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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo analisar as diversas formas de divulgação de informações 
processuais por meio das novas tecnologias da informação e da comunicação, dentro de 
um contexto de reforma e transformação do Judiciário, investigando suas implicações 
sobre os direitos da privacidade e publicidade. Partindo deste ponto, serão estudados 
alguns aspectos das formas adotadas pelos tribunais brasileiros para a busca e à consulta 
às informações processuais, cotejando as características das opções tecnológicas 
utilizadas com os princípios constitucionais da privacidade e da publicidade. Esta 
discussão mostra-se ainda mais importante após a permissão legal de implantação do 
processo virtual através da lei 11.419/2006 e do crescimento exponencial da quantidade 
de dados processuais gerados pelo Judiciário e, em grande medida, disponibilizados 
pela internet. A pesquisa foi desenvolvida através de um estudo bibliográfico, centrado 
na leitura crítica de livros e artigos acadêmicos sobre o tema, da análise dos usos das 
novas tecnologias pelos tribunais e da investigação de leis e documentos relacionados 
ao tema. A pesquisa permitiu concluir que a proteção à privacidade do jurisdicionado 
sofre relativa restrição diante do modelo adotado para a exposição ampla de algumas 
partes do processo. Não obstante, a construção de mecanismos mais refinados e 
prudenciais permite conciliar os benefícios das novas tecnologias e a proteção 
equilibrada dos direitos à publicidade e à privacidade. 

PALAVRAS-CHAVES: PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE; PRINCÍPIO DA 
PRIVACIDADE; ATOS PROCESSUAIS VIRTUAIS 

ABSTRACT 

This article has as objective analyzes the several forms of popularization of processual 
information through the new information and communication technologies, inside a 
reform and transformation context of the Judiciary, investigating their implications 
about the privacy and publicity rights. Leaving this point, will be studied some aspects 
in the ways adopted by the Brazilian tribunals for the search and consultation to the 
processual information, comparing the characteristics of the technological options used 
with the constitutional privacy and publicity principles. This discussion is still more 
important after the legal permission of implantation of the virtual process through the 
law 11.419/2006 and the exponential growth of the amount of procedural data generated 
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by the Judiciary and, in great measure, made available by the internet. The research was 
developed through a bibliographical study, centered in the critical reading of books and 
academic articles on the theme, of the analysis of the uses of the new technologies for 
the tribunals and of the investigation of laws and documents related to the theme. The 
research allowed to conclude that the protection to the privacy of the justice user suffers 
relative restriction by the model adopted for the wide exhibition of some parts of the 
process. In spite of, the construction of more refined and prudencials mechanisms 
allows to reconcile the benefits of the new technologies and the balanced protection of 
the rights to the publicity and privacy. 

KEYWORDS: PUBLICITY PRINCIPLE; PRIVACY PRINCIPLE; VIRTUAL 
PROCESSUAL ACTS 

  

1. Introdução 

  

A partir da década de 90, houve a popularização dos computadores pessoais e a sua 
transformação em objetos de uso corriqueiro pelas famílias e empresas. Foram 
desenvolvidas tecnologias que permitiram a ligação destes computadores pessoais a 
grandes redes de computadores de alcance mundial, permitindo a intercomunicação 
entre eles e possibilitando a troca quase instantânea e facilitada de informações. Esta 
grande rede foi denominada Internet e tem revolucionado a forma como as pessoas 
interagem, alterando sobremaneira as relações pessoais e profissionais. Este fator 
impactante nas relações humanas não demorou a ter impactos jurídicos, influenciando 
até a própria forma de realizar a função jurisdicional. 

O presente estudo inicia com uma descrição dos mecanismos utilizados para realização 
de buscas em redes públicas como a Internet e como estes podem ser utilizadas na 
divulgação das informações processuais. Em seguida, serão analisadas diversas 
possibilidades de configuração dos sistemas processuais virtuais de modo a 
proporcionar a realização de consultas de forma segura e ágil.  A partir desta análise, 
verificar-se-á a possibilidade do surgimento de conflito entre o princípio da publicidade 
e o princípio da privacidade na divulgação destas informações. Neste trabalho, 
desenvolver-se-á, ainda, um exame acerca do tema, inicialmente explicitando as 
características dos processos judiciais virtuais e a ampla publicação de dados 
processuais por meio da internet. 

A partir deste ponto, as teorias sobre os princípios constitucionais fornecerão uma base 
teórica para a construção da argumentação sobre o tema. Far-se-á uma diferenciação 
entre princípios e regras existente na doutrina contemporânea, como instrumento para 
contextualizar e apresentar soluções aos conflitos aparentes de normas exacerbados pela 
aplicação das novas tecnologias pelo Judiciário. 

Em seguida, abordar-se-ão aspectos históricos e doutrinários de cada um dos princípios 
em questão, inserindo-os no ordenamento constitucional brasileiro e diferenciando-os 
dos demais conceitos relacionados. 
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O estudo permitirá verificar a tênue fronteira que separa a exigência de proteção à 
privacidade da preservação do princípio da publicidade processual. A análise 
identificará situações em que na divulgação dos atos processuais virtuais prevalece o 
princípio da privacidade, obstaculizando o acesso amplo ao seu conteúdo pelas redes, 
bem como aquelas em que prevalece o princípio da publicidade e as informações devem 
ter livre acesso. 

  

1. O processo virtual e suas peculiaridades 

  

No processo tradicional, os autos são consultados localmente nas secretarias dos fóruns, 
saindo somente quando conclusos ao Juiz, por carga dos advogados das partes e para 
vistas ao Ministério Público. Para outros interessados só se encontram disponíveis na 
própria secretaria. Quando em segredo de justiça, o acesso mostra-se ainda mais restrito. 
Em geral sempre há um número limitado e controlado de pessoas que podem consultar 
os autos, todos identificados ou identificáveis. 

