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Resumo

A tensão existente entre o direito à investigação do Poder Legislativo 

e as garantias constitucionais dos investigados, durante o processo de produção de 

provas  concernentes  à  quebra  de  sigilo  bancário,  reclamava  a  realização  de 

pesquisa que identificasse a origem dessa prerrogativa das CPIs e que descrevesse 

as suas principais características, bem como os usos que se fazem das informações 

sobre  as  movimentações  bancárias  dos  investigados.  Assim,  analisaram-se  os 

requerimentos de quebra de sigilo e os relatórios da CPI do Narcotráfico e daquelas 

comissões constituídas  durante  a 52ª  legislatura.  Constatou-se,  com isso,  que a 

referida prerrogativa foi concebida no âmbito da Câmara dos Deputados, em 1964, e 

que  o  principal  uso  dessas  informações  se  referiu  à  fundamentação  dos 

indiciamentos sugeridos ao Ministério Público. Em alguns deles, a quebra de sigilo 

ocorreu de forma indireta e incidental, na medida em que as informações bancárias 

de um outro investigado revelaram o envolvimento daqueles. Porém, determinados 

indiciamentos prescindiram da análise das informações bancárias dos investigados. 

Constatou-se, ainda, que o relatório final manteve-se silente no que se refere ao uso 

das informações bancárias de determinados investigados, não fazendo sobre eles 

qualquer menção.
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Abstract

The  existent  tension  among  the  right  to  the  investigation  of  the 

Legislative Power and the constitutional warranties of those investigated, during the 

process of production of concerning proofs to the break of bank secret, claimed the 

research accomplishment to identify the origin of that prerogative of CPIs and that it 

described  your  characteristic  principal,  as  well  as  the  uses  that  are  done of  the 

information  about  the  bank  movements  of  those  investigated.  Like  this,  the 

solicitations of secret break and the reports of CPI of the Drug traffic were analyzed 

and of those commissions constituted during to 52nd legislature. It was verified, with 

that, that referred her prerogative it was conceived in the ambit of the Camera of the 

Deputies,  in 1964,  and that  the principal  use of  those information referred to the 

foundamentation of the denounces suggested to the public prosecution service. In 

some of them, the secret break happened in an indirect and incidental way, in the 

measure  in  that  the  bank  information  of  another  one  investigated  revealed  the 

involvement of those. However, certain denounces did without of the analysis of the 

bank information of those investigated. It was verified, still, that the final report stayed 

in  silence  in  what  he/she  refers  to  the  use  of  the  certain  bank  information 

investigated, not doing on them any mention.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A produção de provas constitui a finalidade precípua das comissões 

parlamentares  de  inquérito.  Essas  comissões  podem,  no  desempenho  de  suas 

funções, reunir as informações necessárias à análise do “fato determinado” a que se 

destinam a investigar. Para isso, elas podem, conforme estabelece o artigo 2º da Lei 

1.579, de 1952, “tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais 

ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar 

de repartições públicas e autárquicas informações e documentos”.

As  informações  que  subsidiam  os  trabalhos  das  comissões 

parlamentares de inquérito provêm de diversas fontes, as quais são valoradas pelos 

membros dessas comissões, a fim de que possam requisitá-las. Com base nelas, os 

parlamentares formam juízo acerca da matéria investigada, podendo, ao final dos 

trabalhos, sugerir ao Ministério Público o indiciamento dos envolvidos. 

Em  pesquisa  realizada  no  Curso  de  Especialização  em  Direito 

Legislativo oferecido pelo Senado Federal, em convênio com a Universidade Federal 

do Estado do Mato Grosso do Sul, a qual se dedicou a identificar e a descrever o 

processo de produção de provas pelas comissões parlamentares de inquérito  da 

Câmara dos Deputados, em especial, pela CPI sobre o narcotráfico, constatou-se 

que  a  principal  tipologia  de  prova  produzida  no  inquérito  parlamentar, 

correspondendo a 60,37%, se referiu à prova documental, enquanto que as provas 

testemunhais  corresponderam  a  38,57%  e  as  materiais,  a  1,06%.  Dentre  as 

documentais,  46,21%  do  total  de  requisições  se  referiam  a  documentos  e  a 

informações sobre sigilos bancário, fiscal e telefônico.

Constatou-se  também  –  a  partir  de  análise  das  requisições  de 

documentos  e  informações  complementares  às  enviadas  pelas  comissões 

parlamentares de inquérito – que aquelas que eram relativas à quebra de sigilo, 

notadamente o bancário, figuraram como as mais solicitadas pelo Ministério Público, 

por órgãos do Poder Judiciário e pela Polícia Federal.

Verificou-se, com isso, que as informações obtidas pelas comissões 

parlamentares  de  inquérito,  no  uso  de  suas  atribuições,  pela  quebra  de  sigilo 
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bancário, são importantes meios de provas utilizados no inquérito parlamentar, nos 

procedimentos  investigativos  realizados  no  âmbito  do  Ministério  Público  ou  da 

Polícia Federal, assim como nos processos judiciais. 

Em razão disso,  decidiu-se investigar,  nesta pesquisa,  o  uso das 

informações obtidas pelas comissões parlamentares de inquérito  na Câmara dos 

Deputados,  a  partir  da  quebra  de  sigilo  bancário  dos  investigados.  Para  tanto, 

levantou-se a origem dos poderes de investigação das comissões parlamentares de 

inquérito, no que se refere à quebra de sigilo bancário, aferindo, assim, o contexto 

institucional e político da época, bem como os argumentos que fundamentaram o 

surgimento dessa prerrogativa. Identificaram-se, ainda, as principais características 

do  sigilo  bancário  e  dos  procedimentos  concernentes  à  quebra  dessa  garantia 

constitucional, com vistas a definir esses institutos. 
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Capítulo I - METODOLOGIA

Este  estudo  caracterizou-se  como  uma  pesquisa  descritiva  de 

natureza exploratória.  De acordo com Antônio Carlos Gil (1994, p.45),  pesquisas 

dessa natureza têm, como objetivo principal, a descrição das características de uma 

determinada  população  ou  fenômeno,  ou  o  estabelecimento  de  relações  entre 

variáveis. Assim, a metodologia aqui desenvolvida foi calcada na observação de um 

fenômeno,  com vistas a sua descrição.  Para isso,  o objeto de observação foi  “o 

processo  de  produção  de  provas  no  inquérito  parlamentar  na  Câmara  dos 

Deputados, concernentes à quebra de sigilo bancário”. No que tange ao objeto de 

análise definiu-se “o uso das informações obtidas pelas comissões parlamentares de 

inquérito na Câmara dos Deputados, em razão da quebra de sigilo bancário”.

Considerando os citados pressupostos, a metodologia da presente 

pesquisa compreendeu as seguintes fases: a) estudo da legislação e da bibliografia 

sobre sigilo bancário; b) pesquisa ao acervo documental da Câmara dos Deputados, 

no que concerne à origem dos poderes de investigação das CPIs relativos à quebra 

de  sigilo  bancário;  c)  análise  dos  trabalhos  das  comissões  parlamentares  de 

inquérito  da  Câmara  dos  Deputados,  no  que  tange  aos  usos  das  informações 

obtidas pelas comissões parlamentares, a partir da quebra de sigilo bancário dos 

investigados.  

Na fase da pesquisa destinada ao estudo da literatura sobre o tema 

sigilo  bancário,  buscou-se  identificar  as  principais  características  desse  instituto. 

Foram também estudados os diplomas normativos nacionais sobre o assunto, desde 

a Constituição Federal até as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 

com vistas a identificar e a descrever o referido instituto e as hipóteses de quebra de 

sigilo.  Assim, esta fase permitiu a construção do referencial teórico da pesquisa, o 

qual se encontra descrito nos capítulos II e III.   

As pesquisas realizadas no âmbito da Câmara dos Deputados para 

identificar a origem da prerrogativa das comissões parlamentares de inquérito, no 

tocante  à  quebra  de  sigilo  bancário  dos  investigados,  iniciaram-se  pelo  acervo 

documental  produzido  pela  Assembléia  Nacional  Constituinte  de  1987/88, 

especialmente,  os  anteprojetos  da  Subcomissão  do  Poder  Legislativo  e  da 
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Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, bem como o projeto 

de constituição apreciado no âmbito do Plenário da Assembléia,  assim como, as 

emendas a eles apresentadas. Posteriormente, dedicou-se ao estudo do processo 

de elaboração da Lei  4595,  de 31  de dezembro  de  1964,  a  qual  “dispõe sobre 

política e as instituições bancárias e creditícias; cria o Conselho Monetário Nacional 

e dá outras providências”. O resultado desse estudo integra o referencial teórico, 

especificamente o Capítulo IV – O sigilo bancário e o inquérito parlamentar.  

Concluídas as citadas fases, dedicou-se à observação da realidade 

para  que,  a  partir  dos  resultados  dessa  observação,  pudessem  ser  realizadas 

inferências  sobre  o  processo  de  produção  de  provas  no  inquérito  parlamentar 

concernentes às informações obtidas pelas comissões parlamentares de inquérito, 

em  razão  da  quebra  de  sigilo  bancário.  Para  tanto,  realizou-se,  inicialmente,  a 

análise  dos  trabalhos  de  uma  única  comissão  parlamentar  de  inquérito,  com  a 

finalidade  de  se  formular  hipóteses  sobre  o  objeto  de  estudo,  as  quais, 

posteriormente, foram testadas, a partir de uma amostra maior. 

A escolha da comissão parlamentar de inquérito analisada no estudo 

de caso levou em consideração uma importante limitação, qual seja: o exíguo prazo 

para a realização de investigações científicas nos cursos de pós-graduação “lato 

sensu”. Em razão disso, optou-se por conjuntos de dados previamente tratados, de 

forma a facilitar  a sua coleta, tabulação e análise. Com efeito, o estudo de caso 

eleito foi o do processo de produção de provas concernente à quebra de sigilo no 

inquérito parlamentar, realizado pela Comissão parlamentar de inquérito destinada a 

investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico (CPI – Narcotráfico), constituída 

na  Câmara  dos  Deputados,  em  13  de  abril  de  1999,  a  partir  do  requerimento 

apresentado, em 03 de fevereiro de 1999, pelo Deputado Moroni Torgan e outros. 

Após a escolha da comissão parlamentar de inquérito que serviu ao 

estudo de caso, foram delimitadas as bases do plano de coleta de dados. De acordo 

com  Amado  Luiz  Cervo  e  Pedro  Alcino  Bervian  (1983,  p.155),  essa  é  uma 

importante  tarefa  da  pesquisa  que  envolve  diversos  passos,  tais  como,  a 

determinação da população, a elaboração do instrumento adequado, a programação 

e  a  execução  da  coleta  de  dados.  De  acordo  com  Roberto  Jarry  Richardson 

(1989,p.142), a informação obtida nessa fase permite observar as características de 

um  indivíduo  ou  grupo.  Richardson  afirma  que  a  descrição  adequada  das 
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características de um grupo beneficia a análise a ser feita pelo pesquisador e pode 

ajudar outros especialistas, tais como, planejadores e administradores.

Com  base  nesses  ensinamentos,  fez-se  mister  perquirir  o  rito 

concernente à quebra de sigilo bancário no inquérito parlamentar na Câmara dos 

Deputados, para que, a partir da descrição do citado rito, fossem identificados os 

dados que melhor serviriam à pesquisa. 

Com  efeito,  foi  possível  reconhecer  duas  importantes  fases  do 

processo de produção de provas, concernentes à quebra de sigilo bancário. Uma se 

referia à solicitação e à deliberação da quebra do sigilo. Outra, dizia respeito ao uso 

dessas  informações.  Assim,  buscou-se  identificar  os  investigados  que  tiveram a 

quebra  de sigilo  decretada pela  comissão parlamentar  de  inquérito,  a  fim de se 

aferir, no relatório final da CPI, o uso que essa fizera dessas informações. 

Considerando essas manifestações e, em obediência às disposições 

constitucionais  e  legais  que envolvem o tema,  a  coleta  de dados se limitou aos 

conjuntos  documentais  ostensivos,  ou  seja,  não  sigilosos.  Assim  realizou-se 

pesquisa, apenas, na guia de transferência de documentos da citada comissão para 

o Arquivo da Câmara. Cumpre-nos, esclarecer que essa guia se apresenta sob a 

forma de uma listagem, na qual há, apenas, uma descrição sumária dos documentos 

ostensivos transferidos ao Arquivo.

A fase seguinte se refere à análise dos trabalhos de um conjunto 

maior de CPIs, para que se pudesse testar as hipóteses formuladas na fase anterior. 

Para tanto, foi necessário o estabelecimento de critérios para a definição do universo 

investigado e o desenvolvimento do plano de coleta de dados.

De acordo com Richardson (1989, p.103), universo ou população é o 

maior conjunto tomado como referência na observação de um fenômeno. O universo 

pode ser finito ou infinito. O finito ou limitado é aquele que não ultrapassa a 100.000 

indivíduos. Os indivíduos que compõem um universo podem ser os alunos de uma 

sala  de  aula,  os  deputados  federais  do  Brasil,  as  proposições  legislativas  no 

Congresso Nacional,  as comissões permanentes ou temporárias  da Câmara dos 

Deputados etc.

Assim, o universo desta pesquisa ficou constituído pelos trabalhos 

das  comissões  parlamentares  de  inquérito  criadas  no  âmbito  da  Câmara  dos 
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Deputados e que concluíram seus trabalhos com a apresentação de relatório final. 

