma só 

Declaração e daí vem a impossibilidade de dissociá-los. A divergência política 

entre os dois blocos repercutem apenas o real interesse das administrações 

internas dos Estados signatários. Cada um dos blocos via a tutela dos direitos 

humanos por um diferente espectro. No primeiro tem-se a proteção da 

individualidade e resguardo de garantias individuais e com isso o Estado 

entendia conceder as ferramentas necessárias para a paridade social, sem 

levar em consideração possíveis interferências de ordem econômica e social 

que pudessem facilitar a equiparação dos membros daquela sociedade, que é 

exatamente o que pretendia o segundo grupo com este Pacto. 

De fato, é impossível imaginar o exercício de garantias individuais 

em uma absoluta miséria, sem qualquer meio econômico que possa sustentar 

e subsistir de maneira digna, porém a faculdade conferida ao Estado para que 

combata desigualdades sociais também pode se transformar numa arma 

perigosa se utilizada sem o devido equilíbrio. 

                                                 
215 COMPARATO. Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 349/350. 
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Afasta-se, portanto, daquele Estado observador do primeiro 

momento, retira-o de sua inércia e exige que aja em favor das classes sociais 

menos favorecidas e mais afastadas das benesses do Poder Público. Tem-se a 

necessidade de proporcionar programas e políticas públicas que interferirão 

necessariamente na existência do indivíduo e que farão com que o Estado 

tenha maior controle sobre sua vida e ações, pois é o fornecedor e mantenedor 

daquele indivíduo, sua família ou grupo ao qual pertence. O receio não está no 

fato de exigir ação do Estado e tirá-lo de sua inércia, muito pelo contrário, é 

isso que se espera dele desde a Declaração dos Direitos Humanos, mas sim o 

receio de que tais medidas concessivas possam transformá-lo numa espécie 

de Estado elefante, demasiadamente pesado e moroso, por ser caro para as 

classes mais favorecidas e responsáveis pelo recolhimento de tributos para seu 

custeio, ao tempo que o infle e torne lentas as suas ações a quem realmente 

as espera. 

Deseja-se que o Estado deixe de ser somente o realizador de 

determinados atos imediatistas do primeiro Pacto (como propiciar a realização 

de casamento e tratar da sua dissolução e cuidados com os filhos) para ser um 

Estado que execute atividades e proporcione serviços públicos de longo prazo 

como, por exemplo, a disponibilização de um bom sistema público de saúde, 

escolas de qualidade e previdência social para os trabalhadores.216 

O artigo 2º deste segundo Pacto sintetiza muito bem o abandono da 

inércia desejada no primeiro, onde a mínima intervenção estatal era o ideal e 

desejado pelo ser que teve ali seu direito tutelado. Neste segundo momento a 

sua singularidade é posta de lado em favor da sociedade que o cerca, seu 

vizinho, colega de trabalho e pessoas do sindicato ao qual está vinculado 

formam um só grande grupo tutelado, vejamos: 

 

Artigo 2º 
1. Cada Estado-Parte do presente Pacto compromete-se a 
adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela 
assistência e cooperação internacionais, principalmente nos 
planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos 
disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por 

                                                 
216 COMPARATO. Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 351. 
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todos os meios apropriados, o pleno exercício dos Direitos 
reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a 
adoção de medidas legislativas. 
2. Os Estados-Partes do presente Pacto comprometem-se a 
garantir que os direitos nele enunciados se exercerão sem 
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional 
ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra 
situação. 
3. Os países em desenvolvimento, levando devidamente em 
consideração os direitos humanos e a situação econômica 
nacional, poderão determinar em que medida garantirão os 
direitos econômicos reconhecidos no presente Pacto àqueles 
que não sejam seus nacionais. 

 

A proposta do Pacto de conferir obrigações jurídicas é no intuito de 

fazer com que sejam postos à disposição da sociedade para que se 

afastassem os abismos sociais entre determinados segmentos sociais em 

certos Estados-Partes. A disponibilização de serviços públicos que supram a 

carência da população, independentemente de sua característica, e até mesmo 

de sua nacionalidade, mas que faça parte de alguma forma daquele grupo. 

O Estado deve assumir seu caráter de gerente, não de direcionador 

ou determinador de ações dos indivíduos, mas de provedor dos meios para que 

as ações individuais e exercícios de garantias sejam possibilitados. É difícil 

imaginar o exercício da dignidade, o direito à privacidade ou mesmo constituir 

uma família, sem que se tenham meios favoráveis para tanto: saúde básica, 

educação, moradia e alimento de qualidade, dignas condições de trabalho ou 

ainda água tratada e saneamento básico. 

O Pacto confere obrigações jurídicas, é bem verdade, mas não tem 

como compelir que os Estados-Partes adotem as medidas necessárias para o 

adimplemento pleno do Pacto. Não haveria como a Comissão de Direitos 

Humanos impor sanção ou fiscalizar a Administração de cada um deles, a 

forma como utiliza os recursos provenientes da arrecadação de tributos, a 

qualidade dos serviços prestados ou mesmo a gerência de verbas para 

necessidades mais urgentes. 

No primeiro Pacto ainda foi conferida a possibilidade de denúncia 

quando fosse flagelado ou esbulhado um direito de um cidadão por um Estado-

Parte, desde que este também fosse signatário do Protocolo anexo. Aqui, 
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porém, além de não ser conferida tal ferramenta imediatamente da forma como 

havia sido feita anteriormente, dependerá muito mais do interesse a 

Administração do Estado parte, aliado obviamente às suas condições 

econômicas para tanto, o fomento para a consecução dos direitos e garantias 

sociais tuteladas. 

Fatídico é concluir que décadas de esforço, guerras mundiais 

superadas, revoluções, organizações que não deram certo, até que se 

chegasse à criação de um órgão como a ONU, da forma como se desenhou e 

se propôs num primeiro momento, não tenha passado de esforço político. Isto 

porque permitir que o Estado tenha a possibilidade de violar os princípios 

fundamentais de tutela do indivíduo, como a sua privacidade e intimidade, 

escorado muitas vezes em armadilhas legislativas que lhe permitem tanto, é 

admitir um retrocesso em nome de uma soberania ou defesa de interesses 

coletivos fragilizados. 

O acesso à vida e à intimidade do cidadão por um Estado que não 

se compromete a boa prestação de serviços públicos, que pauta sua conduta 

em mascarada ética administrativa é sobrepor erros e desmazelos. A bem da 

verdade, um erro não corrige ou apaga outro, porém não se pode conceber que 

a fiscalização exercida pela Administração Pública, conferida por meio de Carta 

Política, possa afastar tantas garantias relevantes e tratadas com tanto zelo por 

Estados que se reuniram com este fim: proteger a dignidade da pessoa 

humana e da sociedade em que este ser vive. 

A proposta aqui é demonstrar e por ao seu jugo como devem ser 

ponderados os valores de uma sociedade. A forma de organização do Estado, 

suas ações e políticas públicas, o poder de fiscalização da individualidade, a 

balança que irá regular a relativização dos direitos e garantias fundamentais 

que foram tratados na Carta Cidadã de 1988, em óbvia homenagem e reflexo 

ao que já previa a Declaração Universal de Direitos Humanos. Os limites, 

obrigações e deveres do Estado Democrático de Direito: o equilíbrio entre os 

três elementos que sustentam a sua existência e a melhor forma de equilibrá-

los. 
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4.8 Convenção Européia para Proteção dos Direitos Humanos e 

Liberdades Fundamentais – recepção da supranacionalidade 

 

Com a União Européia a Corte de Justiça da Comunidade 

Econômica Européia (CJEE) transformou-se na Corte Européia de Justiça, 

atualmente denominada Corte de Justiça da União Européia, com jurisdição 

sobre os cidadãos da União Européia e dispõe sobre os direitos humanos 

segundo a Carta de Direitos Fundamentais da União Européia. A Corte 

Européia de Direitos Humanos julga casos de cidadãos de 47 Estados-

membros que constituem o Conselho da Europa (Council of Europe), formado 

pela União Européia e outros Estados, signatários da Convenção Européia de 

Direitos Humanos.   

Merece destaque a Convenção Européia para a proteção dos 

Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, formalizada em Roma, em 

1950, da qual se originou a Corte Européia de Direitos Humanos (CEDH), com 

sede em Estrasburgo217, e a Comissão Européia de Direitos Humanos. 

A Corte Européia de Direitos Humanos pronunciou-se 

reiteradamente sobre a supranacionalidade das normas de direitos humanos, 

consolidando o entendimento da sobreposição da norma internacional inclusive 

sobre as normas constitucionais.  

O pressuposto da tese da supranacionalidade das normas 

internacionais sobre direitos humanos é o seu caráter centrífugo, normas 

superiores em face das normas constitucionais. Define-se, assim, um Direito 

universalizado com a pretensão de consagrar-se em patamar superior da 

jurisdicidade internacional. 

Para Romeu Bacellar218: 

 

                                                 
217 A Corte Européia de Direitos Humanos (CEDH) foi criada pelo artigo 19 da Convenção 
Européia de Direitos Humanos. Com sede em Estrasburgo, França, esse órgão tem 
competência jurisdicional, cabendo-lhe julgar os casos de violação dos direitos tutelados nessa 
Convenção. Suas decisões têm caráter vinculante para os estados submetidos à sua 
jurisdição. Quanto à jurisdição da Corte Européia de Direitos Humanos, não necessariamente 
os estados-membros da EU simplesmente por terem tal condição.   
218 Romeu Bacellar. 2003. 106 
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“A União Européia, um sistema institucional único, distingue-se 
das organizações internacionais clássicas. Seus Estados-
membros delegaram parte de sua soberania em prol de órgãos 
de natureza supranacional. Tais órgãos representam tanto os 
interesses nacionais como os comunitários. Cria-se um Direito 
Comunitário independente, soberano para atuar na esfera 
europeia com autonomia e autoridade. Não fosse a concessão 
feita por países europeus de parte de sua soberania em favor 
da supranacionalidade, a União Européia não se teria 
consolidado em seus moldes atuais.” 

   
E continua o autor: 

 

“Não há unanimidade conceitual dos autores quanto à 
supranacionalidade. Há mesmo uma imprecisão terminológica, 
utilizando-se indistintamente conceitos como “cessão”, 
“transferência”, “delegação” e “limitação” de soberania. 
Segundo o conceito de Paulo Borba Casella, na construção de 
um ordenamento jurídico novo ocorre uma “transferência de 
parcelas das competências legislativas, jurisdicional e 
administrativa, nâo acarretando a anulação do conteúdo nem 
do exercício de tais competências, pelo Estado-membro, em 
todas as matérias, nas quais não tenha expressa ou 
implicitamente ocorrido a transferência de tais competências, 
em razão da consecução dos já objetivos comuns.” 

  

A supranacionalidade apresenta-se como um novo lugar para as 

relações entre Estado e indivíduo, reconhecendo que acima da personalidade 

estatal, encontra-se o indivíduo.  

Para Toyoda a satisfação dos direitos vai além da órbita do direito 

interno, não bastando as normas nacionais para sua proteção. Somente um 

conjunto normativo internacional pode responder às exigências da efetividade 

dos direitos humanos, sendo inaceitáveis os espaços exclusivos de validade 

desses direitos, resultando em um reducionismo contrastante com o 

alargamento desejado na sua proteção. 

A tese da supranacionalidade ganha relevância ao constatar que no 

campo dos direitos humanos há “uma relação desigual entre Estado e 

indivíduos sob a sua jurisdição, que bem pode caracterizar-se como uma 

relação vertical”.219 

                                                 
219 Pinheiro, Flávio Maria Leite. A teoria dos direitos humanos. Atualidades jurídicas, Revista 
Eletrônica da OAB, n. 5, mar. abr. 2009. Disponível em: http:www.oab.org.br. Acesso em 
28.09.2012. 
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Para a concretude dos direitos humanos faz-se necessária uma 

instância jurídica superior, supranacional220, não infenso a críticas e 

resistências, o que é compreensível.  

A Corte Suprema brasileira acolheu a tese da supralegalidade e da 

equiparação às normas constitucionais, defendida por Flávia Piovesan221. A 

supranacionalidade vai mais além e se expressa, segundo Mello222: 

 

“(...) a norma internacional prevalece sobre a norma 
constitucional, mesmo naquele caso em que uma norma 
constitucional posterior tente revogar uma norma internacional 
constitucionalizada. A nossa posição é a que está consagrada 
na jurisprudência e tratado internacional europeu de que se 
deve aplicar a norma mais benéfica ao ser humano, seja ela 
interna ou internacional.” 

 

Segundo Toyoda223, há maior adensamento do tema na Europa, em 

face da sua aplicação efetiva para a garantia e a ampla tutela dos direitos 

humanos nesse continente. A supranacionalidade das normas dos direitos 

humanos e das normas derivadas dos tratados internacionais tem sustentado 

diversas decisões do direito europeu, por meio de reiterados pronunciamentos 

da Corte de Justiça da União Européia224, consolidando o entendimento da 

sobreposição da norma internacional inclusive sobre as normas constitucionais. 

