
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. RESGUARDO DA CF E ART. 38, § 1º 
DA LEI NO 4.595/64. 
Sigilo bancário. Quebra. Possibilidade. 
A quebra do sigilo bancário é possível, desde que existam fundados elementos que indiciem 
a ocorrência de crime ou crimes de ação penal pública. 
Invocabilidade do direito ao sigilo, não se podendo entender absoluto o resguardo de que 
cuida a C.F. e o art. 38 § 1º da lei 4595/64. 
Writ denegado. 
Vistos, discutidos e relatados estes autos do Mandado de Segurança nº 15/01, em que é 
Impetrante Paulo Poças de Lima e Impetrado Juízo de Direito da 25ª Vara Criminal da Comarca 
da Capital. 
Acordam os Desembargadores que compõem a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo em conformidade com 
o voto do relator que integra este na forma regimental. 
Voto 
A quebra do sigilo bancário é possível desde que existam fundados elementos que indiciem a 
ocorrência de crime ou crimes de ação penal pública. 
Pode assim ocorrer em situações excepcionais, presentes os requisitos de razoabilidade, 
oportunidade e necessidade.  
No caso concreto, tem-se a existência de notitia criminis que se convolou em inquérito policial, 
indigitando no pólo passivo o impetrante Paulo Poças de Lima, assim como Denilson Monteiro 
dos Santos e Tatiane Maria da Silva, havendo evidências de que estes teriam desviado valores 
da Servier do Brasil Ltda. para suas respectivas contas correntes. 
Estes informes bancários estariam protegidos pelo sigilo bancário, mas é mister venham a ser 
tornados acessíveis a fim de nortear as investigações policiais e possibilitar, eventualmente, a 
realização de perícias técnicas nos documentos e na contabilidade a fim de apurar os eventuais 
alcances e o modo empregado para a consecução das fraudes. 
Assim, tornou-se imprescindível a quebra do sigilo bancário dos três, eis que presentes seus 
requisitos autorizativos, não se podendo entender absoluto o resguardo de que cuida a C.F. e 
o art. 38, § 1º, da lei 4.595/64. 
Esta Seção Criminal, ao julgar o mandado de segurança 1996.004.00024, relator o Des. 
ALBANO MATTOS CORRÊA (ementário 19/1997, no 15, de 18.12.97) já se manifestou no 
sentido da ininvocabilidade do direito ao sigilo, quando admitida a sua quebra nas expressas 
ressalvas da lei. 
Na verdade, compatibiliza-se tal medida com as normas insculpidas no art. 5º, X e XII da Carta 
Maior, pois sobrepairam os interesses maiores da sociedade. 
A medida liminar foi reconsiderada. 
Voto pela improcedência da impetração, denegando-se o writ. 
  
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2001. 
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