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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DE UMA DAS VARAS CÍVEIS NÃO 

ESPECIALIZADAS DA COMARCA DE NATAL, A QUEM COUBER POR DISTRIBUIÇÃO LEGAL. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por sua 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE 

POLICIAL DA COMARCA DE NATAL, com sede no endereço constante do cabeçalho, neste ato 

representado pelo Promotor de Justiça adiante assinado, com amparo nos arts. 6º, 127 e 129, 

incs. II, III e VII, todos da Constituição Federal, e art. 5º, inc. I, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 

1985, vem, respeitosamente, perante V. Ex.ª, ajuizar AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de 

MEDIDA LIMINAR, em face do BANCO DO BRASIL S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ sob o nº 00.000.000/001-91, com endereço para citação e intimações na sua 

Superintendência Regional, localizada na Av. Rio Branco, nº 510, bairro Cidade Alta, Natal/RN, 

CEP 59.025-900, pelas razões e fundamentos abaixo expendidos. 

 

I – DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

A Constituição Federal, em seu art. 129, ao tratar das funções institucionais do 

Ministério Público, dispõe no inciso III, ser a instituição parte legítima para promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, sendo incumbido, ainda, de defender a 

ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, em 



 
 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE NATAL 
NÚCLEO DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL - NUCAP 

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 110. Candelária. Natal/RN. CEP 59.065-555 - Fone (84) 3232-7015 

 

 

 
Leonardo Cartaxo Trigueiro 

Promotor de Justiça  

 2 

consonância com o estatuído no art. 127 da mesma Carta. 

Essa mesma atribuição é consagrada no art. 25, inc. IV, da Lei nº 8.625/1993 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público). A Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação 

Civil Pública), por sua vez, recepcionada pela Carta Magna de 1988, também agasalha o 

Ministério Público como parte legítima para a proposição da ação civil pública. 

No caso vertente, resta clara a legitimidade e o interesse do Ministério Público no 

ajuizamento da presente ação, cujo escopo é assegurar o poder de requisição da Polícia Civil, 

reiteradamente inobservado pelo Banco do Brasil, conduta ilícita que, além de desrespeitar 

prerrogativas da Instituição, prejudica o direito social difuso à segurança pública que a essa cabe 

tutelar. 

 

II – DOS FATOS QUE DERAM ENSEJO AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

No exercício regular das atividades de investigação criminal, atribuídas a Polícia 

Civil pela Constituição Federal (art. 144, § 4º), os membros dessa Instituição habitualmente 

requisitam documentos e informações de órgãos públicos e privados a fim de instruírem os 

inquéritos policiais, esclarecendo dúvidas sobre fatos relevantes, imprescindíveis à instauração 

da correspondente ação penal. 

Nessa seara de atuação criminal, muitos são os casos de vítimas dos crimes de 

furto ou roubo quando da saída de agências bancárias, logo após um saque de vultosa quantia 

em dinheiro, as chamadas “saidinhas de banco”, o que, não raro, implica na necessidade de 

verificação das imagens das câmeras de segurança dos referidos estabelecimentos, a fim de 

identificar a fisionomia do infrator, a forma da abordagem e demais detalhes que importarem 

ao esclarecimento da verdade. 

Em razão dessa atuação, é prudente que as autoridades policiais, no regular e 

legítimo exercício de suas funções públicas, requisitem tais imagens. Ocorre, porém, que, o 

Banco do Brasil, recusa reiteradamente o atendimento das requisições da Polícia Judiciária sob 
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o argumento de que as imagens das câmeras de segurança, ainda que sejam as vítimas usuários 

de seus serviços, estariam protegidas pelo sigilo bancário, o que impossibilitaria o seu 

fornecimento sem autorização judicial, como se constata das respostas aos Ofícios nºs 

342/2012-DPE e 408/2012-DPE, da Delegacia Municipal de Extremoz/RN, cujas cópias seguem 

em anexo. 

Obviamente, a recusa sistemática às requisições policiais, por parte do referido 

banco, não pode subverter todo o sistema processual e constitucional para, contrariando toda a 

lógica do funcionamento das instituições que compõem o sistema de justiça criminal (Poder 

Judiciário, Ministério Público e Polícia Judiciária), obrigar a provocação desnecessária e 

reiterada da tutela jurisdicional, caso a caso, ensejando a movimentação desnecessária da 

estrutura judiciária (juiz e serventuários), o que implica em custos e, naturalmente, em 

assoberbamento dos Juízos Criminais – que já estão funcionando acima de sua capacidade 

operacional, como, de resto, todo o Poder Judiciário (estima-se que tramitam na comarca de 

Natal mais de 14 mil feitos criminais). 

As constantes e abusivas recusas às requisições policiais, portanto, baseadas 

numa interpretação distorcida das normas legais e das decisões judiciais, por parte do Banco-

demandado, vem, constantemente, prejudicando o desempenho da missão constitucional de 

investigação criminal conferida à Polícia Civil, e o que dizer, de toda a persecução penal. 

Com efeito, o não-atendimento, pelas agências do Banco do Brasil, das 

requisições feitas pela polícia, que visam a obter as imagens de suas câmeras de segurança 

interna, com o objetivo de instruir e subsidiar investigações e eventuais ações penais, finda por 

criar um verdadeiro óbice à atividade persecutória, face à ausência de prova da materialidade 

delitiva, comprometendo, por conseguinte, o próprio exercício do jus puniendi do Estado. 