Para Chautiel225: 

 

“A preeminência do Direito Comunitário europeu sobre as 
ordens jurídicas nacionais impõe a não aplicação das últimas 
sempre que com ele colidam. O Tribunal de Justiça das 
Comunidades Européias há muito reconheceu o princípio do 

                                                 
220 Favoreu (1993, p. 74) denomina “normas supranacionais supraconstitucionais”, 
221 Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13. ed. São Paulo:Editora 
Saraiva, 2012. 
222 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Direito Internacional da Integração. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1996. 
223 TOYODA, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma 
nova via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do 
contribuinte.(Dissertação de mestrado) PUC/SP. 2012. 
224Para Ost, (2000, p. 69): “Os partidários da supranacionalidade podem seguramente se 
fundamentar na jurisprudência pretoriana da Corte de Justiça que (...) pode descrever a ordem 
jurídica europeia como uma nova ordem de direito internacional em favor do qual os Estados 
tem limitado seus direitos soberanos, de modo incondicional e irrevogável, em domínios mais e 
mais extensos.”   
225 CHAUTIEL, Florence. Droit constitutionnel et droit communautaire. RTDE, n. 3, 1999 
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primado (Processo n. 6\642, Caso Costa com ENEL, j. em 
15.07.1964, Acórdão, p. 1141), tendo deixado expresso, nos 
casos Internationale Handelsgesellshaft (Processo n. 11\70, j. 
17\12\1970, Acórdão, p. 1135) e Simmenthal (Processo n. 
106\77, j. em 09\03\1978, Acórdão, p. 629), que o juiz nacional 
está autorizado a não aplicar uma lei nacional que esteja em 
contraste com o Direito Comunitário, ainda que referida lei 
encontre um fundamento adequado na Constituição do Estado 
membro.” 

       

Para Toyoda226 a natureza do Direito Comunitário e sua aplicação 

restrita à União Européia constitui parte importante do processo de construção 

de uma ordem jurídica internacional, apta a conduzir o Direito, por meio da 

supranacionalidade, a produzir efeitos diretos e de maior alcance não somente 

sobre os cidadãos tutelados, mas sobre os próprios Estados-membros. 

A supremacia do Direito Comunitário sobre o direito interno dos 

Estados-membros foi reconhecida no caso Van Gend & Loos, com decisão 

proferida pela Corte de Justiça da Comunidade Econômica Européia (CJEE), 

de 05 de fevereiro de 1963. 

Referida decisão do Tribunal da Comunidade Econômica Européia 

(CEE), proferida sobre a contestação feita pela empresa transportadora belga 

Van Geng & Loos perante o Tribunal Administrativo holandês acerca de um 

novo imposto de importação estabelecido pela Holanda incidindo sobre uma 

carga de uréia proveniente da Alemanha. No acórdão os julgadores suscitaram 

o artigo 12 do Tratado de Roma (que deu origem à CEE) dispondo “(...) os 

Estados-membros devem abster-se de introduzir entre si novos direitos 

aduaneiros de importação e exportação ou os encargos de efeito equivalente”. 

Proclamou-se que os sujeitos de um tratado entre nações soberanas não são 

apenas os Estados-membros, mas os seus cidadãos, incluindo-se as empresas 

por terem personalidade jurídica.227     

A decisão reconheceu o princípio do efeito direto228: 

 

                                                 
226 TOYODA,Ibidem, p. 101 
227 TOYODA, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma nova 
via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do contribuinte.(Dissertação de 
mestrado) PUC/SP. 2012. 
228 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Administração tributária. In: ANÁLISE dos Dispositivos 
Constitucionais da nova Administração Tributária: pareceres. Brasília. FENAFISCO. 2008. 
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“(...) a comunidade constitui uma nova ordem jurídica de 
direito internacional, em favor da qual os Estados têm 
limitado, ainda que em domínios restritos, seus direitos 
soberanos, cujos sujeitos não são apenas os Estados-
membros, mas igualmente seus cidadãos; (...) O artigo 12 do 
tratado instituindo a comunidade econômica europeia produz 
efeitos imediatos e gera por parte dos litigantes direitos 
individuais que as jurisdições internas devem salvaguardar.” 

 

A Corte de Justiça da Comunidade Européia proferiu decisão no 

caso Costa - Ente Nazionale Energia Eletrica (ENEL) com prevalência das 

disposições do tratado que originou a Comunidade. 

M. Flamingo Costa, consumidor e acionista da sociedade Edison 

Volta entrou em conflito com a empresa estatal italiana ENEL criada com a 

nacionalização da produção e distribuição de energia elétrica, pois afetado pela 

nacionalização demandou na justiça italiana a aplicação do artigo 177 do 

Tratado da Comunidade Econômica Européia para obter a interpretação dos 

artigos 37, 53, 93 e 102 do referido tratado, que teriam sido violados pela lei 

italiana que procedeu à nacionalização. Segundo o acórdão: 

 
“A transferência realizada pelos Estados, de sua ordem jurídica 
interna em proveito da ordem jurídica comunitária, de direitos e 
obrigações correspondentes às disposições do tratado 
conduzem, portanto, a uma limitação definitiva de seus direitos 
soberanos.” 

 

Há o caso Simmenthal na jurisprudência da Corte de Justiça da 

Comunidade Econômica Européia que reafirma a primazia das normas 

comunitárias sobre as normas de direito interno.    

Toyoda 229 afirma que a existência de normas comunitárias em uma 

dimensão supranacional permite maior efetividade dos direitos dos cidadãos da 

União Européia, pois a garantia não está limitada pela soberania dos Estados-

membros.    

Em 23 de março de 1995, a Corte Européia de Direitos Humanos 

manifestou-se no caso Loizidou versus Turkia no seguinte sentido: “(...) 

                                                 
229 TOYODA, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma nova 
via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do contribuinte. (Dissertação de 
mestrado) PUC/SP. 2012. 
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nenhuma norma, nem mesmo constitucional, pode impedir a obrigação de 

qualquer Estado de respeitar a Convenção.” 230 

A Corte tem jurisdição sobre os cidadãos da União Europeia e sobre 

os que pertencem aos Estados-membros do Conselho da Europa. 

A controvérsia sobre a soberania do estado russo e a 

admissibilidade da aplicação de decisões da Corte Européia de Direitos 

Humanos sem controle interno foi tema de pronunciamento do Secretário Geral 

do Conselho da Europa, com a afirmação de que os direitos humanos tem 

prioridade sobre as normas nacionais, de modo que uma sentença da Corte 

Européia postulando ser incompatível a lei nacional com a Convenção 

Européia de Direitos Humanos deve conduzir a modificação da norma 

interna.231  

As decisões da Corte Européia de Direitos Humanos ou do Tribunal 

de Justiça da União Europeia não podem revogar as normas internas, com 

jurisprudência firmada nesse sentido, apenas reconhecem a inaplicabilidade 

destas.  

Para Bobbio232: 

 

“(...) falar legitimamente da tutela internacional dos direitos 
humanos do homem quando uma jurisdição internacional 
conseguir impor-se e superpor-se às jurisdições nacionais, e 
quando se realizar a passagem da garantia dentro do Estado – 
que é ainda característica predominante da atual fase – para a 
garantia contra o Estado.” 

 

Para Hesse233:  

 

“A transformação profunda é inequívoca: o desenvolvimento do 
Estado, do Estado nacional tradicional, soberano, fechado em 
si, para o estado atual, internacionalmente entrelaçado e 

                                                 
230 MANES, Vittorio. As garantias fundamentais em matéria de direito penal e entre a 
Constituição e a Convenção Européia de Direitos do Homem. In: DÁVILA, Fábio Roberto 
(Org.). Congresso Internacional de Direito Penal. Porto Alegre, 2009. 
231 ISSAEVA, Maria; SERGEEVA, Irina; SUCHKOVA, Maria. Execução das decisões da Corte 
Européia de direitos humanos da Rússia: avanços recentes e desafios atuais. SUR, Revista 
Internacional de Direitos Humanos. v.8, n. 15, p. 69-91, dez 2011 
232 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10 ed. Brasília: UnB, 1999. 
233 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da república Federal da Alemanha. 
Porto Alegra: SAFE, 1998 
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supranacionalmente atado, encontra sua correspondência na 
perda da supremacia e do alcance, até agora, de sua 
Constituição. Como Constituição de um Estado-membro da 
Comunidade Européia, deve respeitar os limites traçados pelo 
direito europeu; seus conteúdos são co-determinados pelos 
cruzamentos com a ordem comunitária europeia.” 

 

Apesar da contumaz defesa da soberania nacional por parte dos 

Estados-membros da União Européia, a aplicação do princípio da primazia 

consubstancia importante base jurisprudencial em favor da construção de um 

direito supranacional e da transcendência da aplicação das normas derivadas 

dos tratados sobre direitos humanos para maximizar a sua efetividade. 234 

Os direitos humanos vinculam o Estado a normas supranacionais 

quando não efetivado no direito interno. Para Trindade235: 

 

“Há que ter sempre presente que, distintamente das questões 
regidas pelo Direito Internacional Público, em sua maioria 
levantadas horizontalmente sobretudo em nível inter-estatal, as 
questões atinentes aos direitos humanos situam-se 
verticalmente em nível intra-estatal, na contraposição entre os 
Estados e os seres humanos sob suas respectivas jurisdições. 
Por conseguinte, pretender que os órgãos de proteção 
internacional não possam verificar a compatibilidade das 
normas e práticas de direito interno, e suas omissões, com as 
normas internacionais de proteção, seria um contrassenso.” 

 

O autor apresenta como garantidor da tutela dos direitos humanos o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos 236: 

 

“(...) a especificidade do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos torna-se evidente. O fato de que este último vai mais 
além do Direito Internacional Público em matéria de proteção, 
de modo a abarcar o tratamento dispensado pelos Estados aos 
seres humanos sob suas jurisdições, não significa que uma 
interpretação conservadora deva se aplicar; muito ao contrário, 
o que se aplica é uma interpretação em conformidade com o 

                                                 
234 TOYODA, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma nova 
via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do contribuinte.(Dissertação de 
mestrado) PUC/SP. 2012. 
235 Desafios e conquistas do Direito Internacional dos Direitos Humanos no início do século 
XXI. In: MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de (Org.). Desafios do Direito Internacional 
contemporâneo: jornadas do Direito Internacional Público no Itamaraty. Brasília: Fundação 
Alexandre de Gusmão, 2007 
236 Ibidem, p. 272 
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caráter inovador – em relação aos dogmas do passado, tais 
como o da “competência nacional exclusiva” ou domínio 
reservado dos Estados, como emanação da soberania estatal, 
- das normas internacionais de proteção dos direitos humanos. 
O Direito Internacional dos Direitos Humanos vem assim 
afirmar a aptidão do direito Internacional Público para 
assegurar, no presente contexto, o cumprimento das 
obrigações internacionais de proteção por parte dos Estados 
vis-à-vis todos os seres humanos sob suas jurisdições. “ 

 

A doutrina europeia da “soberania do cidadão” expressa o avanço 

alcançado pela proteção dos direitos humanos.  

Os deveres, previstos juntamente com as garantias e direitos, 

podem ser chamados de deveres fundamentais, isto porque são requisitos 

essenciais para que o cidadão, engajado com o seio social, possa exigir do 

Estado a contraprestação. A relação Estado x Cidadão, como já tratamos 

anteriormente, pode ser encarada como uma espécie de relação contratual237, 

onde os direitos fundamentais estarão sempre acompanhados de deveres 

fundamentais. 

 

 

                                                 
237 Esta é a relação estabelecida entre cidadão e Estado de que trata Jean-Jacques Rousseau 
em sua teoria do Contrato Social. A cessão da liberdade individual a favor do ente estatal e a 
convivência pautada em um ordenamento jurídico onde haja a clara prescrição de direitos e 
obrigações de cada uma das partes. 
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5. INTEGRAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS APLICADOS À TRIBUTAÇÃO 

 

O influxo dos direitos humanos é sentido no direito tributário e nos 

demais ramos didaticamente autônomos do Direito. A intelecção exige uma 

visão integrada cujo objetivo é a proteção do homem.  

Os direitos humanos aplicados à tributação erigem barreiras à 

opressão e a arbitrariedade estatal em face dos contribuintes. 

Renato Lopes Becho238 afirma: 

 

“A discussão dos direitos humanos, aplicada a tributação, é 
uma ferramenta de defesa do contribuinte contra os Poderes 
Públicos. Não basta a mera proteção legal do contribuinte, 
pois os limites devem estar fincados em valores que 
consagram a proteção do homem como fim último do Direito, 
como a dignidade da pessoa humana, a individualidade e a 
privacidade: se não houver limites, além dos legais, para a 
Administração Tributária, não haverá aplicação dos direitos 
humanos à tributação. Significa dizer que os contribuintes 
estarão sujeitos a toda sorte de desrespeito e opressão pelo 
Estado fiscal, ainda que sob o manto da lei.” 

 

A Constituição Federal de 1988 inovou ao trazer em seu texto o 

sigilo de dados.  

Conforme exposto anteriormente, em 10 de janeiro de 2001 foi 

editada a Lei Complementar nº 105, referida lei revogou o artigo 38 da Lei 

4.595/64 e dispôs sobre a possibilidade de quebra de sigilo bancário pelos 

agentes fiscais, independente de prévia autorização judicial, conforme artigo 6º: 

 

“Art. 6º As autoridades e os agentes fiscais tributários da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
somente poderão 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 curso e 
tais exames sejam considerados indispensáveis pela 
autoridade administrativa financeira. 

                                                 
238 BECHO, Renato Lopes. Direitos e deveres da Administração Tributária à luz dos Direitos 
Humanos. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 171, dez/2009.  
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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.” 

 

O Decreto nº 3.724/01 regulou a Lei Complementar n. 105 e aplica-

se aos agentes da Secretaria da Receita Federal.      

