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Prezados Ministros,

QUESTÃO DE ORDEM: 
Antes de entrar o mérito deste RE, eu gostaria de levantar uma questão de ordem, para apreciação 
de Vossas Excelências. 

O objeto original deste feito era a possibilidade ou não de os dados bancários e fiscais do 
contribuinte, obtidos pelo Fisco, serem compartilhados com o Ministério Público para fins penais, 
sem a intermediação do Poder Judiciário (tema 990 da repercussão geral). 
Ao dar deferir o requerimento apresentado pelo Senador Flávio Bolsonaro, o Ministro Dias Toffoli  
“ampliou” o tema objeto deste RE e nele incluiu, também, a possibilidade ou não de outros órgãos 
de fiscalização e controle, como o Coaf, o Bacen, a CVM e outros, compartilharem dados 
acobertados por sigilo com o Ministério Público, sem a intermediação do Poder Judiciário. 
Essa ampliação ofende o Regimento Interno desta Corte, que atribui ao Plenário Virtual definir se 
um tema tem ou não repercussão geral. Isso não pode ser decidido monocraticamente.
Assim, o MPF entende que o julgamento de hoje deve se ater ao objeto original do RE.
COAF/UIF
No que diz respeito às funções exercidas pela Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF), 
três são as premissas fundamentais para a compreensão da metodologia de trabalho empregada pelo 
órgão: 
- em primeiro lugar, o órgão atua no âmbito do poder-dever do Estado brasileiro de promover a 
segurança nacional, com o enfrentamento ao terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, lavagem de 
capitais etc.; 
- em segundo lugar, os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) não constituem meios de prova, 
assim como as colaborações premiadas e as representações anônimas, isoladamente consideradas; 
- em terceiro lugar, nenhum agente público tem acesso amplo e irrestrito a todo e qualquer dado de 
inteligência, de modo que qualquer acesso é realizado de forma a identificar a referida autoridade.
No Brasil, os indícios de lavagem de dinheiro ou outros crimes relacionados são fornecidos à 
Unidade de Inteligência Financeira (UIF) pelos chamados “setores obrigados”, elencados pela Lei 
n.º 9.613/1998. Essa comunicação deverá contar com todos os dados necessárias a demonstrar a 
situação que refoge à normalidade das operações financeiras.
Recebidas tais comunicações, a UIF as analisa e, se for o caso, agrega-lhes mais informações, 
consolidando os dados no RIF – o qual, por sua vez, será repassado às autoridades com poder de 
investigação.
Ressalto que, desde o momento do envio dos RIFs até o recebimento pelo membro do MPF, não há 
intervenções humanas no processo. Após registro automático no Sistema Único do MPF, o 
documento é classificado como sigiloso, de modo a possibilitar o acesso somente ao procurador 
natural destinatário.
Essa rigorosa metodologia encontra amparo nas normas internacionais.
Com a aceitação do Brasil Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), ocorrida em 2000, a 
UIF brasileira se juntou às principais democracias do mundo no que tange às práticas de receber, 
analisar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei de Lavagem de 
Dinheiro. 



MEDIAÇÃO JUDICIAL – COAF/UIF

Para que esse sistema possa atingir a sua finalidade, é essencial, segundo as normas do GAFI, o 
sistema antilavagem deve garantir: 1) a troca direta e sem amarras de informações entre os diversos 
órgãos do Estado; 2) que essas informações sejam aptas a viabilizar ações rápidas e eficientes dos 
órgãos responsáveis.
É assim que funciona a lógica das UIFs e é assim que se entende, internacionalmente, que as UIFs 
devem funcionar.
A finalidade perseguida ficará comprometida quer se exija prévia autorização judicial para que 
RIFS sejam enviados aos órgãos de persecução penal pela UIF, quer apenas se admita o envio direto
a esses órgãos de persecução de RIFS genéricos.
Exigir que o Poder Judiciário intermedie o envio de RIFs ao MP e à Polícia tornaria o 
microssistema antilavagem, além de contrário às Recomendações do GAFI e apartado do padrão 
mundial, desfuncional. Em vez de rápido e eficaz, o microssistema contaria com mais uma etapa 
procedimental, de natureza quase cartorária e de benefício duvidoso ao cidadão. 
Justamente por isso, a Recomendação n.º 9 do GAFI estabelece que as leis de sigilo vigentes no país
não devem inibi-lo de implementar as Recomendações do órgão.

