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RESUMO: Sabe-se que o Estado nem sempre respeita os limites legais para o exercício do 
poder estatal a que tem direito, pelo que acaba por invadir a esfera de outros direitos, 
conflitando assim os âmbitos de proteção dos direitos dos particulares em nome de seu 
interesse público. Em razão disso, o presente estudo se debruça a buscar uma melhor 
resolução ao conflito que comumente é gerado entre os direitos fundamentais à intimidade e à 
segurança pública, uma vez que, por serem direitos de mesma hierarquia, é necessária a 
utilização das técnicas de interpretação constitucional para que, no caso concreto, consiga-se 
alcançar a harmonia entre eles. Para isso, procura-se desenvolver sua resolução através da 
utilização do princípio da concordância prática ou harmonização, fazendo-se preliminarmente 
a análise do direito fundamental à intimidade, desde a sua trajetória histórica até a definição 
de seu âmbito de proteção, sem olvidar de diferenciá-lo do direito à privacidade, que 
notadamente parte da doutrina e até mesmo a jurisprudência ainda insistem em confundir. Por 
sua vez, analisa-se o direito à segurança, traçando seu desenvolvimento histórico, tendo em 
vista que sua construção ao longo da história se confunde com a própria história da 
humanidade, sendo parte integrante de qualquer sociedade, seja ela formal ou não, além de 
suas acepções conceituais em nosso ordenamento jurídico, bem como a estrutura da segurança 
pública no Estado Democrático Brasileiro. Por fim, utiliza-se o princípio da concordância 
prática ou harmonização, visando a proporcional resolução do conflito entre tais direitos 
fundamentais, com a ilustração da aplicação prática do tema com o recorte de dois julgados 
recentes com posicionamentos diferentes, em que um relativiza o direito à intimidade e o 
outro o direito à segurança pública. Sendo assim, aplicou-se no presente estudo o método de 
abordagem dedutivo, bem como o método de procedimento monográfico, além da técnica de 
pesquisa de documentação indireta utilizando a pesquisa documental com fontes em livros da 
área do Direito Constitucional, artigos científicos relacionados ao tema, além das normas de 
Direito Brasileiro e as jurisprudências dos tribunais no Brasil. Isto posto, verifica-se que todos 
os direitos existentes em nosso ordenamento jurídico existem por uma razão. Para que a 
convivência em sociedade fosse harmônica, foi necessário positivar direitos, assegurar suas 
garantias, estabelecer seus âmbitos de proteção e até mesmo determinar em quais situações 
esses direitos poderiam ser restringidos. Acontece que o legislador não é capaz de prever 
todas as situações jurídicas em que possam ocorrer conflitos entre direitos de mesma 
hierarquia. Nesse caso, caberá ao intérprete, na análise do caso concreto, fazer a concordância 
prática entre tais direitos para que, delimitando seus âmbitos de proteção e traçando seus 
limites, possam esses direitos concordar proporcionalmente sem que haja o sacrifício de 
nenhum deles. Em vista disso, não se pode afirmar, após a resolução do presente estudo, que 
se buscou delimitar uma “régua jurídica” pela qual os direitos em debate sempre serão 
medidos em qualquer hipótese, pois só a situação real poderá mostrar qual direito deve ser 
relativizado em prol da realização do outro. 
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