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Direito à privacidade 

Previsões Constitucionais: 

 

“Art. 5ºX - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação;    

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;   

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer 

para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;”   

 



 
Direito à privacidade 

 

“Art. 5º;X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação” 

 

. Privacidade -> elemento do direito a intimidade. 

 

. Intimidade como “A esfera secreta da vida do indivíduo na qual 
este tem o poder legal de evitar os demais” (José Afonso da 
Silva) 



 
Direito à privacidade 

 

Privacidade: 

 

 

. Direito conexo ao direito à vida. 

 

. Incidência desigual do direito à privacidade sobre pessoas 
em diferentes situações. 



 
Direito à privacidade 

 

Dimensões de inviolabilidade da vida privada: 

 

 

-> Segredo da vida privada. 

 

 

-> Liberdade na vida privada. 

 

 



 
Direito à privacidade 

 

Direito de imagem: 

 

 

. Direito a não ter sua imagem distorcida. 

 

. Direito de não ter sua imagem exposta com finalidade de 
exploração comercial.  

 

 



 
Direito à privacidade 

 

Hipóteses de quebra de sigilo bancário: 

 

 

. Ordem judicial 

 

. Ordem de Comissão Parlamentar de Inquérito Federal e 
Estadual em razão da simetria constitucional. 



 
Direito à privacidade 

 

Previsão constitucional de poderes próprios das autoridades 
judiciais conferidos às CPIs: 

 

“Art. 58. § 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que 
terão poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais, além de outros previstos nos regimentos das 
respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante 
requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de 
fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for 
o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal dos infratores” 

 



 
Direito à privacidade 

 

Impossibilidade de quebra de sigilo bancário pelo Ministério 
Público: 

 

 

-> Viabilidade de quebra de sigilo bancário pelo Ministério Público 
no bojo de investigação que envolvia verbas públicas(MS nº 
21.729-DF) 

 

-> Requisição direta pelo MP é inconstitucional(INQ. 2.245). 

 



 
Direito à privacidade 

 

Controvérsia sobre a Lei complementar 105/01 que autoriza a 
quebra de sigilo pelas autoridades do fisco: 

 

 

. Decisão em controle difuso pela inconstitucionalidade. 

 

 

. ADI 2390 ainda não julgada, norma prevalece válida devido 
o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. 

  