Faltava, então, definir os indivíduos que comporiam esse universo, ou seja, quais 

CPIs fariam parte do corpus a ser estudado.

Cabe ressaltar, no entanto, que os  trabalhos do Poder Legislativo, 

no  âmbito  federal,  são  desenvolvidos  em  espaços  de  tempo  denominados  de 

legislaturas.  A legislatura perdura quatro anos, tempo que corresponde ao mandato 

dos  deputados  eleitos.  De  acordo  com  LITRÉ (apud  ALVES,  1973,  p.  166),  “a 

legislatura é o período de tempo decorrido desde que se instala uma assembléia até 

a expiração dos seus poderes”. Ao final desse período, a representação da Câmara 

é renovada, iniciando-se, assim, uma nova legislatura. Portanto, qualquer pesquisa 

sobre o Poder  Legislativo deve considerar  cada legislatura como um Parlamento 

distinto,  pois a mudança na representação política resulta no redimensionamento 

das  forças  políticas,  alterando-se,  também,  as  prioridades  estabelecidas  na 

legislatura anterior. 

A  legislatura  foi  também  definida  como  o  prazo  máximo  de 

funcionamento  de  uma  comissão  parlamentar  de  inquérito.  A  jurisprudência  do 

Supremo Tribunal Federal já registra esse entendimento. Cita-se, como marco desse 

entendimento, o voto do Ministro Sepúlveda Pertence, Relator do  Habeas Corpus 

nº 71.193-SP, que se assentou nos seguintes argumentos:

Por isso, entendo recebido pela ordem constitucional vigente, o art. 5º, §2º,  
da  Lei  1.579/52,  que,  portanto,  continua  a  situar,  no  termo  final  da 
legislatura em que constituída, o limite intransponível de duração, ao qual,  
com ou sem prorrogação do prazo inicialmente fixado, se há de restringir a 
atividade de qualquer comissão parlamentar de inquérito. 

Em  razão  disso,  definiu-se  que  se  investigariam  as  comissões 

parlamentares  constituídas  em  uma  legislatura  específica.  Restava,  portanto, 

escolhê-la. Para tanto,  foram considerados dois aspectos fundamentais. O primeiro 

diz respeito à gênese da prerrogativa das CPIs no que concerne à quebra de sigilo 

bancário, ou seja, não se poderia analisar os trabalhos de comissões parlamentares 

de inquérito, constituídas no período anterior a 31 de dezembro de 1964, data em 

que foi promulgada a Lei nº 4.595, que atribuiu às CPIs a prerrogativa para quebrar 

o sigilo bancário dos investigados. O segundo se refere aos mesmos argumentos 

apresentados  na  escolha  da  CPI  objeto  do  estudo  de  caso.  Assim,  deu-se 

preferência aos conjuntos de dados de mais fácil acesso e que tinham relevância 
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para  a  pesquisa  científica.  Em razão  disso,  definiu-se  que  seriam estudadas  as 

comissões  parlamentares  de  inquérito  constituídas  na  legislatura  passada,  quais 

sejam: a 52ª legislatura. 

Assim,  o  referido  universo  de  pesquisa  ficou  constituído  pelas 

comissões parlamentares de inquérito criadas, constituídas e instaladas durante a 

52ª Legislatura, no período de 15 de fevereiro 2003 a 1º de fevereiro de 2007, e que 

concluíram os trabalhos, com a apresentação e a aprovação de relatório final. São 

elas:

1) CPI – TRÁFICO DE ARMAS: Comissão parlamentar de inquérito 

destinada a investigar as organizações criminosas do tráfico de armas. Criada em 3 

de março de 2005, por meio da Resolução nº 31/2005, do Deputado Moroni Torgan 

e outros.

2)  CPI –  BIOPIRATARIA:  Comissão  parlamentar  de  inquérito 

destinada  a  investigar  o  tráfico  de  animais  e  plantas  silvestres  brasileiros,  a 

exploração e o comércio ilegal de madeira e a biopirataria no país. Criada por meio 

do  Ato  da  Presidência,  em  1º  de  abril  de  2004,  a  partir  do  Requerimento  nº 

024/2003, do Deputado Sarney Filho e outros, apresentado à Casa no dia 10 de 

julho de 2003.

3)  CPI – EXTERMÍNIO NO NORDESTE: Comissão parlamentar de 

inquérito destinada a investigar a ação criminosa das milícias privadas e dos grupos 

de extermínio em toda a Região Nordeste. Criada por meio de Ato da Presidência, 

em 2 de setembro de 2003, a partir do Requerimento nº 19/2003, do Deputado Luiz 

Couto e outros.

4) CPI – TRÁFICO DE ÓRGÃOS HUMANOS: Comissão parlamentar 

de inquérito destinada a investigar a atuação de organizações atuantes no tráfico de 

órgãos humanos. Criada por meio de Ato da Presidência, em 3 de dezembro de 

2003, a partir do Requerimento nº 22/2003, do Deputado Neucimar Fraga e outros.

5) CPI – PIRATARIA: Comissão parlamentar de inquérito destinada 

a  investigar  fatos  relacionados  à  pirataria  de  produtos  industrializados  e  à 
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sonegação fiscal. Criada por meio de Ato da Presidência, em 13 de maio de 2005, a 

partir do Requerimento nº 18/2003, do Deputado Medeiros e outros.

6)  CPI  –  COMBUSTÍVEIS:  Comissão  parlamentar  de  inquérito 

destinada  a  investigar  operações  no  setor  de  combustíveis,  relacionadas  com a 

sonegação dos tributos, máfia, adulteração e suposta indústria de liminares. Criada 

por meio de Ato da Presidência, em 7 de abril de 2003, a partir do Requerimento nº 

8/2003, do Deputado Carlos Santana e outros.

7)  CPI – SERASA: Comissão parlamentar de inquérito destinada a 

investigar as atividades da SERASA – Centralização de Serviços dos Bancos S.A. 

Criada  por  meio  de  Ato  da  Presidência,  em  16  de  abril  de  2003,  a  partir  do 

Requerimento nº 10/2003, do Deputado Giacobo e outros.

8) CPI – PLANOS DE SAÚDE: Comissão parlamentar de inquérito 

destinada a investigar  denúncias  de irregularidade na prestação de serviços  por 

empresas e instituições privadas de planos de saúde. Criada por meio de Ato da 

Presidência,  em 23  de  abril  de  2003,  a  partir  do  Requerimento  nº  12/2003,  do 

Deputado Henrique Fontana e outros.

A definição do plano de coleta de dados, concernente aos trabalhos 

das citadas CPIs, delineou-se com as mesmas especificações constantes do estudo 

de caso.  Foram, portanto,  identificados os investigados que tiveram a quebra de 

sigilo  decretada  pela  comissão  parlamentar  de  inquérito,  para  que  se  pudesse 

verificar, no relatório final da CPI, o uso que essa fizera das informações obtidas.   
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Capítulo II - O INQUÉRITO PARLAMENTAR NO BRASIL

O texto constitucional vigente estabelece, em seu artigo 58, §3º, que 

a Câmara dos Deputados e o Senado Federal,  em conjunto  ou separadamente, 

poderão criar comissões parlamentares de inquéritos, mediante requerimento de um 

terço  de  seus  membros,  para  apuração  de  fato  determinado  e  por  prazo  certo. 

Estabelece,  ainda,  o  referido  dispositivo  que essas  comissões  terão  poderes  de 

investigação próprios de autoridades judiciais.

Os citados poderes estão vinculados exclusivamente à capacidade 

para produzir  as provas necessárias ao inquérito  parlamentar.  A esse respeito  o 

Ministro Celso de Melo, em voto proferido ao Mandado de Segurança nº 23.452-1-

RJ, do qual foi relator, manifestou-se da seguinte forma:

“(...)  os  poderes  de  investigação  próprios  das  autoridades  judiciais 
restringiam-se,  unicamente,  ao  campo  da  indagação  probatória,  com 
absoluta  exclusão  de  quaisquer  outras  prerrogativas  que  se  incluem, 
ordinariamente, na esfera de competência dos magistrados e Tribunais, 
inclusive aquelas que decorrem do poder geral de cautela conferido aos 
juízes,  como  o  poder  de  decretar  a  indisponibilidade  dos  bens 
pertencentes a pessoas sujeitas à investigação parlamentar”1   

Ainda que esses poderes não estivessem expressamente contidos 

nos  textos  constitucionais  anteriores,  as  comissões  parlamentares  de  inquérito, 

desde 1952, já exerciam competências inerentes aos poderes dos juízes criminais. 

Tanto  assim  que,  a  Lei  1.579,  de  1952,  ao  dispor  sobre  essas  comissões, 

estabeleceu, em seu artigo 2º, que às CPIs cabe:

“determinar  as  diligências  que  reputarem  necessárias  (...),  tomar  o 
depoimento  de quaisquer  autoridades federais  estaduais  ou municipais, 
ouvir  os indiciados,  inquirir  testemunhas sob compromisso, requisitar de 
repartições públicas e autárquicas informações e documentos (...)”.

Pontes  de  Miranda  (1936,p.499),  ao  comentar  a  Constituição  de 

19342,  afirmava que as comissões de inquérito  eram, de certo  modo,  uma arma 

possível do Poder Legislativo contra o Poder Executivo, quiçá da minoria da própria 

Câmara  dos  Deputados  contra  a  maioria.  Ressaltava,  porém,  o  jurista,  que  “a 

decisão no inquérito não é despacho ou sentença no sentido do Direito Processual 

Penal,  nem,  tampouco,  deliberação  no  sentido  do  Direito  Administrativo”. 

1 Grifos nossos
2 Primeira Constituição brasileira a tratar sobre comissão parlamentar de inquérito.
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Acrescentava o autor que o caráter do inquérito parlamentar é um tipo específico, ao 

qual não se pode opor nulidade, anulação ou falta de defesa suficiente. Para Nelson 

de  Souza  Sampaio  (1964,  p.4),  essas  comissões  se  destinam  a  “informar  as 

Câmaras para que elas cumpram suas funções principalmente a de legislar e a de 

controlar o Executivo”. O uso dessa prerrogativa restaura o papel do Legislativo, pois 

a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, podendo, por meios próprios e de 

forma motivada, sem a presença de filtros, conhecer a situação, as condições e os 

resultados das políticas implementadas pelo Executivo, na condução dos rumos do 

País,  impedem,  conforme  salienta  Barhélemy (apud  Nelson  de  Souza  Sampaio, 

1964,  p.5),  que  o  Parlamento  se  torne  “um  cego  constitucional condenado  a 

conhecer apenas o que o governo se dispõe a lhe informar”.

Agassiz  Almeida  (2000,p.9)  salienta  que,  recentemente,  as 

comissões parlamentares de inquérito vêm se destacando, principalmente, no que 

se refere à fiscalização e à salvaguarda do erário público, bem como aos interesses 

coletivos e difusos. Cabe, porém, ressaltar que as CPIs, ao longo dos anos, têm sido 

criadas  para  investigar  temas  mais  complexos,  do  ponto  de  vista  jurídico.  Tal 

possibilidade encontra abrigo na interpretação que se construiu acerca do conceito 

de “fato determinado”. Para Pontes de Miranda (apud Alaor Barbosa, 1988, p.94), 

por  exemplo,  fato  determinado  se  refere  a  “um  acontecimento  concreto  com 

relevância  e  repercussão  na  ordem  jurídica  constitucional  do  País  e  sob  seus 

efeitos”. Essa interpretação, bastante elástica, permitiu que fossem constituídas, por 

exemplo, CPIs para investigar: a existência de jogos de azar em todo o território 

nacional, em 1953; as causas do tráfico e o uso de substâncias alucinógenas, em 

1973; a impunidade de traficantes de drogas no País, bem como o crescimento do 

consumo,  em  1991;  crimes  de  “pistolagem”  nas  regiões  Centro-Oeste  e  Norte, 

especialmente na chamada área do “Bico do Papagaio”, em 1991 e 1993; o avanço 

e a impunidade do narcotráfico, em 1999.

As precitadas CPIs, no curso das investigações, identificaram que o 

cometimento de crimes  se referem a acontecimentos sujeitos a inquéritos policiais 

ou a processos judiciais. Porém, entende o Ministro Celso de Mello (2001, p.1) não 

haver impedimento à realização de inquéritos parlamentares dessa natureza, desde 

que  “sejam  respeitados  os  limites  inerentes  à  competência  material  do  Poder 

Legislativo  e observados os fatos determinados que ditaram a sua constituição”. 
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Assim procedendo, as comissões parlamentares de inquérito se configuram como 

órgão  deflagrador  de  uma  ação  judicial,  colaborando,  de  forma  prévia,  com  o 

Ministério Público.  Nesse sentido,  entendeu o Ministro Nelson Jobim tratar-se de 

economia processual o envio,  ao Ministério Público, de documentos reunidos por 

comissão parlamentar  de inquérito,  inclusive os que envolvem sigilo  fiscal  ou de 

operações financeira. 
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Capítulo III – O SIGILO BANCÁRIO

O sigilo bancário,  denominado também de sigilo financeiro,  diz respeito ao 

direito  que  tem  o  indivíduo  de  manter  protegidas  de  terceiros  as  informações 

atinentes  à  gestão  dos  seus  recursos  financeiros,  sejam  eles  credores  ou 

devedores. Conforme ensina Sérgio Carlos Covello (1991, p. 7), a preocupação com 

a proteção de tais informações não é uma idéia recente. O citado autor afirma que o 

sigilo de operações dessa natureza surgiu “como necessidade ou condição para o 

regular exercício da interposição creditícia”. Assim, o sigilo bancário teve, no início, 

um caráter  espontâneo, tornando-se, posteriormente,  uma obrigação imposta aos 

bancos  no  que  se  refere  à  manutenção  do  segredo  das  operações  por  eles 

realizadas.

