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ORIGEM DO TEMA 

  

 

• Celeridade Processual (CF, art. 5º, inc. 
LXXVIII); 

• Aprovação de diplomas, para viabilizar a 
informatização do processo judicial eletrônico; 

• Disponibilização da informação judicial na 
internet: 
A. Nome das partes; 
B. Dados e documentos Pessoais; 
C. Documentos que instruem o processo; 
D. Causa de Pedir; 
E. Decisões (Despachos, Sentenças e Acórdãos). 

 



ASPECTOS POSITIVOS 
- Expressão máxima do Princípio da Publicidade 

Processual;  
- Mecanismo hábil para fiscalização da atividade 

jurisdicional;  
- Meio facilitador para acompanhamento do processo pelo 

advogado ou partes.  

 A publicidade é o princípio, que preserva a justiça de 
corromper-se. Todo o poder, que se oculta, perverte-se. 
(Rui Barbosa) 

 A democracia nasceu com a perspectiva de eliminar 
para sempre das sociedades humanas o poder invisível 
e de dar vida a um governo cujas ações deveriam ser 
desenvolvidas publicamente, “au grand jour”. (Bobbio)  



ASPECTOS NEGATIVOS 

 
 A maximização pode trazer prejuízos às partes 

envolvidas, uma vez que dados pessoais e 
sensíveis sobre a demanda estarão 

disponíveis ao mundo todo, 24 horas por dia, 
desmotivando assim, a busca pela tutela 

jurisdicional.  



ORIGEM DO TEMA 
  

Surge do Conflito entre duas garantias 
constitucionais: 

Publicidade processual: CF, Art. 5º XXXIII, 
XXXIV, LX, Art. 93, IX 

 Intimidade/Privacidade do cidadão  
(CF, art. 1º, II, art. 5º, X, XI e XII)  



Art. 93, IX (EC/45): Julgamentos públicos, sendo 
possível, contudo, limitar a presença das partes ou 
dos advogados, ou só destes, em casos que a 
preservação do direito à intimidade do interessado 
no sigilo não prejudique o interesse público à 
informação;  

NORMAS CLÁSSICAS – 
PUBLICIDADE 

PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO 

Normas vigentes enumeram de forma hermética  
os casos em que se aplica o sigilo,  

olvidando de outros. 



NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS 
CLÁSSICAS – PRIVACIDADE/SIGILO 

-Código de Processo Civil (art. 155, 444); 
-Código Civil (art. 21, vida privada); 
-Estatuto da Criança e Adolescente (art. 143, veda 
divulgação de nome de crianças e adolescentes 
quando envolvidos atos infracionais em investigação); 
-Código Penal (art. 150 e 151 violação de dados 
privados). 



NORMAS CONTEMPORÂNEAS  
SOBRE O TEMA 

Lei nº 11.419/06: Art. 11,  6º  
 

 “Os documentos digitalizados juntados em 
processo eletrônico somente estarão disponíveis 
para  acesso por meio da rede externa para suas 
respectivas partes processuais e para o Ministério 
 Público, respeitado o disposto em lei para as 
situações de sigilo e de  segredo de justiça.” 

RESOLUÇÃO 121 DO CNJ 



PRIVACIDADE 

IMPORTÂNCIA DO TEMA: NÍVEIS DA 
INFORMAÇÃO RELATIVA AO CIDADÃO – 
CÍRCULOS CONCÊNTRICOS 

INTIMIDADE 

SIGILO 

Público 
Local de Trabalho, Estudo, 

informações  menos 
reveladora da personalidade Compartilhada com 

amigos, pessoas de 
relacionamento 

próximo ou 
profissionais. 

Diários, 
pensamentos. 



DESAFIO... 

RELATIVIZAR  publicidade processual:  
 

CONCILIAR direito à informação 
processual/publicidade (art. XXXIII, XXXIV, Art. 93, 
LX) PRESERVANDO a intimidade/privacidade do 

cidadão (art. 5º, X, XI e XII).  
 

