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Direito à Privacidade 

- Art. 5º, XII, CF/88: “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”.  

- Inviolabilidade das comunicações pessoais. Protege tanto a liberdade 

de manifestação do pensamento (escolha do interlocutor) quanto a 

intimidade e o sigilo. 

 



Direito à Privacidade 

- Há dois blocos de proteção. “O que se regula é a comunicação por 

correspondência e telegrafia, comunicação de dados e telefonia. O 

que fere a liberdade de omitir pensamento é, pois, entrar na 

comunicação alheia, fazendo com o que deveria ficar entre sujeitos 

que se comunicam privadamente passe ilegitimamente ao domínio de 

um terceiro” (Ferraz Jr.). 

 



Direito à Privacidade 

- Sigilo: conteúdo estrutural do direito, diz respeito à faculdade de agir, 

resistindo ao devassamento da informação. 

- Note que, além de assegurar aos particulares a liberdade de negar 

acesso às suas informações particulares (sigilo como proteção da 

privacidade), a CF/88 também dá ao Estado e à sociedade esta 

faculdade (sigilo para a proteção da segurança coletiva), limitando o 

acesso à informação (art. 5º, XXXIII), mas, nesse caso, o direito 

protegido é outro. 

 



Direito à Privacidade 

- Observe que a inviolabilidade diz respeito à interceptação – isso não 

impede a obtenção posterior de provas com base nos vestígios 

deixados, com a apreensão da carta, o testemunho de quem leu os 

nomes do destinatário e remetente ou viu a destruição do documento 

(Ferraz Jr.). 

- Sigilo de correspondência e comunicações telegráficas: são invioláveis, 

como regra geral, com as exceções previstas nos arts. 136, §1º e 139 da 

CF/88 (estado de sítio e estado de defesa). 

 



Direito à Privacidade 

- Porém, o STF já entendeu que “a administração penitenciária, com 

fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional 

ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente 

[...] proceder à interceptação de correspondência remetida pelos 

sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade epistolar não 

pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas” (HC n. 

70.814-5).  



Direito à Privacidade 

- Sigilo de dados: a inviolabilidade do sigilo de dados é correlata à 

privacidade, pois a pessoa tem o direito de excluir do conhecimento 

de terceiros as informações que lhe são pertinentes, em relação à sua 

vida privada. 

- Dados: tecnicamente, não são o objeto da comunicação, mas uma 

modalidade tecnológica de comunicação (Bastos e Gandra). A 

proteção diz respeito não aos dados em si, mas à sua comunicação 

restrita.  



Direito à Privacidade 

- STF: “o inciso XII não está tornando inviolável o dado da 

correspondência, da comunicação, do telegrama. Ele está proibindo a 

interceptação da comunicação dos dados, não dos resultados” (RE n. 

219.780). 

- É possível a busca e apreensão de documentos e HDs, pois não há, no 

caso, “quebra de sigilo das comunicações de dados, mas sim 

apreensão de base física na qual se encontravam os dados, mediante 

prévia e fundamentada decisão judicial” (RE n. 418.416-8). 

 



Direito à Privacidade 

- Quebra de sigilo de dados: acesso a informações particulares relativas 

a movimentações bancárias (dados bancários), declarações feitas à 

Receita Federal (dados fiscais), constantes nos registros das 

operadoras de telefonia (dados telefônicos) ou contidas em arquivos 

eletrônicos (dados informáticos). 

- Requisitos: justificativa constitucional e competência da autoridade 

responsável pela adoção da medida (Novelino).   



Direito à Privacidade 

- Autoridade competente (pressuposto formal): autoridade judicial 

competente ou Comissões Parlamentares de Inquérito (estaduais ou 

federais). Membros de Tribunais de Contas e do Ministério Público não 

têm esse poder (Novelino). 

- Exceção: o STF entendeu legítima a requisição direta de dados 

bancários pelo Ministério Público no caso de transações subsidiadas 

com dinheiro do erário público.  

 



Direito à Privacidade 

- “Não cabe ao Banco do Brasil negar ao Ministério Público informações 

sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela 

instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal, sob 

invocação do sigilo bancário, em se tratando de requisição de 

informações e documentos para instruir procedimento administrativo 

instaurado em defesa do patrimônio público. Princípio da 

publicidade”. (MS n. 21.729). 

 



Direito à Privacidade 

- Receita Federal: a Lei Complementar n. 105/01 permite à Receita 

receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente 

pelos bancos, sem prévia autorização judicial. 

- O STF entendeu que o dispositivo não resulta em quebra de sigilo 

bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a 

fiscal, sendo ambas protegidas contra o acesso de terceiros. (ADI n. 

2.859). 



Direito à Privacidade 

- “A LC possibilita o acesso de dados bancários pelo Fisco, para 

identificação, [...], por meio de legítima atividade fiscalizatória, do 

patrimônio, dos rendimentos e das atividades econômicas do 

contribuinte. Não permitiria, contudo, a divulgação dessas 

informações, resguardando-se a intimidade e a vida íntima do 

correntista. [...] Além de consistir em medida fiscalizatória sigilosa e 

pontual, o acesso amplo a dados bancários pelo Fisco exigiria a 

existência de processo administrativo — ou procedimento fiscal”. 

(Informativo n. 815). 



Direito à Privacidade 

- Sigilo profissional: dados obtidos no exercício profissional - neste 

aspecto, está ligado à proteção da privacidade, pois o sigilo impede 

que informações, mesmo ilegais, sejam devassadas, desde que lhe 

tenham sido confiadas em razão da profissão exercida.  

- Nem todo ofício tem esta proteção, apenas os que, por sua natureza, 

“exigem a confidência ampla no interesse de quem confidencia” 

(Ferraz Jr.) e, mesmo nestes casos, pode haver uma restrição legal. 



Direito à Privacidade 

- Exemplo: art. 245, Lei n. 8.069/90: “deixar o médico, professor ou 

responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 

fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade 

competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo 

suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 

adolescente. Pena: multa de três a vinte salários de referência, 

aplicando-se o dobro em caso de reincidência”.  



 