Em  razão  de  o  sigilo  ser  considerado  uma  característica  fundante  das 

operações  creditícias,  COVELLO  (1991,  p.  8)  ensina  que  a  identificação  e  a 

descrição da gênese desse instituto obtém-se a partir do estudo do desenvolvimento 

do comércio bancário ao longo da história. Para tanto, o autor identificou três fases 

desse  processo  histórico,  quais  sejam:  1)  a  fase  embrionária  abrangendo  a 

antiguidade babilônica, a hebréia, a egípcia e a greco-romana; 2) a fase institucional 

compreendendo a Idade Média, período em que, segundo o autor, se definiram os 

modernos institutos bancários e se desenharam as primeiras diretrizes do direito 

bancário; 3) a fase capitalista que se inicia com a renascença. 

Observa-se,  da narração histórica  feita  por  Sérgio  Carlos  Covello 

(1991, p. 8-24), que, durante a citada fase embrionária, as atividades “bancárias” 

realizavam-se comumente nos templos e envolviam a atuação de sacerdotes, o que 

conferia uma conotação sagrada à operação e a revestia de segredo. Ao analisar o 

Estado romano, COVELLO (1991, p.17) salienta que, na medida em que o segredo 

profissional assume um conteúdo jurídico, o sigilo concernente à atividade bancária 

perde o vínculo com o sentido religioso, passando a ter um caráter positivo, ou seja, 

definido pela vontade do homem.                

Foi, portanto, em 1706, conforme ensina Sergio Carlos Covello (1991, p.24), 

que o sigilo bancário atingiu, pela primeira vez, o status de dispositivo constante de 

lei.  Essa  inovação,  apresentada  na  França,  com a  edição  de  um diploma  legal 
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denominado  “Grande  Ordennance  Sur  lê  Commerce”,  disciplinou  a  matéria  da 

seguinte forma: 

Levando  em  conta  que  o  segredo  é  absolutamente  necessário  nas  
negociações de banco, câmbio, comércio e finanças, que estas se consumam 
em sua maior parte na cidade, em cadernos de notas e livros de contas, que  
não é possível  escriturá-los de forma regular  e que amiúde se apresentam 
vários agentes comerciais confusamente para fazer negociações, estabelece-
se  que  o  segredo  das  negociações  não  poderá  ser  revelado,  e  que  a 
representação  ou  comunicação  dos  registros  não  poderá  ser  concedida 
qualquer que seja o pretexto ou causa, de conformidade com o art. 9 do título  
XXX do edicto mês de março de 1673. 

3.1  O sigilo bancário e os fundamentos do estado liberal

O disciplinamento do sigilo bancário em lei ocorre em um contexto 

histórico marcado pelo surgimento de uma nova forma de organização econômica – 

o Capitalismo – que, modificando as estruturas sociais e os modos de produção, 

torna fecundo o surgimento de teorias que visavam a justificar esse novo “estado de 

coisas” e a estrutura da nova organização política. 

Desenhava-se, assim, um novo modelo de estado que, no dizer de 

Pierangelo Schiera (1998, p. 430), contemplavam os valores individuais, e, em razão 

disso, já não tinham mais lugar as justificativas apresentadas por Thomas Hobbes 

para  a  existência  de  um  estado  absolutista,  com  poderes  ilimitados.  Pois,  os 

recursos financeiros, tão necessários à estruturação e ao funcionamento do Estado, 

estavam cada vez mais dependentes das arrecadações junto a uma nova classe 

social e econômica, denominada burguesia. 

Antônio José Barbosa ensina que, já em meados do século XVII, a 

burguesia inglesa se aliara a setores de uma aristocracia local, dando início a uma 

“experiência revolucionária”, a qual,  segundo Barbosa, pavimentou o terreno para 

que a Inglaterra se tornasse o berço do capitalismo industrial.  Em razão disso, a 

burguesia  passa  a  organizar-se  e  a  desempenhar  importante  papel  no  Estado, 

promovendo, por conseqüência, uma importante revolução nos atributos conceituais 

deste,  especialmente no que se refere à legitimação do poder. A fonte do poder 

estatal já não possuía explicação divina. Pierangelo Schiera (1998, p. 430) descreve 

essa mudança com as seguintes palavras: 

(...)  são  os  próprios  indivíduos  que  detêm  os  instrumentos  diretos  de 
determinação da ordem estatal, através da conquista fatigante do poder de 
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decisão (o  de consumo,  ou seja,  o  poder  legislativo)  por  parte  da força  
hegemônica da sociedade organizada: a burguesia. 

Martin Carnoy (1994, p.23) assevera que a teoria do Estado liberal 

teve, como base, “os direitos individuais e a ação do Estado de acordo com o ‘bem 

comum’  a fim de controlar as paixões dos homens”. No entender de John Locke 

(1998, p, 495), “o fim maior e principal para os homens se unirem em sociedades 

políticas e submeterem-se a um governo foi a conservação de sua propriedade”. O 

conceito lockeano de propriedade compreende a própria vida, a liberdade e os bens. 

3.1.1 O sigilo bancário e a teoria de John Locke

No referido contexto,  os atributos constitutivos do direito ao sigilo 

bancário adquiriram status de direito natural, ou seja, direito inerente à existência do 

homem, portanto, anterior à formação do Estado. 

A  citada  assertiva  encontra  fundamento  na  teoria  formulada  por 

Locke,  a  qual  estabelece que a propriedade não estaria  restrita  aos bens.  Esse 

conceito alcança, ainda, a vida e a liberdade. Para tanto, Locke (1998, p.407) afirma 

que “cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa”. Assim, conforme 

ensina o citado autor, ninguém, além da própria pessoa, teria direito sobre a sua 

vida.  Dessa  construção  teórica,  deriva  o  conceito  de  liberdade.  Porém,  Locke 

manifesta que a liberdade em sociedade sofre uma variação significativa de sentido 

em relação à liberdade natural. Pois, essa não encontra limites ao seu exercício, ao 

passo que a vida em sociedade limita a liberdade aos preceitos constantes de leis 

previamente elaboradas por um poder legítimo. A esse respeito, Locke (1998, p.401) 

se manifesta da seguinte forma:

A liberdade do homem em sociedade consiste em não estar submetido a  
nenhum outro poder legislativo senão àquele estabelecido no corpo político 
mediante consentimento, nem sob o domínio de qualquer vontade ou sob a  
restrição de qualquer lei  afora às que promulgar o legislativo, segundo o  
encargo a este confiado. 

Uma  importante  conseqüência  desse  entendimento  se  refere  à 

possibilidade de acumulação de riqueza a partir  dos frutos do trabalho. Assim, o 

trabalho se caracteriza como o principal fundamento da propriedade. A citação, a 

seguir, exemplifica o entendimento que Locke (1998, p.409) tinha sobre o tema:
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Qualquer coisa que o homem retire do estado com que a natureza a proveu 
e  deixou,  mistura-a  ele  com o seu trabalho  e  junta-lhe  algo  que é  seu,  
transformando-a em sua propriedade. 

Uma segunda forma de aquisição da propriedade foi, para Locke, o 

processo de compra utilizando-se a moeda como troca. Segundo Locke (apud Mello, 

1999,  p,85),  “esse  processo  determinou  a  passagem  da  propriedade  limitada, 

baseada no trabalho, à propriedade ilimitada, fundada na acumulação possibilitada 

pelo advento do dinheiro”.          

Leonel Itaussu Almeida Mello (1999, p. 88) salienta que o direito à 

vida, à liberdade e à propriedade (os bens) constituem, para Locke, “o cerne do 

estado civil”.

Assim, foi no Estado Liberal que o direito ao sigilo financeiro, que na 

sua  gênese  protegia  apenas  a  operação  creditícia,  tornou-se  uma  importante 

proteção do Estado ao direito à intimidade, descrito no rol dos direitos fundamentais, 

pois,  à medida que se garante a proteção dos registros financeiros do indivíduo, 

preserva-se o modo particular com o qual ele administra os próprios recursos, as 

suas  opções  que  ele  tem quanto  à  disposição  desses  recursos,  assim  como  o 

volume e a evolução de acumulação de sua riqueza. Portanto, o sigilo bancário se 

caracteriza como uma importante garantia com contornos liberais bastante claros. 
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Capítulo IV – O SIGILO BANCÁRIO E O INQUÉRITO PARLAMENTAR

As informações sobre as operações bancárias têm a capacidade de 

revelar todos os negócios, cujos aportes financeiros transitaram pelas instituições 

financeiras,  assim  como,  desvendam  importantes  fatos  sobre  a  intimidade  dos 

clientes  desses  estabelecimentos.  Verifica-se,  com  isso,  que  o  sigilo  bancário 

protege tanto as operações financeiras e todo o sistema, quanto a privacidade de 

quem as realiza. A esse respeito, Nelson Hungria (1956, p.271) ensina que “o sigilo 

bancário é uma condição imprescindível, não só para a segurança do interesse dos 

clientes do banco como para o próprio êxito da atividade bancária”. Esses, portanto, 

são os principais argumentos que se apresentam para justificar a proteção legal do 

Estado às referidas operações.    

Porém, essa proteção não é absoluta. A lei estabelece os limites do 

sigilo  bancário,  disciplinando  as  hipóteses  nas  quais  as  informações  podem ser 

consultadas  por  agentes  distintos  daqueles  que  integram  a  atividade  bancária 

originária. Um dos primeiros diplomas legais pátrios a prever essa possibilidade foi o 

Decreto-lei nº 4.495, de 28 de dezembro de 1945, o qual atribuiu à Superintendência 

da Moeda e do Crédito o poder de inspecionar os estabelecimentos bancários, por 

meio  da  requisição  de documentos  e informações,  as  quais  seriam tratadas  em 

caráter estritamente confidencial. 

Hoje,  o  acesso  a  informações  sobre  movimentação  bancária 

ampliou-se significativamente.  A Lei  Complementar nº 105, de 2001, que “dispõe 

sobre o sigilo das operações  de instituições financeiras”, enumera em seu artigo 1º, 

§3º, os seguintes casos que não constituem violação do dever de sigilo: 

I  –  a  troca  de  informações  entres  instituições  financeiras,  para  fins  
cadastrais,  inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as 
normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central  
do Brasil;

II – o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes 
de  cheques  sem  provisão  de  fundos  e  inadimplentes  de  proteção  ao 
crédito,  observadas  as  normas  baixadas  pelo  Conselho  Monetário  
Nacional e pelo Banco Central do Brasil;

III – o fornecimento das informações de que trata o §2º do art. 11 da Lei  
nº 9.311, de 24 de outubro de 1996;
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IV – a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos 
penais  ou  administrativos,  abrangendo  o  fornecimento  de  informações 
sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática  
criminosa;

V – a revelação de informações com o consentimento expresso dos  
interessados;

VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos  
nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º desta Lei.

O Artigo 4º  da referida  Lei  Complementar  disciplina  a quebra  de 

sigilo bancário pelas comissões parlamentares de inquérito. De acordo com o citado 

dispositivo,  as  CPIs  obterão  informações  e  documentos  sigilosos  de  que 

necessitarem, diretamente das instituições financeiras, ou por intermédio do Banco 

Central do Brasil, ou da Comissão de Valores Mobiliário.

Essa proposição concernente à produção de provas, no âmbito do 

inquérito parlamentar, se faz mediante a apresentação de requerimento por qualquer 

membro da comissão, sendo necessária a devida fundamentação. Quanto a essa 

exigência,  o  Supremo  Tribunal  Federal  já  firmou  entendimento  sobre  a 

inafastabilidade  desse  requisito  procedimental  para  os  casos  relativos  à  prova 

documental a ser obtida em razão da quebra de sigilo. O Ministro Celso de Mello, 

relator do Mandado de Segurança no 23.452-1/RJ, a esse respeito, manifestou-se da 

seguinte forma: 
As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem 
legitimamente,  por  autoridade  própria,  a  quebra  do  sigilo  bancário,  do 
sigilo  fiscal  e/ou  do  sigilo  telefônico,  relativamente  a  pessoas  por  eles 
investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência  
concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da 
esfera da intimidade de quem se acha sob investigação),  justificando a  
necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação 
dos  fatos  determinados  que  deram  causa  à  instauração  do  inquérito  
parlamentar,  sem prejuízo  de ulterior  controle  jurisdicional  dos atos em 
referência (CF, art. 5º, XXXV).

As  deliberações  de  qualquer  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  à 
semelhança  do  que  também  ocorre  com  as  decisões  judiciais  (RTJ  
140/514),  quando  destituídas  de  motivação,  mostram-se  írritas  e 
despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos  
pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja 
adequadamente fundamentado pela autoridade estatal (...)

Outra exigência legal da produção de provas concernentes à quebra 

de sigilo bancário diz respeito à necessidade de aprovação do requerimento pelo 

Plenário da Comissão. O §2º do Artigo 4º da Lei Complementar nº 105, de 2001, 

disciplina a matéria da seguinte forma:
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§2º.  As  solicitações  de  que  trata  este  artigo  deverão  ser  previamente  
aprovadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal,  
ou do plenário de suas respectivas comissões.