Somente em 2018, o COAF recebeu 414.911 comunicações de operações suspeitas. Caso seja 
necessária a apresentação de pedido e consequente decisão judicial para que o MP tenha acesso 
detalhado a cada uma dessas comunicações, inevitavelmente haverá o congestionamento de varas 
criminais, ofícios do Ministério Público e delegacias de Polícia. 

Quanto ao conteúdo dos relatórios de inteligência, é sabido que o STF, ao julgar as ADIs n.º 2.386, 
2.390, 2.397 e 2.859, reafirmou as balizas objetivas previstas expressamente na LC n.º 105/2001, 
definindo ser constitucional o envio periódico de dados bancários dos bancos para o Fisco, previsto 
no art. 5º, caput, desde que limitado a informar a identificação dos titulares das operações e os 
montantes globais mensalmente movimentados. De fato, para os fins perseguidos pela legislação 
antissonegação fiscal, é suficiente que o Fisco tenha acesso a tais dados genéricos.

Por outro lado, no âmbito da lavagem de capitais, RIFs genéricos, que se limitem a informar a 
identificação dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, são 
simplesmente imprestáveis a atingir tal finalidade e tornariam a UIF um órgão sem nenhuma 
utilidade.

CONSEQUÊNCIAS

A quebra desse sistema internacionalmente consagrado pode trazer consequências nefastas à nação, 
entre elas a elevação da percepção de risco em relação ao país, a redução de investimentos 
estrangeiros, a maior dificuldade de nacionais terem acesso a recursos financeiros, além de 
obstáculos no âmbito da cooperação internacional. 

Corremos, ainda, o grave risco de o Brasil vir a ser considerado tecnicamente um paraíso fiscal, 
mácula excessivamente nociva a um país que necessita retomar o curso do crescimento econômico e
estabelecer o bem-estar social.

ESCLARECIMENTOS

Quero destacar que as comunicações recebidas pela UIF não incluem extratos completos de 
transações financeiras de um determinado cliente, fornecendo, APENAS, dados das transações tidas
por atípicas. Assim, jamais são enviados ao MP extratos bancários.



E mais: o Ministério Público brasileiro não realiza nenhum tipo de requisição à UIF para a 
elaboração de RIFs. Conforme estabelecido na Recomendação 29 do GAFI, somente o órgão de 
inteligência possui autonomia para elaborá-los. A iniciativa do Ministério Público resume-se a, 
apenas, comunicar a existência de investigação ministerial à UIF. 

Ao receber tal comunicação, a UIF verifica se o procedimento de investigação informado pela 
autoridade é válido e realiza o confronto com o conjunto de informações já existentes e mantidas 
em seu próprio arquivo, que podem se revelar significativas para identificação de fundados indícios 
da prática de crime de lavagem de dinheiro e de outros ilícitos. O produto dessa soma pode gerar, a 
critério exclusivo da UIF, a elaboração de um RIF, sem interferência do Ministério Público.
Nenhum tipo de “atalhamento” ou “quebra de sigilo bancário indireta” pode ser realizado, muito 
menos por intermédio de mensagens de correio eletrônico, valendo-se o órgão ministerial sempre do
sistema eletrônico e seguro de intercâmbio de informações.

Demais disso, é materialmente impossível a ampliação ou o direcionamento arbitrário das 
informações financeiras, mas apenas a correção de erros materiais.
É possível concluir, assim, sem a menor dúvida, que o Ministério Público brasileiro respeita todas 
as regras constitucionais, supralegais e legais vigentes relativas à segurança e confidencialidade das 
informações recebidas.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL:

Quanto à Receita Federal, a LC 105/2001 traz, em seu art. 5º um instrumento para que a RFB possa 
detectar essa omissão. O caput desse artigo, combinado com o §2º, determina que as instituições 
financeiras periodicamente enviem à RFB informes contendo apenas identificação do contribuinte e
os montantes globais mensalmente movimentados. Esses informes são encaminhados à RFB por 
meio da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), atualmente 
chamada de e-financeira.

Ao receber, por meio da e-financeira, tais dados bancários, a RFB realiza o seu cruzamento com as 
informações constantes da declaração de imposto de renda dos contribuintes. A partir desse 
cruzamento, as autoridades fiscais podem identificar, por exemplo, descompassos entre o montante 
de recursos movimentado mensalmente e o patrimônio declarado pelo contribuinte, resultando, 
nessa hipótese, um indício de sonegação fiscal.