Em razão da inovação constitucional quanto ao sigilo de dados faz-

se necessário, contudo, demonstrar a correlação entre o sigilo de dados 

disposto no artigo 5º, inciso XII e o direito fundamental à privacidade, artigo 5º, 

inciso X do mesmo diploma legal.    

O direito fundamental à privacidade refere-se a um direito subjetivo 

consubstanciado na integridade moral do sujeito. Seu objeto e conteúdo são 

claros com a análise do artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, de 1948: 

 

“Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias em sua vida privada, 
na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, 
nem ataques à sua honra ou reputação. Contra tais 
intromissões ou ataques toda pessoa tem direito à proteção da 
lei.” 

 

Conforme o pensamento de Celso Lafer239, a positivação de um 

direito humano “não elimina, e por vezes exacerba, os problemas práticos de 

sua tutela”. 

No Direito Romano existia claramente a distinção entre o público e o 

privado. Na era moderna, conforme ressalta Tércio Sampaio Ferraz Junior, não 

há falar em distinção nítida: 

 

A distinção entre a esfera pública e a esfera privada, que para 
os romanos e os gregos era clara, perde nitidez na era 
moderna. Para aqueles, o privado (privus) que não se 
confundia com riqueza privada, era o terreno do que era 
próprio ao homem, como ser jungido ao trabalho e à 
sobrevivência, à busca do que lhe era útil. Já o público era o 
âmbito do político, do encontro dos homens para o seu 
governo. Esta distinção, na era moderna, se vê atravessada 

                                                 
239 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
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pela noção do social, comum tanto ao público (político) como 
ao privado (familiar). A afirmação generalizada da 
“sociabilidade” trouxe o problema da distinção entre o social 
público (área da política) e o social privado (área do 
econômico, do mercado), donde o aparecimento de duas 
novas e importantes dicotomias que estão na raiz dos direitos 
humanos modernos: Estado e sociedade, sociedade e 
indivíduo. É nesse contexto que surge a privacidade. O social 
privado, o mercado, passa a exigir a garantia de um interesse 
público (livre concorrência, propriedade privada dos bens de 
produção) que não se confunde com o governo (política), 
embora dele precise. Mas contra a presença abrangente e 
avassaladora do mercado que nivela os homens à mercadoria, 
contrapõe-se a privacidade do indivíduo (Ferraz, p. 131).” 

 

Em termos contemporâneos, a diferença entre o público e o privado 

consiste no princípio da exclusividade240, com vistas a assegurar ao indivíduo 

sua identidade diante dos riscos proporcionados pela niveladora pressão social 

e incontrastável impositividade do poder político241. 

Segundo Robert Alexy os direitos fundamentais são posições tão 

importantes que seu reconhecimento ou não reconhecimento não pode ficar 

nas mãos de uma simples maioria parlamentar. Para o autor: 

 

Neste sentido, necessariamente ocorre uma colisão entre o 
princípio da democracia e dos direitos fundamentais. Se, por 
um lado, o princípio da democracia exige a existência de uma 
série de direitos fundamentais (por exemplo, direito de voto, a 
liberdade de opinião), por outro não se altera essa colisão em 
nada, mas mostra que o princípio da democracia deve ser 
dividido em subprincípios vários que podem, por ventura, 
colidir, o que, aliás, é a base teórica do paradoxo chamado 
democracia normativa que aponta para o velho problema de 
eliminar a democracia democrática. A colisão necessária entre 
o princípio da democracia e os direitos fundamentais implica 
no problema relativo à distribuição de poderes entre a 
legitimidade legislativa e democracia parlamentar, bem como 
diretamente responsável - no sentido de um problema 

                                                 
240 Expresso por Hannah Arendt com base em Kant. In: LAFER, Celso. A Reconstrução dos 
Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1988.  
241 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Sigilo de Dados: o Direito à Privacidade e os Limites à 
Função Fiscalizadora do Estado. In: PIZOLIO, Reinaldo; GAVALDÃO JR., Jayr Viégas (coord.). 
Sigilo Fiscal e Bancário. São Paulo: Quartier Latin, 2005. P. 19 
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eleitoralmente inevitável e permanente. A sua solução é uma 
tarefa complicada. 242 

 

 

Para Tércio Sampaio Ferraz Junior o princípio da exclusividade 

comporta três atributos principais: a solidão (donde o desejo de estar só), o 

segredo (donde a exigência de sigilo) e a autonomia (donde a liberdade de 

decidir sobre si mesmo como centro emanador de informações) e é na 

privacidade que está inserida a intimidade, o mais exclusivo de seus direitos. 

Para o autor “o princípio da exclusividade tem, perante todos, um mesmo 

propósito: a integridade moral do indivíduo, aquilo que faz de cada um o que é 

e, desta forma, lhe permite inserir-se na vida social e na vida pública”. 

Nesse contexto tem-se o direito à privacidade conduzindo-se para o 

sigilo, que não é o bem protegido, não é o objeto do direito fundamental. O 

sigilo diz respeito à faculdade de agir (manter sigilo, resistir ao devassamento), 

limitar os excessos, conteúdo estrutural do direito243.  

A vida privada, por mais isolada que seja, requer convivência 

através da relação com o outro que é realizada com a troca de mensagens, a 

inviolabilidade ao sigilo pode garantir a privacidade do sujeito, ou mesmo a 

segurança da sociedade e do Estado.  

Na Constituição Federal o sigilo está disposto no artigo 5º, incisos 

XII, XIV, XXXIII entre outros e como bem salientou Tercio Sampaio Ferraz 

Junior:  

 

“A Constituição (art. 5º, XII) ressalva a investigação criminal ou 
instrução processual, bem como, em caso de estado de 
defesa (art. 136, § 1º, 1, b, e) e no estado de sítio (art. 139, III) 
possíveis restrições ao sigilo da correspondência e das 
comunicações. Por outro lado, no sentido inverso, a 
publicidade dos atos processuais (visibilidade da coisa 
pública) é limitada pela intimidade: a lei pode exigir sigilo (art. 
5º, LX), do mesmo modo que a publicidade das informações 

                                                 
242 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2001. p. 344. em tradução livre. 
243 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Sigilo de Dados: o Direito à Privacidade e os Limites à 
Função Fiscalizadora do Estado. In: PIZOLIO, Reinaldo; GAVALDÃO JR., Jayr Viégas (coord.). 
Sigilo Fiscal e Bancário. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 22. 
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de interessa particular ou de interesse coletivo ou geral é 
limitada pelo sigilo necessário à segurança da sociedade e do 
Estado (art. 5º, XXXIII). Já por aí se observa que o direito à 
inviolabilidade do sigilo (faculdade) exige o sopesamento dos 
interesses do indivíduo, da sociedade e do Estado (objeto). Há 
casos em que a própria Constituição, como vimos, faz o 
sopesamento. Mas há outros em que o sopesamento aponta 
para outras relações possíveis, nomeadamente, entre o direito 
ao sigilo e o dever de sigilo.” 

 

 

O direito ao sigilo fiscal não pode ser considerado direito absoluto, 

mas sim relativo, pois deve prevalecer um interesse público maior, por quem 

legitimado constitucionalmente e com dever de imparcialidade. 

As novas tecnologias utilizadas pelo Fisco permitem questionar a 

possibilidade ou não do sigilo fiscal.244As novas fronteiras da prática da 

tributação devem ser estudadas a fim de avaliar as conseqüências da 

“Information Superhighway”245.   

Arthur J. Cockfield, da Queen’s University Faculty of Law, em livre 

tradução, comenta: 

 

Nos últimos anos, uma série de iniciativas foram adotadas 
para promover o intercâmbio de informações fiscais, em parte, 
porque a mudança de tecnologia tem tornado cada vez mais 
viável para se envolver em transferências e 
compartilhamentos as informações fiscais. A digitalização dos 
registros fiscais, a manutenção desses registros em bancos de 

                                                 
244 Zak Muscovitch, in Taxation of Internet Commerce (Tributação do Comércio Eletrônico), em 
livre tradução, pondera: “Vivemos em uma sociedade em que estruturas jurídicas são 
constantemente desafiadas pelos avanços tecnológicos. Isso cria uma necessidade de 
constantemente atualizar e adaptar a maneira em que nos organizamos, a fim de manter o 
controle geral do estado e da Tecnologia de Informação em assuntos domésticos e de 
interesse nacional. O advento da tecnologia que permite a transmissão de voz, dados, imagem, 
vídeo e informações tem sido chamado de "auto-estrada da informação". Esta nova tecnologia 
constitui uma via totalmente nova para a troca de bens e serviços que ainda não foi totalmente 
analisada. Muito tem sido escrito sobre como a Autoestrada da Informação afeta questões 
legais, como a difamação e violação de direitos autorais, mas ainda há questões substanciais 
que têm de ser respondidas em relação à forma como esta nova rota de comércio vai ser 
tratada por várias leis de tributação”. 
245 “A “Information Superhighway” (Autoestrada da Informação) refere-se ao conceito de fusão 
de todas as fontes de informações em um único banco de dados. Por exemplo, cada casa, 
escritório, meio de comunicação, biblioteca, banco de dados, negócios, agência do governo 
serão conectados a dispositivos como o telefone, a televisão, ou computador pessoal. Isso está 
sendo feito em grande parte por um conjunto de redes de computadores independentes que 
estão ligados eletronicamente, como a Internet.” Zak Muscovitch, in Taxation of Internet 
Commerce.     
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dados, a transmissão de registros em redes de tecnologia da 
informação, juntamente com outros desenvolvimentos 
tecnológicos têm facilitado a capacidade das autoridades 
fiscais para coletar, usar e divulgar informações fiscais em 
uma base mais global e ampla.246 

 

Teorias da tecnologia estão sendo desenvolvidas para ajudar nos 

novos rumos a serem seguidos pelo avanço da informática, a fim de proteger 

sociais e individuais interesses, incluindo privacidade.247 

No momento em que o cidadão encaminha informação própria para 

o Governo e cumpre devidamente as obrigações dispostas na legislação 

através do sistema eletrônico, o Fisco anseia pela verdade da informação e o 

informante pela sua confidencialidade, mais precisamente, pelo sigilo dos seus 

dados. 

Joseph J. Darby pondera sobre o direito ao sigilo no artigo 

“Confidentiality and the Law of Taxation” (Sigilo e Legislação Tributária, em 

tradução livre): 

 

                                                 
246 COCKFIELD, Arthur J., Protecting Taxpayer Privacy Rights under Enhanced Cross-border 
Tax Information Exchange: Toward a Multilateral Taxpayer Bill of Rights. University of British 
Columbia Law Review, v. 42, p. 420-471, 2010  Conforme entendimento do autor, em 
tradução livre: “Informações fiscais, que muitas vezes inclui a renda do contribuinte e outros 
detalhes sobre as circunstâncias pessoais de um indivíduo, é uma forma particularmente 
sensível das informações pessoais. Informações fiscais podem revelar, entre outras coisas, 
informações sobre renda, gastos e poupança, status de empregos, pertences pessoais, 
deficiência, associações e sociedades, doações para instituições de caridade, os custos das 
hipotecas, gastos com o sustento de filhos ou pensão alimentícia, ou ainda a quantidade e 
tamanho dos presentes aos membros da família e outros. Estas informações pessoais 
detalhadas podem ser usadas para construir um perfil detalhado da identidade de um indivíduo, 
incluindo suas crenças religiosas, alianças políticas e comportamento pessoal. Por esta razão, 
os indivíduos sentem-se relutantes em ter suas informações fiscais reveladas a terceiros que 
não os seus governos, dos quais podem exigir a observância do sigilo.”, pg. 18.         
247 Ibidem. O autor dispõe: “Informações fiscais, que incluem a renda do contribuinte e as 
circunstâncias pessoais de um indivíduo (por exemplo, o recebimento de um crédito fiscal 
concedido em razão de deficiência), é uma forma particularmente sensível das informações 
pessoais, e pode ser usado construir um perfil detalhado da identidade individual, incluindo 
religiosa, política e de crenças. Em anos mais recentes, a maior ênfase foi colocada na 
privacidade do contribuinte no contexto das trocas internacionais de informações de 
contribuintes.” 
Para Bruce E. Cain, Director of the Institute of Governmental Studies, University of California, in 
The Internet the (Dis)Service of Democracy: “O que podemos, então, ganhar ou perder, com a 
votação pela Internet? Claramente, a resposta depende de como usar o computador. Na 
concepção mais mínima, a tela do computador simplesmente substitui a cédula, e as outras 
características de formalidade, periodicidade e sigilo são preservadas. Supondo que o 
computador pode ser programado de forma a evitar fraudes e permitir depois a verificação e 
recontagem do voto - novo passatempo dos EUA - isto não representa um grande passo 
revolucionário, mas adequação e evolução ao novo tempo.”, pg. 1011. 
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“Com a aceitação do princípio da "expectativa justificável do 
contribuinte de confidencialidade", seria possível conceber um 
sistema em que, a fim de encorajar a revelação plena e 
completa do imposto e de informações relevantes a seu 
respeito, o contribuinte receberá uma garantia legalmente 
exigível que tal informação não será utilizada para qualquer 
finalidade que não seja fiscal administrativa. Isto, no entanto, 
não é a previsão contida na legislação americana que trata da 
matéria. Sob a atual lei federal, as declarações fiscais e suas 
informações são geralmente confidenciais, com expressas 
previsões a respeito das hipóteses de exceção.”248” 

 

A violação a confidencialidade pode gerar conseqüências civis e 

criminais, conforme o dano causado. 