 
Para isso... REVER PARADIGMAS  

 



PRIMEIROS ESTUDOS NO BRASIL 
-EC nº 45/04: Inclusão inc. LXXVIII ao art. 5º,  
duração razoável do processo; 
 
-Alteração da redação do art. 93, Inc. IX da CF, 
dispondo sobre o acesso aos autos, decretação de 
sigilo somente quando não prejudicar interesse 
público (EC nº 45/04);  
 

-Prof. José Carlos de Araújo Almeida Filho, artigo 
“O princípio da publicidade no processo frente à 
Emenda Constitucional 45/2004 e o Processo 
Eletrônico. Revista de Direito Eletrônico Ano III - 
Vol. VIII – Jan - Junho/2006. 



Fora do Brasil: Seminário “Internet e Sistemas 
Judiciais na America Latina e Caribe”, Heredia, 

Costa Rica, 2003.  

PRIMEIROS ESTUDOS NO 
EXTERIOR 



- Países participantes não possuíam legislação 
específica sobre a informatização judicial, mas 
veiculavam informações na internet; 

-Estudos apresentados destacaram o liame 
imperceptível entre as garantias no processo 
informatizado; 
   - A utilização da informação processual de forma 
desmesurada para fins outros que não a 
fiscalização da atividade jurisdicional. Ex. listas 
negras, bases jurisprudenciais para venda.  
 

PRIMEIROS ESTUDOS NO 
EXTERIOR 



EM TEMPOS DE INTENSA 
INFORMATIZAÇÃO... 

“Youtube no orkut dos outros é refresco..” (Zé 
Simão). 

Agora, em muitos casos, a garantia da 
Publicidade Processual passa a ser usada como 
um Direito à Fofoca (Túlio Vianna) ou destinado a 

um fuxico sensacionalista . 

Antes da informatização, as informações 
processuais estavam protegidas por uma 

obscuridade prática, promovida pela burocracia 
administrativa e dificuldades territoriais em 
acessar os autos. (Rosário Duaso Cales, 

Espanha) 



EXEMPLOS 
PRÁTICOS   

-Escola de Base em São Paulo; 
-Estudantes que comentem atos infracionais em 
Juiz de Fora, usando comunidades de 
relacionamento; 
-Daniella Cicarelli. 
-Goleiro Bruno. 



RELATIVIZAR  É... 

-Preservar assuntos íntimos, privados e sigilosos, 
do cidadão para que este possa demandar em juízo; 

- A proposta supera os limites herméticos existentes 
na legislação e seria ideal para aplicação em todos 
os casos; 
- Porque? O processo judicial “big brother”. O 
cidadão quer ou precisa estar em juízo, mas a 
divulgação dos fatos que geram sua demanda se 
expostos podem lhe trazer prejuízos. 

-Robert Alexy, Ponderação de Princípios, Regras de 
Exceção;  



A PUBLICIDADE PROCESSUAL 
É IMPORTANTE? 

-Essencial:  No Estado Democrático de Direito é  
condição de eficácia e validade dos atos por ele 
praticados. 

-CF, art. 37, princípio norteador das atividades da 
administração pública, aplicável aos três âmbitos 
do poder estatal.   



COMO CONCILIAR? 

Anonimização de dados sensíveis, aqueles que identificam 
opção religiosa, política/partidária, sexual por exemplo, fatos 
relevantes que se expostos podem trazer prejuízos as 
partes. Assim prestará assistência jurisdicional sem 
identificar a pessoa que procura o Estado.  

O recurso já é timidamente utilizado. Substituição do nome 
das partes pelas iniciais do seu nome. Mas estes processos 
na maioria dos sites estudados não estão acessíveis na 
internet sequer para consultar o andamento do feito.  
 
Em muitos casos o tribunal incorre em erro, pois quando se 
profere uma decisão de segunda instância, por exemplo, 
encontra-se o nome das partes.  