Diante de um indício de ilícito fiscal, o agente tributário instaura procedimento administrativo fiscal
voltado a investigá-lo mais a fundo e, assim, ter elementos mais concretos que possam confirmar ou
descartar a sua existência.

Para tanto, o art. 5º, §4º da LC 105/2011 autoriza o agente fiscal a requisitar, diretamente à 
instituição financeira, “as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar 
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fato”, em relação ao contribuinte específico 
sobre o qual recaia o indício da prática do crime.

Nessa atividade de fiscalização, os agentes fiscais podem examinar “documentos, livros 
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de 
depósitos e aplicações financeiras”, desde que haja “processo administrativo instaurado ou 
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade 
administrativa competente”, conforme dispõe o art. 6º da LC 105/2001. 

Os artigos 5º e 6º da LC n. 105/2001 – os quais permitem, de uma forma gradual, o acesso de dados
bancários por parte da RFB - foram declarados constitucional pelo STF no julgamento das  ADI’s 



nsº 2.386 2.390 2.397 e 2.8591. Veja então que o objeto dessas ADIS se restringiam ao 
compartilhamento de dados entre bancos e fiscos. Elas não trataram, por exemplo, do 
compartilhamento de dados entre COAF e MP.

Somente após prévia intimação do sujeito passivo é que o agente fiscal poderá obter acesso aos 
dados bancários do contribuinte objeto da fiscalização, conforme estabelece o art. 42 da Lei 
9.430/96 c/c art. 4º, §2º do Decreto 3724/01.  Ou seja, inexiste risco de a RFB acessar as 
informações bancárias do cidadão sem o seu conhecimento prévio: isso garante a transparência na 
atuação do órgão fazendário e permite ao contribuinte ter completa ciência da utilização de seus 
dados privados pela Administração Pública. 

Ademais, a teor do art. 5º, II, “c” do Decreto 3724/01, somente integrarão o processo administrativo
fiscal os dados financeiros que “interessarem à prova do lançamento de ofício”. Alinhado a tal 
exigência, o §2º desse mesmo dispositivo estabelece que “as informações não utilizadas no processo
administrativo fiscal deverão, nos termos de ato da Secretaria da Receita Federal, ser entregues ao 
sujeito passivo, destruídas ou inutilizadas”. 

Finalmente, quando, como resultado da sua atividade de fiscalização tributária, os agentes da RFB 
concluírem que houve a prática de crime fiscal por parte do contribuinte, eles devem então elaborar 
a chamada Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP). Esta, por sua vez, deve ser enviada ao 
Ministério Público Federal, para que este oferte a correspondente denúncia criminal.
O compartilhamento direto da RFFP com o MPF, sem intermediação do Poder Judiciário, encontra 
sua sede legal mais direta no art. 83 da Lei n. 9430.
A Representação Fiscal para Fins penais deve contar todos os elementos fiscais e bancários que 
demonstrem a prática do crime tributário. Entendemos que, para isso, não é necessário que as 
Representações tragam extratos bancários completos. 

É por essa razão que, superada a questão preliminar suscitada, a Procuradoria-Geral da República 
manifesta-se pelo reconhecimento da constitucionalidade dos diplomas normativos que preveem o 
repasse, por órgãos de fiscalização e controle, sem intermediação judicial e para fins penais, de 
dados fiscais e bancários aos órgãos de persecução penal, ressaltando, porém, o dever da Receita 
Federal de não incluir extratos bancários nas representações encaminhadas ao Ministério Público.

CASO CONCRETO

No que se refere ao requerimento interventivo formulado pelo Senador Flávio Nantes Bolsonaro, 
proferida decisão colegiada por essa Corte Suprema, as consequências advindas ser-lhe-ão aplicadas
conforme as particularidades do seu caso concreto, cuja análise depende do crivo do juízo 
originário. 

Ainda quanto ao seu caso, bem como em relação a qualquer outro que envolva o uso de Relatórios 
de Inteligência Financeira (RIFs), a Procuradoria-Geral da República destaca, mais uma vez, que 
tais documentos, isoladamente considerados, não constituem meios de prova. assim como as 
colaborações premiadas e as representações anônimas. Por conseguinte, qualquer juízo 
condenatório depende de prévia corroboração, a depender da instrução probatória, observado o 
devido processo legal.


