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O FISCO E A INVILABIDADE DA CASA: INADIMISSIBILIDADE, SALVO COM
CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL OU POR ORDEM JUDICIAL
“Constituição Federal, art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar
socorro,
ou,
durante
o
dia,
por
determinação
judicial;”
"Fiscalização tributária. Apreensão de livros contábeis e documentos fiscais
realizada, em escritório de contabilidade, por agentes fazendários e policiais
federais, sem mandado judicial. Inadmissibilidade. Espaço privado, Não aberto ao
público, Sujeito à proteção constitucional da Inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º,
XI). Subsunção ao conceito normativo de ‘casa’. Necessidade de ordem judicial.
Administração pública e fiscalização tributária. Dever de observância, por parte de
seus órgãos e agentes, dos limites jurídicos impostos pela constituição e pelas leis
da República. Impossibilidade de utilização, pelo Ministério Público, de prova obtida
com transgressão à garantia de inviolabilidade domiciliar. Prova ilícita. Inidoneidade
jurídica (...) Administração tributária. Fiscalização. Poderes. Necessário respeito aos
direitos e garantias individuais dos contribuintes e terceiros. Aos direitos e garantias
individuais dos contribuintes e de terceiros. Não são absolutos os poderes de que se
acham investidos os órgãos e agentes da administração tributária, pois o Estado,
em tema de tributação, inclusive em matéria de fiscalização tributária, está sujeito à
observância de um complexo de direitos e prerrogativas que assistem,
constitucionalmente, aos contribuintes e aos cidadãos em geral. Na realidade, os
poderes do Estado encontram, nos direitos e garantias individuais, limites
intransponíveis, cujo desrespeito pode caracterizar ilícito constitucional. A
administração tributária, por isso mesmo, embora podendo muito, não pode tudo. É
que, ao Estado, é somente lícito atuar, ‘ respeitados os direitos individuais e nos
termos da lei’ (CF, art. 145, § 1º), consideradas, sobretudo, e para esse específico
efeito, as limitações jurídicas decorrentes do próprio sistema instituído pela Lei
Fundamental, cuja eficácia – que prepondera sobre todos os órgãos e agentes
fazendários – restringe-lhes o alcance do poder de que se acham investidos,
especialmente quando exercido em face do contribuinte e dos cidadãos da
República, que são titulares de garantias impregnadas de estatura constitucional e
que, por tal razão, não podem ser transgredidas por aqueles que exercem a
autoridade em nome do Estado. A garantia da inviolabilidade domiciliar como
limitação constitucional ao poder do Estado em tema de fiscalização tributária.
Conceito de ‘casa’ para efeito de proteção constitucional. Amplitude dessa noção
conceitual, que também compreendem os espaços privados não abertos ao público,
onde alguém exerce atividade profissional: necessidade, em tal hipótese, de
mandado judicial (CF, art. 5º, XI). Para os fins da proteção jurídica a que se refere o
art. 5º, XI, da constituição da República, o conceito normativo de ‘casa’ revela-se
abrangente e, por estender-se a qualquer compartimento privado não aberto ao
público, onde alguém exerce profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III),
compreende, observada essa específica limitação espacial (área interna não
acessível ao público), os escritórios profissionais, inclusive os de contabilidade,
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‘embora sem conexão com a casa de moradia propriamente dita’ (Nelson Hungria).
Doutrina. Precedentes. Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais
taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público,
ainda que vinculado à administração tributária do Estado, poderá, contra a vontade
de quem de direito (‘invito domino’), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial,
em espaço privado não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade
profissional, sob pena de a prova resultante da diligência de busca e apreensão
assim executada reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude material.
Doutrina. Precedentes específicos, em tema de fiscalização tributária, a propósito de
escritórios de contabilidade (STF). O atributo da auto-executoriedade dos atos
administrativos, que traduz expressão concretizadora do ‘privilège du preálable’, não
prevalece sobre a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, ainda que se
cuide de atividade exercida pelo Poder Público em sede de fiscalização tributária.
Doutrina. Precedentes.” (HC 93.050, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 10-608, 2ª Turma, DJE de 1º-8-08)
"Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da Constituição da
República, o conceito normativo de ‘casa’ revela-se abrangente e, por estender-se a
qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce
profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III), compreende, observada essa
específica limitação espacial (área interna não acessível ao público), os escritórios
profissionais, inclusive os de contabilidade, ‘embora sem conexão com a casa de
moradia propriamente dita’ (Nelson Hungria). Doutrina. Precedentes. Sem que
ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto
constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público, ainda que vinculado à
administração tributária do Estado, poderá, contra a vontade de quem de direito
(invito domino), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em espaço privado
não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, sob pena de
a prova resultante da diligência de busca e apreensão assim executada sobre a
garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, ainda que se cuide de atividade
exercida pelo Poder Público em sede de reputar-se inadmissível, porque
impregnada de ilicitude material. Doutrina. Precedentes específicos, em tema de
fiscalização tributária, a propósito de escritórios de contabilidade (STF). O atributo
da auto-executoriedade dos atos administrativos, que traduz expressão
concretizadora do privilège du preálable, não prevalece fiscalização tributária.
Doutrina. Precedentes." (HC 82.788, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-405, 2ª Turma, DJ de 2-6-06)
“Prova: alegação de ilicitude da prova obtida mediante apreensão de documentos
por agentes fiscais, em escritório de empresa – compreendido no alcance da
garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio – e de contaminação das
provas daquela derivadas: tese substancialmente correta, prejudicada no caso,
entretanto, pela ausência de demonstração concreta de que os fiscais não estavam
autorizados a entrar ou permanecer no escritório da empresa, o que não se extrai
do acórdão recorrido. Conforme o art. 5º, XI, da Constituição – afora as exceções
nele taxativamente previstas (‘em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro’) só a ‘determinação judicial’ autoriza, e durante o dia, a entrada de
alguém – autoridade ou não – no domicílio de outrem, sem o consentimento do
morador.” (RE 331.303-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 10-2-04,
DJ de 12-3-04)
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