O entendimento de Tércio Sampaio Ferraz Filho dispõe com 

precisão: 

 

A distinção é decisiva: o objeto protegido no direito à 
inviolabilidade do sigilo não são os dados em si, mas a sua 
comunicação restringida (liberdade de negação). A troca de 
informações (comunicação) privativa é que não pode ser 
violada por sujeito estranho à comunicação. Doutro modo, se 
alguém, não por razões profissionais, ficasse sabendo 
legitimamente de dados incriminadores relativos a uma 
pessoa, ficaria impedido de cumprir o seu dever de denunciá-
los.”249 

 

                                                 
248 DARBY, Joseph J., Confidentiality and the Law of Taxation. 46 American Journal 
Comparative Law Supp.,n. 577 1998.  O autor expõe, em tradução livre, o seguinte: “O regime 
legal descrito na Reforma Tributária de 1976 representa uma tensão entre duas políticas 
públicas conflitantes: (1) a política do Congresso favorecendo a confidencialidade dos retornos 
em procedimentos de fiscalização quando requeridas informações e (2) a necessidade de 
várias instituições governamentais para ter acesso a informações de contribuintes, a fim de 
exercer as suas funções oficiais. Como em tantas outras áreas da lei, a execução deste plano 
estatutário envolve um equilíbrio razoável entre estes dois interesses conflitantes.” 
249
 Vejamos o posicionamento de Joseph J. Darby, também em tradução livre, no tocante ao 

terceiro e o sigilo da informação tributaria: “São contadores, advogados, banqueiros, 
jornalistas, médicos, psiquiatras e conselheiros espirituais que tem o dever de manter tais 
informações confidenciais? A resposta a esta questão depende da existência de qualquer lei 
comum ou estatutária que reconheça o sigilo como privilégio com base em uma regra de ética 
profissional. Cada Estado nos Estados Unidos desenvolveu suas próprias regras relativas aos 
privilégios de prova e ética profissional. Todos os Estados reconhecem o privilégio advogado-
cliente, alguns reconhecem a confidencialidade na relação marido-mulher, muitos (cerca de 
dois terços) na relação médico-paciente, e cerca de um terço tem leis que oferecem algum tipo 
de proteção a fontes de um jornalista.”   
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Importante salientar em quais limites o texto constitucional permite a 

quebra do sigilo de dados250 sem ferir a intimidade do sujeito.  

É certo que há autorizações legais no que se refere à fiscalização 

em geral conforme artigos 194 a 200 do Código Tributário Nacional, bem como 

artigo 12 da Lei Complementar n. 70/91. 

No entanto, necessário verificar se referidas autorizações não 

afrontam o texto constitucional, especialmente o inciso XII do artigo 5º251, 

proteção à comunicação de dados, como também os direitos individuais. 

Não constituem um limite absoluto os dados comunicativos, 

protegidos pela privacidade. No mesmo sentido segue a doutrina de Tércio 

Sampaio Ferraz Junior ao analisar: 

 

“A nosso ver, os dados da vida privada são acessíveis às 
autoridades fiscais nas condições e com as cautelas 
estabelecidas pela lei. Havendo processo administrativo 
instaurado e sob o sigilo que o próprio Fisco está obrigado, 
devem ser reveladas pela instituição financeira intimada as 
informações consideradas indispensáveis, pela autoridade 
fiscalizadora, ao exercício de sua função.252” 

                                                 
250 Tércio Sampaio Ferraz Junior comenta: “Esta observação nos coloca, pois, claramente, que 
a questão de saber quais elementos de uma mensagem podem ser fiscalizados não se 
confunde com a questão de saber se e quando uma autoridade pode entrar no processo 
comunicativo entre dois sujeitos. São coisas distintas que devem ser examinadas 
distintamente. Assim, por exemplo, solicitar ao juiz que permita à autoridade acesso à 
movimentação bancária de alguém não significa pedir para interceptar suas ordens ao banco 
(sigilo da comunicação) mas ao acesso de dados armazenados (sigilo da informação).”    
251 Art. 5o. “XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses 
e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual 
penal;”      
252 O Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre a questão na Sessão Planária de 
25.03.1992, relator Ministro Carlos Mário Velloso, cujo objeto da decisão é o sigilo bancário, 
nos seguintes termos: não se trata de “um direito absoluto, devendo ceder, é certo, diante do 
interesse público, do interesse da justiça, do interesse social, conforme aliás tem decidido esta 
Corte.” 
Não é outro o entendimento exarado há muito pelo 2º Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, relator Des. Joaquim Francisco, de 20.06.1979, referente aos dados pessoais, que não 
são objetos de sigilo (RT 529/150): “...Ora, o primeiro documento – o relatório do fiscal Milton 
da Silva Torres – é peça meramente informativa de uso interno do Banco, no processamento 
de um pedido de financiamento. Demais disso, o interesse das partes exauriu-se nos 
esclarecimentos obtidos quando da tomada do depoimento daquele fiscal, como testemunha, 
confirmando que foi o indeferimento do Banco para o custeio de um cafezal a ser erradicado.  
Quanto ao segundo documento – cópia do indeferimento do pedido de financiamento feito pelo 
autor ou pelo Sr. Alcides dos santos – basta que o Banco informe ao Juízo qual o motivo 
determinante do indeferimento ou somente confirme o indeferimento, sem remeter peças ou 
informações que envolvam juízo de valor; a serem resguardados pelo dever-direito de sigilo 
bancário.”       
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Importante ressaltar que a proteção ao indivíduo disposta no artigo 

5º da Constituição Federal visa o reconhecimento e o exercício da cidadania, 

com ênfase à intimidade, à inviolabilidade do sigilo e aos direitos individuais.    

Miguel Reale e Ives Gandra da Silva Martins253 defendem o 

afastamento da quebra de sigilo bancário com ausência de autorização judicial, 

nos seguintes termos: 

 

“Assim, exceção às CPIs, para as quais são inerentes poderes 
próprios de investigação judicial por outorga constitucional, 
não podem outros órgãos, poderes ou entidades não 
autorizados pela Lei Maior, quebrar o sigilo bancário e, pois, 
afastar o direito à privacidade independente de autorização 
judicial, a pretexto de fazer prevalecer o interesse público, 
“máxime” quando não têm o dever de imparcialidade por 
serem parte na relação mantida com o particular. Por tais 
fundamentos, o Supremo Tribunal Federal negou ao Ministério 
Público o poder de quebrar o sigilo bancário independente de 
autorização judicial, no RE 215.301-0/CE, com base em 
lapidar voto do Ministro Carlos Velloso ...254” 

 

Continua o entendimento: 

 

“Aliás, sublinha a Suprema Corte que, mesmo o Judiciário há 
de agir com extrema moderação, ao autorizar a providência 
excepcional de ruptura da esfera de privacidade individual – o 
que se impõe, também, à quebra de sigilo determinada pela 
CPI – fazendo-o exclusivamente se: a) existirem pelo menos 
elementos mínimos a indicar a possibilidade de prática 
delituosa, de sua autoria e materialidade; b) a medida for 
pertinente para atender ao interesse público e c) se não 
houver outro meio para revelar a verdade material.” 

 

Com posicionamento contrário à quebra de sigilo sem autorização 

judicial manifesta-se Miguel Reale, com base em posicionamento 

jurisprudencial. Afirma que  
                                                 
253 REALE, Miguel; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Sigilo Bancário. Inconstitucionalidade do 
Decreto n. 4.489 de 28/11/2022 por macular o processo legislativo plasmado na Lei suprema e 
infringir direitos fundamentais do cidadão: Opinião Legal. In: PIZOLIO, Reinaldo; GAVALDÃO 
JR., Jayr Viégas (coord.). Sigilo Fiscal e Bancário. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 57.  
254 Há entendimento, no mesmo sentido, nos seguintes julgados: STF MS 21.729-4 (Ministro 
Marco Aurélio); Petição 577 e MS 23.452-1 RJ (Ministro Sepúlveda Pertence); MS 23.619-1 DF 
(Ministro Celso de Mello); MS 21.729-4 (Ministro Maurício Corrêa); ACR 1999.04.01.112402-
3/SC (Ministra Ellen Gracie Northfleet).     
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“todo sistema nacional foi, portanto, alçado em garantia à 
privacidade, tendo o Poder Judiciário temperado o rigor 
absoluto do sigilo de dados, assegurando ao Fisco o poder de 
quebrá-lo mediante autorização judicial, com o que o 
sonegador não se protege contra a Fazenda Pública, mas o 
bom contribuinte é protegido contra o agente fiscal menos 
consciencioso”.     

 

O direito à privacidade e o sigilo de dados foram dispostos na 

Constituição Federal para dar segurança aos cidadãos e para evitar o livre 

arbítrio.  

A discussão instaura-se em relação aos limites relacionados ao 

acesso de fiscalização. Por outro lado, não há como proibir o Poder Público de 

exercer suas funções, principalmente de fiscalização, por isso as atividades do 

Estado em relação ao sigilo devem ser protegidas de modo a não afrontar 

direitos fundamentais.255 

Necessária, portanto, uma ponderação de interesses no sentido de 

analisar que a manutenção do sigilo não é absoluta, distinguindo-se a liberdade 

de manter sigilo e a faculdade de omitir informações. 

 

 

5.1 A relativização dos Direitos Fundamentais e a Carta Magna de 1988 

 

5.1.1 Evolução do conceito constitucional e a implementação de nova 

ordem jurídica e social. 

 

A discussão a respeito das prerrogativas individuais do ser social, 

considerado individualmente como membro do coletivo, há muito permeiam o 

poder judiciário. O cerne está localizado na tênue linha que afasta esta 

prerrogativa individual em nome de outra comum e de maior relevância, sem 

que a segunda sobrepuje a primeira ou a deixe em segundo plano, 

menosprezada. 

                                                 
255 Do mesmo modo deve se valer o Poder Legislativo em relação ao artigo 50, parágrafo 2º da 
Constituição Federal.  



Adriana Esteves Guimarães 

 

190

É certo que o conjunto das garantias individuais traz a composição 

de uma sociedade e que a formação desta requer a prevalência de outras para 

que se mantenha saudável e fortalecida, exalando segurança e adimplemento 

estatal de suas obrigações em decorrência do Contrato Social celebrado. 

Certo também é que o próprio texto constitucional brasileiro, ao 

contrário do que acontece em constituições de outros países, como Alemanha 

e Portugal, como bem destaca Virgílio Afonso da Silva256, a Carta Magna de 

1988 não disciplina a respeito de possíveis alterações, restrições ou 

regulamentações a direitos fundamentais. Estabelecem as leis de regência dos 

citados países europeus uma espécie de conjunto essencial de normas, um 

conjunto de garantias que formam o alicerce da ordem constitucional 

estabelecida naquele momento: 

 

“Quando as constituições alemã e portuguesa, entre outras, 
expressamente declaram a proteção de um conteúdo 
essencial dos direitos fundamentais, não estão elas, nestes 
dispositivos, fazendo referências a possíveis reformas 
constitucionais que possam alterar a configuração destes 
direitos. Em geral, esta tarefa é de dispositivo diverso, que 
garante as chamadas ‘cláusulas pétreas’. 
A declaração de um conteúdo essencial destina-se, sim, ao 
legislador ordinário, pois é esse que, em sua tarefa de 
concretizador dos direitos fundamentais, deve atentar àquilo 
que a constituição chama de ‘conteúdo essencial’. (...)257” 

 

A norma garantidora alemã parece ter servido de inspiração para 

que outros países da Europa, como Espanha e Portugal, adotassem conduta 

similar em seus textos constitucionais ao estabelecer uma espécie de 

conjuntos de garantias fundamentais invioláveis e que não podem ser objeto de 

alteração ou modificação em sua essência pelo legislador ordinário. Tais 

direitos são de ordem estrutural do próprio Estado, coletiva e individual. 

A Constituição brasileira de 1988 é produto, como visto, de uma 

geração que foi assolada por cerceamentos e violações corriqueiras a direitos 

                                                 
256 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e 
eficácia. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
257 Ibidem. O autor destaca, para exemplificar, a previsão trazida pela Constituição Alemã que 
traz em seu artigo 19 o seguinte conteúdo: “Em nenhum caso pode um direito fundamental ser 
afetado em seu conteúdo essencial”. 
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essenciais, como o de ir e vir, por exemplo, em decorrência de uma ditadura 

instaurada por quase vinte e quatro anos, não se privou de estabelecer uma 

série de garantias e direitos fundamentais individuais em seu artigo 5º, 

aplicáveis a todo e qualquer cidadão. A construção do estado democrático 

estava iniciada com este marco legal, de onde resultaria a construção de uma 

sociedade livre e mais igualitária, ao menos teoricamente, no que diz respeito 

aos preceitos de fundação e existência do Estado e da sociedade brasileira. 

É a partir da instauração de uma ordem constitucional de valorização 

do indivíduo, enquanto cidadão inserido em um contexto social, que se instaura 

a dicotomia entre as garantias individuais e os direitos econômicos, sociais e 

culturais, como bem conclui Cristina Queiroz258. A doutrinadora destaca que a 

Constituição, enquanto elemento jurídico, também passa por evolução em seu 

conceito, especialmente após 1945 e o fim das grandes guerras mundiais. 

A Constituição é, portanto, produto dos anseios sociais vividos 

naquele dado momento em que está instaurada uma Assembléia Constituinte. 