Em razão de não se estabelecer o quorum da referida deliberação, 

aplica-se,  ao  caso,  a  regra  geral  constante  do  Artigo  47  da  Constituição  da 

República, o qual estabelece que: 
Salvo  disposição  constitucional  em  contrário,  as  deliberações  de  cada 
Casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente  
a maioria absoluta de seus membros.

Essa  regra  é  denominada  maioria  simples.  A  maioria  absoluta, 

conforme  estabelece  o  citado  dispositivo,  é  exigida  para  compor  o  quorum  de 

presença  no  recinto  onde  se  realiza  a  reunião,  na  qual  se  deliberará  sobre  os 

requerimentos de quebra de sigilo. Nesses casos, o Regimento Interno da Câmara 

dos  Deputados  autoriza,  em  seu  Art.  185,  a  adoção  do  processo  de  votação 

simbólica. A citada matéria está assim disciplinada: 
Art.  185.  Pelo  processo  simbólico,  que  será  utilizado  na  votação  de 
proposições em geral,  o Presidente, ao anunciar a votação de qualquer  
matéria,  convidará  os  Deputados  a  favor  a  permanecerem sentados  e 
proclamará o resultado manifesto dos votos.

O §1º do referido artigo estabelece que, em caso de divergência, o 

Presidente  consultará  os  presentes  acerca  da  existência  de  dúvida  quanto  ao 

resultado  proclamado.  Caso  haja,  qualquer  membro  poderá  formular  pedido  de 

verificação  de  votação,  desde  que  tenha  o  apoiamento  de  seis  centésimos  dos 

membros da Casa ou de Líderes que representem esse número.

Após a aprovação do requerimento de quebra de sigilo, o Presidente 

da Comissão, por meio de ofício ao Presidente do Banco Central ou às autoridades 

citadas  na  Lei  Complementar  105,  de  2001,  solicitará  o  envio  das  informações 

bancárias, nos termos constantes do requerimento aprovado pela Comissão.  

4.1  Gênese  da  prerrogativa  de  quebra  de  sigilo  bancário  pelas  comissões 
parlamentares de inquérito

A gênese dessa prerrogativa é, mormente, atribuída ao Artigo 58º, 

§3º, da Constituição de 1988, em razão de o citado dispositivo constitucional atribuir 

às  comissões  parlamentares  de  inquérito  poderes  de  investigação  próprios  das 

autoridades judiciais.
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Cabe,  porém,  fazer  registro  do  voto  proferido  pelo  Ministro  do 

Supremo Tribunal  Federal,  Nelson Hungria,  ao mandado de segurança nº 1.959, 

impetrado pelo Sindicato dos Bancos do Rio de Janeiro, em 15 de dezembro de 

1952, contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados.

No sobredito voto, Nelson Hungria manifesta o entendimento de que 

as comissões parlamentares de inquérito, a partir da promulgação da Lei 1.579, de 

1952, passou a dispor de poderes próprios de juízes de instrução criminal.  Esse 

entendimento encontra fundamento no Artigo 46 do texto constitucional de 1946, o 

qual,  segundo Hungria,  concedia  ao  Poder  Legislativo  a  prerrogativa  de  exercer 

“certa função político-administrativa”. O citado Ministro salienta que as comissões de 

inquérito nomeadas pelas Casas do Congresso Nacional não se destinavam apenas 

à “verificação de situações de fato em tal  ou qual  departamento governamental”, 

mas, inclusive, ao controle administrativo-financeiro. Quanto aos referidos poderes 

próprios de juízes criminais, Nelson Hungria se manifesta da seguinte forma (1953, 

p.122):
A lei que, em 1952, regulou o preceito constitucional, declara que essas  
comissões têm os mesmos poderes que tem um juiz de instrução criminal,  
embora não possam decidir como decide o juiz. Todas as diligências a que 
um juiz criminal pode proceder, na conformidade do Código do Processo 
Penal, lá está na lei, com todas as letras, poderá também a comissão de  
inquérito  praticar,  como  seja  inquirir  testemunhas,  investigar  sobre 
documentos, ainda os mais secretos, e torná-los públicos, segundo julgar  
conveniente qualquer das Casas do Congresso.

Ressalta-se,  no  entanto,  que  a  prerrogativa  das  comissões 

parlamentares de inquérito quanto à quebra de sigilo bancário passou a integrar o 

ordenamento jurídico brasileiro, a partir da promulgação da Lei nº 4.595, de 1964, 

que “dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria 

o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências”.  

O Artigo 38, §3º, dispunha sobre a referida prerrogativa das CPIs da 

seguinte forma:
§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.
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Verificou-se,  ainda,  que  a  citada  disposição  constante  da  Lei  nº 

4.595, de 1964, foi introduzida pela Câmara dos Deputados durante o processo de 

elaboração do referido diploma legal. O qual será descrito a seguir.

4.1.1   O processo de elaboração da Lei nº 4.595, de 1964

A Lei nº 4.595, de 1964, que “dispõe sobre a política e as instituições 

monetárias,  bancárias  e  creditícias  (...)”,  foi  fruto  do  processo  de  apreciação  do 

Projeto de Lei nº 15, de 1963, de iniciativa do Presidente da República.    

João  Goulart,  Presidente  da  República,  enviou  à  Câmara  dos 

Deputados, em 22 de março de 1963, a Mensagem nº 52, a qual encaminhava, em 

anexo, o texto do anteprojeto de lei que regulava a formulação e a execução da 

política  monetária,  bancária  e  creditícia  do  País,  criava  o  Conselho  Monetário 

Nacional  e  dava  outras  providências.  De  acordo  com  o  texto  da  Mensagem,  a 

medida constante do citado anteprojeto de lei integrava um “conjunto de reformas 

institucionais mais urgentemente requeridas pelo próprio desenvolvimento do país”.

Cabe  registrar  que,  em  1963,  realizou-se  a  primeira  sessão 

legislativa de uma Legislatura marcada por uma expressiva mudança da composição 

da  Câmara  dos  Deputados.  As  eleições  de  1962  promoveram  uma  significativa 

redução do número de cadeiras do Partido Social Democrático (PSD), o qual elegeu 

141  deputados  federais.  A  União  Democrática  Nacional  (UDN),  que,  segundo 

Antônio Barbosa (2003, p,258), assumia cada vez mais um papel de firme oposição 

ao reformismo trabalhista, ampliou a bancada  de 87 para 110 deputados. O Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB) aumentou, significativamente, o número de deputados 

de 24 deputados para 136. 

Conforme  ensina  Antônio  Barbosa  (2003,  p.  255),  essa  nova 

configuração  da  Câmara  dos  Deputados  promoveu  no  Congresso  Nacional  a 

polarização ideológica, em torno de dois projetos antagônicos para o país. Em um 

extremo  encontrava-se  o  projeto  reformista,  centrado  no  modelo  nacional-

desenvolvimentista-estatista, das forças políticas da esquerda. Em outro, “um projeto 

orgânico e sistematizado, em luta contra o governo reformista e comprometido com 

a  edificação  de  um  novo  país,  ‘moderno,  capitalista  e  cristão’  “.   João  Goulart 
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integrava o primeiro grupo. Foi, portanto, sob esse cenário que o Projeto de Lei nº 

15, de 1963, iniciou sua tramitação. 

No dia 5 de abril de 1963, o texto original do PL nº 15, de 1963, foi 

lido em plenário, dando início à sua tramitação pela Câmara dos Deputados. Na 

sessão  do  dia  17  do  mesmo  mês,  foi  apresentado  e  submetido  a  votos  o 

requerimento dos Líderes Oliveira Brito, Pedro Aleixo, Bocayuva Cunha, Paulo de 

Tarso e Martins Rodrigues, solicitando a constituição de Comissão Especial  para 

emitir  parecer  ao  projeto  de  lei  nº  15,  de  1963,  que  dispunha  sobre  a  reforma 

bancária.  Após a aprovação do referido requerimento,  foi  constituída,  por  ato do 

Presidente, a citada comissão. 

Cabe  ressaltar  que  o  anteprojeto  de  lei  encaminhado  pelo 

Presidente  da  República,  em 22 de março de 1963,  por  meio  da  Mensagem nº 

52/1963,  não  fazia  qualquer  menção  à  prerrogativa  de  quebra  de  sigilo  pelas 

comissões parlamentares de inquérito.     

Após a constituição da Comissão Especial, houve a designação do 

Deputado José Maria Alckimin, em 19 de abril, para atuar como relator do PL nº 15, 

de 1963. No dia 14 de maio, o Deputado Alckimin apresentou o seu relatório e o seu 

voto ao referido projeto de lei. Durante a discussão, que se estendeu até dezembro, 

foram apresentadas emendas sob a forma de sugestões pelos Deputados Ulysses 

Guimarães, José Henrique Turner, Sylvio Braga, Raymundo Padilha, Oswaldo Lima 

Filho, Herbert Levy, Cezar Prieto e pelo Partido Trabalhista. Em 13 de dezembro de 

1963, a Comissão Especial aprovou o parecer do relator, nos termos do substitutivo. 

No  dia  22  de  janeiro  de  1964,  o  Presidente  da  Câmara  dos 

Deputados,  respondendo  à  indagação  formulada  pelo  Deputado  Ewaldo  Pinto, 

comunica  ao  Plenário  que o parecer  da Comissão Especial  estava pendente  de 

assinatura  do  Relator  e  que,  após  cumprir  tal  exigência,  seria  encaminhado  à 

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  atendimento  ao  §2º,  do  artigo  35  do 

Regimento Interno, que disciplinava a matéria da seguinte forma:

Art. 35 ............................................................................................................

§2º.  O  parecer  oferecido  pela  Comissão  Especial  não  dispensará  
audiência  da  Comissão de  Constituição  e  Justiça,  que  opinará  apenas 
sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico ou de técnica legislativa da  
proposição.
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Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei nº 15, de 

1963,  foi  distribuído  ao  Deputado  Lenoir  Vargas,  em  21  de  fevereiro  de  1964. 

Porém, em 6 de março, foi redistribuído ao Deputado Aliomar Baleeiro.

No dia 8 de abril de 1964, os líderes Ruben Alves, Martins Rodrigues 

e  outros  apresentaram,  nos  termos  do  artigo  173  do  Regimento  da  Câmara,  o 

requerimento de urgência para o PL nº 15, de 1963, o qual foi aprovado. Em razão 

disso,  o  referido  projeto  de  lei  figurou  na  ordem do  dia  de  28  de  abril  para  a 

discussão, em turno único, com o parecer da Comissão Especial, concluindo, por 

substitutivo, e pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

Na qualidade de relator da Comissão de Constituição e Justiça, o 

Deputado Aliomar Baleeiro, opina sobre a matéria, iniciando-se com os seguintes 

termos:

Senhor Presidente,  a Comissão de Constituição e Justiça,  conquanto o  
parecer que tive a honra de assinar já esteja pronto há muitos dias, pelos  
fatos inerentes à própria turbulência política não se pode reunir para tratar  
desse grave caso. O Sr. Vice-presidente da Comissão cometeu-me, então, 
a tarefa de apresentar o relatório verbal e, por isso mesmo que não foi  
discutido, representa um ponto de vista individual meu.

Em seguida,  o relator  passa a ler  o relatório,  o qual  conclui  pela 

inconstitucionalidade do PL nº 15, de 1963, nos seguintes termos:

Meu parecer é pela inconstitucionalidade do projeto e pela sugestão de 
que a  Câmara devolva a proposição ao Presidente da República,  para  
que, em face da modificação profunda das instituições e do novo Governo  
instalado, ele se manifeste sobre o projeto e sobre a matéria do parecer.

Na sessão do Plenário, do dia 19 de maio, o Presidente anunciou o 

início da discussão prévia do PL nº 15-A, de 1963, para o qual se inscreveu apenas 

o  Deputado  Raymundo  Padilha.  Não  havendo  mais  oradores,  o  Presidente 

submeteu a votos o parecer do Deputado Aliomar Baleeiro, o qual foi rejeitado. Por 

essa razão, o Presidente determinou que o projeto seguisse a tramitação regimental. 

Na Sessão seguinte, foi anunciada a discussão única do projeto, para o qual foram 

apresentadas 39 emendas. Assim, conforme determinava o Regimento Interno, o 

Presidente encaminhou o projeto e as emendas à Comissão Especial e à Comissão 

de Constituição e Justiça.  

Na  Comissão  Especial,  foi  designado  relator  das  emendas  o 

Deputado Ulysses Guimarães, cujo parecer foi aprovado em 23 de julho de 1964, 
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ressalvados os destaques e subemendas apresentadas. Na reunião do dia 29 do 

mesmo mês, a Comissão concluiu a votação aprovando também as subemendas 

propostas.

Em seguida,  o  projeto  de  lei  nº  15,  de  1963,  foi  encaminhado  à 

Comissão de Constituição e Justiça. Nessa comissão, o projeto foi  distribuído ao 

Deputado Ovídio de Abreu, em 20 de agosto de 1964, e, no dia 1º de setembro, seu 

parecer pela constitucionalidade do substitutivo da Comissão Especial foi aprovado 

por unanimidade. 

Na Sessão do dia 16 de setembro de 1964, o Plenário aprovou o 

segundo  substitutivo  apresentado  pela  Comissão  Especial.  O  projeto  foi 

encaminhado  à  citada  comissão  para  a  elaboração  da  redação  final,  a  qual  foi 

aprovada naquele colegiado em 16 de setembro de 1964. A aprovação da redação 

final pelo Plenário ocorreu no dia 22 do mesmo mês.