No processo eletrônico, a situação muda totalmente, já que, em princípio, sendo os 
sistemas dos tribunais acessíveis pela Internet, os autos de um processo poderiam ser 
consultados por qualquer pessoa que possua acesso à rede mundial de computadores, 
independentemente do país em que resida. Assim, as argumentações dos advogados, as 
decisões dos juízes e a exposição dos detalhes do interesse em discussão poderiam se 
encontrar disponíveis para todos (CUNHA, 2002, p.47-48). 

Observando o processo eletrônico de uma forma mais ampla, levando em consideração 
todos os processos que se encontram em andamento em um determinado Tribunal e em 
seus órgãos subordinados, identifica-se outra diferença relevante do processo 
tradicional: a disponibilização de mecanismos de busca. Estes mecanismos permitem 
localizar processos não somente pelo seu número no Tribunal, mas também pelo nome 
da parte, nome do advogado, nome do juiz, tipo de ação, intervalo de datas ou uma 
combinação destes parâmetros de busca, temáticas e palavras-chave. 

Os mecanismos de busca oferecem não somente busca aos processos eletrônicos, mas 
também se aplicam aos tradicionais, desde que suas informações estejam disponíveis 
(processo parcialmente digital). O processo totalmente eletrônico permite, 
diferentemente do processo tradicional, além da busca prevista acima, a busca por um 
conjunto de termos nos textos dos autos do processo, já que estão eletronicamente 
armazenados todos os atos. Por exemplo, pode-se procurar o termo “princípio da 
publicidade” em todos os autos dos processos em andamento num Tribunal específico. 
Esta busca não é possível nos processos parcialmente digitais, pois nestes há apenas a 
informação sobre os dados básicos do processo ou a digitalização[1] dos documentos 
armazenados em formato de imagem e não em texto, não permitindo, assim, em regra, o 
acesso direto ao conteúdo pelos mecanismos de busca. Resumindo, todas as 
informações disponíveis nos sistemas computacionais do tribunal, em tese, podem ser 
buscadas, especialmente no processo totalmente digital, incluindo aí, o conteúdo dos 
autos. 
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O processo eletrônico pode permitir também a criação de links[2] que oferecem acesso 
direto a dados de uma determinada ação. Esta tecnologia possibilita a um desafeto 
preparar uma página (webpage) com textos falsos ou até verdadeiros sobre a vida de 
uma pessoa ressaltando uma característica negativa e, para dar verossimilhança às 
acusações, disponibilizar ligações (links) para todos os processos existentes no site de 
um Tribunal relacionados a esta característica, por exemplo, processos de cobrança de 
dívidas.  

A deturpação na utilização do processo virtual agrava-se com a utilização de mecanismo 
de busca[3] como o Google (páginas utilizadas para localizar outras páginas), criando 
associações entre as palavras existentes em uma página e a própria página (esta 
associação é feita automaticamente por um programa de computador denominado motor 
de busca). Ao digitar alguma destas palavras em um local apropriado, este mecanismo 
retorna uma lista das páginas que possuam as mesmas e permite acessá-las. Desta 
forma, todas as vezes que se efetuar uma busca pelo nome da pessoa, surgirá uma 
referência à página do desafeto e todos os seus argumentos depreciativos (ALMEIDA 
FILHO, 2007, p.94). 

A pessoa estará marcada por aquela referência, restando ao prejudicado apenas a via 
judicial para retirada da página do ar, procedimento este dificultado pela possibilidade 
da localização da página em outros países e pela rápida difusão das informações 
característica da internet. Se a referência for para o processo que está no Tribunal o 
problema pode ser amenizado, já que informará todos os lados do processo (acusação e 
defesa), contudo o peso relativo da simples verificação de que existem processos contra 
determinada pessoa gera efeitos imprevisíveis sobre múltiplas dimensões da vida do 
cidadão. Estas características permitem a disponibilização de informações parciais e 
opinativas, exigindo um maior discernimento dos internautas e a verificação da 
credibilidade das fontes, o que não é praxe nos usuários da Internet. 

As ferramentas de buscas permitem outras formas de utilização das informações. 
Algumas pessoas hoje já utilizam este recurso nas consultas aos sites dos tribunais para 
saber que processos existem contra determinada empresa antes de fechar negócio, 
consultam processos envolvendo cirurgiões plásticos antes de realizar uma operação e 
até namorados antes de tomar uma decisão de casamento. As possibilidades são 
infinitas, já que descortinam inúmeros aspectos da vida privada das pessoas. Surge 
então a pergunta: o processo é privado ao ponto de dever esconder aspectos e 
peculiaridades da conduta e personalidade de uma pessoa potencialmente lesivos à sua 
imagem e honra, mesmo que revelem traços de comportamento repudiados 
socialmente?  

O art.8° da lei 11.419/06 que dispõe sobre a informatização do processo judicial 
estabelece: 

Art. 8° Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de 
processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, 
utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de 
redes internas e externas 

Cada tribunal pode desenvolver seus próprios sistemas automatizados de processo 
eletrônico, com as informações e as buscas que julgar convenientes, definindo os 
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procedimentos que achar necessários e utilizando as tecnologias que entender mais 
adequadas  desde que siga os parâmetros genéricos definidos na lei 11.419/06 
(THEODORO JÚNIOR, 2007, p.256). Esta forma de disposição, ao tentar aproveitar ao 
máximo as características de todos os sistemas já existentes e disseminar a cultura da 
automatização judicial, abriu possibilidade de criação de novos sistemas com a 
combinação de recursos bastante variados.  

Quanto às buscas para localização de um processo pode-se prever como algumas 
possibilidades: 

§  Buscas disponibilizadas na Internet; busca ampla pelo texto dos autos;  

§  Busca somente pelo nome das partes, tipo de processo, juiz ou advogado; 

§  Impedir que motores de busca acessem dados dos processos e portanto não seja 
permitido a localização do processo pelos mecanismos de busca; 

§  Limitar a realização de buscas somente após a identificação e a verificação de 
permissão por autenticação digital do solicitante; 

§  Permitir buscas somente a partir de uma rede computacional interna do tribunal, não 
conectada à Internet. 