Vale observar, por outro lado, que uma agência bancária pode receber clientes de 

todo o Estado, podendo, portanto, em caso da ocorrência do crime, receber requisições de 

membros da Polícia Judiciária de outras comarcas, configurando, assim, um dano regional. 
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III – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

III.1 - DO PODER REQUISITÓRIO DA POLÍCIA CIVIL 

 

Como a regra é a iniciativa da ação penal a cargo do Estado, também a fase pré-

processual da persecução penal, nos crimes comuns, é atribuída a órgãos estatais, competindo 

às autoridades administrativas, excepcionalmente, quando expressamente autorizadas por lei e 

no exercício de suas funções, e à Polícia Judiciária, como regra, o esclarecimento das infrações 

penais. 

Assim, a Constituição da República estabelece em seu art. 144, § 4º, que “às 

polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 

competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto 

as militares”, correspondendo a polícia judiciária à “atividade policial desenvolvida após a 

eclosão da infração penal, com o objetivo de auxiliar a Justiça Criminal em sua atividade-fim, 

que é aplicação da lei penal”, como bem explicita o Desembargador Álvaro Lazzarini1, do 

Tribunal de Justiça de São Paulo.  

Para o fiel cumprimento dessa missão constitucional, o Código de Processo Penal 

atribuiu às Polícias Civis o poder de requisitar todas as provas que venham a esclarecer o fato 

delituoso e suas circunstâncias, senão vejamos: 

 
Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial 
deverá: 
(…) 
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas 
circunstâncias; 
 

Para que se possa melhor compreender essa prerrogativa conferida às Polícias 

Civis, cumpre esclarecer, de início, o significado do termo requisição. No dizer de Luis Roberto 

                                                 
1
  LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 145. 
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Proença2: 

 
“(...) requisitar é o poder jurídico de exigir uma prestação, de determinar que algo se 
faça. Quem requisita determina, exige, não pede. É poder sem intermediários para o seu 
exercício, vinculando diretamente o expedidor ao destinatário, tendo por objeto uma 
atividade deste. Possui o atributo da autoexecutoriedade”. 
 

As requisições policiais, deste modo, constituem verdadeiras ordens legais, e não 

meros pedidos, motivo pelo qual devem ser atendidas pelas autoridades a que são 

encaminhadas, fugindo à esfera de discricionariedade de seus destinatários avaliar a 

oportunidade e/ou conveniência de cumpri-las. 

Trata-se, em verdade, de poder conferido com o intuito de viabilizar e 

instrumentalizar a atividade investigatória da Polícia Civil, permitindo-lhe um eficaz 

desempenho das funções que lhe foram atribuídas, além de garantir uma prestação jurisdicional 

mais célere. 

Consoante demonstrado, às autoridades a que são dirigidas as requisições 

policiais, não lhes cabe a realização de qualquer espécie de avaliação sobre as mesmas, haja 

vista que a análise acerca da necessidade de tais informações compete exclusivamente ao órgão 

requisitante, o qual passa a ser responsável pelo uso legítimo dos documentos ou informações 

requisitadas, sob as penas da lei. 

Não há dúvida, portanto, de que tem a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do 

Norte a prerrogativa de requisitar documentos ou outros meios de prova quando no exercício 

das atividades próprias de investigação criminal, ou seja, na apuração pré-processual (inquérito 

policial) de crimes comuns. 

Mais do que a disposição do Código de Processo Penal, o poder requisitório da 

Polícia tem, também, amparo constitucional. Com efeito, quando o constituinte concede a 

determinado órgão uma função, implicitamente está lhe concedendo os meios necessários ao 

seu cumprimento, sob pena de frustrar-lhe o exercício. É a máxima de que quem pode o mais, 
                                                 
2

  Apud ALMEIDA, Gustavo Milaré. Poderes Investigatórios do Ministério Público nas Ações Coletivas. São Paulo: Atlas, 

2010. p. 79. 
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pode o menos, o que ficou conhecido, a partir do direito norte-americano, como Teoria dos 

Poderes Implícitos. 

O grande constitucionalista pernambucano Pinto Ferreira3, invocando a tese 

cunhada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América no julgamento do caso McCulloch 

X Maryland – de aplicação corrente no direito constitucional pátrio – assevera que, se o 

constituinte concede a determinado órgão ou instituição uma função (atividade-fim), 

implicitamente estar-lhe-á concedendo os meios necessários à consecução de seus objetivos, 

sob pena de ver frustrado o exercício do múnus constitucional que lhe foi cometido: 

 

“As Constituições não procedem a enumerações exaustivas das faculdades atribuídas aos 
poderes dos próprios Estados. Elas apenas enunciam os lineamentos gerais das 
disposições legislativas e dos poderes, pois normalmente cabe a cada órgão da soberania 
nacional o direito ao uso dos meios necessários à consecução dos seus fins. São os 
chamados poderes implícitos. Concebida por John Marshall no célebre caso "McCulloch 
v. Maryland" e aplicada durante quase dois séculos de prática constitucional, em áreas 
que vão do direito tributário ao direito penal e administrativo, tal cláusula simboliza a 
busca incessante pela efetividade das normas constitucionais. Nesse sentido, não me 
parece ocioso citar trecho dessa famosa decisão, especialmente o ponto em que 
Marshall argumenta: 'Ora, com largo fundamento se pode sustentar que um Governo a 
quem se confiam poderes dessa amplitude, da execução correta dos quais tão 
vitalmente dependem a felicidade e prosperidade da Nação, deve ter recebido também 
amplos meios para os exercer (...)”. 
 