 



EXISTE PREVISÃO 
LEGAL 

Lei 11.111/05 regulamenta a parte final do 
art. 5º inc. XXXIII,  

prevê anonimização (art. 7º); 

-Art. 7º Os documentos públicos que contenham 
informações relacionadas à intimidade, vida 
privada, honra e imagem de pessoas, e que sejam 
ou venham a ser de livre acesso poderão ser 
franqueados por meio de certidão ou cópia do 
documento, que expurgue ou oculte a parte 
sobre a qual recai o disposto no inciso X do 
caput do art. 5o da Constituição Federal. 
 



FINALIDADE 

-Ex. Demanda contra o Estado para fornecimento 
de medicamentos para tratamento da AIDS. Caso 
esta informação seja acessível ao seu futuro 
empregador ele poderá recusar um emprego ou 
até mesmo demiti-lo por isso.  

-Na seara trabalhista, criação de listas negras, 
uma vez que nem todos os sites da justiça do 
trabalho estão aptos à restringir a pesquisa por 
nome, ou aqueles que fazem somente pelo 
número do processo, possibilitam a formação de 
bases de dados sobre a informação processual.  



 
Decisão: por unanimidade, conhecer do recurso de revista por 
ofensa ao artigo 5º, X, da Carta Magna, e no mérito, dar-lhe 
provimento para reformando o acórdão regional, restabelecer a 
sentença apenas na parte em que condena a reclamada na 
obrigação de abster-se de utilizar banco de dados, tomar ou 
prestar informações trabalhistas, criminais ou creditícias relativas 
a empregados ou candidatos a emprego, abster-se de adotar 
qualquer critério de seleção de pessoas fundado em sexo, idade, 
cor, ou estado civil e condena a empresa ao pagamento da 
indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), revertidos ao FAT. (TST, 1ª SDI, 
Processo  RR nº 9891800-65.2004.5.09.0014, Autor MPT Réu 
Higi - Serv Limpeza e Conservação Ltda, Publicado 
09/06/2010, Min. Rel. Ministra Delaíde Miranda Arantes)  



 
 

 RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
DANOS MORAIS. PORTADOR DO VÍRUS HIV. (…) 2. REINTEGRAÇÃO. 
PORTADOR DO VÍRUS HIV.  
(…) (TST, RR 771780, Processo nº10926-2002-900-02-00, 5ª Turma, Rel. 
JUIZ CONVOCADO ANDRÉ LUÍS MORAES DE OLIVEIRA, julgado em 
12/11/2003, DOE SP 28/11/2003)  
 
 

 (...)  Fundamentos jurídicos para a reintegração no emprego de portador do 
vírus da SIDA/AIDS. A dispensa de empregado portador do vírus do HIV, 
não calcada em motivo disciplinar, econômico ou financeiro, afronta os 
mandamentos constitucionais insculpidos nos artigos 1º, II, 3º, IV, 5º, 
"caput", XII e XLI e 7º, I, da Carta Magna, ao ferir a dignidade da pessoa 
humana, colocando-o à margem social e, principalmente, impedindo-o de 
gozar os benefícios da Lei 7.670, de 08.09.88, que só beneficia os 
portadores do vírus, em atividade. (TRT 2, RO 20050561833, Processo nº 
00913-2004-072-02-00, 4ª Turma, Rel. Juiz Paulo Augusto Camara, julgado 
em 23/08/2005, DOE SP 02/09/2005)  
 
 



 (...) REINTEGRAÇÃO - EMPREGADO PORTADOR DO VIRUS DA AIDS. 
NÃO OBSTANTE INEXISTA NO ORDENAMENTO JURIDICO LEI QUE 
GARANTA A PERMANENCIA NO EMPREGO DO PORTADOR DA 
SINDROME DA IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA - AIDS, NÃO SE PODE 
CONCEBER QUE O EMPREGADOR, MUNIDO DO PODER 
POTESTATIVO QUE LHE É CONFERIDO, POSSA DESPEDIR DE FORMA 
ARBITRARIA E DISCRIMINATORIA O EMPREGADO APOS TOMAR 
CIENCIA DE QUE ESTE É PORTADOR DO VIRUS HIV. TAL 
PROCEDIMENTO AFRONTA O PRINCIPIO FUNDAMENTAL DA 
ISONOMIA INSCULPIDO NO "CAPUT" DO ARTIGO QUINTO DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (TST, ERR 
205359, Turma D1, Rel. Min. LEONALDO SILVA, julgado em 27/04/1999, 
DJ 14/05/1999 p. 43)  



PORQUE ANONIMIZAR? 

