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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
 
 
Vistos, etc.
 
O sigilo bancário é instituído no art. 1º da LC 05/2001, o qual estabelece que

as instituições financeiras conservarão segredo em suas operações passivas e ativas e
serviços prestados.

Por outro lado, conforme art. 1º, § 4º, VI da LC 105/2001, a quebra de sigilo
poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito,
em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial.

Em linhas gerais, a argumentação dominante, na doutrina e na jurisprudência,
é a de que o sigilo bancário é um consectário lógico da inviolabilidade constitucional da vida
privada, como forma de garanti-la, e, portanto, tem sua fonte jurídica no art. 5º, X, da
Constituição Federal. Entretanto, não tem caráter absoluto, podendo, portanto, ser violado
em determinadas hipóteses, visto que uma excessiva limitação à quebra de sigilo bancário,
se, por um lado, protege a vida privada, por outro, também protege, exemplificativamente, a
prática do tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária, crimes
contra a ordem econômica e corrupção de agentes públicos, que se tornaram generalizados
no Brasil, a ponto de colocar em risco o próprio desenvolvimento do país. Por isso, o
discurso individualista e reducionista da questão do sigilo bancário tem que ceder às
exigências da realidade social.

Pois bem. Não há dúvida de que o Poder Judiciário, por meio de seus órgãos
jurisdicionais, possa quebrar o sigilo bancário, especialmente tendo em vista o princípio do
controle jurisdicional, princípio da inafastabilidade ou princípio da utilidade da jurisdição,
segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito (art. 5º, XXXV, CF).

Sob esse aspecto, deve-se lembrar que nenhum sigilo possui condão
absoluto, sendo que, em casos específicos, como revela a situação em tela, tal prerrogativa
deve ceder, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.

Assim, as providências almejadas demonstram a presença do fumus boni juris,
requisito legal indispensável à autorização do mesmo.

Por derradeiro, na realização do procedimento de quebra de sigilo bancário,
determino que se observem as cautelas pelo art. 3º da LC n.º 105/2001, in verbis:

Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de
Valores Mobiliários e pelas instituições financeiras as informações
ordenadas pelo Poder Judiciário, preservado o seu caráter sigiloso
mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão servir-se
para fins estranhos à lide.

 
 Ante o exposto,  o pedido e  a quebra do sigilo bancário dosdefiro autorizo

requeridos PABLO MARTINS SANTOS (CPF nº 873.295.733-53), MUSIC ARTE



EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA (CNPJ nº 06.270.294/0001-58) e NEW COMPANY
ENTRETENIMENTO, junto ao Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores
Mobiliários, sendo o Sigilo Bancário de janeiro de 2014 até a presente data, em qualquer
banco ou sistema financeiro com sede no território nacional, em conta corrente ou conta
poupança, bem como em aplicações que porventura exista em nomes dos requeridos.

No tocante ao pedido de citação por edital, nos termos do art. 231 do CPC, é
cabível a citação por edital quando (i) for incerto ou desconhecido o réu, (ii) for ignorado,
incerto ou inacessível ou seu paradeiro e (iii) e nos demais casso expressos em lei.

A respeito, lecionam Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia De
Almeida e Eduardo Talamini que somente se admite a citação por edital se o autor
demonstrar ter esgotado as tentativas de localizá-lo, pois sempre será preferível a citação
real. O Código exige (art. 232, I), para o deferimento da citação por edital, que o autor
afirme, ou o oficial de justiça o certifique, ser o réu desconhecido ou incerto, ou, ainda que
conhecido, que se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.

Contudo, como alertam Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery deve ser
tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar
infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital.

Isto posto,  a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, sob penaintime-se
de  do processo, comprovar que providenciou diligências com o escopo deEXTINÇÃO
encontrar o endereço dos réus, trazendo aos autos os respectivos extratos de busca. Após,
não havendo êxito nas diligências empreendidas, analisarei o pedido de citação por edital.

Dê-se ciência ao Ministério Público do deferimento de seu pleito.
Diligências necessárias ao cumprimento da medida.
Oficiem-se.
Cumpra-se, com as cautelas da lei.
 
 

Teresina  PI, 03 de Novembro de 2015.
 
 

João Antônio Bittencourt Braga Neto
Juiz de Direito  4ª Vara Cível