Quanto às informações disponibilizadas sobre o processo: 

§  Somente informações básicas do processo, como tipo de processo, partes, advogados, 
juiz e situação atual do processo; 

§  Atos processuais realizados e sua seqüência cronológica; 

§  Todas as peças dos advogados das partes, decisões dos juízes e conteúdo de todos os 
atos processuais; 

§  Somente os conteúdos das decisões dos juízes e atos processuais sem acesso às peças 
processuais; 

§  Acesso possível a todos os interessados após identificação, mas independente de 
autorização; 

§  Permissão após a devida identificação e somente às pessoas autorizadas; 

§  Acesso somente a partir de uma rede computacional interna do tribunal. 

Os sistemas utilizados para automatização processual resultarão da combinação das 
características enumeradas acima, além de outras, como aquelas relacionadas à 
segurança contra acesso não autorizado e aos procedimentos de cópia de segurança das 
informações. 

Dependendo de como um Tribunal organiza as características de suas buscas e quais 
informações são disponibilizadas relativas aos processos que correm sob sua jurisdição, 
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em determinados tipos de processo pode estar permitindo a exposição de algumas 
informações problemáticas que venham a ferir o direito constitucional à intimidade e à 
vida privada.  

Há um caso exemplar na Justiça do Trabalho. Ao disponibilizar a consulta processual 
pelo nome da parte, o tribunal permitia aos empregadores consultar os nomes dos 
reclamantes que passaram a formular uma lista negra daqueles que buscavam a 
proteção judicial de seus direitos. Neste caso, o Tribunal não disponibilizava consulta 
aos autos do processo, mas apenas aos nomes dos reclamantes e reclamados. Estes 
trabalhadores, ao procurar emprego em outras empresas, tinham seu pedido negado 
simplesmente porque em seu emprego anterior havia solicitado ao Estado a defesa dos 
seus direitos e este, obrigado pelo dever de publicidade disponibilizava informações 
sobre a tramitação dos processos na Internet (LIMA, 2007, p.358). Ao mesmo tempo 
em que respeitava o princípio da publicidade, prejudicava os trabalhadores, não se 
podendo afirmar que divulgava dados da intimidade dos mesmos.  

Por outro lado, uma concessionária de serviço público que atende a toda a população de 
uma determinada cidade ou estado e que possui vários processos em seu desfavor por 
não atendimento ao código de defesa do consumidor, tem direito à privacidade da 
mesma forma que uma pessoa física comum? À mesma é permitido o esquecimento das 
infrações cometidas no julgamento de novos processos, principalmente se baseados na 
mesma falta? Não seria o caso de dar publicidade completa ao processo e aos autos 
(ALMEIDA FILHO, 2006, p.167-168)? 

Diante das inúmeras formas de acesso ao processo utilizando os meio eletrônicos, cada 
uma com suas implicações em termos de publicação de informações que ora ferem o 
direito à privacidade, ora restringem o dever de dar publicidade ao processo, surge uma 
questão basilar: qual a forma de organização do processo virtual que melhor atende aos 
diferentes objetivos e permite harmonizar os princípios constitucionais potencialmente 
antinômicos? 

                                                

1. Princípios 

             

Tentar-se-á dar um direcionamento no sentido de solucionar a questão acima através de 
uma abordagem principiológica do problema. Para atingir este intento, será apresentado 
agora a doutrina dos princípios e seu posicionamento nos ordenamentos jurídicos 
modernos. 

Princípios são o conjunto de idéias e valores intrínsecos a um determinado ramo do 
conhecimento obtidos da sua configuração fática e do seu ideal de ser, delimitando-o e 
orientando a sua evolução e especialização. 

Princípios jurídicos, como espécie de princípios em geral seguem a mesma linha, mas 
adaptados à área de conhecimento jurídico, com a característica do alto conteúdo 
axiológico, reforçando a sua importância. 
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Espíndola (2002, p.53) 

designa a estruturação de um sistema de idéias, pensamentos ou normas por uma idéia 
mestra, por um pensamento chave, por uma baliza normativa, donde todas as demais 
idéias, pensamentos ou normas derivam, se reconduzem e/ou se subordinam 

Para Crisafulli (apud BONAVIDES, 2003, p.257), 

Princípio é, com efeito, toda norma jurídica, enquanto considerada como determinante 
de uma ou de muitas outras subordinadas, que a pressupõem, desenvolvendo e 
especificando ulteriormente o preceito em direções mais particulares (menos gerais), 
das quais determinam, e portanto resumem, potencialmente, o conteúdo: sejam, pois, 
estas efetivamente postas, sejam, ao contrário, apenas dedutíveis do respectivo princípio 
geral que as contém.  

Os princípios jurídicos não vêm necessariamente expressos na lei, e normalmente não o 
vem, sendo obtidos pela análise do direito posto, dissecando suas linhas mestras e seus 
valores orientadores para aplicação na interpretação e integração do próprio 
ordenamento jurídico e sua utilização nos casos concretos. Segundo Jeammaud (apud 
ESPÍNDOLA, 2002, p.58) os princípios gerais do direito são utilizados inúmeras vezes 
pela jurisprudência para fundamentar decisões. Tais princípios são descobertos no 
ordenamento positivo, passando de princípios descritivos a princípios positivados de 
inspiração doutrinal através do ato decisional que os veiculou.  

Para Crisafulli (apud ESPÍNDOLA, 2002, p.59) cada ordenamento jurídico possui em 
estado de latência seus próprios princípios gerais do direito. E complementa Clemente 
de Diego (apud ESPÍNDOLA, 2002, p.59) estes princípios devem estar restritos em 
estado latente na ordem jurídica em questão.  