O Projeto  de  Lei  nº  15-C,  de  1963,  foi  encaminhado ao  Senado 

Federal em 19 de outubro de 1964. Naquela Casa legislativa foram aprovadas 43 

emendas  ao  projeto.  Assim,  o  projeto  retornou  à  Câmara  para  que  ela  se 

pronunciasse sobre as referidas emendas. 

Em 28 de novembro, o Presidente da Câmara submeteu a votos o 

requerimento  de urgência urgentíssima para o projeto.  O citado requerimento foi 

aprovado e, na Sessão do dia 30, as emendas do Senado ao PL 15-C, de 1963, 

foram apreciadas. Seguindo o parecer do relator, Deputado Ulysses Guimarães, o 

Plenário aprovou as emendas, exceto as de nº. 7 (inciso I), 9 e 28. 

4.1.2   O dispositivo que instituiu a quebra de sigilo pelas CPIs

Conforme  dito  no  início  do  item  anterior,  a  prerrogativa  para  a 

quebra de sigilo bancário pelas comissões parlamentares de inquérito não surgiu da 

manifestação do Poder Executivo. Essa ocorreu no processo de elaboração da Lei 

nº 4595, de 31 de dezembro de 1964, o qual se narrou no item 4.1.1. 

A  edição  dessa  lei  teve  por  finalidade  o  disciplinamento  das 

atividades  e  das  instituições  financeiras,  também denominada  reforma  bancária. 

Esse tema já se constituía matéria bastante debatida na Câmara dos Deputados, 
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pois, desde 1947, se pretendia realizar modificações no sistema bancário nacional. 

Cita-se, por exemplo, a manifestação a seguir proferida pelo Deputado Raymundo 

Padilha, na Sessão do dia 19 de maio de 1964.

(...)  Trata-se  de  proposição  que,  nos  meus  quase  treze  anos  de  
representação,  foi  objeto  de  sucessivas  indagações,  exames, 
substituições, análises e contribuições, dentro e fora da Casa. (...)

O Deputado Paulo Marcarini, na Sessão do dia 16 de setembro de 

1964, identificou, nas discussões ocorridas na Câmara dos Deputados, duas fases 

sobre a reforma bancária, as quais foram assim descritas:

(...) Na primeira fase (período de 1947 a 1962), o importante era a criação 
do Banco Central  com funções normativas e executivas.  Agora,  com o  
substitutivo Ulysses Guimarães, as funções normativas seriam exercidas 
pelo  Conselho  Monetário  e  as  executivas  pela  SUMOC,  praticamente  
transformada em Banco Central. (...)

As discussões sobre o sigilo das operações bancárias quase não 

ocorreram durante a apreciação do projeto de lei nº 15, de 1963. Raros foram os 

momentos em que esse tema foi apresentado ao debate. Cita-se, por exemplo, a 

Emenda  nº  39,  de  autoria  do  Deputado  Daso  Coimbra,  o  qual  propunha  a 

manutenção  de  sigilo  bancário  para  os  recursos  coletados  pelas  instituições 

financeiras. As operações dessa natureza, segundo a emenda, estariam protegidas 

até mesmo da atividade de fiscalização.

Emenda 39

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

Art.   As instituições financeiras deverão conservar sob o mais rigoroso 
sigilo  as  operações  com  os  depositantes  e  demais  possuidores  de  
recursos  por  ela  captados,  mesmo  quando  as  informações  forem 
solicitadas por  quaisquer  órgãos dos poderes executivos,  tanto  federal,  
quanto estaduais e municipais.

Essa  emenda  foi  rejeitada  pelo  Relator,  Deputado  Ulysses 

Guimarães, com os seguintes argumentos: “o sigilo não pode ter caráter absoluto e 

inexecutável”.  Ademais,  a  referida  emenda  ia  de  encontro  a  uma  importante 

inovação trazida no substitutivo por ele apresentado, qual seja, a prerrogativa de as 

comissões  parlamentares  de  inquérito  poderem  quebrar  o  sigilo  bancário  dos 

investigados.  Em  seu  relatório,  o  Deputado  Ulysses  Guimarães  apresenta  os 

seguintes argumentos para a criação de tal prerrogativa:

Procurei  no art.  36 do Substitutivo tornar  inobjetável  o  dever  de serem 
prestados informes pelas instituições financeiras ao Poder Legislativo. O 
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sigilo  bancário  não  pode,  inconstitucionalmente,  obstar  a  função 
fiscalizadora  e  investigadora  do  Congresso  Nacional.  Ele  não  é  
indevassável  perante  o  Poder  Executivo,  que  através  da  SUMOC 
freqüenta a intimidade das instituições financeira, sem o que não poderia  
policiá-las. Por igual,  o Poder Legislativo,  em nome do povo, de que é  
delegado expresso, consentido e direto, desfruta da mesma prerrogativa. 

Assim,  surgiu  uma  das  principais  prerrogativas  das  comissões 

parlamentares de inquérito, até hoje mantida em nosso ordenamento jurídico. 
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Capítulo V –  O SIGILO BANCÁRIO NO INQUÉRITO PARLAMENTAR 
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O poder de que as comissões parlamentares de inquérito dispõem 

para quebrar o sigilo bancário dos investigados está circunscrito à busca da verdade 

real do fato determinado que a CPI se destina a investigar. Porém, conforme ensina 

Gilvan  Correia  Queiroz  Filho  (2001,  p.156),  esse  poder  tem limites  nos  direitos 

individuais  dos  cidadãos.  Em  razão  disso,  QUEIROZ  FILHO  manifesta  que  “é 

cabível o controle de atos praticados por comissões parlamentares de inquérito que 

exorbitem  de  seus  poderes  conferidos  constitucional,  legal  e  regimentalmente”. 

Esse controle se faz por meio dos remédios constitucionalmente previstos – tais 

como,  Mandado  de  Segurança  e  Habeas  Corpus –  a  partir  de  provocação  do 

ofendido. 

Sobre  essa  matéria  o  Supremo  Tribunal  Federal  já  firmou  o 

entendimento, com base no Voto proferido pelo Ministro Celso de Mello (2000, p. 

89),  de que o exercício  desse poder  deve fundamentar-se a partir  da existência 

concreta de causa provável que legitime essa medida excepcional. Observa-se, com 

isso, que a quebra de sigilo bancário não deve ser utilizada como mera especulação. 

Cabe ressaltar, ainda, que a formação da convicção dos membros 

da  CPI,  acerca  do  envolvimento  dos  investigados  com  ilícitos  penais  ou 

administrativos,  se  daria  posteriormente  à  análise  das  informações  sobre  a 

movimentação bancária. Pois, somente a partir dos indícios de envolvimentos, é que 

se  promoveria  a  quebra  de  sigilo.   Assim,  não  poderia  a  CPI  quebrar  o  sigilo 

bancário com a finalidade de realizar uma devassa na vida privada dos investigados, 

para, com isso, identificar qualquer desvio de conduta por eles praticados. 

Portanto,  foram essas  as  premissas  que  conduziram  a  pesquisa 

realizada  neste  estudo,  cujos  resultados  serão  agora  apresentados.  Cabe,  pois, 

ressaltar, conforme os delineamentos definidos na metodologia, que esta pesquisa 

compreendeu  duas  fases.  Uma  dedicou-se  à  análise  dos  trabalhos  da  CPI-

Narcotráfico, com a finalidade de identificar e descrever as principais características 

dos usos das informações obtidas pelas comissões parlamentares de inquérito, em 

razão da quebra  de  sigilo  bancário  dos  investigados,  formulando-se  hipóteses  a 
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serem testadas na fase seguinte. A segunda destinou-se à análise dos trabalhos das 

comissões parlamentares de inquérito constituídas durante a 52ª legislatura.  

Os  dados  atinentes  à  etapa  inicial  do  estudo  de  caso  da  CPI-

Narcotráfico foram obtidos a partir de pesquisa realizada na guia de transferência 

dos documentos da CPI para a Coordenação de Arquivo da Câmara dos Deputados. 

Da mencionada pesquisa, obteve-se o quantitativo de investigados, 

cuja  quebra  de  sigilo  bancário  fora  determinada  pela  comissão  parlamentar  de 

inquérito.  Esse quantitativo se referia a pessoas jurídicas e naturais investigadas 

pela CPI.  Cabe salientar,  no entanto,  que as pessoas jurídicas, conforme ensina 

Miguel Reale (2003, p.236), têm uma existência teleológica. Segundo o citado autor, 

“uma sociedade comercial  existe porque nela se reúnem duas ou mais  pessoas 

dirigidas  pela  idéia  de  fundar  uma  empresa”.  Assim,  as  pessoas  jurídicas  se 

caracterizam  como  uma  ficção,  cuja  personalidade  lhe  é  atribuída  pela  lei. 

Considerando, ainda, que os ilícitos são cometidos pelas pessoas naturais que as 

representam, decidiu-se estudar apenas os dados concernentes a essas últimas.

Assim, identificaram-se, na CPI-Narcotráfico, 466 investigados, cujas 

informações  sobre  a  movimentação  bancária  foram  solicitadas  às  instituições 

financeiras,  tendo  o  Banco  Central,  por  meio  de  ofício  ao  Presidente  da  CPI, 

informado sobre o envio dos dados.

A etapa seguinte  do estudo de caso se destinou a identificar,  no 

Relatório Final da CPI, os dados atinentes aos usos das informações bancárias dos 

investigados. Assim, para cada investigado, identificado na etapa anterior, realizou-

se pesquisa no citado relatório. Com a referida pesquisa, foi possível constatar que 

165 dos investigados, que tiveram o sigilo  bancário quebrado, correspondendo a 

35% do total, foram encaminhados ao Ministério Público para que se procedesse ao 

indiciamento. O gráfico, a seguir, demonstra o citado percentual.
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Figura 1 - Investigados  com o sigilo bancário quebrado que constam do rol de 
indiciamento

 

Indiciados
35%

O  referido  procedimento  adotado  pela  CPI-Narcotráfico  está 

constitucionalmente  previsto,  pois  o  Artigo  58,  §3º,  in  fine,  estabelece  que  as 

conclusões das comissões parlamentares de inquérito poderão ser encaminhadas 

ao Ministério Público, para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos 

infratores.  No  mesmo  sentido,  o  Regimento  Interno  da  Câmara  dos  Deputados 

disciplina a matéria nos seguintes termos:
Art. 37. Ao termo dos trabalhos a Comissão apresentará relatório  

circunstanciado, com suas conclusões, que será publicado no Diário da  
Câmara dos Deputados e encaminhado:

.....................................................................
II – ao Ministério Público ou à AdvocaciaGeral da União, com cópia  

da documentação, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal  
por  infrações  apuradas  e  adotem outras  medidas  decorrentes  de  suas 
funções institucionais;

Assim, os resultados aqui apresentados revelam um importante uso 

das informações obtidas pelas comissões parlamentares de inquérito em razão da 

quebra de sigilo bancário, qual seja: servir de fundamento para o indiciamento dos 

investigados. 

Após  a  identificação  do  uso  das  informações  bancárias  dos 

investigados, fez-se necessário verificar as principais características desse uso e, 

com  isso,  melhor  descrevê-lo.  Assim,  buscou-se,  inicialmente,  aferir  se  essas 

informações seriam imprescindíveis para sugerir o indiciamento de investigados ao 

Ministério Público. Para isso, perquiriu-se se a totalidade dos investigados que foram 

encaminhados  ao  Ministério  Público  para  o  indiciamento  teve  o  sigilo  bancário 

quebrado. 
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Realizada  a  investigação,  constatou-se  que  os  dados  de  755 

pessoas  naturais  foram  encaminhados  para  o  indiciamento.  Assim,  os  165 

investigados  corresponderam  a  22%  do  total  de  indiciamentos  sugeridos  ao 

Ministério Público. O gráfico, a seguir, demonstra a relação entre esses dois grupos 

de indiciados.
Figura 2 - Indiciados  e os  que tiveram o sigilo bancário quebrado

 
CPI Narcotráfico

78%

22%

Indiciados com o sigilo
bancário quebrado

Indiciados sem quebra

A interseção entre  o grupo dos  investigados  que tiveram o  sigilo 

bancário quebrado pela CPI e o dos investigados que foram encaminhados para o 

indiciamento,  apresentada  na  figura  3,  demonstra  que  um  grande  número  de 

investigados  que  tiveram  o  sigilo  bancário  quebrado  não  integrou  o  rol  de 

indiciamentos. De igual maneira, um grande percentual dos indiciamentos prescindiu 

da análise das informações obtidas em razão da quebra de sigilo bancário.

Figura 3 - Relação entre o número de investigados  que tiveram o sigilo bancário quebrado 
e os  indiciamentos

466 165
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bancário quebrado Indiciados
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755
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Esses dados revelaram aspectos importantes quanto à relevância 

das informações sobre a movimentação bancária dos investigados, para o processo 

de produção de provas no inquérito parlamentar, especialmente, no que se refere ao 

uso dessas informações. Porém, fez-se necessário analisar uma amostra maior que 

possibilitasse formular generalizações capazes de estabelecer um conceito comum 

sobre o tema. Assim, definiram-se as seguintes hipóteses, que seriam testadas a 

partir  da  análise  dos  trabalhos  das  comissões  parlamentares  de  inquérito 

constituídas durante a 52ª legislatura:

Hipótese 1: “Grande parte das quebras de sigilo bancário realizadas 

pelas  comissões  parlamentares  de  inquérito  não  conduzem ao  indiciamento  dos 

investigados”.