Formular e ponderar relevâncias e necessidades coletivas individuais e 

coletivas, projetá-las ao longo dos anos e traçá-las de forma que se tenha um 

objetivo comum, de bem-estar coletivo, idealizado, possível de ser almejado, 

ou, ao menos, desejado. 

O magistrado, responsável pela jurisdição, aplicação e interpretação 

das normas constitucionais e ordinárias é o primeiro operador a enfrentar a 

difícil tarefa de equilibrá-las, estabelecer uma linha em seu decisum que não se 

afaste dos basilares individuais traçados pelo artigo 5º da Constituição de 

1988, mas que também não aja em desconformidade com o preceito 

fundamental da coletividade social e de direito de ação do Estado na 

representação deste grupo. 

Estabelecidas tais premissas, identificada a dicotomia fundamental 

dos princípios, é chegado o momento de enfrentar os direitos fundamentais e 

os princípios constitucionais e sua aplicação na lide entre Estado e cidadão, o 

direito de fiscalizar e a obrigação em ceder para ser fiscalizado que cabe a 

cada um, respectivamente. 

                                                 
258 QUEIROZ, Cristina. Interpretação Constitucional. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 
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5.2 O Desafio de Estabelecer a Conexão entre o Direito de Fiscalizar e os 

Direitos Humanos 

 

A aplicação das normas, sua interpretação e cognição estão 

imediatamente nas mãos do magistrado. A jurisdição sai de sua inércia, 

quando provocada por uma das partes, seja o Estado para exigir prestação 

pecuniária através de Execução Fiscal, seja pelo Contribuinte, quando promove 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, por exemplo. 

A ponderação entre a previsão legal expressa, como trazida no Código 

Tributário Nacional no que diz respeito à fiscalização e exigência de tributos 

quando verificado o fato gerador, bem como na determinação das diretrizes e 

elementos intrínsecos ao ordenamento jurídico, celebrados pelo texto 

constitucional e que permeiam todas as normas vigentes no ordenamento 

jurídico. 

Dificuldade extrema é verificar o suporte fático259 de uma norma 

relativa a direito fundamental. Para esta verificação e melhor subsunção da 

norma constitucional ao evento observado, Virgílio Afonso da Silva260 

estabelece premissas de fundamental relevância. O doutrinador entende que a 

definição do suporte fático para as garantias fundamentais previstas no texto 

constitucional tem definição menos intuitiva do que nas normas penais e 

estabelece quatro perguntas essenciais: “(1) O que é protegido?; (2) Contra o 

quê? (3) Qual é a consequência jurídica que poderá ocorrer? (4) O que é 

necessário ocorrer para que a consequência possa também ocorrer?”: 

 

                                                 
259 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e 
eficácia. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2011. O Autor traz à baila a análise de suporte fático, 
expressão comumente utilizada no direito penal. O preenchimento do suporte fático de uma 
norma é condição essencial para que se aplique o seu conseqüente como, por exemplo, na 
previsão trazida pelo artigo 121 do Código Penal de onde só terá a pena de reclusão é 
necessária a ocorrência daquilo que o dispositivo prescreve, ou seja, que alguém seja morto 
por outra pessoa. Ainda assim, o suporte fático é cheio de peculiaridades e diferentes nuances 
que levam à cominação de uma pena X em um certo crime e de uma pena Y em outro, esta 
menos gravosa em razão das condições em que foi cometido, por exemplo. 
260 Ibidem, p. 71. 
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“Ao contrário do que se poderia imaginar, a resposta que 
define o suporte fático não é apenas a resposta à primeira 
pergunta. Quando se fala, portanto, que “todos são iguais 
perante a lei”, não é a definição do que é protegido – a 
igualdade – suficiente para se definir o suporte fático. Aquilo 
que é protegido é apenas uma parte – com certeza, a mais 
importante – do suporte fático. Essa parte costuma ser 
chamada de âmbito de proteção do direito fundamental. Mas 
para a configuração do suporte fático é necessário um 
segundo elemento – e aqui entra a parte contra-intuitiva: a 
intervenção estatal. Tanto aquilo que é protegido (âmbito de 
proteção) como aquilo contra o qual é protegido (intervenção, 
em geral estatal) fazem parte do suporte fático dos direitos 
fundamentais. Isso porque a conseqüência jurídica – em geral 
a exigência da cessação de uma intervenção – somente pode 
ocorrer se houver uma intervenção nesse âmbito.” 

 

Assim, no campo da Administração Tributária e sua relação com o 

cidadão contribuinte, a disciplina das normas gerais de responsabilidade, como 

visto, que tratam do direito-dever de fiscalizar que recai sobre o Estado, bem 

como o dever do cidadão de ceder parte de sua liberdade para que este 

exercício seja levado a efeito, estão permeadas de suportes fáticos que 

descrevem uma garantia e sua conseqüência. É a intervenção do Estado, que 

avança na intimidade do cidadão – direito fundamental protegido 

constitucionalmente –, que deve ser analisada com parcimônia e cautela, sem 

que se escore na proteção de direito coletivo para justificar a sua violação 

desregrada. 

O Estado é, de fato, garantidor do bem-estar social e, para isso, 

precisa exercer as diretrizes trazidas no texto constitucional para obter, por 

exemplo, fundos de custeio do aparato estatal à sociedade, inclusive em 

benefício do cidadão fiscalizado. O poder de avançar a intimidade e obter 

dados de um certo contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, implica, 

necessariamente, na relativização de uma garantia fundamental, qual seja, o 

sigilo de dados, sejam eles bancários ou fiscais. Tanto a norma garantidora 

quanto aquela que possibilita a relativização da primeira são guardadas e 

garantidas pelo próprio Estado que através dos remédios previstos, oferta ao 

cidadão a possibilidade de freá-lo através de medida judicial quando entender 

necessário ou sentir-se violado no exercício de sua prerrogativa. 
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Com bem observa José Afonso da Silva261, não basta, portanto, que 

o direito fundamental seja reconhecido e declarado, inicialmente por norma 

constitucional, mas que seja também garantido com norma equivalente em 

relevância jurídica, pois haverá um momento em que o direito será violado, 

discutido ou ameaçado. 

A tributação é fenômeno intersistêmico, abrange elementos da 

política, economia e direito e refere-se ao caráter impositivo da norma 

tributária262.  

As decisões no campo tributário encontram limites na lei e no campo 

normativo dos direitos fundamentais, segundo Ricardo Lobo Torres263: “...o 

poder de tributar nasce no espaço aberto pelos direitos humanos e por ele é 

totalmente limitado.”  

O poder tributário pode levar a relação contraditória entre Estado e 

sociedade civil, mesmo por que se trata de uma trajetória historicamente 

marcada por constantes embates entre os interesses do Fisco e as garantias 

fundamentais do cidadão. Para Hugo de Brito Machado264, “a relação de 

tributação não é simplesmente relação de poder como alguns têm pretendido 

que seja. É relação jurídica, embora seu fundamento seja a soberania do 

Estado.”  

Simon Schama265 destaca a preocupação com a capacidade 

contributiva, corolário da igualdade, presente nos debates dos revolucionários 

                                                 
261 SILVA, José Afonso da. O Constitucionalismo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 
180. O ilustre doutrinador esclarece que “(...) Basta observar que o sistema brasileiro define 
como garantia todas as prescrições constitucionais que conferem, aos titulares dos direitos 
fundamentais, meios, técnicas, instrumentos ou procedimentos para impor o respeito e a 
exigibilidade desses direitos, compreendendo garantias individuais, coletivas, sociais e 
políticas, tendo em vista a natureza do direito garantido. (...)”. Para melhor diferençar os 
direitos e as garantias cita Ruy Barbosa que dizia: “nos textos da Lei Fundamental, as 
disposições meramente declaratórias, que são as que imprimem existência legal aos direitos 
reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que são as que, em defesa dos direitos, limitam 
o poder. Aquelas instituem os direitos; estas, as garantias; ocorrendo não raro juntar-se, na 
mesma disposição constitucional ou legal, a fixação da garantia com a declaração do direito”. 
262 CALIENDO, Paulo. Direito Tributário e análise econômica do direito: uma visão crítica. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
263 TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributação: imunidades e isonomia. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1995. 
264 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 
2010. p. 33. 
265 SCHAMA, Simon. Cidadãos: uma crônica da Revolução Francesa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. p. 360 
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franceses que tomaram o poder em 1789, tornando-se um princípio 

fundamental do direito tributário, presente no artigo 145, parágrafo 1º da 

Constituição Federal: 

 

“O tumulto foi imprevisível, pois a Assembléia discutia a 
necessidade urgente de manter – não suspender – as taxas 
vigentes até que se legislassem novas. O visconde de Noailles, 
cunhado de Lafayette, transformou então um debate específico 
numa peça de oratória revolucionária. O reino, disse, “oscila 
entre as alternativas de uma completa destruição da sociedade 
e um governo que fosse admirado e seguido em toda a 
Europa”. Para concretizar a segunda alternativa era preciso 
tranquilizar o povo mostrando-lhe que a Assembléia se 
preocupava ativamente com sua felicidade. Com isso em 
mente propôs a obrigação formal de todos os cidadãos 
pagarem impostos de acordo com seus recursos, a abolição de 
todas as obrigações feudais e a eliminação de quaisquer 
remanescentes de servidão pessoal, como a mainmorte e a 
corvée.” 

 

Foram construídos marcos legais regulatórios para a relação Estado 

e contribuinte visando o objetivo arrecadatório do ente estatal. Alargaram-se as 

bases de proteção dos direitos humanos e foram desenvolvidos mecanismos e 

instrumentos a fim de vincular a tributação observando-se a garantia dos 

direitos fundamentais.  

A nova ordem político-jurídica foi construída com base na liberdade 

e igualdade. Para Ricardo Lobo Torres266: 

 

“Com o advento do Estado Fiscal de Direito, que centraliza a 
fiscalidade, tornam-se e até hoje se mantém, absolutamente 
essenciais as relações entre liberdade e tributo: o tributo nasce 
no espaço aberto pela autolimitação da liberdade e constitui o 
preço da liberdade, mas por ela se limita e pode chegar a 
oprimi-la, se o não contiver a legalidade. 
 (...) o relacionamento entre liberdade e tributo é dramático, por 
se afirmar sob o signo da bipolaridade: o tributo é garantia da 
liberdade e, ao mesmo tempo, possui a extraordinária aptidão 
para destruí-la.” 

 

A origem da legalidade tributária está presente na história da 

constitucionalização dos direitos, principalmente da liberdade e propriedade 

                                                 
266 Os direitos humanos e a tributação: imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1995. 
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privada, marcando a superação do estado absolutista pela afirmação dos 

valores políticos e socioeconômicos do liberalismo. Para Teixeira267: 

 

“De outra sorte, com o Estado fiscal, as liberdades individuais 
tomam maior importância frente ao Estado, pois, nesta nova 
ordem, o tributo necessita de limitações em nome do respeito à 
liberdade do indivíduo e à propriedade privada deste, conforme 
propugnavam as declarações de direitos do homem e o 
constitucionalismo, que se desenvolvia a passos largos.” 

 

 Há poucas décadas desenvolveu-se a indissociável relação entre 

tributação e direitos humanos, pois a necessidade de arrecadação desenvolveu 

bases e instrumentos arrecadatórios. Segundo Rusen Ergec268: 

 

“(...) atos e normas fiscais podem atingir seriamente os direitos 
do contribuinte no seu patrimônio, na sua atividade profissional, 
em sua reputação e honra, na sua vida privada e na sua 
liberdade individual. À medida que a imposição fiscal se 
intensificou e se diversificou, envolvendo quase todas as 
facetas da atividade humana, a necessidade de apelar aos 
direitos do homem gradualmente ganhou força. “ 

 

A fundamentalização dos direitos, porém, não impediu que na seara 

tributária fosse observada a sobreposição do interesse da arrecadação, da 

consecução de metas fiscais, finalística essa que tem sido priorizada e 

exacerbada em detrimento dos direitos do cidadão. 269 

Um exemplo atual é a criação de sistemas de tributação 

padronizantes ou de massa, desconsiderando situações individuais, até mesmo 

a capacidade contributiva. Evitando-se um tratamento individual, para se tornar 

mais rápida e operante a atuação do fisco, cria-se uma relação assimétrica de 

poder, centrada no interesse arrecadatório do Estado e não no princípio da 

justiça fiscal. 270 Para Derzi271: 

                                                 
267 TEIXEIRA, Anderson V. O tributo na formação histórica do Estado moderno. In: PEIXOTO, 
Marcelo Magalhães (Coord.). Revista de Direito Tributário da APET, 12 ed., dez. 2006. p. 32 
268 ERGEC, Rusen. Preface: In: Sepulchre, Vincent. Droits de l”homme et libertes 
fundamentales em droit fiscal. Bruxelles: Larcier, 2005. 
269 TOYODA, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma nova 
via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do contribuinte. (Dissertação de 
mestrado) PUC/SP. 2012. 
270 Derzi (2010, p. 1262-1263), citada por Toyoda (2012, p. 126). 
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“Essa tensão entre princípios básicos e contraditórios tende a 
se acentuar com a crescente elevação dos custos 
administrativos, o progresso econômico e o aumento em escala 
geométrica da massa de contribuintes. O processamento dos 
dados tributários e o lançamento do tributo por meio de 
computadores na aplicação da lei em massa são necessidades 
que pressionam no sentido de uma simplificação da execução.  
(...) a abstração, o universalismo, a unidade da razão, a 
axiomatização, a simplicidade e a segurança não são 
características modernas? O que não se pode admitir é a 
objetivação extrema que tais fórmulas abrigam, com desprezo 
pelo subjetivismo, pela capacidade contributiva individual e 
pessoal. Sobretudo não se pode admitir a sobreposição da 
praticidade sobre a justiça, o abandono dos compromissos do 
estado Democrático de Direito. “ 

 

Em nome do interesse público são definidos os instrumentos pelos 

quais a arrecadação é alcançada, mesmo em detrimento dos direitos do 

contribuinte.  

