CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Artigo 5.º:
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:
[...]
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias;
[...]
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;
[...]
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional; [...]

CÓDIGO CIVIL
Artigo 229:
Ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato:
I – a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar segredo;

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Artigo 406:
A testemunha não é obrigada a depor de fatos:
[...]
II – a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo.
Artigo 414:
Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarando o nome por inteiro, a profissão, a
residência e o estado civil, bem como se tem relações de parentesco com a parte, ou interesse
no objeto do processo.
[...]
2.º – A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando os motivos de que
trata o art. 406; ouvidas as partes, o juiz decidirá de plano.

CÓDIGO PENAL
Artigo 154:
Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério,
ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:
Pena – detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.
Nota: “A inclusão, na definição legal, da palavra ministério (que não havia no código anterior),
visou espancar as dúvidas sobre o segredo do confessionário.” (Heleno C. Fragoso, Lições do
Direito Penal, Parte Especial, vol. 1, pp. 272 e 273, edição de 1976, citado no Código Penal e sua
Interpretação Jurisprudencial, de Alberto Silva Franco, 3.ª edição revista e ampliada, 1990, p.
853.)

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Artigo 207:
São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão,
devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu
testemunho.