A jurisprudência, em diversos julgados, tem reconhecido a doutrina dos poderes 

implícitos. Veja-se o que tem consignado o Supremo Tribunal Federal a respeito do tema: 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÕES DE PROVA 
OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PERDA DA 
FUNÇÃO PÚBLICA E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, 
IMPROVIDO. 
(…) 8. Há princípio basilar da hermenêutica constitucional, a saber, o dos "poderes 
implícitos", segundo o qual, quando a Constituição Federal concede os fins, dá os 
meios. Se a atividade fim – promoção da ação penal pública - foi outorgada ao parquet 

                                                 
3
  FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. vol. II. p. 132. 
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em foro de privatividade, não se concebe como não lhe oportunizar a colheita de prova 
para tanto, já que o CPP autoriza que "peças de informação" embasem a denúncia. (...) 
(RE 468523, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-
030 DIVULG 18-02-2010 PUBLIC 19-02-2010 EMENT VOL-02390-03 PP-00580 RT v. 99, n. 
895, 2010, p. 536-544) 
 

Com igual entendimento são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 

 

CRIMINAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FRAUDE À LICITAÇÃO. (...) DESRESPEITO AO 
PROCEDIMENTO DA LC 75/93. DISPENSABILIDADE DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. 
ATOS INVESTIGATÓRIOS PRATICADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. (...) 
A interpretação sistêmica da Constituição e a aplicação dos poderes implícitos do 
Ministério Público conduzem à preservação dos poderes investigatórios deste Órgão, 
independentemente da investigação policial. (...) 
(Apn 345/AP, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2005, DJ 
26/09/2005 p. 159) 
 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONDUÇÃO DE SUSPEITO À 
DELEGACIA MESMO NÃO ESTANDO EM FLAGRANTE DELITO. POSSIBILIDADE. 
De acordo com os relatos e informações constantes dos autos, percebe-se claramente 
que não houve qualquer ilegalidade na condução do recorrente à delegacia de polícia 
para prestar esclarecimentos, ainda que não estivesse em flagrante delito e inexistisse 
mandado judicial. 
Isso porque, como visto, o recorrente em momento algum foi detido ou preso, tendo 
sido apenas encaminhado ao distrito policial para que, tanto ele, quanto os demais 
presentes, pudessem depor e elucidar os fatos em apuração. 
1) Consoante os artigos 144, § 4º, da Constituição Federal, compete "às polícias 
civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações 
penais, exceto as militares", sendo que o artigo 6º do Código de Processo Penal 
estabelece as providências que devem ser tomadas pela autoridade policial quando 
tiver conhecimento da ocorrência de um delito. 
2) A teoria dos poderes implícitos explica que a Constituição Federal, ao outorgar 
atribuições a determinado órgão, lhe confere, implicitamente, os poderes necessários 
para a sua execução. (…) 
(RHC 25.475/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 
16/11/2010) 
 

O que ocorre no caso vertente, pois, é exatamente o que preconiza a Teoria dos 

Poderes Implícitos: a Constituição Federal conferiu às polícias a missão de investigar infrações 
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penais e o Código Processual Penal vigente estabelece a prerrogativa das autoridades policiais 

recolherem provas, incluindo filmagens de câmeras de segurança. Afinal, não faria o menor 

sentido incumbir à Polícia Civil a apuração das infrações penais, e ao mesmo tempo vedar-lhe a 

requisição de provas. 

Ademais, ao conferir tal dever, a Constituição implicitamente reconheceu todos 

os instrumentos necessários ao seu exercício, ressalvados apenas os casos em que a própria 

Carta Magna ou as leis estabeleçam a chamada “reserva de jurisdição”, ou seja, a necessidade 

de ordem judicial para a obtenção da prova. 

Consoante, bem esclareceu o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de 

Mello4, no julgamento do Mandado de Segurança nº 23.452/RJ: 

 

“O postulado da reserva constitucional de jurisdição importa em submeter, à esfera 
única de decisão dos magistrados, a prática de determinados atos cuja realização, por 
efeito de explícita determinação constante do próprio texto da Carta Política, somente 
pode emanar do juiz, e não de terceiros, inclusive daqueles a quem se haja 
eventualmente atribuído o exercício de “poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais. 
A cláusula constitucional da reserva de jurisdição - que incide sobre determinadas 
matérias, como a busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), a interceptação telefônica (CF, art. 5º, 
XII) e a decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância (CF, 
art. 5º, LXI) - traduz a noção de que, nesses temas específicos, assiste ao Poder 
Judiciário, não apenas o direito de proferir a última palavra, mas, sobretudo, a 
prerrogativa de dizer, desde logo, a primeira palavra, excluindo-se, desse modo, por força 
e autoridade do que dispõe a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais 
atribuições, por parte de quaisquer outros órgãos ou autoridades do Estado.” 
 