  

1. Regras e Princípios 

  

Na doutrina contemporânea, norma é um gênero que possui como espécies as regras e 
os princípios. Analisar-se-á agora as diferenças entre as mesmas e seu 
interrelacionamento. Apresentar-se-á também a teoria da solução de conflitos entre 
regras que será utilizada como contraponto às soluções para os conflitos entre 
princípios, que é onde buscamos subsídios para o problema proposto do choque entre o 
princípio da publicidade e da privacidade no acesso às informações do processo virtual.   

As regras são os comandos definidos expressamente nas leis e aplicáveis a uma situação 
jurídica determinada. Assim, no momento em que ocorrer uma situação no mundo real, 
uma determinada lei será aplicada, e deverá ser seguido o seu ditame, sem nenhum grau 
de discricionariedade.  Cabe ao intérprete analisar apenas a situação fática e indicar 
quais leis serão aplicadas em detrimento de outras. Na prática, o procedimento é mais 
complexo, já que surgirão diversas situações em que o fato jurídico previsto na lei não 
tem adequação exata ao fato na vida real, necessitando de adaptações e ajustes na 
interpretação. Uma das importantes funções dos princípios é, devido a sua característica 
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valorativa e seu grau de abstração, servir como parâmetro orientador e solucionador de 
antinomias, apontando caminhos para a adaptação do mandamento legal ao fato 
concreto.   

Os sistemas normativos estão organizados de forma hierárquica, ocupando a 
constituição uma posição principal, possuindo preponderância e servindo de orientação 
à compreensão de todas as outras normas. Na constituição encontraremos não somente 
os comandos presentes no texto, mas um conjunto de princípios que se caracterizam por 
um alto grau de abstração, densificados por sub-princípios menos abstratos até chegar às 
regras concretas. Esta organização hierárquica paralela, entre princípios e regras, está 
presente em todas as normas do sistema jurídico, possuindo cada área seu conjunto de 
princípios orientadores. 

Esta organização possibilita a existência de um sistema normativo aberto, 
acompanhando o evoluir da sociedade, como deve ser o Direito e com parâmetros 
objetivos para a solução dos casos concretos. Segundo Canotilho (2005, p.1162) : 

“[...] um legalismo estrito de regras não permitiria a introdução dos conflitos, das 
concordâncias, do balanceamento de valores e interesses, de uma sociedade pluralista e 
aberta. [...] O modelo ou sistema baseado exclusivamente em princípios [...] levar-nos-ia 
a conseqüências também inaceitáveis. A indeterminação, a inexistência de regras 
precisas, a coexistência de princípios conflituantes, a dependência do «possível» fáctico 
e jurídico, só poderiam conduzir a um sistema falho de segurança jurídica e 
tendencialmente incapaz de reduzir a complexidade do próprio sistema. [...]”.  

Havendo conflito entre regras uma delas prevalecerá excluindo totalmente a aplicação 
da outra, sendo cumprida ou não, sem deixar espaço para outra solução. Não se admite a 
existência de regras conflitantes e válidas. A decisão sobre qual regra será válida utiliza 
o critério hierárquico (prevalece a regra situado em um nível hierarquicamente superior 
na pirâmide legal), o critério da especialidade (quando uma regra está inscrita em uma 
matéria regulada especialmente, prevalece sobre outra que esteja inscrita em uma 
matéria mais geral) ou o critério cronológico (prevalece a regra publicada por último). 

No conflito de princípios constitucionais, não é aplicável nenhum dos parâmetros para 
solução de conflito entre regras acima, já que são regras de mesma hierarquia, mesmo 
nível de especialização e por fazerem parte da mesma constituição, não há prevalência 
pelo critério cronológico, assim outros critérios devem ser buscados.  

Um princípio constitucional não anula o outro, sendo levado em conta de acordo com 
seu peso relativo na avaliação daquela situação concreta, permitindo o balanceamento 
de valores e interesses. O princípio que protege o bem jurídico de maior relevância no 
caso em questão prevalece sobre o outro de menor valor. 

“A colisão entre princípios não conduz à exclusão da ordem jurídica de uma das normas 
conflitantes. Nestes casos, segundo Dworkin, o aplicador do direito opta por um dos 
princípios, sem que o outro seja rechaçado do sistema, ou deixe de ser aplicado a outros 
casos que comportem sua aceitação. Esta decisão é realizada segundo o peso e a 
importância dos princípios considerados. Em cada caso, se armam diversos jogos de 
princípios, de sorte que diversas soluções e decisões podem ser alcançadas, umas 
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privilegiando a decisividade de certo princípio, outras a recusando.” (ESPÍNDOLA, 
2002, p.73)  

e ainda  

“[..]as regras são concreções dos princípios[grifo nosso]; são especificações 
regulatórias desses. Assim, não se manifestam antinomias, conflitos, colidências entre 
princípios e regras. Desta forma, quando em confronto dois princípios, um prevalece 
sobre o outro e as regras que dão concreção ao que foi desprezado são afastadas e essas 
não se aplicarão a determinada hipótese, ainda que permaneçam integradas validamente 
no ordenamento jurídico. (Grau).” (ESPÍNDOLA, 2002, p.75) 

Utiliza-se alguns princípios orientadores para a solução do choque entre princípios que 
reduzirão bastante a discricionariedade da escolha: 

O primeiro é o princípio da unidade da constituição. Significando que todas as normas 
presentes na constituição têm igual valor, não havendo diferenças hierárquicas dentro da 
mesma.  Assim, os mandamentos constitucionais formam um todo harmônico e 
integrado, devendo ser interpretado de modo a ser compatível com outras regras e 
princípios existentes na própria constituição.   

O segundo é princípio da concordância prática. Neste, a interpretação deve proteger ao 
máximo os bens jurídicos defendidos pela constituição, tentando harmonizá-los de 
forma a ter uma solução otimizada no caso concreto. Segundo Canotilho (2005, 
p.1185), “[...] estes princípios [estruturantes] actuam imbricadamente, completando-se, 
limitando-se e condicionando-se de forma recíproca.”. Assim, os princípios devem ser 
considerados, tentando idealizar uma resultante que identificará os pontos de contato[4] 
e os harmonizará decidindo qual deve prevalecer e em que grau. Caracteriza-se por uma 
atividade tanto mais subjetiva quanto mais se levar em conta os valores pessoais em 
detrimento dos valores inscritos nos princípios. 