Hipótese  2:  “Um  percentual  bastante  elevado  dos  indiciamentos 

sugeridos  ao  Ministério  Público  prescindem  da  análise  das  informações  sobre 

movimentações bancárias dos investigados”.  

Após à formulação das citadas hipóteses, passou-se à segunda fase 

deste estudo, a qual se destinou, fundamentalmente, a testá-las. Para isso, realizou-

se  a  análise  quantitativa  dos  dados  concernentes  aos  trabalhos  das  comissões 

parlamentares de inquéritos constituídas na Câmara dos Deputados durante a 52ª 

legislatura,  a  saber:  CPI-TRÁFICO  DE  ARMAS,  CPI-BIOPIRATARIA,  CPI-

EXTERMÍNIO  NO  NORDESTE,  CPI-TRÁFICO  DE  ÓRGÃOS  HUMANOS,  CPI-

PIRATARIA, CPI-COMBUSTÍVEIS, CPI-SERASA, CPI-PLANOS DE SAÚDE.

Antes, porém, faz-se necessário tecer breves considerações sobre a 

coleta dos dados realizada nesta fase da pesquisa, ressaltando que os principais 

dados,  aqui  analisados,  constavam  das  seguintes  fontes:  1)  requerimentos  que 

solicitavam as quebras  de  sigilo  bancário;  2)  atas  das  reuniões  deliberativas;  3) 

relatório final de cada uma das comissões parlamentares de inquérito analisadas. 

Assim,  buscou-se,  inicialmente,  identificar  e  quantificar  os  requerimentos 

apresentados, para, posteriormente, confrontar os dados neles contidos com os que 

se referiam às investigações e às respectivas conclusões constantes do relatório 

final. 

  Cabe  ressaltar,  no  entanto,  que  os  dados  concernentes  aos 

requerimentos  foram obtidos  a partir  de pesquisas em três  fontes,  pois  houve a 
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necessidade  de  validá-los  para  assegurar-lhes  a  consistência  requerida  pela 

pesquisa. Assim, iniciou-se a identificação dos requerimentos a partir de consultas 

no  sistema  informatizado  que  se  destina  a  registrar  a  tramitação  de  todas  a 

proposições apreciadas pela Câmara dos Deputados, o qual se denomina “SILEG”. 

Em  seguida,  realizaram-se  pesquisas  nos  documentos  eletrônicos/digitais  cuja 

função é registrar os resultados das reuniões das CPIs. Esses estão disponíveis no 

portal  da  Câmara  dos  Deputados,  na  seção  destinada  às  comissões 

(http://www2.camara.gov.br/comissoes/temporarias/cpi/encerradas.html).  A  terceira 

fonte  foi  a  guia  de  transferência  de  documentos  de  cada  uma  das  comissões 

parlamentares  de  inquérito  para  a  Coordenação  de  Arquivo  da  Câmara  dos 

Deputados. Convém ressaltar que não se pôde consultar a guia de transferência dos 

documentos da CPI-Pirataria, pois essa se encontrava em fase de elaboração no 

Serviço de CPIs.

Realizadas  as  devidas  considerações,  passa-se  a  apresentar  os 

resultados obtidos com a coleta de dados.

A consulta às fontes da pesquisa permitiu identificar a apresentação 

de 76 requerimentos de quebra de sigilo, assim distribuídos: CPI-Tráfico de Armas: 

30 requerimentos; CPI-Biopirataria: 4; CPI-Combustíves: 22; CPI-Tráfico de Órgãos: 

2; CPI-Pirataria: 14; CPI-Planos de Saúde: 1; CPI-Serasa: 3.

Quanto ao resultado da deliberação dos requerimentos, obtiveram-

se os seguintes resultados: 

CPI
Resultado da deliberação

Aprovados Não deliberados Outro

Tráfico de armas 30 - -

Biopirataria 2 1 1*

Combustíveis 4 17 1**

Tráfico de órgãos - - 2*

Pirataria 9 4 1*

Planos de saúde 1 - -

Serasa 1 2 -

Totais 47 24 5
*  resultado da deliberação não identificado.
** retirado pelo autor.
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No que tange ao número geral de investigados, cujo sigilo bancário 

se pretendia quebrar, registra-se que foram identificados 245 investigados, dos quais 

129  se  referiam  a  pessoas  naturais.  Desses,  81  constavam  de  requerimentos 

aprovados pelas CPIs;  41, de requerimentos não deliberados; 3, de requerimentos 

cuja deliberação não foi identificada – não se sabendo se o sigilo bancário fora ou 

não quebrado; 4 constavam de requerimentos que foram apresentados e entraram 

na  pauta  da  reunião,  mas  foram  retirados  pelos  autores.  O  gráfico,  a  seguir, 

demonstra os percentuais de cada grupo.
Figura 4 - Percentual de investigados  em relação ao resultado da deliberação dos  

requerimentos
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Cabe registrar que, dentre os 129 nomes identificados, dois foram 

objetos  de  mais  de um requerimento.  Um desses  investigados foi  objeto  de  um 

requerimento  de  quebra  de  sigilo  que  não  foi  deliberado  e,  posteriormente, 

apresentou-se outro requerimento, o qual foi aprovado. Outro investigado constou de 

dois requerimentos que não foram deliberados.

Dentre as 81 pessoas naturais investigadas de cujo sigilo bancário 

foi  aprovada a quebra pelas CPIs, 28,  correspondendo a 35%, tiveram os dados 

enviados ao Ministério Público para que se desse encaminhamento ao indiciamento, 

conforme as conclusões do Relatório Final de cada uma das CPIs. Esse dado geral 

coincide, simetricamente, com o resultado apresentado no estudo de caso da CPI – 

Narcotráfico,  fornecendo,  assim,  forte  indício  de  confirmação  da  hipótese  nº  1, 

formulada no referido estudo de caso. A figura, a seguir, ilustra graficamente esses 

dados.
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Figura 5 - Investigados  com o sigilo bancário quebrado que constam do rol de 

indiciamentos - CPIs

 
Total Geral

Indiciados
35%

Conforme  os  procedimentos  adotados  no  estudo  de  caso, 

analisaram-se,  também,  os  dados  concernentes  aos  indiciamentos.  Com  efeito, 

identificou-se um total de 156 investigados que foram encaminhados ao Ministério 

Público para o indiciamento. Em razão disso, constatou-se que os 28 investigados 

que  tiveram  o  sigilo  bancário  quebrado  corresponderam  a  18%  do  total  de 

indiciamentos. A figura 6 demonstra graficamente o referido resultado.  
Figura 6 - Indiciados  que tiveram o sigilo bancário quebrado

 Total Geral

18%

82%

Indiciados com sigilo
bancário quebrado 

Indiciados sem a
quebra de sigilo
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A  interseção  entre  o  grupo  de  investigados  que  tiveram  o  sigilo 

bancário  quebrado  pela  CPI  e  o  daqueles  que  foram  encaminhados  para  o 

indiciamento apresentou configuração semelhante à observada no estudo de caso. 

A figura, a seguir, demonstra graficamente essa relação.
Figura 7 - Investigados  que tiveram o sigilo bancário quebrado e os  indiciamentos
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Esses  dados  gerais  conduziriam  à  confirmação  das  hipóteses 

formuladas no estudo de caso.  Porém, forçoso é conhecer os dados atinentes a 

cada uma das CPIs constituídas durante a 52ª legislatura, para, a partir da análise 

dos dados, verificar se há, em todas as comissões parlamentares de inquérito,  o 

mesmo  padrão  de  comportamento  no  que  se  refere  à  produção  de  provas 

concernentes à quebra de sigilo bancário dos investigados. 

Os critérios para a tabulação e análise dos dados de cada uma das 

CPIs  foram os  mesmos que se  adotaram no estudo de  caso.  Assim,  a  referida 

tabulação dos dados revelou que 49% das quebras do sigilo bancário aprovadas 

pelas CPIs durante a 52ª legislatura foram realizadas pela CPI-Tráfico de Armas. A 

CPI-Pirataria  realizou  a  quebra  de  sigilo  bancário  de  21  investigados, 

correspondendo  a  26%.  A  CPI-Planos  de  Saúde  promoveu  a  quebra  de  sigilo 

bancário de 15 investigados, o que representou 19%. A CPI-Combustíveis aprovou a 

quebra de sigilo bancário de três investigados, correspondendo a 4% do total geral. 

A CPI-Biopirataria quebrou o sigilo bancário de dois investigados. Não se identificou, 

nos trabalhos da CPI-Extermínio no Nordeste, qualquer menção referente à quebra 

de sigilo bancário dos investigados. Quanto à CPI-Serasa, cumpre-nos informar que 

essa realizou apenas a quebra de sigilo bancário da instituição objeto do inquérito 

parlamentar. Entretanto, conforme já destacado, esta pesquisa dedicou-se apenas à 

análise  dos  dados  que  envolvem  as  pessoas  naturais.  A  figura  8  demonstra 

graficamente o citado resultado.
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Figura 8 - Investigados  por CPIs  (com requerimentos aprovados  pelas CPI)
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Observando-se os mesmos critérios adotados no estudo de caso, 

buscou-se  identificar,  no  relatório  final  de  cada  uma  das  CPIs,  os  usos  das 

informações obtidas pelas citadas comissões em razão da quebra de sigilo bancário 

dos investigados. Assim, constatou-se que, na CPI-Pirataria, três investigados cujo 

sigilo bancário foi  quebrado, tiveram, também, seus dados encaminhados para o 

Ministério Público com vistas ao indiciamento, conforme as conclusões da comissão, 

constantes  no  relatório  final.  Na  CPI-Planos  de  Saúde,  14  desses  investigados 

foram, também, encaminhados para o indiciamento. Na CPI-Tráfico de Armas, foram 

11 os investigados indiciados. Na CPI-Biopirataria e na CPI-Combustíveis, não se 

identificou nenhum investigado,  para o qual  se tenha sugerido o indiciamento.  O 

gráfico,  a seguir,  apresenta o total  de investigados que tiveram o sigilo  bancário 

quebrado e o total desses que foram indicados para o indiciamento.  
Figura 9 - Total de investigados  com sigilo bancário quebrado e o total desses  que 

foram indiciados
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Esses  dados  revelam  que  o  comportamento  das  comissões 

parlamentares  de  inquérito,  no  que  se  refere  à  produção  de  provas  atinentes  à 

quebra de sigilo bancário dos investigados, tenderia ao padrão verificado no estudo 

de  caso  e  nos  dados  gerais.  Porém,  constatou-se  que  a  CPI-Planos  de  Saúde 

sugeriu o indiciamento de quase a totalidade daqueles investigados que tiveram o 

sigilo  bancário  quebrado,  padrão  de  comportamento  não  observado  nas  demais 

comissões  parlamentares  de  inquérito.  A  seguir,  a  demonstração  gráfica  desse 

resultado.
Figura 10 - Percentual de investigados  com sigilo bancário quebrado e indiciados  –  

CPI  Planos  de Saúde
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Em  relação  à  CPI-Pirataria,  constatou-se  que  apenas  14%  dos 

investigados, cujo sigilo bancário fora quebrado, tiveram o nome encaminhado ao 

Ministério público para o indiciamento. A figura, a seguir, demonstra graficamente os 

referidos dados.
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Figura 11 - Percentual de investigados  com sigilo bancário quebrado e indiciados  –  

CPI  Pirataria
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A CPI-Tráfico de Armas apresentou resultados próximos daqueles 

verificados no estudo de caso e nos dados gerais, pois 28% dos investigados que 

tiveram o sigilo bancário quebrado foram sugeridos para o indiciamento.  O gráfico, a 

seguir, ilustra bem essa assertiva. 
Figura 12 - Percentual de investigados  com sigilo bancário quebrado e indiciados  –  

CPI  Tráfico de armas

 
CPI - TRÁFICO DE ARMAS

28%

72%

Investigados com
o sigilo bancário
quebrado que
foram indiciados

Investigados com
o sigilo bancário
quebrado

Concluída  a  fase  de  tabulação  dos  dados  relacionados  aos 

investigados que tiveram o sigilo bancário quebrado, e identificada a proporção dos 

que foram encaminhados para o indiciamento, passou-se a tabular e a analisar os 

dados atinentes aos indiciamentos de cada uma das CPIs, apurando-se a proporção 

em relação àqueles cujo sigilo bancário foi quebrado. 

Com  isso,  pôde-se  constatar  que  a  CPI-Pirataria  sugeriu  o 

indiciamento  de  39 nomes  de  pessoas  naturais.  Considerando  que  três  desses 
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tiveram o sigilo  bancário  quebrado,  conforme dados já  revelados nos parágrafos 

anteriores,  registra-se  o  percentual  de  92%  referente  aos  indiciamentos  que 

prescindiram  da  análise  das  informações  sobre  movimentações  bancárias  dos 

investigados. O gráfico, a seguir, demonstra, mais claramente, esses dados. 
Figura 13 - Relação entre o total de indiciados  e de investigados  com sigilo bancário 

quebrado –  CPI  Pirataria
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Os  resultados  atinentes  à  CPI-Tráfico  de  Armas  revelaram  uma 

diferença  significativa  em  relação  aos  resultados  da  CPI-Pirataria  e  da  CPI-

Narcotráfico. Pois, na comissão parlamentar de inquérito, em análise, registrou-se o 

número  de  16  indiciamentos,  dos  quais  11  tiveram  o  sigilo  bancário  quebrado. 