Cabe considerar, no particular, que a atividade investigatória da Polícia Civil não 

se submete, em regra, ao controle preventivo do Poder Judiciário, o que somente se verifica 

ante situações determinadas em que a lei e/ou a Constituição assim exijam, tal o exemplo das 

matérias submetidas a sigilo, cuja divulgação das informações se demonstre submetida à 

reserva de jurisdição, tais como: a) busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), b) interceptação telefônica 

                                                 
4
   STF, MS 23452, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ 12-05-2000 

PP-00020 EMENT VOL-01990-01 PP-00086. 
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(CF, art. 5º, XII), c) decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância 

(CF, art. 5º, LXI), e d) sigilo bancário, como corolário do direito à intimidade e à vida privada (CF, 

art. 5º, X).5 

Uma vez, portanto, requisitada pela Polícia Civil prova não sujeita à reserva de 

jurisdição, não é lícito à autoridade a quem dirigida a requisição se furtar a cumpri-la nem 

tampouco exercer juízo de valor, discricionário, sobre a mesma. 

A recusa indevida às requisições de documentos e informações, aliás, configura, 

crime de ocultação de documento, desobediência e/ou favorecimento pessoal (CP, arts. 305, 

330 e 348) e, ainda, ato de improbidade administrativa. 

 

III. 2 – DO SIGILO BANCÁRIO 

 

  O sigilo bancário encontra seu fundamento jurídico na Constituição Federal de 

1988, mais especificamente em seu art. 5º, inciso X, que prevê o resguardo da intimidade e da 

vida privada. Nesse mister, cabe citar a lição de André Terrigno Barbeitas6: 

 

“Com a nova ordem constitucional e o seu extenso rol de direitos individuais e coletivos, 
o tema teria sofrido uma transmudação, eis que passou da órbita infraconstitucional em 
que estivera situado até então para a órbita constitucional. Isto em função da previsão 
constitucional da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem 
das pessoas, assegurando-se o direito à indenização pelo dano material ou moral 
decorrente da sua violação (art.5°, inciso X). A partir do advento da Constituição de 
1988, parcela amplamente majoritária da doutrina, com reflexo na jurisprudência dos 
nossos Tribunais, especialmente na do Supremo Tribunal Federal, passou a fazer um 
silogismo automático do instituto do sigilo bancário com as previsões constitucionais de 
resguardo da intimidade e da vida privada (art. 5°, inciso X) e de sujeição da sua quebra à 
prévia ordem judicial. Uma parcela minoritária da doutrina, também baseada em 

                                                 
5
 REZENDE, Bruno Titz de. A requisição de dados cadastrais pela autoridade policial. Disponível em: 

<http://www.sindelpolrj.com.br/artigo/artigo.asp?cod=34>. Acesso em: 04 ago. 2012. 
6
  BARBEITAS, André Terrigno. O Sigilo Bancário e a Ponderação dos Interesses. Dissertação de mestrado 

apresentada no programa de pós-graduação em Direito na UERJ, Rio de Janeiro, 2002, p.17-18. 

http://www.sindelpolrj.com.br/artigo/artigo.asp?cod=34
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decisões do STF, vincula o sigilo bancário ao sigilo de dados previsto no art. 5°, inciso XII, 
da Magna Carta, devendo sujeitar-se à chamada reserva de jurisdição prevista naquele 
dispositivo. Na órbita doutrinária verificou-se, majoritariamente, uma integração 
progressiva com a sedimentação dos julgados dos tribunais. Assim, à medida que os 
tribunais foram afirmando a reserva de jurisdição no tema do sigilo bancário, os 
doutrinadores foram reproduzindo as decisões e endossando-as.” 

  
  Delimitando o objeto da proteção do sigilo bancário, a Lei Complementar nº 105, 

de 10 de janeiro de 2001, em seu artigo 1º, caput, determina: 

 

Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas 
e serviços prestados. 

 

  Da leitura deste dispositivo, percebe-se que, por se tratar de serviço bancário, o 

objeto do sigilo bancário é a conta corrente. Ou seja, o que o sigilo bancário protege é o 

"serviço de conta corrente", sendo este o que possibilita ao correntista receber depósitos, 

transferir dinheiro, fazer aplicações financeiras, etc. 

Em outras palavras, o objeto do sigilo bancário é a movimentação da conta 

bancária, por  revelar o modo pelo qual o indivíduo atua no campo econômico. No escólio de 

Arnold Wald7, o sigilo bancário “é o meio para resguardar a privacidade no campo econômico, 

pois veda a publicidade sobre movimentação da conta corrente bancária e das aplicações 

financeiras”. 

No mesmo sentido são as lições de Roberto Quiroga Mosquera8: 

 
“Dados que dizem respeito ao valor em dinheiro depositado em contas correntes 
bancárias, tipos e características de aplicações financeiras, ganhos e prejuízos auferidos 
ou incorridos em operações bursáteis etc., são, sem sombra de dúvida, elementos 
particulares e pessoais de qualquer indivíduo. Utilizando outra voz: informações que 

                                                 
7
  Apud DELGADO, José Augusto. O sigilo bancário no ordenamento jurídico brasileiro. In Revista de Estudos 

Tributários.  Porta Alegre: Síntese. Nov-dez/2001. nº 22. p.144. 
8
  MOSQUERA, Roberto Quiroga. Tributação no mercado financeiro e de capitais. São Paulo: Dialética, 

1998. p. 71. 
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tocam no aspecto financeiro do ser humano representam direito íntimo e 
personalíssimo, devendo ser mantidas em sigilo por aqueles que eventualmente as 
detenham, em razão de sua atividade profissional.” 