O terceiro é o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Tem inscrito em seu 
cerne o conceito de bom-senso, razão, justiça, aquilo que é razoável se pensar, decidir. 
Barroso (2004, p.224) diz “É razoável o que seja conforme a razão, supondo equilíbrio, 
moderação e harmonia; o que não seja arbitrário ou caprichoso; o que corresponda ao 
senso comum, aos valores vigentes em dado momento ou lugar”.  A doutrina moderna 
tem desenvolvido este conceito com bastante sucesso. Ao analisar uma norma jurídica, 
deve-se verificar que circunstancias levaram à produção da norma; qual a sua 
finalidade, o que ela objetiva regular, qual bem jurídico deseja proteger ou regular; 
quais os meios empregados para obter este objetivo. A razoabilidade deve ser aferida na 
adequação entre estes três aspectos da norma.  

A razoabilidade interna é aquela ditada na análise dos aspectos acima em relação à 
própria norma. Se, por exemplo, o meio empregado é hábil para atingir ao fim 
colimado, então é uma norma que segue a proporcionalidade. Outro aspecto a ser 
analisado é a razoabilidade externa, que conforma a norma ao texto constitucional. Para 
Barroso (2004, p.224), “Se a lei contravier valores expressos ou implícitos no Texto 
Constitucional, não será legítima nem razoável à luz da Constituição, ainda que o seja 
internamente”. Se uma norma, apesar de com o meio definido atingir o seu fim, mas 
este meio vier de encontro a qualquer mandamento constitucional ou se o fim desejado 
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não é adequado a estes mandamentos, é uma norma que não segue a razoabilidade 
sendo assim ilegal.      

O princípio da proporcionalidade é informado por três sub-princípios: pertinência ou 
aptidão, necessidade e proporcionalidade stricto sensu. A pertinência diz respeito a que, 
com a norma, se possa atingir ao fim almejado, que segundo Bonavides (2003, p.397) 
“[...] esse princípio confina ou até mesmo se confunde com o da vedação de arbítrio 
[...]”. A necessidade informa que a regulamentação legal deve se restringir ao necessário 
para o atingir os fins desejados. Os meios empregados não devem extrapolar aos 
objetivos com regras inúteis ou em excesso ou ainda que não estejam relacionadas com 
o fins desejados. A proporcionalidade stricto sensu verifica se entre os meios 
disponíveis para atingir ao fim, é escolhido aquele que atinja ao objetivo de forma mais 
plena possível e com menor gravame. Para Barroso (2004, p.229), “é a ponderação entre 
o ônus imposto e o benefício trazido, para constatar se é justificável a interferência na 
esfera dos direitos dos cidadãos”.  

A decisão deve assim, em resumo, manter a unidade do sistema normativo, harmonizar 
e preservar ao máximo os bens protegidos constitucionalmente, podendo alcançar o 
resultado desejado e é o meio mais eficaz e que limita ao mínimo o direito fundamental 
preterido e atende ao máximo o direito fundamental preponderante. 

Para solucionar o conflito entre princípios, segundo Edilson Pereira de Farias (apud 
Monteiro, 2007, p.30): 

 “Verificada a existência de um autêntico choque de direitos fundamentais, cabe ao 
intérprete-aplicador realizar a ponderação dos bens envolvidos, buscando o mínimo 
sacrifício dos direitos em jogo. Nesta tarefa deve guiar-se pelos princípios da unidade da 
constituição, da concordância prática e da proporcionalidade”. 

  

1. Princípio da Publicidade 

  

Analisaremos agora, características do princípio da publicidade, sua positivação no 
ordenamento jurídico brasileiro, inclusive relacionando sua aplicação no processo em 
geral.  

Este princípio dita que todos os atos dos agentes do estado devem ser públicos. Já vem 
sendo desenvolvido e é reconhecido desde longa data, para tentar informar e dar 
transparência aos cidadãos das ações dos agentes do Estado, facilitando o controle da 
legalidade dos atos, disponibilizando-os ao conhecimento e ao crivo de todos e 
consequentemente impedindo o arbítrio destes agentes. É essencialmente um princípio 
que acompanha todas as democracias, onde a ação estatal é realizada em função dos 
interesses do povo. 

Na França, há mais de dois séculos, já se discutia a importância deste princípio, como 
vê-se em Cunha (2002, p.48): 



8226 
 

 “Nunca é demais lembrar a célebre frase de Mirabeau, dita durante a Assembléia Geral, 
no momento em que se discutia o fim dos juízos secretos e inquisitórios do 'ancién 
régime': 'dêem-me o juiz que quiserem: parcial, corrupto, meu inimigo inclusive, se 
vocês quiserem, pouco importa, visto que ele não pode fazer nada na frente do 
público'”.  

E complementa Rahal (2004, p.271):  

“O grito de Mirabeau era um grito que se opunha a processos secretos já que em termos 
históricos o segredo serviu como instrumento para processos injustos, que mutilavam 
qualquer possibilidade de defesa dos cidadãos. Na Inquisição, por exemplo, o processo 
penal era baseado no mais absoluto segredo e as execuções públicas espetáculos 
apreciados pela multidão”.  

O princípio da publicidade foi um fator chave na superação destes processos injustos e 
cruéis, limitando a ação dos agentes estatais, forçando-os a uma conduta pública e 
sujeita ao escrutínio popular. 

Este princípio vem positivado na Constituição Federal de 1988 da seguinte forma: 

Art. 5º XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de  interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado; 

Os órgãos públicos são obrigados a disponibilizar informações armazenadas em seus 
arquivos sobre determinada pessoa que a solicite, sobre informações de interesse de um 
conjunto individualizado de pessoas por alguma característica em comum ou 
informações de caráter geral, desde que não se enquadre nos casos em que objetivando 
proteger a sociedade ou o Estado, o sigilo seja necessário. 

