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Direito à Privacidade 

- Art. 5º, X, CF/88: “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”.    

- O direito à privacidade dá à pessoa o direito de conduzir a sua vida 

do jeito que lhe for mais conveniente, protegido da intromissão e da 

curiosidade alheia.  



Direito à Privacidade 

- “A privacidade é regida pelo princípio da exclusividade, cujos atributos 

principais são a solidão (o estar-só), o segredo (donde a exigência de 

sigilo) e a autonomia (donde a liberdade de decidir sobre si mesmo 

como centro emanador de informações). Na intimidade protege-se 

sobretudo o estar-só; na vida privada, o segredo; em relação à 

imagem e à honra, a autonomia” (Ferraz Jr.). 



Direito à Privacidade 

- Intimidade: âmbito do exclusivo que alguém reserva para si, sem 

nenhuma repercussão social. 

- Vida privada: como se vive entre outros, aqui se protege as formas 

exclusivas de convivência, com o afastamento de terceiros que não 

fazem parte desta relação. 

-  Honra e imagem: sentido comunicacional, envolvem terceiros e dizem 

respeito a situações “perante os outros” (Ferraz Jr.). 



Direito à Privacidade 

- Teoria das esferas: permite estabelecer uma variação do grau de 

proteção à privacidade de acordo com a área da personalidade 

afetada. Quanto mais próxima das experiências definidoras da 

identidade do indivíduo maior deverá ser a proteção dada à esfera 

(Novelino).  

- Esfera da publicidade: atos praticados em local público, com o desejo 

de torna-los públicos. Além de praticado em local não reservado, há 

de haver a renúncia (expressa ou tácita, casuística e temporária) da 

intimidade.  



Direito à Privacidade 

- A esfera da publicidade compreende, também, fatos de domínio 

público e informações que podem ser obtidas licitamente. 

- Esfera privada: abrange as relações do indivíduo com o meio social 

onde não há interesse público na divulgação. 

- Esfera íntima: diz respeito ao modo de ser de cada pessoa e 

sentimentos identitários próprios (sexualidade, por exemplo). 

Informações confidenciais e segredos pessoais (Novelino). 



Direito à Privacidade 

- Prosser indica quatro meios básicos de afronta à privacidade: 

a. Intromissão na reclusão ou na solidão do indivíduo; 

b. Exposição pública de fatos privados; 

c. Exposição do indivíduo a uma falsa percepção do público; 

d. Apropriação do nome e da imagem da pessoa, sobretudo para fins 

comerciais (Branco). 



Direito à Privacidade 

- Todas as pessoas tem direito à proteção da privacidade, mesmo as 

muito famosas. Novelino lembra que a diferença entre estas e as 

pessoas comuns é o peso a ser atribuído ao princípio da privacidade, 

em um eventual exercício de ponderação. 

- STF: “A conduta do réu, embora reprovável, destinou-se a pessoa 

pública, que está sujeita a críticas relacionadas à sua função, o que 

atenua o grau de reprovabilidade da conduta” (AO n. 1.390). 



Direito à Privacidade 

- Biografias não-autorizadas: não é necessária a autorização do 

biografado, mas há que se ponderar o direito às liberdades e a 

inviolabilidade da intimidade, privacidade, honra e imagem das 

pessoas retratadas. Eventuais abusos devem ser corrigidos “segundo o 

direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de 

danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei” 

(ADI n. 4.815). 



Direito à Privacidade 

- Limites à privacidade: o direito individual à privacidade pode ser 

relativizado pelo interesse público, a depender das circunstâncias do 

caso concreto. Há que se considerar o modo como a informação veio 

a público (se pela vontade do titular do direito ou à sua revelia) qual a 

finalidade a ser alcançada com a exposição do fato, o modo como a 

notícia foi coletada e, em parte, como vive o indivíduo, pois, em se 

tratando de celebridades, a proteção pode ser reduzida (Branco).  



Direito à Privacidade 

- Distinção entre interesse público e interesse do público: o “interesse 

público” diz respeito a fatos ou acontecimentos que são relevantes 

para as decisões do indivíduo em sociedade; o “interesse do público”, 

por sua vez, aponta para questões de mera curiosidade, sem maior 

relevância a não ser instigar o consumidor. 

- A ponderação entre o interesse público e a privacidade tende a 

privilegiar o primeiro, quando o envolvido depende de crédito público 

(Branco).  



Direito à Privacidade 

- Direito ao esquecimento: matéria pendente de julgamento no STF 

(ARE 833.248), relativa à pretensão de indenização pela veiculação, em 

programa televisivo, de crime ocorrido há várias décadas, o que 

provocou supostos danos morais à família da vítima. 

- Branco entende que “se a pessoa deixou de atrair notoriedade, 

desaparecendo  interesse público em torno dela, merece ser deixada 

de lado, como desejar”. 



Direito à Privacidade 

- Indenização por dano material, moral ou à imagem: o STF admite a 

cumulação de indenizações, mas estas não podem chegar ao ponto 

de inviabilizar o exercício da liberdade de informação jornalística. 

- “A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material 

sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto 

maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da 

potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido” (ADPF 

n. 130).  



Direito à Privacidade 

- Reclamação n. 2.040-1/DF: no caso, foi feita a ponderação entre o 

direito à privacidade e a moralidade administrativa e segurança 

pública, bem como a honra e a imagem de policiais federais, pois a 

extraditanda engravidou durante o período em que estava presa. O 

STF privilegiou o interesse público e autorizou a coleta de DNA da 

placenta, após o nascimento do bebê, para a investigação de 

paternidade.  



Direito à Privacidade 

- HC n. 71.373: neste caso, o STF entendeu que a condução do réu “sob 

vara” ao laboratório para a realização de exame de DNA configurava 

uma grave discrepância das garantias constitucionais de preservação 

da dignidade humana, intimidade, intangibilidade do corpo humano e 

outros.  

- Vale lembrar que, nos termos da Lei n. 12.004/09 (que altera a Lei n. 

8.560/92), a recusa do suposto pai em submeter-se ao exame de DNA 

gera a presunção de paternidade, a ser apreciada em conjunto com o 

restante do contexto probatório. 



Direito à Privacidade 

- Art. 235, CPM: “Pederastia ou outro ato de libidinagem: praticar, ou 

permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual 

ou não, em lugar sujeito a administração militar”. 

- ADPF n. 291: questiona a constitucionalidade do dispositivo. O STF 

entendeu que o tipo penal (art. 235 do CPM) deve ser mantido, com a 

invalidação das expressões “pederastia ou outro” e “homossexual ou 

não”, em razão do caráter discriminatório. 

 



 