 

  A jurisprudência não diverge do posicionamento acima, consoante podemos 

notar dos julgados abaixo transcritos: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 
OFENSA AO ART. 655-A DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. 
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO LEGAL A PROCESSOS DE NATUREZA PENAL. 
INEXISTÊNCIA DE TAL RESTRIÇÃO. ART. 1º, § 4º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 105/01. 
ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO 
DISPOSITIVO LEGAL SOBRE O QUAL SUPOSTAMENTE RECAI A CONTROVÉRSIA. SÚMULA 
N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. 

(...) 
4. Do art. 655-A do CPC não se tira a tese levantada pelo recorrente, porque tal 
dispositivo não trata de quebra de sigilo bancário, mas de penhora online de ativos 
financeiros, instituto completamente diverso, a conta de que o bem jurídico tutelado no 
sigilo são as movimentações financeiras em si mesma consideradas, movimentações 
estas que não são declinadas pelos resultados da utilização do sistema BacenJud - os 
quais se limitam a informar os valores disponíveis em cada conta de titularidade de certa 
pessoa para fins de constrição judicial, sem, contudo, demonstrar sua proveniência ou 
seu destino. 

(...) 
(REsp 1275682/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011) 

 

 

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE PARCIALMENTE O 
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PEDIDOS CUMULADOS. RECURSO CABÍVEL. 
AGRAVO. CONCESSÃO DE LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 

(...) 

4. De resto, não se vislumbra a relevância da fundamentação necessária para a 
concessão da liminar pleiteada. Não se pode confundir meros dados cadastrais com 
movimentações financeiras dos correntistas. O sigilo bancário, constitucionalmente 
tutelado (CF, art. 5º, X), obviamente não está sendo rompido, no caso, porque protege o 
conteúdo da conta, identificado com as operações financeiras praticadas por seu 
titular. Não alcança simples notas referentes a nome, endereço ou CNPJ/CPF do 
correntista. 5. Agravo parcialmente provido. 
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TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA PELO NÃO FORNECIMENTO DE DADOS 
CADASTRAIS DE CLIENTES. SIGILO BANCÁRIO. ART. 5, INC. X, DA CF. ART. 38 DA LEI Nº 
4.595/64. DADOS SEM RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS. INEXISTÊNCIA DE 
SIGILO. 

1. O sigilo bancário é protegido pela Constituição (Art. 5º, inc. X) e é definido na 
doutrina como a obrigação imposta aos bancos de não revelarem a terceiros os dados 
referentes à relação estipulada no contrato bancário. 

2. No caso vertente, estava em vigor a Lei nº 4.595/64 que afirma que o sigilo bancário 
deve ser mantido nas operações ativas e passivas e serviços prestados, não 
mencionando dados cadastrais. 

3. Os dados cadastrais não são imprescindíveis para a atividade bancária, são facilmente 
encontrados e têm caráter público, não sendo protegidos pelo sigilo bancário. 

4. Apelação improvida. 

(TRF3, MS 00283122920024036100, Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, Órgão 
Julgador: Sexta Turma, Julgado em: 02/12/2010, DJ 17/12/2010) 

 

  A própria Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN9 ao dispor em seu Estatuto 

Social acerca dos deveres de suas associadas, consigna o dever de manter sigilo sobre as 

operações e serviços, corroborando, assim, para o entendimento exposto: 

 
Artigo 6° - São obrigações das ASSOCIADAS:  
a) respeitar e fazer cumprir as disposições deste Estatuto Social;  
b) cumprir os seguintes princípios e diretrizes éticas em sua conduta:  
I - defender e zelar pelo estrito respeito aos princípios constitucionais que regem a 
Ordem Econômica e Financeira Nacional, especialmente o princípio da livre iniciativa e o 
princípio da livre concorrência; 
II - manter estrito sigilo sobre suas operações e seus serviços, nos termos e na forma 
que a lei disciplinar; 
(...) 

 

  Note-se, somente as movimentações financeiras são abarcadas pelo sigilo 

bancário, de modo que até mesmo se excluem deste âmbito de proteção os dados do titular da 

conta. Neste pórtico, impende trazer a lume trecho do voto do Desembargador Federal Nefi 

                                                 
9
  Associação civil sem fins lucrativos, que congrega instituições financeiras bancárias, com atuação no 

território nacional, e associações representativas de instituições financeiras e congêneres, de âmbito nacional ou 
regional.  
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Cordeiro, da 7ª Turma do TRF da 4ª Região, seguido por unanimidade no julgamento da 

Apelação Criminal nº 2003.71.00.028192-4/RS. 

 

“Não vejo como possa acarretar violação à privacidade de quem quer que seja mera 
requisição de dados cadastrais, ainda que oriundos de conta bancária. Na espécie, não se 
pretendeu devassar segredos ou direitos que possam ser considerados invioláveis, ou 
que dignos de proteção constitucional, buscou-se, tão-somente, os dados cadastrais dos 
titulares da conta na qual continuava a Universidade depositando os salários de um 
servidor daquele órgão já falecido, desde o ano de 1998. Assim, tratam-se de dados 
meramente objetivos. A preservação da intimidade é necessária, porém aqui não se 
buscava devassar as operações bancárias, mas sim, repito, informações acerca dos dados 
cadastrais da conta onde eram depositados os salários pela própria Universidade. Não se 
trata, pois, de quebra de sigilo bancário sem autorização judicial.” 

