
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 160.646 - SP (2010/0015138-3)
  

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
IMPETRANTE : JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO 
PACIENTE  : PAULO BADIH CHEHIN 

EMENTA

HABEAS CORPUS . QUEBRA DE SIGILO FISCAL 
REALIZADA DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
REQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO 
DE RENDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DA 
PROVA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. 
CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Considerando o artigo 129, inciso VI, da Constituição 
Federal, e o artigo 8º, incisos II, IV e § 2º, da Lei 
Complementar 75/1993, há quem sustente ser possível ao 
Ministério Público requerer, diretamente, sem prévia 
autorização judicial, a quebra de sigilo bancário ou fiscal. 
2. No entanto, numa interpretação consentânea com o Estado 
Democrático de Direito, esta concepção não se mostra a mais 
acertada, uma vez que o Ministério Público é parte no 
processo penal, e embora seja entidade vocacionada à defesa 
da ordem jurídica, representando a sociedade como um todo, 
não atua de forma totalmente imparcial, ou seja, não possui a 
necessária isenção para decidir sobre a imprescindibilidade ou 
não da medida que excepciona os sigilos fiscal e bancário.
3. A mesma Lei Complementar 75/1993 - apontada por alguns 
como a fonte da legitimação para a requisição direta pelo 
Ministério Público de informações contidas na esfera de 
privacidade dos cidadãos - dispõe, na alínea "a" do inciso XVIII 
do artigo 6º, competir ao órgão ministerial representar pela 
quebra do sigilo de dados.
4. O sigilo fiscal se insere no direito à privacidade protegido 
constitucionalmente nos incisos X e XII do artigo 5º da Carta 
Federal, cuja quebra configura restrição a uma liberdade 
pública, razão pela qual, para que se mostre legítima, se exige 
a demonstração ao Poder Judiciário da existência de fundados 
e excepcionais motivos que justifiquem a sua adoção.
5. É evidente a ilicitude da requisição feita diretamente pelo 
órgão ministerial à Secretaria de Receita Federal, por meio da 
qual foram encaminhadas cópias das declarações de 
rendimentos d paciente e dos demais investigados no feito.
6. Conquanto sejam nulas as declarações de imposto de renda 
anexadas à medida cautelar de sequestro, não foi juntada ao 
presente mandamus  a íntegra do mencionado procedimento, 
tampouco o inteiro teor da ação penal na qual a citada 
documentação teria sido utilizada, de modo que este Sodalício 
não pode verificar quais "provas e atos judiciais " estariam por 
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ela contaminados, exame que deverá ser realizado pelo Juízo 
Federal responsável pelo feito.
7. Ordem concedida para determinar o desentranhamento das 
provas decorrentes da quebra do sigilo fiscal realizada pelo 
Ministério Público sem autorização judicial, cabendo ao 
magistrado de origem verificar quais outros elementos de 
convicção e decisões proferidas na ação penal em tela e na 
medida cautelar de sequestro estão contaminados pela 
ilicitude ora reconhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na  conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conceder a ordem, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Adilson Vieira Macabu 
(Desembargador convocado do TJ/RJ), Gilson Dipp e Laurita Vaz votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

SUSTENTOU ORALMENTE: DRA. CAMILA JORGE TORRES (P/ 
PACTE)

Brasília (DF), 1º de setembro de 2011(Data do Julgamento)

MINISTRO JORGE MUSSI  
Relator
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