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É interessante perceber a atitude das autoridades brasileiras no caso de 
vazamento das informações bancárias obtidas em decorrência do furto praticado 
por um ex-funcionário de um banco na Suíça. 

Em 2007 referido ex-funcionário (ladrão) furtou a base de dados dos clientes e 
passou a chantagear o banco visando receber uma vultosa quantia pela 
devolução de tais informações. O banco não cedeu à chantagem; pelo contrário, 
denunciou o ladrão que fugiu da Suíça e pediu asilo ao governo francês em troca 
do fornecimento da lista. O governo francês, ao perceber que na lista constavam 
dados de diversos contribuintes franceses, firmou um acordo com o ladrão e 
concedeu o asilo por ele pleiteado, passando a compartilhar com outros países 
as informações nela contidas. 

No exercício da minha profissão tive a oportunidade de estar no banco da Suíça 
para verificar como era a formatação desta lista, uma vez que um de meus 
clientes teve o seu nome citado, fazendo parecer que ele poderia ter praticado 
alguma irregularidade, muito embora todos os valores estivessem absolutamente 
declarados. Como teve a sua honra e o seu sigilo indevidamente atingidos, este 
cliente está levantando os documentos necessários para processar todos aqueles 
que lhe causaram este dano e constrangimento indevidos. 

Trata-se de uma lista com dados de cadastro aleatoriamente apresentados. Para 
que possa ser decifrada, depende da utilização de diversos sistemas 
tecnológicos de proteção desenvolvidos pelo banco. 

Assim, somente quem tem acesso aos dados de parametrização destes sistemas 
é que consegue, com precisão, ordenar tais informações, sem o que esta tarefa é 
praticamente impossível. 

Portanto, dois problemas devem ser analisados para saber se é útil a 
movimentação feita pelo Brasil para a obtenção destes dados: trata-se de uma 
lista furtada, obtida por meio ilícito; e a lista que vem sendo difundida na internet 
é uma lista manipulada por terceiros e não constitui um documento oficialmente 
emitido pelo banco. 

Considerando estes fatos, o Poder Judiciário brasileiro jamais aceitaria a validade 
deste documento para fins de prova, pois é pacífica a jurisprudência no sentido 
de que as provas obtidas por meio ilícito não podem ser utilizadas para acusar 
qualquer pessoa. 

Ainda que se pudesse admitir que não se trata de uma prova obtida por meio 
ilícito, uma vez que o envio destas informações seria feito mediante a utilização 
de um tratado de troca de informações firmado entre o Brasil e a França, a lista, 
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por ser manipulada, não é um documento válido como prova. Ou seja, esta lista 
tem a mesma validade jurídica de um rascunho feito em um papel de pão por 
qualquer outro funcionário do banco. 

Importante ainda dizer que muitas das contas existentes nesta lista estão em 
nome de pessoas jurídicas. Assim, os titulares das contas correntes bancárias 
não são diretamente os contribuintes brasileiros, mas sim terceiros que estão 
jurisdicionados pelas legislações de outros países e não podem ser investigados 
pelas autoridades nacionais. Mais do que isso, quando esta é a hipótese, o crime 
de manutenção de conta corrente não declarada no País não é aplicável, pois 
não é a pessoa física brasileira a detentora da conta corrente. 

Sob o ponto de vista fiscal, é evidente que as informações constantes na lista não 
podem servir de base para qualquer exigência por parte da Receita Federal do 
Brasil, uma vez que o direito de constituir os supostos créditos tributários relativos 
ao ano de 2007 já decaiu. 

Assim, o Brasil acabará dispendendo recursos humanos e materiais para tentar 
desvendar algo que não será de utilidade alguma para as suas autoridades. 
Mesmo assim o governo tem conferido importante destaque a ação tomada para 
a obtenção da lista. 

É por isso que digo que tal investigação se trata de mais uma aberração 
brasileira, que somente servirá para contribuir com o aumento não eficiente dos 
gastos do Estado e do custo Brasil. 

Caso seja a intenção do governo acessar os dados de contas correntes de 
brasileiros no exterior de maneira útil e funcional, existem outros meios legais 
para tanto, tais como a assinatura de tratados de troca automática de 
informações, a solicitação de informações sobre acusados de outros crimes que 
não os fiscais aqui no Brasil etc. 

Mais efetivo ainda se tais iniciativas viessem acompanhadas de um programa de 
anistia que concedesse aos cidadãos brasileiros o direito de se regularizarem do 
ponto de vista fiscal e criminal, desde que tais recursos não fossem provenientes 
de práticas de crime de corrupção, tráfico de drogas e de armas, e outros crimes 
hediondos. Alguns países, tais como os Estados Unidos, a Bélgica e a Itália, 
agiram desta maneira e os programas foram um sucesso. 

Seria uma postura de transparência, uma iniciativa assertiva e não belicosa do 
governo para com os seus governados, que daria muito mais resultado ao país, 
gerando o ingresso de bilhões de dólares que poderiam ser investidos de 
maneira produtiva, aumentando a base tributável, que hoje está absolutamente 
erodida pela falta de oportunidade de regularização desta situação. 
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Para colaborar, basta enviar e-mail para debates@uol.com.br. 
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Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua 
publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros 
e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo. 
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