Com o propósito de arrecadar tributos e com base na satisfatividade 

do interesse público, ocorre desrespeito aos direitos fundamentais, base do 

Estado de Direito. Para Derzi272: 

 

“De modo algum se nega que o legislador possa criar 
presunções jurídicas por razões as mais diversificadas 
(praticidade, prevenção da sonegação etc). Mas nunca iuris et 
de iure, contra o princípio da realidade e da capacidade 
econômica. O que se afirma apenas é que, em qualquer caso, 
seja nas ficções e presunções, seja no estabelecimento de 
somatórios, pautas, tipos ou conceitos fechados, o legislador 
tem de ser fiel à Constituição, aos seus valores e princípios. 
Sua liberdade está restringida por aqueles valores e princípios, 
sua discricionariedade não se confunde com o arbítrio de um 
querer qualquer que não encontra justificação naquelas 
normas superiores da Constituição. A praticidade não tem 
primazia sobre a justiça (que é sempre individual). (grifos da 
autora)” 

 

                                                                                                                                               
271 Críticas e sugestões: os prejuízos e as vantagens dos contribuintes. In: BALEEIRO, Aliomar. 
Limitações Constitucionais ao poder de tributar. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
272 Críticas e sugestões: os prejuízos e as vantagens dos contribuintes. In: BALEEIRO, Aliomar. 
Limitações Constitucionais ao poder de tributar. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
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O reconhecimento dos valores e princípios influencia cada vez mais 

a forma como é pensada a relação Estado e contribuinte, não podendo se 

resumir a regras imperativas. 

São evidentes as contradições nas relações tributárias, pois a 

praticidade que tem levado a novas estratégias fiscais, muitas vezes não se 

adequam as exigências e garantias273 da efetivação dos direitos fundamentais. 

A assimetria na relação pode resultar em quebra da confiança, sem a 

observação das garantias constitucionais. 

A relação entre Estado e contribuinte não se resume a regras 

imperativas, sob o ponto de vista dos princípios, nas quais o dever-ser 

apresenta objetivo arrecadatório com a consequente obrigação de contribuir.  

No direito ancorado nos princípios e reconhecimento de sua força 

normativa, a relação tributária não tem mais caráter absoluto e inquestionável, 

no sentido de obrigação que se justifica por si mesma porque nascida da 

determinação legal da autoridade estatal. Acima desta se encontram os 

princípios e valores a eles conexos, irradiando-se por todo o sistema jurídico e, 

portanto, com inflexão direta sobre o conjunto normativo tributário, delineando 

as bases de concretização dos direitos do cidadão contribuinte e os limites da 

imposição fiscal. 274 

O princípio da dignidade da pessoa humana é a base do direito do 

contribuinte, dando ampla margem de discussão, em razão da construção de 

seu conceito. 

                                                 
273 Para Bastos (1986, p. 231-232): “Enquanto os direitos individuais asseguram bens da vida, 
(liberdade, igualdade e propriedade), ...as chamadas garantias individuais cingem-se ao 
asseguramento, a proteção jurídica daqueles bens, mas não podem ser valorados senão a 
partir do sistema jurídico.” Em sentido amplo: garantias não deixam de ser direitos, pois todos 
são direitos por se caracterizarem na outorga de prerrogativas ou na proteção de interesses 
tutelados pela ordem jurídica. Para Gracia (2004) “garantias não se confundem com direitos, 
mas são instrumentos assecuratórios destes, constituindo assim bases da sua efetividade; o 
direito para concretizar-se não depende apenas do seu reconhecimento com a previsão 
normativa que o estabelece , sendo necessários instrumentos que lhe conferem possibilidade 
de concretude, para além da declaração formal.”  
274 TOYODA, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma nova 
via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do contribuinte.(Dissertação de 
mestrado) PUC/SP. 2012. 
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Sarlet 275 considera a dignidade da pessoa humana: 

 

“(...) a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que 
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 
do Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão dos 
demais seres humanos. “ 

 

Para Farias276: 

 

“(...) elevação do ser humano ao centro de todo o sistema 
jurídico, no sentido de que as normas são feitas para a pessoa 
e sua realização existencial, devendo garantir-lhe um mínimo 
de direitos fundamentais que sejam vocacionados para lhe 
proporcionar vida com dignidade.” 

 

A dignidade da pessoa humana é considerada fundamento de 

validade dos direitos humanos e substrato comum aos homens.    

A efetividade dos direitos humanos no âmbito tributário é tema 

relevante pelas implicações político-sociais, morais e jurídicas. Bobbio277 afirma 

que a questão crucial do nosso tempo não está em um discurso filosófico sobre 

os direitos humanos, mas sim como protegê-lo e dar-lhe efetividade na vida de 

todos, transitando do pensamento para a prática.  

Ainda não há um consenso quanto à forma de se ampliar a 

efetividade dos direitos humanos, pois diversos cenários têm contribuído para 

isso, tanto movimentos de caráter nacional quanto transnacional, como as 

revoltas nos países árabes e inusitadas manifestações e mudanças globais, 

                                                 
275 SARLET, Ingo Wlofgang; TIMM, Luciano Benetti; BARCELLOS, Ana Paula; et al. Direitos 
fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2010. 
276 FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil: teoria geral. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005.  
277 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10 ed. Brasília: UnB, 1999 



Adriana Esteves Guimarães 

 

200

iniciando com o fim da União Soviética e a decadência dos sistemas socialistas 

em vários países do mundo.278  

Essa transformação nos leva a globalização, com mudanças 

políticas e sociais irreversíveis, havendo uma corrente que entende estar em 

curso um processo de aproximação das sociedades.   

No plano jurídico, essa tese do universalismo identifica um núcleo 

originário de direitos, válido em todos os lugares e tempos, vinculando o que é 

comum a todos, a essência humana; anterior a qualquer reconhecimento do 

direito positivo.  

Com esse raciocínio é possível construir um Direito Internacional 

como instância superior da garantia e efetividade dos direitos humanos.  

Afronta-se a tese em razão de um mundo com cenários de conflitos 

e diferenças, sendo que os relativistas acreditam que a noção de direitos é 

variável conforme a cultura, não sendo possível a construção de um Direito 

Internacional que possa a todos servir, sendo impossível reduzir a um 

denominador comum as diferenças de valores e modos de pensamento.  

Os relativistas negam a unificação do direito, no qual a 

supranacionalidade dos tratados de direitos humanos possibilitaria passar do 

campo idealístico, ou meramente declaratório de direitos universais, a uma 

práxis maximizadora da sua efetividade para qualquer indivíduo, 

independentemente do local onde se encontra. 279 

Segundo Toyoda, a tese do diálogo das fontes propõe a superação 

dos debates entre universalismo e relativismo cultural, levando a uma 

interlocução entre direito internacional e direito interno. Para Jayme280: 

 

“(...) o fenômeno mais importante é o fato de que a solução dos 
conflitos de lei surge como resultado de um diálogo entre a 

                                                 
278 TOYODA, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma nova 
via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do contribuinte.(Dissertação de 
mestrado) PUC/SP. 2012. 
279 TOYODA, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma nova 
via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do contribuinte.(Dissertação de 
mestrado) PUC/SP. 2012. 
280 JAYME, Erik. Identité culturelle et integration: Le droit international privé postmoderne: cours 
general de droit international privé. Recueil des cours de l”académie de droit international 
de la Haye, 1995. Netherlands: Martinus Nijhoff, 1996. t. 251      
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maioria das fontes heterogêneas. Os direitos humanos, 
constituições, convenções internacionais, os sistemas 
nacionais: todas essas fontes não são mutualmente exclusivas, 
elas “falam” uma à outra. Os juízes são necessários para 
coordenar essas fontes, ouvindo o que elas dizem.” 

 

Mazzuoli 281 afirma:  

 

“(...) uma nova hierarquia (em nada semelhante ao modelo 
positivista formalista) pautada em valores e no conteúdo 
substancial dos direitos fundamentais, que consegue coexistir e 
transigir quando necessário com a ordem doméstica.” 

 

A fim de superar as antinomias e dar efetividade aos direitos 

humanos a qualquer tempo, independente dos conflitos normativos entre direito 

internacional e direito interno é que a soberania estatal pode ser relativizada 

para a aplicação da norma mais apta a maximizar a efetividade dos direitos 

humanos, se esta for tratada no direito internacional.  

Essa interpretação transpõe a tradicional perspectiva dos limites 

precisos da aplicação das normas definidas pela territorialidade, que embasa a 

teoria dualista, para a qual existem campos diferentes e limítrofes, no plano do 

direito interno e internacional. 282 

Aponta-se no direito interno o parecer PGFN-CRJ n. 1732\2007 

emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a título de 

exemplo, favorável à aplicação do diálogo das fontes no âmbito do direito 

tributário em face das antinomias, no caso, envolvendo a extensão das 

alterações na Lei Geral de Execuções de Títulos Extrajudiciais às Execuções 

Fiscais 283. 

Entendeu-se que a Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80) 

concedeu tratamento privilegiado ao crédito fazendário, de maneira a prover 

sua maior satisfatividade em proveito da Fazenda Pública (conforme exposição 

                                                 
281 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 3 ed. São Paulo: RT, 
2009 
282 TOYODA, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma nova 
via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do contribuinte. (Dissertação de 
mestrado) PUC/SP. 2012. 
283 ANDRADE FILHO, Edmar O. A lei de execuções fiscais e as reformas do CPC. Disponível 
em: http://apet.org.br. Acesso em 14 mar. 2012 
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de motivos da LEF). Quaisquer mudanças no Código de Processo Civil, mesmo 

contrariando a LEF, mas em proveito do crédito fazendário, tornando mais 

célere sua cobrança, deve ser aplicada à execução fiscal. A atuação 

discricionária do magistrado deixou claro que não quis avançar na efetivação 

dos direitos humanos. Vejamos a crítica de Andrade Filho284: 

 

“Apesar de o crédito da Fazenda atender ao bem comum, ou 
seja, aos interesses de toda a coletividade, a expropriação de 
bens dos particulares via atividade tributária, aí incluída a fase 
executiva, se submete ao respeito dos direitos fundamentais 
envolvidos. Daí o equívoco hermenêutico cometido quando se 
confunde o interesse público com o interesse da Fazenda 
Pública.” 

 

Continua o autor: 

 

“Por esse raciocínio resulta a improcedência do entendimento 
sobre a ausência de suspensividade automática dos embargos 
à execução, depois de garantido o juízo. A aplicação das novas 
disposições da lei civil ao processo executivo, em especial 
aquelas que dizem respeito à ausência de suspensividade 
automática dos embargos à execução, na realidade, não 
proporcionam a aplicação sequer equitativa das disposições da 
lei civil à LEF. De fato, criam situações de desigualdade ainda 
maiores entre o contribuinte-executado e a Fazenda-
exequente. Isso se deve em parte em razão do modo de 
formação do título executivo extrajudicial entre particulares e o 
processo de formação da CDA. Enquanto no primeiro caso a 
formação é em regra bilateral (acordo de vontades), ou 
unilateral, quando formado pelo devedor, na cobrança do 
crédito tributário a formação se dá de modo unilateral pela 
Fazenda. O contribuinte apenas participa na sua formação, se 
instaurado processo administrativo fiscal, no âmago de órgãos 
da administração fazendária, nem sempre revestidos da tão 
desejada imparcialidade e independência.285” 

 

Faz-se possível ultrapassar o âmbito territorial e estabelecer maior 

tutela aos direitos humanos. Para Piovesan 286 é “uma garantia adicional de 

proteção (...) quando o Estado se mostra falho ou omisso na tarefa de 

implementar direitos e liberdades fundamentais.” 
                                                 
284 Ibidem 
285 ANDRADE FILHO, 2012 
286 Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13. ed. São Paulo:Editora 
Saraiva, 2012. 
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O diálogo das fontes permite construir uma uniformidade de 

interpretação, com a superação das possíveis divergências. Para Gunther 287 

há a possibilidade de superar a fragmentação em direção a um direito 

internacional unificado.  

Defende-se o desenvolvimento de uma ordem constitucional 

supranacional, se for considerado que as especificidades culturais não são 

absolutas, mas convergentes para uma maior interpenetração das sociedades 

humanas.  

Converge-se para uma sociedade com valores comuns. Canotilho 288 

observa uma aproximação crescente das culturas humanas, o que está em 

consonância com a teoria das redes de Castells289, ao apontar o 

desenvolvimento de uma nova ordem mundial, de natureza inovadora no 

sentido de constituir-se a partir de um substrato cultural comum que permeia 

todas as comunidades humanas do planeta.  

Derruba-se, assim, o multiculturalismo, tão invocado como 

impedimento a uma ordem supranacional. Pode-se construir um sistema único, 

com base em valores mínimos comuns a todas as sociedades e culturas, com 

a delimitação de um conteúdo normativo de direitos humanos, configurando a 

marcha da humanidade para a construção de elos comuns.  