Externar ao restante da população a atividade 
jurisdicional e sobre que tipo de demanda ela está 
atuando.  
 
Não preciso mostrar quem são as pessoas até o 
trânsito em julgado, pois somente nesta etapa se 
fala em culpado e responsabilização.  
 
Processo Penal?  Todos os atos tramitam em 
segredo de justiça, indistintamente até após o 
trânsito em julgado, tornando impossível que a 
população conheça como ocorre um julgamento.   
 



Empresa que está sendo demanda em juízo 
inicialmente pela comercialização de produtos 

impróprios.   
 

Caso ela não litigue protegida por este recurso, 
pode ter arruinada sua atividade, somente pelo 
temor reverencial da população em consumir 

seus produtos.  

O ideal é que até o trânsito em julgado adot-se 
medidas intermediárias para que ela não 
comercialize o produto investigado, mas não se 
pode prejudicar toda a sua linha de produtos.  
Neste caso ela poderia litigar sobre um apelido, 
como “empresa X”, por exemplo.  
  

Proteção de segredos 
industriais. 

OUTROS EXEMPLOS ... 



ANONIMIZAR  É... 

Não é ocultar. É evidenciar a função 
jurisdicional sem que haja uma 

utilização especulativa da informação 
processual.  

  



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 

Controle Administrativo nº 200710000003932 em 
15/05/2008 Antonio Umberto de Souza Júnior 
originou o Enunciado nº 11  que preconizava: 
 

"Nos processos digitais findos ou em curso 
perante o Conselho Nacional de Justiça, o 

acesso à íntegra dos autos é limitado às partes 
e seus advogados constituídos e ao Ministério 

Público (Lei nº 11.419/2006, art. 11,  6º)."  



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 

Processo Administrativo nº 200820000007325 em 
12/09/2008 Rel. Técio Lins e Silva  Revoga 
Enunciado nº 11.  
 
Desrespeita o Estatuto da Advocacia quaisquer 
normas que obstam o acesso dos Advogados aos 
autos, sendo seu direito, examinar em qualquer 
órgão processos findos ou em andamento, mesmo 
sem procuração, desde que não estejam sujeitos 
ao sigilo  



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 
2009.10.00.001656-0 Publicado em 07/08/2010)  
 
Veiculação no site do TJMG dos nomes de vítimas 
em processos criminais “desrespeita a pessoa 
humana da vítima e a garantia de seus direitos 
fundamentais” 



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 

Julgamento Ato nº 0001776-16.2010.2.00.0000 
Publicado em 07/10/2010 Rel. Cons. Walter Nunes.  
 
EMENTA: PROCESSO ELETRÔNICO. PRINCÍPIO 
DA PUBLICIDADE. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS 
PELA INTERNET.DIREITO FUNDAMENTAL. 
SOCIEDADE EM GERAL E INTERESSADOS 
DIRETOS: DISTINÇÃO. PROCESSOS CRIMINAISE 
TRABALHISTAS. 



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 

RESOLUÇÃO 121 DO CNJ Publicada em 
11/10/2010 

Alguns “considerandos”... 
 
-Necessidade de publicização da atividade 
jurisdicional; 
-Transparência e acesso à informação; 
-Padronização do sistema de divulgação de 
informação em busca de um padrão nacional; 
-Evitar estigmatização das partes; 
 



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 

RESOLUÇÃO 121 DO CNJ Publicada em 
11/10/2010 

-Acesso à dados básicos (número processo, 
partes, movimentação, decisões) independente de 
cadastro ou demonstração interesse; 
-Advogados, procuradores e membros do MP 
podem acessar desde que demonstrem interesse 
para fins de registro; 
-Consulta somente por número na justiça do 
trabalho e feitos criminais; 
 



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 

RESOLUÇÃO 121 DO CNJ Publicada em 
11/10/2010 
-Acesso às bases jurisprudenciais impedirá 
quando possível acesso aos nomes; 
-Não se incluem o nome das vítimas em dados 
básicos dos processos criminais; 
-Certidão negativa somente quando houver 
trânsito em julgado (somente criminal); 
-Certidão negativa quando houver homônimos e 
não houverem dados suficientes para dirimir a 
dúvida. Informação constará da certidão com 
observação. 