 

III.3 - DA IMPOSSIBILIDADE DE SE OPOR O SIGILO BANCÁRIO À APRESENTAÇÃO DAS 

FILMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA INTERNA DOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 

 

  Conforme anteriormente consignado, o sigilo bancário diz respeito às operações 

e serviços bancários, ou seja, à movimentação financeira da conta corrente, só podendo ser 

quebrado mediante autorização judicial específica, por força do princípio da reserva de 

jurisdição. Por sua vez, as informações consideradas não sigilosas, poderão ser divulgadas sem a 

intervenção da autoridade judiciária quando requisitadas por órgão que detenha poder para 

tanto. 

  Por ser assim, não se afigura correta a recusa pelo Banco do Brasil em fornecer as 

imagens do circuito interno de segurança de suas agências, sob o argumento de tratar-se de 

sigilo bancário, mormente quando a vítima é um usuário de seus serviços. 

  O suposto zelo da instituição bancária em preservar a intimidade e a vida privada 

dos clientes e observar o sigilo bancário fixado na Lei Complementar nº 105/2001, não é 

argumento válido para se opor à atividade persecutória criminal do Estado. 



 
 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE NATAL 
NÚCLEO DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL - NUCAP 

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 110. Candelária. Natal/RN. CEP 59.065-555 - Fone (84) 3232-7015 

 

 

 
Leonardo Cartaxo Trigueiro 

Promotor de Justiça  

 14 

  O que se observa é uma falsa colisão entre direitos dotados de 

fundamentalidade, estando, de um lado, o interesse público consubstanciado no poder-dever 

de punir do Estado e, de outro, o direito à intimidade, à vida privada e o sigilo bancário. No 

entanto, em verdade, a Lei Complementar nº 105/2001 não conflita com a Constituição nem 

com outras leis. O que ocorre é uma interpretação distorcida do banco-réu quanto ao dever de 

sigilo bancário, que tem o propósito de proteger a intimidade e a vida privada do cliente da 

curiosidade alheia, não estando nele incluído a proibição de exibição às autoridades 

competentes das imagens de câmeras de segurança. 

  Ainda que as filmagens das câmeras de segurança interna fossem 

equivocadamente consideradas protegidas pelo sigilo bancário, poder-se-ia cogitar em quebra 

do sigilo, mediante provocação do Poder Judiciário. Isto porque, as garantias individuais 

previstas na Constituição não são absolutas, podendo ser relativizadas em prol do interesse 

público. Consoante ensina Cleunice Pitombo10: 

 
“Pode-se afirmar, sob o plano constitucional, que as garantias constitucionais da 
proteção à casa, o respeito à intimidade, vida privada e à integridade física do indivíduo 
não são absolutas. O exercício dos aludidos direitos deve ser conciliado com o poder-
dever estatal de punir, bem como o de manter e restaurar a paz pública.” 

 

  Em verdade, o direito à intimidade e à vida privada, apesar de corresponder a um 

direito amplo, abarcando, inclusive, em uma interpretação mais abrangente, o sigilo bancário, 

não é absoluto, sendo lícito ao Estado, em alguns casos, adentrar nessa esfera íntima das 

pessoas. Dito de outro modo, o direito à intimidade e à vida privada não prevalece diante da 

necessidade de se proteger outros direitos também considerados fundamentais, como é a 

hipótese ora analisada. 

  Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios: 

 
PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS - QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E DE 

                                                 
10

  PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 90-91. 
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COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS (ARTIGO 5º, X E XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 
I. Os direitos e garantias fundamentais do indivíduo não são absolutos, cedendo em 
face de determinadas circunstâncias, como, na espécie em que há fortes indícios de 
crime em tese, bem como de sua autoria. 
II. Existência de interesse público e de justa causa, a lhe dar suficiente sustentáculo. 
III. Observância do devido processo legal, havendo inquérito policial regularmente 
instaurado, intervenção do órgão do parquet federal e prévio controle judicial, através da 
apreciação e deferimento da medida. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Habeas 
Corpus nº 95.02.22528-7/RJ , Terceira Turma, Rel.: Des. Valmir Peçanha, julgado em 
14.11.1995). 

 

  Observa-se, portanto, uma relatividade dos direitos fundamentais que, a 

depender do caso concreto, podem ser afastados frente a outros direitos dotados da mesma 

importância, se o interesse público assim o exigir. A segurança pública é também um direito 

fundamental, na modalidade social (CF, art. 6º). Nesse contexto, ganham relevância os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade como meios de se determinar o alcance de 

certos direitos fundamentais. 

  Desse modo, não se afigura plausível que, sob o argumento de preservar a 

intimidade da pessoa que foi vítima de um furto/roubo, o Banco do Brasil venha opor o sigilo 

bancário para a entrega das filmagens das câmeras de segurança interna que atestam a 

ocorrência do delito e que ensejará a responsabilização e punição daquela pessoa que atentou 

contra o ofendido. 