A ideia de uma constituição supranacional pode aparentar ser 

idealista, tornando factível se analisada sob o ponto do direito interno não como 

sistema fechado, mas como um subsistema integrando um maior. Para 

Luhmann290, o direito não está adstrito a conceitos fechados, pois em sua 

interrelação com a dinâmica social, não é uma construção totalizadora e 

acabada, mas um contínuo devir, acompanhando a própria fluidez do tempo e 

do homem, sendo um sistema aberto.  

                                                 
287 GÜNTHER, Klaus. Rechtspluralism und universaler code der legalität: globalisierung als 
rechtstheoretisches problem. In: Wingert, L. Gunther, Klaus. Die Öffentlichkeit der vernunft 
und die vernunft der öffentlichkeit. Frankfurt am main: Suhrkamp, 2001. p. 539-567. 
288 Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2011 
289 CASTELL, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. Volume I. A 
sociedade em rede. 6ª Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.  
290 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983.  
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Toyoda 291 afirma: 

 

“Na defesa da supraconstitucionalidade no campo dos direitos 
humanos, o que pode se antever é uma tendência para a 
amalgamação de modelos constitucionais diversos, de modo 
que deles possa emergir uma ordem jurídica transnacional, 
dotada de identidade própria, distinta do sistema normativo 
internacional tradicional e operando de modo peculiar sobre o 
direito interno, a despeito das suas Constituições. (...) 
Nessa condição, nada obsta a passagem de uma cultura 
nacional para outra, supranacional, redefinindo as bases de 
aplicação das normas sobre direitos humanos, transferindo-se 
a um poder internacional aquilo que antes era exclusividade do 
poder soberano do Estado e matéria eminentemente 
constitucional. “ 

 

A tese da supranacionalidade é mais forte na doutrina europeia, no 

Brasil ainda há resistência em razão das referências do direito brasileiro, 

construídas no contexto do legalismo e constitucionalismo tradicional.  

Oliveira Junior292 afirma que a formação da União Européia não 

caracteriza nem mesmo uma soberania relativizada, mas a construção de uma 

ordem comunitária baseada em um poder supranacional, frente ao qual os 

estados nacionais abrem mão de parcela considerável da sua soberania, 

transferida para os órgãos supranacionais. 

A construção de uma sociedade transnacional importa na 

substituição de conceitos tradicionais, não somente os relativos à soberania 

dos Estados, mas acerca do próprio funcionamento do sistema jurídico 

nacional e, por outro lado, impõe a preservação ou reconhecimento de valores 

substanciais e universais que passam a fundamentar um direito internacional 

mais influente e atuante na efetividade dos direitos do indivíduo como seres 

habitando um mesmo planeta.293. 

O autor continua: 

                                                 
291 TOYODA, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma nova 
via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do contribuinte.(Dissertação de 
mestrado) PUC/SP. 2012. 
292 OLIVEIRA JUNIOR, Valdir Ferreira de. Constitucionalismo multinível – para compreensão 
da interconstitucionalidade do estado constitucional. Revista Eletrônica de Direito do Estado. N. 
10, p. 1-15, abr. mai. Jun. 2007   
293 TOYODA, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma nova 
via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do contribuinte.(Dissertação de 
mestrado) PUC/SP. 2012. 
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“Nesse sentido, a supraconstitucionalidade não representa 
somente uma escolha ou opção do Estado, mas a sua sujeição 
a um processo de reconstrução da ordem nacional a partir de 
situações exógenas que se impõem aos integrantes da 
comunidade internacional. (...) 
Importa considerar as repercussões desse movimento 
centrífugo do Direito para a ampla tutela e efetividade dos 
direitos humanos no campo da tributação. (...) 
A supraconstitucionalidade permite substituir pela centralidade 
do indivíduo o que, na objetividade do modelo jurídico 
tradicional tem privilegiado as sistemáticas tributárias de 
caráter pragmático e finalidade arrecadatória. Apesar de 
fundadas na racionalidade e na legalidade, se esvaem em 
fumaça diante de um conjunto de elementos axiológicos, 
intrínsecos ao sistema jurídico como um todo, que desvelam o 
conflito entre dois eixos: a intenção ou busca da praticidade, e 
a preservação dos direitos humanos intrínsecos ao indivíduo, o 
qual, além de contribuinte é, primordialmente, um ser humano.“ 

 

Engle294 afirma que os sistemas tributários são rígidos e ainda há o 

não reconhecimento da supremacia dos direitos humanos no campo da 

tributação. Ao falar em direitos humanos, as normas ficam sem sentido se não 

puderem ser materializadas em situações fáticas, passam de expectativas de 

direitos para se corporificarem na existência dos cidadãos.  

A aplicação dos princípios deve ser vinculada a situações fáticas, 

considerando outros princípios. Segundo Alexy295: 

 

El punto decisivo para la distinción entre reglas y princípios es 
que los princípios son mandatos de optimización mientras que 
las reglas tienen em caráter de mandatos definitivos. Em tanto 
mandatos de optimizacion, los princípios son normas que 
ordenam que algo sea realizado em la mayor media posible, de 
acuerdo com las possibilidades jurídicas y facticas. Esto 
significa que pueden ser satisfechos em grados diferentes y 

                                                 
294 Para o autor: (...) um formalismo rígido e uma recusa sistemática de admitir inovações 
jurídicas para garantir os direitos dos contribuintes. A nosso ver, a forte desse formalismo é a 
ambiguidade e ambivalência inerentes ao conceito de diretos humanos. Esse formalismo nos 
parece ser a resposta prática da Administração em face à incerteza teórica inerente à ideia dos 
direitos humanos. A consequência desses dois fatos é que os direitos do homem podem ter 
pouco peso para a proteção das pessoas. Todavia, a defesa dos contribuintes pelos direitos 
humanos permanece possível. Mas nosso estudo mostra que uma transformação real desses 
direitos potenciais se mostra problemática – ao menos sem colocar em causa radicalmente os 
fundamentos do sistema, como a soberania. 
295 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2001. 
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que la medida ordenada de su satisfaccion depende no solo de 
las posibilidades facticas jurídicas, que estan determinadas no 
solo por reglas sino tambien, essencialmente, por los princípios 
opuestos.  

 

Segundo Larenz 296 os princípios fundamentam a interpretação e 

aplicação do direito, o que impende considerá-lo espécie diretiva de norma ou 

fundamento normativo, apresentando a função de normas em sentido estrito.  

Nota-se uma resistência dos julgadores em relação à aplicação dos 

princípios, ao seu caráter normativo elementar, desconsiderando-os totalmente.  

Guimarães 297 trata da questão através de decisões do Supremo 

Tribunal Federal e Canotilho 298 dispõe: “(...) os princípios, por serem vagos e 

indeterminados, carecem de mediações concretizadoras, enquanto as regras 

são susceptíveis de aplicação directa (...)”. 

Em direção oposta, Toyoda299 afirma: “o entendimento predominante 

tende a firmar a primariedade dos princípios em sua força normativa, como 

necessário caminho para que não se dissociem as normas do alcance 

necessário desejado para a satisfatividade dos direitos, que de outro modo 

deixam de ser efetivamente usufruídos para se tornarem meros objetos 

idealísticos”.300 

Em relação à aplicação dos princípios, Dworkin afirma que a 

operacionalidade do direito reside no processo reconstrutivo de si mesmo, não 

significa apenas o aprimoramento da produção legislativa, mas também a 

atuação do judiciário para regulação das situações concretas.301  

                                                 
296 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 2 ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1989. 
297 GUIMARÃES, Luiz Carlos Forghieri. Princípios constitucionais e o Supremo Tribunal 
Federal. Revista do Livro, v.1, p. 1-8, 2006. 
298 Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2011 
299 TOYODA, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma nova 
via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do contribuinte.(Dissertação de 
mestrado) PUC/SP. 2012. 
300 O autor continua: “Nesse sentido, os princípios pode ser considerados não como expressão 
apriorística do direito natural e como postulados de ordem meramente metafísica enquanto 
conteúdos relacionados às aspirações humanas, mas instrumentos para que a positivação do 
direito tenha real efetividade no vínculo com a realidade humana, a qual não se restringe a 
questões de ordem fática, mas a anseios, a necessidades imateriais indissociáveis do que se 
entende por pessoa humana”.   
301 Para Toyoda (2012, p. 176): “As questões em comento, sobre o Direito em permanente 
transformação e o papel dos juízes, tem direta relação com a aceitação da 
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Defende neste trabalho a aplicação dos princípios constitucionais 

expressos e dos implícitos, aprofundando-se na dimensão axiológica dos 

valores humanos, para se dar maior valor aos direitos dos contribuintes, na 

condição de seres humanos e não meros sujeitos-parte na relação tributária em 

face dos excessos praticados no âmbito da fiscalização tributária.  

Garcia302 afirma haver uma “perversão tributária” em situações 

fáticas: 

 

“Uma das áreas em que, por excelência, exsurge a perversão 
da autoridade estatal é na questão tributária e, nesse campo, a 
Constituição de 1988 veio concretizar a possibilidade do 
legislador considerar a condição pessoal do contribuinte, 
prevenindo o abuso do poder: a capacidade contributiva, 
estabelecida no parágrafo primeiro do artigo 145, quando 
inaugura o sistema tributário nacional.” 

 

O Supremo Tribunal Federal diversas vezes desconsiderou a 

aplicação e efetivação dos princípios. Segundo Torres303: “temos uma tradição 

positivista no país de só reconhecer a existência dos princípios quando eles 

aparecem formalmente no texto básico”.  

Assim, não há por que não buscar no Direito Internacional a 

efetivação dos direitos não reconhecidos304.  

A titulo de exemplo, a substituição tributária do Imposto sobre 

Operações Reativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

                                                                                                                                               

supraconstitucionalidade como um inovador caminho para a maior satisfatividade dos direitos 
humanos, e também, em sentido oposto, com as decisões do Supremo Tribunal Federal, o 
qual, mesmo na sua condição de intérprete da Constituição, não tem assegurado a efetividade 
desses direitos para os contribuintes, justamente por manter um posicionamento conservador 
na seara das decisões sobre matérias envolvendo interesses do Fisco e dos contribuintes.     
302 GARCIA, Maria. Desobediência civil: direito fundamental. 2ª Ed. São Paulo: revista dos 
Tribunais, 2004.  
303 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 16 ed. Rio de Janeiro, 
São Paulo, Recife: Renovar, 2009. 
304 Antônio Augusto Cançado Trindade proferiu voto na Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, no caso Cinco Pensionistas versus Peru (Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, 2012, p.): “De la presente sentencia de la Corte se desprende el amplio alcance del 
derecho de acesso a la justicia, en los planos tanto nacional como internacional. Tal derecho 
no se reduce ao acesso formal, stricto sensu, a la instancia judicial; el derecho de acesso a la 
justicia, que se encuentra implícito en diversas disposiciones de la Convencion Americana (y 
de otros tratados de derechos humanos) y que permea el derecho interno de los Estados 
partes, significa, lato sensu, el derecho a obtener justicia. Dotado de contenido jurídico própio, 
configurase como un derecho autônomo a la prestacion jurisdicional, o sea, a la propia 
realizacion de la justicia.        
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caracteriza um padrão simples de arrecadação, focalizando na massa indistinta 

de contribuintes, e não nos casos individuais. O fisco antecipa-se à 

materialização do fato imponível. Para Carrazza305: 

 

“Na substituição tributária para frente há falta de valores 
efetivos e serem considerados como base de cálculo do ICMS. 
Como não se sabe quando e como ocorrerá o fato imponível, o 
Fisco “estima” o preço da operação mercantil que, 
provavelmente, um dia virá a ocorrer. Ora, nada disso se 
compadece com a segurança e a certeza que devem presidir o 
fenômeno da tributação. “ 

 

Para Melo306 é considerado afronta à segurança jurídica: 

 

Não se estará diante de uma autêntica presunção legal (juris et 
de jure) estabelecendo uma verdade jurídica, pois supor que 
um fato tributário acontecerá não é jamais o mesmo que tornar 
concreta sua existência, de modo a conferir segurança e 
certeza a uma exigência tributária. Inaceitável sua aplicação na 
cobrança de tributos sobre a circulação e a prestação de 
serviços, uma vez que os comerciantes/industriais e 
prestadores de serviços podem deixar de praticar fatos 
geradores de ICMS por inúmeros motivos (insolvência, 
desistência, perdimento do bem). Não se pode nunca ter 
certeza absoluta de que as mercadorias venham a ser objeto 
de inexorável circulação em mera presunção, cria situação 
jurídica insegura para o contribuinte, pois não se funda em fato 
concreto, mas em suposição de que poderá ocorrer, não 
existindo certeza de direito, contrariando a Constituição 
Federal.  

 

Para Carrazza, a criação do instituto afastou o princípio da 

segurança jurídica, o que é inconcebível, pois este vincula-se aos direitos 

individuais e suas garantias. É, assim, “cláusula pétrea”, e nessa medida, não 

poderia ter sido amesquinhado por emenda constitucional.               

Outro exemplo que deixa de salvaguardar os direitos humanos dos 

contribuintes refere-se à declaração de constitucionalidade da disposição 

                                                 
305 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 27 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011. 
306 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: teoria e prática. 10ª Ed São Paulo: Dialética, 2008. 
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normativa que torna obrigatório o desconto previdenciário dos benefícios de 

aposentados e pensionistas.  