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 

DIMENSÃO DA PUBLICIDADE:  
 
DIMENSÃO SUBJETIVA: Relativa aos sujeitos do 
processo, principais e secundários, seu conteúdo, 
com gradações; 
 
DIMENSÃO OBJETIVA: como dever geral de 
informação do serviço jurisdicional,  dados 
básicos do processo, dados estatísticos.  
 



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 

NÍVEIS DE PUBLICIDADE:  
 
PUBLICIDADE AMPLA: Art. 1º, dados básicos do 
processo. Ex. número do processo, nome das partes, 
andamento, decisões (sentenças, despachos, acórdãos).  

 AMPLA SUBJETIVA: Art. 3º, Vinculação subjetiva ao 
 processo:  ser parte  ou advogado Membro do  MP, 
 acesso a íntegra das andamentos, decisões e 
 documentos; 

   
 AMPLA CONDICIONADA: Art. 3º, parágrafo único, 

 acesso  advogados,  procuradores aos autos 
 eletrônicos  mediante demonstração de interesse e  para 
 fins de registro.  

 



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 
NÍVEIS DE PUBLICIDADE AMPLA:  

PUBLICIDADE RESTRITA: Art. 1º, parágrafo 
único. Processos em segredo de justiça; 
nenhuma divulgação. 



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 

RESOLUÇÃO nº 121/2010 CNJ: Lacunas 

-Disciplina sobre acesso a documentos juntados 
aos autos; 
-Acesso da população aos autos; 

Amadurecimento da disciplina.. que já começou... 



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 

EMENTA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE 
ADMINISTRATIVO. 1º do art. 3º DA RESOLUÇÃO 
CNJ Nº 121/2010. Acesso automático ao processo 
eletrônico por advogado não vinculado ao 
processo. Direito assegurado, independente de 
comprovação de interesse perante o juízo ou 
cadastramento na respectiva secretaria. 
(PROCEDIMENTO DE CONTROLE 
ADMINISTRATIVO  0000547-84.2011.2.00.0000 de 
23/05/2011) 



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 

RESOLUÇÃO 121/2010 CNJ 

Art. 3º  1º. Acesso de advogados não vinculados ao 
processo mediante demonstração de interesse para fins de 
registro.... 
-Provimento nº 89/2010 TRF-2: petição para vinculação 
especial ao processo; 
-Resolução TJ/OE nº 16/2009 TJRJ: autorização prévia juiz; 
- Portaria n.º 000008-1/2009, Juíza Federal da 2ª Vara 
Federal Criminal de Vitória – ES. 
 
-Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIII e XV Direito Advogado 
Consultar Autos; 



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 

Esclarecimentos TRF-2 
 
Ainda, que o Provimento permite que, nas 
situações comuns e por demais conhecidas, os 
próprios servidores da secretaria podem “promover 
esse crivo, sob a orientação do(a) Juiz(a) da Vara, 
a quem compete aferir o interesse das partes sobre 
todas as questões processuais, inclusive segredo 
de justiça, sigilo de peças e consulta aos autos. A 
matéria é processual, jurisdicional.” 

RESOLUÇÃO 121/2010 CNJ 



VISÃO CNJ SOBRE O TEMA 

Esclarecimentos TJRJ: 
 
-Nem todas as informações existentes nos 
processos eletrônicos podem ser disponibilizadas a 
3ºs; 
-Há limitações na própria ordem constitucional, 
como as contidas no inciso IX, 93 da Constituição 
Federal; 
-Há diferença entre publicação e divulgação da 
informação, e a publicidade excessiva viola 
princípios constitucionais como a intimidade e a 
personalidade. 



FIM! 
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