  Ademais, é preciso elucidar que a Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, 

(regulamentada pelo Decreto nº 89.056, de 24 de novembro de 1983, com as alterações do 

Decreto nº 1.592, de 10 de agosto de 1995), ao dispor sobre a segurança para estabelecimentos 

financeiros, veda o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda 

de valores ou movimentação de numerário, que não possua sistema de segurança. E, no elenco 

dos dispositivos de segurança, inclui os equipamentos de filmagens com vistas a possibilitar a 

identificação dos assaltantes, senão vejamos: 

 

Art. 1º - É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro que haja 
guarda de valores ou movimentação de numerário, que não possua sistema de 
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segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, 
na forma desta lei. 
(…) 
Art. 2º – O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas 
adequadamente preparadas, assim chamadas vigilantes, alarme capaz de permitir, com 
segurança, comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma 
instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo; e, pelo menos, mais 
um dos seguintes dispositivos: 
I – Equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação 
dos assaltantes; 
II – Artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, 
identificação ou captura; e 
III – Cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente 
para o público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do 
estabelecimento. 
(grifos acrescidos) 

 

  No mesmo sentido, a Portaria nº 387/2006 – DG/DPF, de 28 de agosto de 2006, 

do Departamento da Polícia Federal, órgão competente para fiscalizar os estabelecimentos 

financeiros e empresas de segurança privada, ao dispor sobre a obrigatoriedade do plano de 

segurança para os estabelecimentos financeiros, aduz, em seu art. 62, inc. II, que o referido 

plano deverá descrever todos os elementos do sistema de segurança, que abrangerá toda a área 

do estabelecimento, constando, embora facultativamente, “equipamentos hábeis a captar e 

gravar, de forma imperceptível, as imagens de toda movimentação de público no interior do 

estabelecimento, as quais deverão permanecer armazenadas em meio eletrônico por um 

período mínimo de 30 (trinta) dias”. 

  Ainda que os referidos dispositivos normativos não imponham uma obrigação às 

instituições financeiras de utilização de câmeras de segurança interna, deixa claro o seu 

objetivo, que é a gravação de toda a movimentação de público e, na eventual ocorrência do 

crime, a identificação dos infratores, com a consequentemente contribuição para o exercício do 

jus puniendi do Estado. 

  A Febraban, a propósito, visando a incentivar as práticas de prevenção e o 

combate de ilícitos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, dispôs em seu Estatuto Social: 
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Artigo 35 - A FEBRABAN incentivará as práticas de prevenção e combate de ilícitos no 
âmbito do Sistema Financeiro Nacional, orientando suas ASSOCIADAS a adotar e 
implementar políticas, procedimentos e controles internos visando à evitar que os 
produtos e os serviços oferecidos pelas instituições financeiras sejam utilizados por 
pessoas de má fé no cometimento de crimes, especialmente o de lavagem de dinheiro.  

 

  Deste modo, se a Lei determina que os estabelecimentos financeiros possuam 

sistema de segurança que possibilitem, inclusive, a identificação de criminosos; se o incentivo 

ao combate da criminalidade é política da Federação Brasileira de Bancos; se as filmagens de 

câmeras de segurança interna não se amoldam ao conteúdo do sigilo bancário, sujeito à reserva 

de jurisdição; e se às autoridades policiais é dado o poder requisitório, não há qualquer 

justificativa para se negar à Polícia Civil o fornecimento de tais filmagens, indispensáveis ao 

exercício do seu múnus público, consistente na elucidação de crimes. 

  Agir de maneira contrária afronta diretamente às normas constitucionais e legais 

que regem o processo penal e fixam os instrumentos disponíveis para garantia do exercício da 

ação penal pública. 

  Observe-se, ainda, que diante da indisponibilidade da persecução penal, não 

existe sigilo dos documentos relacionados diretamente com as vítimas de crimes de ação 

pública, razão pela qual, obviamente, quaisquer documentos e informações – públicos ou 

privados – que possam comprovar a materialidade do crime, como é o caso das filmagens das 

câmeras de segurança interna, devem obrigatoriamente e sem retardo ser fornecidos às 

autoridades públicas constitucionalmente encarregadas da apuração do crime. 

  Ademais, não se mostra razoável que, sempre que se façam necessárias tais 

filmagens para fins de subsidiar o inquérito policial, a Polícia Civil se veja obrigada a provocar o 

Poder Judiciário, pois que, afora as exceções devidamente explicitadas na Constituição Federal, 

a tal instituição restou conferida expressamente pelo Código de Processo Penal a prerrogativa 

de requisitá-los diretamente, dando maior celeridade à investigação criminal. 

  A interpretação equivocada do banco-réu não pode, reiteradamente, prejudicar a 

eficiência da atividade persecutória (e o princípio da eficiência está também previsto no texto 
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constitucional) nem criar demanda desnecessária para o Poder Judiciário. 

  É importante destacar que os atos praticados pelos policiais civis, na qualidade de 

agentes públicos e no exercício de suas funções, gozam da presunção de legitimidade, de 

legalidade e de veracidade, isto é, são presumidamente legítimos e obedecem às regras morais. 

  Sendo a requisição presumidamente legítima, não cabe às agências bancárias, as 

quais dirigidas, realizarem qualquer espécie de avaliação sobre o seu conteúdo. No entanto, a 

Polícia Civil é legalmente responsável pela correta utilização das filmagens requisitadas no 

exercício de suas funções, podendo, em caso de uso indevido, responder criminal, cível e 

administrativamente. 

 

IV – DA NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL DE URGÊNCIA 

 

O não-cumprimento das requisições emanadas da Polícia Civil, pelo Banco-réu, 

através de suas agências bancárias, dificulta e, em algumas situações até mesmo impede, 

consoante já exaustivamente explicitado, o eficaz e célere desempenho das atribuições 

constitucionais e legais conferidas a tais instituições, o que finda por causar prejuízos 

irreparáveis à elucidação de delitos graves, comprometendo, por conseguinte, o exercício da 

persecução penal e a garantia da segurança pública, que são os bens jurídicos que se pretende 

tutelar na presente ação civil pública. 