Assim,  identificou-se  o  percentual  de  31%  dos  indiciamentos  realizados  sem  a 

necessidade de se analisar as informações obtidas em razão da quebra de sigilo 

bancário. O gráfico, a seguir, ilustra a relação entre os investigados que tiveram o 

sigilo  bancário  quebrado  pela  CPI-Tráfico  de  Armas  e  os  indiciamentos  por  ela 

sugeridos.  
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Figura 14 - Relação entre o total de indiciados  e de investigados  com sigilo bancário 

quebrado –  CPI Tráfico de armas
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No que se refere à CPI-Planos de Saúde, 19 foi o número total de 

indiciamentos,  revelando,  assim,  o  menor  percentual  de  indiciamentos  que 

prescindiram da análise das informações bancárias dos investigados. Desse modo, 

26% do total de indiciamentos foram realizados sem que os dados do sigilo bancário 

fossem necessários. O gráfico, a seguir, apresenta o referido percentual.
Figura 15 - Relação entre o total de indiciados  e de investigados  com sigilo bancário 

quebrado –  CPI Planos  de saúde
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Os dados, até aqui apresentados, confirmam que um importante uso 

das informações obtidas pelas comissões parlamentares de inquérito, em razão da 

quebra  de  sigilo  bancário,  se  refere  à  possibilidade  de  elas  servirem  como 

fundamento ao indiciamento dos investigados. Porém, os referidos dados não foram 

suficientemente conclusivos para corroborar integralmente as hipóteses formuladas 

no estudo de caso. Assim, fez-se necessário realizar uma análise qualitativa dos 

trabalhos  das  comissões  parlamentares  de  inquérito,  para,  com  isso,  identificar 

características que favoreçam a formulação de generalizações sobre a quebra de 

sigilo bancário no inquérito parlamentar na Câmara dos Deputados, com vistas a 

estabelecer um conceito geral sobre o tema.  

A análise realizada nesta fase da pesquisa refere-se aos trabalhos 

da CPI-Narcotráfico. Para tanto, iniciou-se a pesquisa pelo grupo de investigados 

que tiveram o sigilo bancário quebrado, mas não constavam do rol de indiciamentos. 

Com  a  referida  opção  metodológica,  buscou-se  identificar  outros  usos  das 

informações bancárias obtidas pelas comissões parlamentares de inquérito. 

Conforme já demonstrado, a CPI-Narcotráfico realizou a quebra de 

sigilo  bancário  de  466  investigados,  dos  quais  165  constavam  do  rol  de 

indiciamento,  correspondendo  a  35%.  Porém,  buscou-se,  aqui,  analisar  os 

encaminhamentos em relação aos demais 301 investigados, que correspondiam a 

65% do total desses investigados cujo sigilo bancário foi quebrado. 

Da  citada  investigação,  verificou-se  que,  no  relatório,  não  havia 

qualquer menção sobre os 240 investigados. Os outros 61 constavam do relatório, 

mas  não  figuravam  no  rol  de  indiciamento.  O  gráfico,  a  seguir,  demonstra  o 

percentual de cada um dos citados grupos.   
Figura 16  - Demonstrativo geral
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Considerando que os 52% dos investigados não apresentavam, no 

Relatório Final, qualquer registro, não se pôde realizar coleta de dados sobre esse 

grupo.  Decidiu-se,  então, investigar os 13% do universo,  que correspondiam aos 

investigados  que  constavam  do  Relatório  Final,  mas  não  figuravam  no  rol  de 

indiciados. 

Inicialmente,  buscou-se identificar  os investigados em relação aos 

diversos  casos  que compunham o referido  inquérito  parlamentar.  Pois,  devido  à 

complexidade e à extensão da matéria investigada, a CPI julgou necessário dividir o 

tema em sub-relatorias. Constituiu-se, por exemplo, a sub-relatoria para elaborar o 

relatório  parcial  sobre  o  envolvimento  de  oficiais  da  Força  Aérea  Brasileira  com 

traficantes  internacionais  de  drogas,  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  O  anexo  1 

apresenta todas as sub-relatorias e os seus respectivos relatores.  

Assim, obtiveram-se os seguintes dados, por sub-relatoria: a) Acre: 

16 investigados; b) Alagoas: 3; c) Amapá: 2; d) Campinas-SP: 1; e) Caso FAB: 3; f) 

Espírito Santo: 1; g) Lavagem de dinheiro: 2; h) Mato Grosso do Sul: 4; i) Minas 

Gerais: 1; j) Paraná: 16; l) Pernambuco: 3; m) Rio de Janeiro: 6. Não foi possível 

identificar a sub-relatoria de 3 investigados, em razão de constarem apenas da lista 

de depoentes/convidados.  O gráfico,  a seguir,  apresenta os percentuais de cada 

sub-relatoria.

Figura 17 - Demonstrativo por sub-relatorias (casos investigados)
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Em  seguida,  dedicou-se  a  identificar  o  papel  daqueles  61 

investigados no referido inquérito  parlamentar.  Assim,  a partir  do Relatório  Final, 

foram verificados  os  possíveis  envolvimentos  dos  investigados  com o  objeto  de 

investigação da CPI e as relações deles advindas. Pôde-se, portanto, constatar que, 

dentre  os  61  investigados  que  compuseram  o  universo,  32  foram  citados  no 

relatório,  em razão do envolvimento  com pessoas  que,  também,  estavam sob a 

investigação da CPI. Esses envolvimentos diziam respeito, ainda, às relações em 

razão do grau de parentesco. 
Figura 18 - Investigados  por tipo de envolvimento
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Após a identificação do tipo de envolvimento dos 61 indiciados, que 

compuseram o universo desta pesquisa,  passou-se a analisar  o envolvimento de 

cada um deles. 
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Essas  relações  demonstraram  variações  de  configuração,  a 

depender do caso investigado. Citam-se, por exemplo, os casos do Acre, Espírito 

Santo e do Paraná, que serão apresentados a seguir. 

Para  demonstrar  as  citadas  relações,  definiu-se  um  sistema  de 

código  de  identificação  dos  investigados.  Assim,  para  os  investigados  do  Acre, 

utilizaram-se  as  letras  AC  –  que  correspondem  à  sigla  da  referida  unidade  da 

federação  –  e  um número  seqüencial  de  dois  dígitos,  por  exemplo:  AC-01.  Os 

investigados constantes do rol de indiciamentos foram identificados com as letras 

“IND” e uma seqüência numérica de dois dígitos.    

Registraram-se, no caso específico do Acre, as seguintes relações: 

o  investigado  AC-09  mantinha  relação  com o  indiciado  IND-01,  que  também se 

relacionava com o indiciado IND-02 e com os investigados AC-03, AC-01 e AC-08; 

esses últimos mantinham relações entre si; o investigado AC-06 mantinha relações 

com os investigados AC-04 e AC-07; os investigados AC-02, AC-13 e AC-14 tinham 

relação de parentesco com o indiciado IND-02, que se envolveu com o investigado 

AC-12.  A figura 5 apresenta as citadas relações. 
Figura 19 - Relações  entre investigados  - Acre
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As relações identificadas no caso do Espírito Santo demonstraram a 
existência  de  um  investigado  ES-01  que  mantinha  relações  com  os  indiciados 
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IND-01, IND-02, IND-03, IND-04, IND-05, IND-06, IND-07, IND-08, IND-09, IND-10, 
IND-11, IND-12, IND-13 e  IND-14. A figura 6 demonstra as referidas relações.  

Figura 20 - Relações  entre investigados  - Espírito Santo
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No  Paraná,  registraram-se  as  seguintes  relações:  o  investigado 

PR-02 tinha relação de parentesco com o indiciado IND-02, que mantinha relações 

como o  investigado  PR-06;  o  investigado  PR-01  relacionava-se  com o  indiciado 

IND-01, que estava envolvido com o investigado PR-10, que também se envolvera 

com o indiciado IND-05, que mantinha relações com o investigado PR-08, que se 

relacionava com o indiciado IND-01;  o  indiciado IND-04 estava envolvido com o 

investigado PR-04,  que se relacionava como o investigado PR-03,  que mantinha 

relações com o indiciado IND-03 e com o investigado PR-07. O diagrama constante 

da figura 8 apresenta graficamente a citada relação.
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Figura 21 - Relações  entre investigados  - Paraná
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Após a identificação desses emaranhados de relações,  decidiu-se 

investigar os indiciados nelas constantes, para, com isso, qualificar melhor os usos 

das informações obtidas em razão da quebra de sigilo bancário.

Da citada investigação, identificaram-se 26 indiciados. Desses, 13, 

correspondendo a 50%, constavam da lista de investigados cujo sigilo bancário foi 

quebrado; 1, que equivale a 4%, não constava da referida lista, mas havia menção, 

na  guia  de  transferência,  de  requerimento  de  quebra  de  sigilo;  12  indiciados, 

correspondendo a 46%, não constavam da lista supracitada, nem havia qualquer 

menção  sobre  requerimentos  de  quebra  de  sigilo  bancário.  Cabe  registrar,  no 

entanto,  que esses últimos foram citados no relatório como “comparsas”  daquele 

investigado  com  o  qual  se  relacionavam.  Assim,  infere-se  que  a  análise  das 

informações obtidas com a quebra de sigilo bancário do referido investigado teria 

alcançado os citados investigados. Em razão disso, pode-se afirmar que houve a 

quebra indireta de sigilo bancário.

04/12/yyyy 09:37 45



Figura 22 - Indiciados  por quebra de sigilo bancário
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Capítulo VI - CONCLUSÕES

Os  resultados  da  pesquisa  revelaram  que  a  solicitação  de 

informações sobre movimentações bancárias dos investigados foi utilizada com uma 

considerável freqüência pelas comissões parlamentares de inquérito na Câmara dos 

Deputados.  Durante  a  52ª  legislatura,  registrou-se  que,  em  seis,  das  as  oito 

comissões  analisadas,  foram  apresentados  requerimentos  de  quebra  de  sigilo 

bancário. 

Essa prerrogativa, instituída com a Lei 4.595, de 31 de dezembro de 

1964, sofre constantes críticas e já se constituiu objeto de vários questionamentos 

no Supremo Tribunal Federal, por parte dos atingidos por essa medida de caráter 

excepcional.  Porém,  ao  ser  criada,  a  partir  do  Substitutivo  apresentado  pelo 

Deputado Ulysses Guimarães ao PL 15, de 1963, se pretendia que o sigilo bancário 

não  se  constituísse  um  obstáculo  à  função  fiscalizadora  e  investigadora  do 

Congresso Nacional, pois, caso sejam mantidas, sob o véu do sigilo, as informações 

sobre movimentações bancárias  de determinados investigados,  serão protegidos, 

por exemplo, os desvios de conduta administrativa ou a prática de atos ilícitos por 

agentes públicos integrantes do Governo, tanto na esfera pública quanto na esfera 

privada. 

Assim,  essas  informações,  conforme  foi  demonstrado,  se 

caracterizam como importantes meios de prova, as quais podem ser, por decisão da 

CPI, remetidas ao Ministério Público e aos órgãos do Poder Judiciário, para que se 

possa  dar  encaminhamento  às  deliberações  constantes  do  relatório  final  da 

comissão  parlamentar  de  inquérito.  E,  em  razão  disso,  as  referidas  instituições 

solicitam, com freqüência, informações dessa natureza à Câmara dos Deputados. 

Registra-se, porém, que a decisão da Comissão de Constituição e 

Justiça  e  de  Cidadania  da  Câmara  dos  Deputados  à  Consulta  nº  4,  de  1994, 

formulada pela Comissão Especial de Documentos Sigilosos, criou o entendimento 

de  que  tais  informações  não  poderiam  ser,  posteriormente,  encaminhadas  às 

referidas instituições, pois, conforme estabeleceu a mencionada decisão, “sendo a 

Câmara  dos  Deputados  depositária  de  documentos  obtidos,  no  uso  de  suas 

atribuições,  pela  quebra  de  sigilo  bancário  e  que  informam  seus  estudos  ou 
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investigações,  não  são  disponíveis  para  requisições  pelo  Poder  Judiciário  ou 

Ministério Público que são titulares de vias próprias para obtê-los”. Infere-se que a 

referida decisão se constitui medida assecuratória do direito de sigilo do investigado. 

Pois, o envio de tais informações, em momento posterior ao encaminhamento feito 

pela própria CPI, poderia ensejar investigações que estivessem fora do escopo do 

fato determinado, investigado pela comissão parlamentar de inquérito. 

Foi, portanto, sob essa tensão existente entre o direito ao sigilo e o 

direito à investigação que as interpretações dos resultados da presente pesquisa 

foram realizadas.

Quanto ao direito de sigilo, cabe ressaltar que ele estabelece uma 

relação obrigacional entre as entidades bancárias e os correntistas – ou qualquer 

outra  denominação  de  cliente  que  movimente  seus  recursos  financeiros  nessas 

instituições – impondo aos bancos a obrigação de não divulgar as movimentações 

realizadas  por  esses  clientes.  Assim,  as  referidas  instituições  figuram  no  pólo 

passivo dessa relação jurídica. 