A Carta Magna de 1988 previu expressamente a publicidade dos atos processuais: 

Art. 5º LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; 

Como espécie de ato administrativo, os atos processuais também são públicos, mas 
além de sigilosos quando objetivam proteger a sociedade e o Estado, também são 
sigilosos quando protegem a intimidade da pessoa. 

Para Monteiro (2007, p.50):  

“O interesse ao acesso aos autos é difuso,  porque de toda a sociedade e próprio do 
princípio constitucional da publicidade, reflexo do controle que a sociedade deve, e 
pode, exercer sobre todos os atos estatais, sejam administrativos, legislativos e 
jurisdicionais”. 

E a mesma Constituição detalhou em seu art. 93 inciso IX como é regulado a 
publicidade nos julgamentos: 
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Art. 93, IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a 
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 
estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo 
não prejudique o interesse público à informação; 

Aqui a constituição prevê que os julgamentos também, em regra, serão públicos e 
destaca um aspecto importante quando diz que pode haver limitação na presença pública 
a determinados atos desde que a preservação do direito à intimidade se sobreponha ao 
interesse público, devendo assim ser analisada caso a caso esta ocorrência. 

Ressalta Rahal (2004, p.48) “A presença do público nas audiências e a possibilidade do 
exame dos autos por qualquer pessoa representam o mais seguro instrumento de 
fiscalização popular sobre a obra dos magistrados, promotores públicos e advogados. ” 

A regra do ordenamento jurídico pátrio é a publicidade plena. E esta é segundo Cunha 
(2002, p.48) “a garantia do controle popular sobre as decisões judiciais e atos 
processuais, bem como sobre os atos do Ministério Público e dos advogados, 
constituindo importante mecanismo de prevenção do arbítrio e da ilegalidade”.  

Destaca-se ainda que a publicidade é uma característica intrínseca aos atos da 
administração pública, previsto expressamente no art.37 da Constituição Federal de 
1988. Para a atividade estatal, a publicidade é um dos requisitos de validade do ato, 
sendo importante para dar transparência e possibilidade de fiscalização destes atos.  

A aplicação do princípio da publicidade deve ser limitada quando invade a intimidade 
de um terceiro e torna publico informações privadas dos clientes do sistema judiciário, 
desenhando-se desde já o conflito entre os princípios da privacidade e publicidade. 

  

1. Princípio da Privacidade 

  

O direito à privacidade surgiu no século XVI na Inglaterra protegendo a inviolabilidade 
dos domicílios passando a ter uma evolução mais acelerada a partir do século XVIII. O 
grande marco doutrinário foi nos Estados Unidos em 1890 com o artigo Right to 
Privacy de Samuel Dennis Warren e Louis Demitz Brandeis, que a partir de decisões da 
Suprema Corte do EUA defenderam o direito de o indivíduo estar só com seus 
pensamentos, emoções e sentimentos, independentemente da forma de expressão. Está 
previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem da seguinte forma: “Ninguém 
será objeto de ingerências arbitrárias em sua vida privada, sua família, seu domicílio ou 
sua correspondência, nem de ataques a sua honra ou sua reputação. Toda pessoa tem 
direito à proteção da lei contra tais ingerências e ataques”.  (VIEIRA, 2007, pp.32-33). 

O direito à privacidade está previsto na Carta Magna brasileira da seguinte forma: 
“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” 
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Far-se-á agora uma distinção doutrinária entre intimidade e vida privada. A intimidade 
reflete os sentimentos, emoções, pensamentos secretos, memórias, nunca 
compartilhados ou compartilhados com um grupo muito restrito de pessoas. Já a vida 
privada, diz respeito à vida pessoal e familiar do indivíduo, abrangendo todos os fatos 
sobre sua vida que deseja manter privado. Este tem um âmbito de abrangência maior 
que aquele. Na doutrina alemã se desenvolveu a teoria das esferas, cada uma mais 
restrita que a outra. A primeira e mais abrangente corresponde à da vida privada. A 
intimidade foi repartida em duas partes: uma mais abrangente em que as informações 
são compartilhadas com pessoas mais íntimas e a mais restrita, em que não há 
compartilhamento com ninguém. A nossa constituição não faz referência a esta divisão 
da intimidade. Esta doutrina, apesar da dificuldade de encontrar um critério objetivo 
para a separação dos níveis de privacidade, foi aplicada pelo Tribunal Constitucional 
Alemão. 

Segundo Vieira (2007, p.23), “o direito à privacidade traduz-se na faculdade que tem 
cada pessoa de obstar a intromissão de estranhos na sua intimidade e vida privada, 
assim como na prerrogativa de controlar suas informações pessoais evitando acesso e 
divulgação não autorizados”. 

Sobre os fundamentos do direito à privacidade, Ferraz Junior aduz: 

“Um de seus fundamentos reside no princípio da exclusividade, formulado por Hannah 
Arendt com base em Kant. Esse postulado comporta essencialmente três exigências: ‘a 
solidão (donde o desejo de estar só), o segredo (donde a exigência do sigilo) e a 
autonomia (donde a liberdade de decidir sobre si mesmo como centro emanador de 
informações’”  (FERRAZ JÚNIOR apud MONTEIRO,2007,p.31)  

A privacidade pode ser entendida sob quatro aspectos que a detalham: a física, do 
domicílio, das comunicações, decisional e informacional. A física protege a privacidade 
do corpo contra procedimentos invasivos sem a devida permissão.  