Como é cediço, o quanto antes sejam adotadas providências investigativas com 

relação a um crime, maiores serão as chances em se obter êxito no seu esclarecimento. Não se 

pode desconsiderar que o fator tempo é elemento essencial na atividade investigatória. Nesse 

contexto, o resultado é que, ao se negarem, reiteradamente, a cumprir as requisições que lhe 

são encaminhadas, as agências bancárias criam verdadeiro óbice ao desempenho das funções 

policiais – muitas vezes com danos irreversíveis – quando, na verdade, a Constituição Federal, 

bem como o Código de Processo Penal, determinam que tais requisições sejam diretamente 

atendidas, sem interferência do Poder Judiciário, salvo quando a Carta da República assim 
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explicitar. 

A Lei da Ação Civil Pública, em seu art. 12, alude à possibilidade do juiz conceder 

medida liminar, com ou sem justificação prévia, notadamente quando houver fundado receio de 

lesão grave e de difícil reparação. Igualmente, o art. 461 do Código de Processo Civil (com as 

alterações da Lei nº 10.444/2002), também aplicável à ação civil pública (art. 19 da LACP), 

autoriza o magistrado a conceder tutela específica em ação que tenha por objeto o 

cumprimento de fazer ou não fazer, como é o caso vertente. 

Os requisitos exigidos para a concessão da liminar são a relevância da 

fundamentação da demanda, ou seja, o fumus boni iuris, e o justificado receio de ineficácia do 

provimento final ou o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, que se caracteriza 

como o periculum in mora. 

Pela argumentação acima exposta, entendemos satisfeitos ambos os requisitos, 

uma vez que a ação está embasada na indisponibilidade da persecução penal e no respeito aos 

bens jurídicos tutelados pela norma penal, assim como no direito social difuso à segurança 

pública, ao passo que o provimento jurisdicional buscado é da máxima urgência, pois visa a 

garantir o exercício das atribuições constitucionalmente conferidas  à Polícia Civil, as quais não 

podem aguardar a prestação jurisdicional definitiva, que, como é cediço em ações dessa 

natureza (ação civil pública), pode demorar vários anos. 

O risco da demora na prestação jurisdicional definitiva (periculum in mora) traz 

ainda outro grave inconveniente, consistente na constante e desnecessária provocação do 

Poder Judiciário para, em cada caso concreto, determinar o fornecimento das imagens das 

câmeras de segurança interna das agências bancárias, abarrotando ainda mais os Juízos 

Criminais11
 em todo o Estado. 

Por outro lado, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) está 

amplamente demonstrada nas normas constitucionais e legais que asseguram as prerrogativas 

                                                 
11

  Somente na comarca de Natal tramitava, no mês de dezembro de 2010, segundo relatório da Corregedoria da 
Justiça, disponível em sua página eletrônica, 7.397 ações penais, sem contar outros 6.586 processos em curso 
na Vara de Execuções Penais. 
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de requisição de documentos e informações pela Polícia Civil. 

 

V – DOS PEDIDOS 

 

  Em face do exposto, requer o Ministério Público, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a 

concessão de MEDIDA LIMINAR, nos termos do art. 11 da Lei nº 7.347/1985, para compelir o 

Banco-demandado, por todas as suas agências bancárias no Estado do Rio Grande do Norte, à 

seguinte obrigação de fazer: 

  a. Cumprir, na forma e no prazo estabelecidos, as requisições de órgãos da Polícia 

Civil do Estado do Rio Grande do Norte, materializadas em ofícios requisitórios, fornecendo 

todos os documentos e informações, notadamente, imagens de câmeras de segurança interna, 

relacionados com as vítimas de infrações penais ocorridas em suas dependências, sem exercer 

qualquer juízo de valor (necessidade, oportunidade e conveniência) a respeito do conteúdo da 

requisição; 

  Requer ainda que seja fixada multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), para cada eventual caso de descumprimento (parcial ou total) do provimento 

jurisdicional, aplicável ao Banco-demandado. 

  No mérito, requer a PROCEDÊNCIA da presente Ação Civil Pública para, 

confirmando-se a liminar deferida, em todos os seus termos, condenar o Banco-demandado à 

mesma obrigação de fazer relacionada nos item “a”, bem como para que se abstenha, 

definitivamente, por todas as suas agências bancárias, de questionar o mérito (necessidade, 

oportunidade e conveniência) de requisições de documentos e informações, notadamente, 

imagens de câmeras de segurança interna, relacionados com as vítimas de infrações penais 

ocorridas em suas dependências, emanadas de órgãos da Polícia Civil do Estado do Rio Grande 

do Norte, sem prejuízo de, quando cogitar alguma irregularidade, provocar os órgãos de 

controle (interno ou externo) dessa instituição. 
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  Requer, por fim, a citação do réu para, querendo, contestar a presente ação e, ao 

final, sua condenação nas custas. 

  Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

especialmente documental e testemunhal, na forma dos arts. 440 a 443 do Código de Processo 

Civil. 

  Confia deferimento. 

  Dá-se à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

 

Leonardo Cartaxo Trigueiro 
Promotor de Justiça 