Essa  obrigação  estende-se,  também,  aos  parlamentares,  pois  a 

denominada quebra de sigilo bancário, realizada pelas comissões parlamentares de 

inquérito,  diz  respeito  ao  envio  de  informações  relativas  às  movimentações 

bancárias dos investigados por essas comissões, mantendo-se o mesmo grau de 

sigilo.   A esse respeito,  o Ministro  Celso de Mello  (199,  p.39)  se manifestou da 

seguinte forma:
Cabe  advertir,  neste  ponto,  que  a  Comissão Parlamentar  de  Inquérito,  
embora disponha, ex propria auctoritate, de competência para ter acesso a 
dados  reservados,  não  pode,  agindo  arbitrariamente,  conferir  indevida 
publicidade  a  registros  sobre  os  quais  incide  a  cláusula  de  reserva  
derivada do sigilo bancário, do sigilo fiscal e do sigilo telefônico.    

Assim,  a  quebra  de  sigilo  bancário  realizada  pelas  comissões 

parlamentares de inquérito não deve prestar-se a interesse particular do parlamentar 

com vistas ao aferimento de dividendos políticos e eleitorais, expondo os dados de 

adversários  políticos  “paroquiais”.  O  uso  das  informações  sobre  movimentações 

bancárias dos investigados deverá circunscrever-se apenas ao fato determinado que 

a comissão parlamentar de inquérito se destina a investigar.  

Porém, os resultados desta pesquisa revelaram um importante dado, 

o  qual  mereceu análise.  Constatou-se,  no estudo de caso,  que um considerável 
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número de investigados que tiveram o sigilo bancário quebrado não foram sequer 

mencionados  no  relatório  final.  Em outras  duas  CPIs  analisadas,  registrou-se  o 

mesmo comportamento. Assim, esses dados parecem deixar à sombra uma parte do 

inquérito  parlamentar,  pois  não  se  consegue  identificar  os  usos  que  se  fizeram 

dessas informações.   

Cabe, no entanto, trazer, para a análise, considerações constantes 

do  relatório  da  CPI-Narcotráfico,  no  qual  foram  transcritos  trechos  do  relatório 

elaborado pelos técnicos do Banco Central do Brasil  e do Tribunal de Contas da 

União que prestaram assessoria à CPI.     
Devemos  salientar,  desde  logo,  alguns  problemas/restrições,  de 

várias naturezas, que prejudicaram o bom andamento dos trabalhos e o  
aprofundamento das análises, a saber:

a) expressivo número de quebras de sigilo bancário;
b)  atraso  na  disponibilização  de  recursos  humanos,  físicos  e 

materiais. Apenas a partir do mês de dezembro/99, ou seja, 8 meses após 
o  início  desta  CPI,  os  problemas  aqui  citados  começaram  a  ser  
equacionados.

O sistema informatizado para armazenamento das informações de 
sigilo bancário, por exemplo, só foi concluído em março/2000;

c)  intempestividade  no  encaminhamento  dos  dados/informações 
bancárias  solicitados  aos  agentes  financeiros,  sendo  necessário,  por  
diversas vezes, encaminhar ofícios reiterando as providências requeridas,  
e, ainda assim, algumas instituições não encaminharam as informações 
até o momento; 

Esse relato explica, em parte, os resultados desta pesquisa, pois, 

conforme  demonstrado  no  capítulo  anterior,  52%  dos  investigados  da 

CPI-Narcotráfico que tiveram o sigilo bancário quebrado não foram sequer citados 

no relatório final. Cabe ressaltar, ainda, que as citadas considerações são bastante 

relevantes para os trabalhos de futuras comissões parlamentares de inquérito, pois 

indicam a incapacidade técnica de se analisar um grande número de informações 

atinentes à quebra de sigilo.

Entretanto, a incapacidade técnica para analisar grande volume de 

informações sobre as movimentações bancárias dos investigados não se caracteriza 

como a única justificativa que explica o elevado número de investigados que tiveram 

o sigilo  quebrado e cujos  nomes não constaram do relatório.  Isso porque,  duas 

outras CPIs, a do Tráfico de Armas e a da Pirataria, também não fizeram constar 

dos seus relatórios nomes de alguns investigados cujo sigilo bancário foi quebrado. 

E elas não o fizeram não apenas pelas questões levantadas pelos citados técnicos, 
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uma vez que os dados revelaram que as referidas CPIs tiveram prazo considerável 

para  receber  e  analisar  as  informações  sobre  quebra  de  sigilo  bancário  dos 

mencionados investigados.

Os  trabalhos  da  CPI-Pirataria  revelaram  que  a  aprovação  dos 

requerimentos que solicitaram a quebra de sigilo bancário dos 11 investigados que 

não foram mencionados no relatório final ocorreu em 17/09/2003. Dessa data até a 

apresentação  do  relatório,  decorreram  260  dias.  Cabe  salientar  que  o  tempo 

decorrido  entre  a  instalação da CPI  e  a apresentação do Relatório  pelo  Relator 

totalizou  364.  Portanto,  o  prazo  concernente  aos  citados  requerimentos 

correspondeu a 71,43% do prazo total de que dispôs o relator para a apresentação 

de relatório.

No  que  se  refere  aos  trabalhos  da  CPI-Tráfico  de  Armas, 

constatou-se  que  decorreram  511  dias,  entre  a  data  de  aprovação  dos 

requerimentos de quebra de sigilo e a apresentação do relatório pelo relator.  No 

tocante ao prazo total que o relator dispôs para a apresentação de seu relatório, 

verificou-se  que  esse  correspondeu  a  615  dias.  Assim,  o  prazo  referente  aos 

requerimentos equivaleu a 83,09% do prazo do relator. 

Tanto  na  CPI-Pirataria  quanto  na  CPI-Tráfico  de  Armas,  o  prazo 

para  o  recebimento  das  informações  e  para  a  sua  análise  aparenta  ter  sido 

suficiente.  Em  razão  disso,  infere-se  que  as  explicações  apresentadas  pelos 

técnicos do Banco Central e do TCU justificam parte do analisado fenômeno. Porém, 

pelo menos duas outras razões se apresentam para justificá-lo. Uma diz respeito à 

inexistência  de  indícios  de  envolvimento  dos  investigados  com  qualquer  ilícito, 

sendo, portanto, desnecessário mencioná-los no relatório. Outra se refere à falta de 

interesse do relator e da maioria do colegiado da CPI para fazer constar qualquer 

menção a esses investigados no relatório final. 

Outra relevante constatação diz respeito aos usos das informações 

sobre movimentação bancária dos investigados. Verificou-se, conforme revelaram os 

resultados apresentados no capítulo anterior,  que um dos principais usos dessas 

informações  dizia  respeito  à  fundamentação  do  pedido  de  indiciamento.  Assim, 

aquelas que demonstrem o envolvimento dos investigados com qualquer ilícito sob a 

investigação  da  CPI  devem,  necessariamente,  ser  encaminhadas  ao  Ministério 
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Público, para que ele as utilize como fundamento do pedido de indiciamento e das 

demais  medidas  exigidas  pela  lei.  Entendo,  contudo,  que  as  comissões 

parlamentares de inquérito, ao constatarem o cometimento de qualquer ilícito fora da 

abrangência do fato determinado, não deveriam mencioná-lo no relatório final, pois o 

§3º, do Artigo 58, da Constituição Federal, estabelece que as conclusões a serem 

encaminhadas ao Ministério Público são aquelas concernentes ao fato determinado. 

Assim,  para os citados ilícitos,  poder-se-ia  oficiar  ao Ministério  Público por  outro 

meio. Cabe ressaltar, no entanto, que os fatos que se ligam, intimamente, com o fato 

principal,  constante  do  requerimento  de  criação  da  CPI,  serão,  igualmente, 

considerados como fato determinado, devendo a comissão investigá-los.

Ademais,  as  informações  bancárias  dos  investigados,  quando 

utilizadas para o fim de indiciamento, devem ser capazes de suprir dois requisitos 

fundamentais desse ato processual. Um se refere à comprovação da materialidade 

do ilícito. Ou seja, a movimentação bancária, em conjunto com outras provas, deve 

demonstrar  que  um  injusto  penal  foi  praticado.  Outro  requisito  diz  respeito  à 

apresentação de indícios de que o investigado foi o autor do ilícito analisado. Dessa 

forma, o investigado passa da condição de simples suspeito à de provável autor do 

crime. 

Constatou-se,  porém,  que  parte  dos  pedidos  de  indiciamento 

prescindiu  da  análise  das  informações  sobre  movimentações  bancárias  dos 

investigados. Esse comportamento foi verificado no estudo de caso e nas demais 

comissões parlamentares de inquérito analisadas, ocorrendo apenas variações no 

que se referem aos percentuais. Citam-se, por exemplo, os dados concernentes à 

CPI-Pirataria,  os  quais  revelaram  que  92%  dos  indiciamentos  prescindiram  da 

análise  das  informações  obtidas  a  partir  da  quebra  de  sigilo  bancário  dos 

investigados.  Na CPI-Planos de saúde,  esse percentual  correspondeu a 26% do 

total de indiciamentos. 

Infere-se,  desse  resultado,  que  as  comissões  parlamentares  de 

inquérito  dispunham de  outras  informações,  as  quais  tornariam desnecessária  a 

análise daquelas relativas à quebra de sigilo bancário de determinados investigados. 

A  esse  respeito,  foi  possível  constatar,  a  partir  da  análise  dos 

trabalhos  da  CPI-Narcotráfico,  que,  parte  desses  indiciados,  cujas  informações 
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bancárias  tiveram  o  sigilo  preservado,  mantinham  envolvimento  com  outros 

investigados  que  sofreram  a  quebra  de  sigilo.  Isso  revela  que  a  análise  das 

informações bancárias desses investigados parecer ter contribuído para identificar 

indícios  de  envolvimentos  daqueles  cujo  sigilo  não  foi  quebrado,  o  que  permite 

concluir  pela  existência  de  um  uso  indireto  e  incidental  das  informações  sobre 

movimentações bancárias.  

Conclui-se, portanto, que a realização da presente pesquisa permitiu 

constatar que a prerrogativa para quebrar o sigilo bancário dos investigados surgiu 

durante a apreciação do Projeto de Lei nº 15, de 1963, na Câmara dos Deputados. A 

esse  projeto,  que  dispunha  sobre  a  reforma  do  sistema  bancário  no  Brasil,  foi 

apresentado  substitutivo  pelo  Relator  da  Comissão  Especial,  Deputado  Ulysses 

Guimarães, atribuindo às comissões parlamentares de inquérito a prerrogativa para 

requerer, às instituições financeiras, informações bancárias dos investigados. 

Pôde-se, também, identificar, a partir da análise dos trabalhos das 

comissões parlamentares de inquérito, importantes características do processo de 

produção  de  provas  no  inquérito  parlamentar  quanto  ao  uso  das  informações 

obtidas,  em  razão  da  quebra  de  sigilo  bancário  dos  investigados.  Assim, 

constatou-se que o principal  uso dessas informações se referiu à fundamentação 

dos  indiciamentos  sugeridos  ao  Ministério  Público.  Porém,  determinados 

indiciamentos prescindiram da análise das informações bancárias dos investigados. 

Para alguns desses, a quebra de sigilo se deu de forma indireta e incidental,  na 

medida  em que  as  informações  bancárias  de  um outro  investigado  revelaram o 

envolvimento deles. Constatou-se, ainda, que o relatório final manteve-se silente no 

que se refere ao uso das informações bancárias de determinados investigados, não 

fazendo sobre eles qualquer menção.     
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ANEXOS
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Anexo 1 - RELAÇÃO DAS SUB−RELATORIAS (CPI – Narcotráfico)
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1. ACRE
Laura Carneiro
Wanderley Martins
2. ALAGOAS
Éber Silva
Padre Roque
Robson Tuma
3. AMAPÁ
Laura Carneiro
Pompeo de Mattos
4. BAHIA
Nilton Baiano
5. CAMPINAS
Robson Tuma
Pompeu de Mattos
6. CEARÁ
Laura Carneiro
7. CONEXÃO AFRICANA
Wanderley Martins
8. GOIÁS/DISTRITO FEDERAL
Laura Carneiro
Nilton Baiano
Sebastião Madeira
9. ESPÍRITO SANTO
Fernando Ferro
Cabo Júlio
Lino Rossi
10. FAB
Reginaldo Germano
Laura Carneiro
Wanderley Martins
11. LAVAGEM DE DINHEIRO
Robson Tuma
12. MARANHÃO
Éber Silva
José Antônio Almeida
Lino Rossi
Reginaldo Germano
Sebastião Madeira
13. MATO GROSSO
Reginaldo Germano
Lino Rossi
14. MATO GROSSO DO SUL
Lino Rossi
Waldemir Moka

15. MINAS GERAIS
Cabo Júlio
16. PARÁ
Celso Russomanno
Elcione Barbalho
Nilton Baiano
17. PARAGUAI
Laura Carneiro
Waldemir Moka
18. PARANÁ (FOZ DO IGUAÇU/CURITIBA)
Padre Roque
Pompeo de Mattos
19. PERNAMBUCO
Reginaldo Germano
Lino Rossi
Fernando Ferro
20. PIAUÍ
Cabo Júlio
Waldemir Moka
21. PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO
Elcione Barbalho (Coordenadora)
Nilton Baiano
Paulo Baltazar
Sebastião Madeira
Waldemir Moka
22. RIO DE JANEIRO
Laura Carneiro
Paulo Baltazar
Wanderley Martins
23. SÃO PAULO
Celso Russomanno
Robson Tuma
24. SURINAME
Elcione Barbalho
Laura Carneiro
Celso Russomanno
25. CASAS DE CÂMBIO
Robson Tuma
26. SUGESTÃO LEGISLATIVA
Moroni Torgan
Todos os membros
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