A privacidade do domicílio impede a invasão do domicílio do indivíduo, este 
considerado a residência ou qualquer outro local em que se ocupe com a intenção de se 
estabelecer e está prevista na Constituição Brasileira da seguinte forma:  

Art.5º 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; 

A privacidade das comunicações, segundo Vieira (2007, p.26): 

Protege todas as espécies de comunicação contra interceptação por terceiros e contra o 
próprio Estado, admitindo-se a intromissão na privacidade apenas quando houver 
decisão judicial ou para salvaguardar outros interesses públicos. 

Está previsto na Constituição Brasileira em vigor: 

Art.5º 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 
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hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal; 

A privacidade decisional também conhecida como o direito à autodeterminação, diz 
respeito ao direito do indivíduo de tomar decisões sobre a própria vida, sua orientação 
sexual, onde estudar, trabalhar, como se divertir, enfim decidir os rumos da sua própria 
vida. 

A privacidade informacional, diz respeito ao direito que o indivíduo possui de decidir se 
deseja manter cada uma das informações a seu respeito privadas ou quais deseja tornar 
públicas. Trata-se do direito de decidir sobre as informações a nosso respeito. 

O direito à privacidade é uma das espécies dos direitos da personalidade. Este, seguindo 
o ensinamento de Vieira (2007, p.37), “fazem incidir o foco de proteção no indivíduo 
em si, conferindo-lhe um direito subjetivo de exigir dos outros o respeito ao seu ser, 
sem o que não poderia livremente, desenvolver a sua personalidade”. 

O direito da personalidade decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, um dos 
fundamentos do Estado Brasileiro. Esta “imbui-se da pretensão ao respeito à pessoa por 
parte das demais, sendo considerada um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico 
deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente, possam ser aceitas limitações à 
vida privada, à intimidade, à honra e à imagem – espécies de direito da personalidade” 
(MORAIS, ALEXANDRE apud VIEIRA, 2007, p.39). 

  

7.      Publicidade versus privacidade nos atos processuais virtuais 

  

Assim como o princípio da privacidade é um dos direitos de personalidade que também 
compõe a dignidade da pessoa humana (VIEIRA, 2007, p.39), o princípio da 
publicidade também é um dos componentes que permitem a existência de um governo 
do povo (estado democrático) e este não é um fundamento do estado brasileiro, mas faz 
parte da própria essência do mesmo. Assim temos no art.1º da constituição brasileira: 
“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito[...]”. 
Como poderá existir um governo do povo, que atue ativamente na solução dos 
problemas, se este não tem acesso às decisões tomadas e não conhece os conflitos 
existentes nesta mesma sociedade de tal modo que tenha papel ativo na construção da 
mesma, isto é, seja um cidadão, este sim um dos fundamentos do nosso Estado? Para se 
conhecer os conflitos existentes e para que se possa atuar formando opinião e utilizando 
os mecanismos democráticos existentes é necessário que a divulgação de informações, 
principalmente da atuação estatal, deve ser amplo. Também a atuação estatal, mas não 
somente, pois existe na sociedade uma série de decisões que são tomadas tanto entre 
particulares como entre o Estado e o particular mas com repercussão no campo público.  
 Até a dignidade do ser humano, um dos argumentos utilizados para manter a 
privacidade, tem inerente a necessidade de o indivíduo ser um cidadão. 
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A mesma importância do princípio da publicidade vêm implícita nos objetivos da nossa 
república: Para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 
desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem quaisquer 
preconceitos, necessitamos tornar não somente o Estado, mas também a sociedade mais 
transparentes de forma a entender os conflitos existentes nesta sociedade, não esperando 
somente a ação do estado para que possamos atuar, exercendo pressão e utilizando 
outros mecanismos à nossa mão para  atingir  os objetivos enumerados acima. 

Para não ficar refém de boatos divulgados pelos meios de comunicação e para que as 
informações processuais que deveriam ser públicas (CF, art.5º, LX) fiquem restritas a 
um número restrito de pessoas, devemos disponibilizá-las através dos sistemas 
processuais todos os atos dos juízes e as informações do processo como partes, tipo de 
ação, etc. já que a lei só os pode restringir quando a defesa da intimidade ou o interesse 
social o exigirem. Reparemos que a Constituição não citou a vida privada, mas apenas o 
círculo mais restrito da intimidade. Ao mesmo tempo, no art.5 º,X diz que são 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, neste caso, 
assegurando o direito à indenização quando houver violação. 

Ambos os institutos podem ser perfeitamente compatibilizados (CANOTILHO, 2005, 
p.1236-1241 e BONAVIDES, 2003, p.396-398), desde que se defina quis tipos de 
processo a publicidades das informações violem a intimidade e quais processos, por 
interesse social devem manter  em sigilo seus atos processuais. Os que violem os outros 
aspectos da vida privada, honra e imagem devem ser protegidos através de indenização 
pelo dano material ou moral. Aqui temos um entendimento prejudicial com relação a 
estas indenizações, já que o nosso ordenamento jurídico praticamente tornou inóquo 
este importante mecanismo, esquecendo da função educativa e desrespeitosa com o 
próprio ordenamento, prolatando condenações com indenizações irrisórias após anos de 
espera pela decisão, inclusive incentivando o possível infrator, principalmente quando 
se trata de grandes corporações, sopesar se vale a pena se manter cometendo abusos, já 
que uma quantidade ínfima de pessoas resistem e vão até o fim em ações deste tipo e 
ainda tem a opção de realizar uma composição. Violar, no caso, não significa 
simplesmente tomar conhecimento ou divulgar, mas deve também causar algum dano 
material ou moral. 

De posse de todo o ferramental teórico para o deslinde do caso, passemos agora à 
utilização deste no caso concreto da divulgação das informações processuais. 

Inicialmente, devemos identificar quais as situações em que há conflito entre os 
princípios da publicidade e da privacidade. A primeira questão se trata da definição de 
dever-se disponibilizar buscas aos processos pela internet e como é aceitável fazer isto. 
A segunda questão a analisar define quais informações devem ser disponibilizadas 
quando deseja-se ver e acompanhar os detalhes sobre o processo. 