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF na ADI 

3.105-8 proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 

– CONAMP, a respeito da constitucionalidade do disposto na Emenda 

Constitucional 41/2003 acerca da contribuição previdenciária de inativos e 

pensionistas, por decisão majoritária, os julgadores manifestaram-se favoráveis 

à exação tributária.307  

No presente caso, a segurança jurídica foi preterida em nome da 

vontade estatal, arguido um suposto interesse público, como o ocorrido pelos 

legisladores para aprovação da Emenda Constitucional n. 41/2003, 

fundamentando ser indispensável diante da precária situação das finanças 

públicas e necessidade de mudanças a fim de aumentar o ingresso de recursos 

para financiamento da previdência no Brasil. 

Segundo Toyoda308, a negação da segurança jurídica não atingiu 

apenas os aposentados e pensionistas no seu direito conquistado, mas 

também a própria ordem constitucional, como se depreende das afirmações de 

Souza309, quando assevera que esse princípio essencial ao próprio 

ordenamento jurídico atua como elemento de coesão do sistema, preservando 

sua estabilidade ao longo do tempo, sendo nesse sentido, mais do que um 

princípio, um valor-meio pois é resultado “de um conjunto de técnicas 

normativas dispostas a garantir a completude do sistema; os seja, o 

ordenamento jurídico tem, na segurança, uma autocorreção, um corretivo dele 

                                                 
307 Referida ação foi julgada improcedente em relação ao caput do artigo 4 da Emenda 
Constitucional 41/2003. Por sua vez, o citado artigo estabeleceu o seguinte: Os servidores 
inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta 
Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu artigo 3, contribuirão para o custeio do 
regime de que trata o artigo 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido 
para os servidores titulares de cargos efetivos.     
308 TOYODA, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma nova 
via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do contribuinte.(Dissertação de 
mestrado) PUC/SP. 2012. 
309 SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. 
Coimbra: Coimbra, 1995. 
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próprio, como meios predispostos para assegurar a observância e, portanto, a 

conservação de um determinado ordenamento constitucional”.310 

A decisão do caso Ravon versus França (Processo n. 18.497/03), de 

21 de fevereiro de 2008, da Corte Européia de Direitos Humanos é um exemplo 

em que foram consideradas ilegais as buscas em domicílio como procedimento 

investigativo sobre evasão fiscal, com base no artigo 6º, parágrafo 1º da 

Convenção de Garantias dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais, previsto no artigo L16B do Livro de Procedimentos Fiscais 

(LPF) francês.  

Referido julgado obrigou o governo francês a rever essa norma 

interna, inaplicável por força da decisão. A solução processual da Corte 

Europeia garantiu a defesa do contribuinte e assegurou o direito de interpor 

recurso contra decisão judicial que autoriza as buscas domiciliares nas 

operações envolvidas. (Cour Européene des Droits de L’Homme, 2012)       

Para Kaufmann311 não se aplica um princípio considerando a 

adequação imediata à solução do problema: 

 

(...) como se de uma receita culinária se tratasse; e não se 
pode neles subsumir como se faz sob o tipo de furto. Eles são 
demasiado gerais para que tal seja possível. Mas tais 
princípios são importantes tópicos de argumentação e 
assumem um especial relevo, sobretudo, quando está em 
causa tutela das minorias e dos mais fracos. Está claro que tais 
princípios são tanto mais contingentes quanto mais 
concretamente os concebemos e raramente se poderá 
fundamentar uma decisão apenas em um desses princípios.  

 

Diante do exposto, alguns exemplos citados expõem limitações do 

sistema constitucional em relação à efetividade dos direitos humanos na seara 

                                                 
310 O autor continua: Afrontou-se tanto a segurança jurídica, como seu corolário o princípio da 
estabilização jurídica. Por meio do reducionismo típico da legislação oportunista criou-se um 
dispositivo de emenda à Constituição que estabeleceu a obrigatoriedade da contribuição aos 
inativos, os quais, tendo contribuído por muitos anos para a previdência, no momento da 
aposentadoria, quando deveriam receber a contrapartida pelo que haviam pago, viram-se 
novamente da obrigação de arcar com o ônus previdenciário. 
Não foi apenas atingido o direito adquirido, mas essa situação também configura uma evidente 
bitributação, uma vez que a exação incide novamente sobre aqueles que já haviam cumprido 
com a sua responsabilidade de contribuintes, pagando as contribuições previdenciárias 
exigidas para que pudessem se aposentar.            
311 KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2004 
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tributária, em um espaço em que atuam as forças irradiantes do sistema 

político. Nesse contexto, busca-se um novo rumo a dar concretude aos direitos 

humanos, conduzindo-se para a supranacionalidade é possível desenvolver 

soluções inovadoras e afastar, com critérios, certos modelos político-jurídicos 

tradicionais.     
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6. CONCLUSÃO  

 

O reconhecimento da universalidade e indivisibilidade dos direitos 

humanos firmou-se em diversos instrumentos pactuados entre os Estados, 

tendo como primeira expressão a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem. 

A partir desse momento buscou-se a efetividade desses direitos, 

ultrapassando limites tradicionais de positivação, com a consagração dos 

direitos humanos pelo direito internacional, resultando em um conjunto de 

instrumentos internacionais que visam a oferecer campos de proteção dos 

direitos humanos.   

 Como demonstrado, verifica-se estar ainda insipiente no sistema 

jurídico brasileiro a efetividade dos direitos humanos em face dos excessos 

praticados pela fiscalização tributária, apesar da disposição de princípios e 

normas a respeito.  

Verifica-se que emerge uma preocupação em responder de maneira 

adequada, ágil e incisiva certas afrontas ocorridas pela Administração Pública 

em face dos contribuintes, principalmente pelo fato das políticas fiscais serem 

desenvolvidas com o propósito de maximizar a eficiência arrecadatória. 

Os tribunais ainda se posicionam de maneira parcial em relação à 

voracidade do Fisco. Conforme demonstrado, certas decisões se curvam a 

interesses políticos, interpretações fechadas e posturas dogmáticas do Poder 

Judiciário.   

O que se propõe é a aplicação da supranacionalidade dos direitos 

humanos no campo tributário, mais especificamente no âmbito da fiscalização 

tributária, como prática jurídica, pois baseado em experiências internacionais é 

possível a aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos 

independente da interpretação dos tribunais nacionais. 
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Para Barroso312 para que seja praticável a efetividade dos direitos 

humanos é preciso ocorrer uma mudança paradigmática, pois compete a 

atividade jurisdicional interna determinar o sentido da norma segundo a 

Constituição. 

Com a aplicação da supranacionalidade é possível assegurar um 

alargamento das possibilidades de defesa ao contribuinte, como ocorre no 

direito europeu. Com jurisprudência firmada a partir de sucessivas decisões da 

Corte Europeia de Direitos Humanos consolidou-se uma base transnacional de 

tutela e efetividade dos direitos do contribuinte da Comunidade Europeia, com 

interpretações recorrentes que afastaram os poderes do Fisco nacional, 

tornando inaplicáveis certas normas de direito tributário interno. 

A proteção dos contribuintes europeus emana das normas dispostas 

nos tratados de direitos humanos313 e a supranacionalidade afasta os óbices à 

satisfatividade dos direitos humanos.  

Ocorre que para a efetividade dos direitos humanos no âmbito da 

fiscalização tributária é preciso trabalhar com princípios e o cerne da questão 

diz respeito à técnica de aplicação dos princípios, pois normalmente colidem 

entre si.  

Diante de casos concretos leva-se ao chamado sopesamento 

(Abwagung) para aplicar o princípio mais adequado. Mesmo havendo princípios 

contraditórios, não deixam de integrar a ordem jurídica. 

Ao tratar de interpretar e aplicar princípios, é possível falar em uma 

inversão, pois eles já são o resultado de um consenso em torno da adoção de 

certos valores e o conflito a ser instalado só pode vir a ser resolvido através de 

debates sobre eles, na instância competente.   

                                                 
312 (...) a superlegalidade, a supremacia da Constituição é a nota mais essencial do processo 
de interpretação constitucional. É ela que confere à Lei Maior o caráter paradigmático e 
subordinante de todo o ordenamento, de forma tal que nenhum ato jurídico possa subsistir 
validamente no âmbito do Estado se contravier seu sentido. Essa supremacia se afirma 
mediante diferentes mecanismos de controle de constitucionalidade.  
313 Masson (2002, p. ): A expressão da soberania dos Estados é uma ameaça constante para 
os direitos e liberdades dos cidadãos, a fiscalidade podendo estar sujeita ao exame da Corte 
Européia dos Direitos Humanos, e mesmo diretamente posta em causa frente às jurisdições 
nacionais com base unicamente na Convenção.  
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Assim, é possível apreciar e implementar valores expressos em 

princípios, sendo ele próprio estruturado por uma valoração, a fim de explicitar 

o que se quer alcançar.   

As bases históricas, políticas e culturais de uma sociedade levará a 

elaboração do mais adequado método para as necessidades da sociedade. O 

equilíbrio é a própria ideia do direito, manifestado inclusive na simbologia da 

balança, e é a ele que se pretende chegar com Estado de Direito e 

Democracia. A proporcionalidade na aplicação é o que permite a coexistência 

de princípios divergentes, podendo-se mesmo dizer que entre eles e a 

proporcionalidade há uma relação de mútua implicação, já que os princípios 

fornecem os valores a serem sopesados e sem isso eles não podem ser 

aplicados. 314 

A supranacionalidade permite a comunicação entre o direito interno 

e o internacional a fim de criar uma ponte de unificação. O juiz, em qualquer 

instância, pode passar diretamente de um subsistema para outro quando 

verificar que é possível a maior satisfatividade no direito internacional, sem se 

prender à Constituição ou depender da aprovação de um dispositivo legal para 

a incorporação da norma derivada de tratado ao texto constitucional. 315 

Outro processo de mudança para um mecanismo mais adequado 

aos direitos humanos a ser seguido é em relação à capacidade postulatória, 

pois é possível ao cidadão postular diretamente junto à Corte Europeia de 

Direitos Humanos, independentemente da aceitação pelo Estado-membro, 

diferente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). 

 Santos 316 dispõe a respeito da capacidade de postulação direta dos 

cidadãos na Corte Europeia de Direitos Humanos, ressaltando a evolução do 

jus standi317: 

                                                 
314 GUERRA FILHO, Willis Santiago; CARNIO, Henrique Garbellini. Teoria da Ciência Jurídica. 
2 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
315 TOYODA, Hisashi. A Supraconstitucionalidade dos tratados de direitos humanos: uma nova 
via de maximização da efetividade dos direitos fundamentais do contribuinte.(Dissertação de 
mestrado) PUC/SP. 2012. 
316 SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2002 
317 Jus standi para representação direta na Corte Européia de Direitos Humanos foi consagrado 
pelo Protocolo 11, de 01 de novembro de 1998, inserindo o artigo 34 na Convenção Européia: 
“A Corte pode receber petições de qualquer pessoa, organização não governamental ou grupo 
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“Nesta convenção as petições individuais pesavam 
obrigatoriamente por complexo procedimento de análise de 
pertinência ou não, inclusive sobre questões de mérito. A 
mudança passou a permitir não somente a apresentação de 
demandas individuais diretamente a Corte Européia como 
também passou esta a ser obrigatória em relação aos Estados, 
o que antes era facultativo. Alguns argumentos para a 
mudança fundamental que efetivou o jus standi aos indivíduos 
no sistema europeu originaram de avaliações de limitações das 
instituições e do funcionamento dos órgãos europeus, 
especialmente a Comissão Européia. Partindo de uma 
competência facultativa sobre os Estados em 1950, a 
Comissão expandiu suas atividades nos anos 1990, sobretudo 
pelo aumento do número de países que integraram o grupo de 
países componentes do sistema e, em especial, pelo grau de 
consciência alcançado pelos indivíduos quanto aos seus 
direitos. Isso passou a exigir maior dinamismo da Comissão 
que, pelos formalismos e excessos no controle das petições 
individuais encaminhadas, já não mais se adequava às 
exigências da sociedade europeia. Com isso, inevitavelmente, 
fez-se necessária esta mudança que notavelmente solidificou o 
conceito de sujeitos de direitos aos indivíduos, inclusive 
redefinindo os mecanismos de garantia que ampliou, 
definitivamente, o acesso ao tribunal sem mais a intermediação 
e controle da Comissão Européia. “ 

 

Percebe-se claramente que a força atuante dos indivíduos é fator 

determinante de mudanças no sistema de garantia e efetividade dos direitos 

humanos, expressão de ativa cidadania. Relaciona-se a admissibilidade 

jurídica da supranacionalidade a uma necessária mudança na conscientização 

dos indivíduos, com a consequente mobilização na defesa de seus direitos.             

Principalmente nos países latino-americano, o baixo nível de 

consciência cidadã reflete na dificuldade de lutar por mudanças substanciais no 

sistema, com o favorecimento de modelos mais rígidos e fechados quanto à 

forma de acesso a satisfatividade dos direitos. 

Nesse mesmo plano, os avanços na relação Estado e contribuinte 

não se deram de forma linear, entre idas e vindas resultou na afirmação de 

direitos individuais, mas sempre sob a onipotente presença do Estado e sua 

sanha arrecadadora.     

                                                                                                                                               

de indivíduos que se considere vítima de violação por qualquer Alta Parte Contratante dos 
direitos reconhecidos na Convenção ou nos seus protocolos. As Altas Partes Contratantes 
comprometem-se a não criar qualquer entrave a exercício efetivo desse direito. “   
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Em consideração as políticas públicas de fiscalização e 

arrecadação, as garras do Fisco hão de ser amaciadas e afiadas a fim de dar 

efetividade aos direitos humanos dos contribuintes.          
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