No primeiro caso, ao analisar o dever de publicidade da administração pública (CF, 
art.37) juntamente com a necessidade de publicidade dos julgamentos do poder 
judiciário (CF, art.93, IX) somente limitados pelo direito à intimidade e desde que não 
prejudique o interesse público à informação apresentando-se neste caso como limitação 
subsidiária. Ao se tentar atender ao princípio da proporcionalidade (ALMEIDA FILHO, 
2007, p.171) verifica-se a prevalência da publicidade para buscas processuais pelo nome 
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das partes, juízes, advogados, tipo de causa ou número do processo. Este entendimento 
mantêm a unidade do sistema normativo, preserva e harmoniza os bens protegidos 
constitucionalmente, desde que os processos que correm em segredo de justiça não 
façam parte destas buscas, e assim atendendo ao mandamento da publicidade e 
limitando a sua abrangência e conseqüentemente o abuso contra a intimidade. 

Quanto ao caso da utilização da informação de quem está em lide para fins escusos, 
como na utilização dos reclamantes na Justiça do Trabalho para limitar o acesso ao 
emprego, a solução não está na limitação à publicidade, mas no desenvolvimento de 
mecanismos que os punam e os inviabilizem como a solução rápida de conflitos 
judiciais e a aplicação de indenizações mais substanciosas. O sopesamento dos 
princípios neste caso deve dar preponderância ao interesse maior da publicidade das 
ações do judiciário. 

No segundo caso, a respeito das informações que devem ser disponibilizadas, adentra-se 
em um terreno mais pantanoso. Na divulgação dos atos processuais, observa-se a 
característica de as peças processuais conterem informações sobre a intimidade e a vida 
privada das pessoas, inclusive sem preocupação com a imparcialidade quando 
produzida pela parte contrária. Assim, apesar de em uma situação ideal de democracia 
plena, em que todos possam divulgar a sua opinião e seu ponto de vista a respeito de um 
tema em que haja conflito e o observador tire suas próprias conclusões, inclusive o Juiz, 
com pleno conhecimento do Direito, na sociedade e na lei atual há uma limitação à 
divulgação destas informações, presumindo-se a violação à intimidade e à vida privada. 
Em tese pode causar dano material ou moral e sendo uma informação mais detalhada da 
lide causar um dano maior em que prevalece o interesse pelo princípio da privacidade 
em relação à publicidade, mantendo-se ainda, para ferir ao mínimo o interesse à 
publicidade, o acesso total a todos aqueles atos a quem o juiz autorizar e aos órgãos de 
fiscalização como as corregedorias (ALMEIDA FILHO, 2007, p.172). 

Na divulgação dos atos processuais, apresenta-se outro aspecto a considerar. Os atos 
dos juízes e do ministério público e aqueles que simplesmente dão andamento ao 
processo, possibilitando o conhecimento da seqüência cronológica dos atos do processo. 
Nestes casos prevalece a publicidade e todos devem ser disponibilizados, já que o 
interesse principal é na transparência da administração e a possibilidade de controle dos 
atos pelo cidadão em geral além de, conhecendo os conflitos existentes na sociedade, e 
os maiores sempre irão acabar no judiciário, permitirá uma maior compreensão dos 
problemas e uma atitude mais ativa e coerente. 

  

1. Conclusão 

  

Verifica-se que o Brasil e as sociedades capitalistas modernas dão preponderância ao 
princípio da privacidade, restringindo demasiadamente o campo de atuação do princípio 
da publicidade quando ambos entram em conflito, esquecendo da formação de cidadãos 
participantes da sociedade e envolvidos ativamente na solução dos problemas. Para que 
os indivíduos se transformem em cidadãos, um dos pré-requisitos é o conhecimento da 
sociedade e seus conflitos, o que só é possível com a ampla divulgação de informações. 
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Diante dos argumentos postos acima, defende-se a divulgação total das informações 
processuais até o limite onde não adentre ao círculo mais restrito da intimidade das 
pessoas. Assim, conclui-se da possibilidade da permissão total das buscas de todas as 
espécies de processo com exceção daqueles que tramitam em segredo de justiça, por 
nome da parte, nome do juiz, nome dos representantes e tipo de ação, neste caso 
preponderando o princípio da publicidade. 

Quanto às informações disponibilizadas nos autos do processo virtual, somente estarão 
disponíveis aquelas que permitem o controle e a fiscalização dos atos dos agentes 
públicos, quais sejam os atos dos Juízes, Ministério Público e dos serventuários da 
justiça, liberando a consulta ampla para todos os interessados nos atos ordinatórios, 
sentenças, decisões interlocutórias e despachos e quaisquer outros atos, excetuando-se 
aqueles das partes, em que prevalece a aplicação do princípio da privacidade e daqueles 
processos que correm em segredo de justiça.  
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[1]     As informações digitadas, são armazenadas em uma forma codificada (um código 
para cada caractere) que permite fácil organização e busca  rápida e segura destas 
informações pelos recursos computacionais. Já a digitalização é realizada normalmente 
por scanners, mecanismos óticos semelhantes a uma máquina copiadora, que forma a 
imagem a partir de um conjunto de pontos que não permite um busca rápida e fácil de 
informações existentes em seu conteúdo. 

[2]     Links são referências existentes em uma página web que a ligam a outra página 
web, contendo o endereço em que esta segunda página pode ser localizada e recuperada. 

[3]     Com a grande disseminação de páginas web, contendo os mais diversos tipos de 
informações em todas as partes do mundo, se disseminou o que chamamos de sites de 
busca. Estes sites utilizam informações das diversas páginas da web organizando-as 
como um índice que permite localizar as páginas relacionadas com determinado 
assunto. São mecanismos que permitem localizar páginas na Internet que tenham 
determinadas características. 

[4]    Para Canotilho (2005, p.1186) “As modificações relativas à compreensão do 
conteúdo de um princípio são susceptíveis de produzir refrações quanto ao correcto 
entendimento do outro”. 


