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Resumo: 0 Autor pronuncia-se sobre a responsabiliza~ao do Estado pela 
circula~ao na internet de informa~6es pessoais obtidas a partir de bases de 
dados criadas e mantidas por tribunais. 
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I - Introdu~ao 

0 mundo moderno e virtual tern proporcionado uma verdadeira revolu~ao 
de costumes no mundo real a medida em que os aparatos tecnol6gicos invadem 
todos os setores de nossa sociedade. 

A comunidade jurfdica por estar inserida neste contexto nao teve alterna
tiva senao a de adaptar-se as novas tecnologias sob pena de ser taxada de inerte 
e 0 que e pior, ineficaz. 

No entanto este "caminho sem volta" deve ser trilhado corn o maxima de 
cuidado para que nao venha a transformar aquele beneficia, facilidade ou utili
dade trazida pela tecnologia em serios prejufzos ao cidadao que necessita do 
bem chamado Justi~a. 

Por isso, antes de qualquer implementa~ao a nfvel institucional (OAB, 
Ministerio Publico, Tribunais de Justi~a, etc. .. ) de sistemas de informa~ao, prin
cipalmente os que possam ser acessados pelo publico em geral, devem ser cha
mados especialistas na area de informatica e na area jurfdico para a elabora~ao 
de pareceres bem como estudos que vislumbrem a menor agressao possfvel aos 
direitos constitucionalmente protegidos. 
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Dai a necessidade da realiza<;ao de congresses, seminaries e encontros que 
reunam os profissionais do direito para discutir as quest6es relacionadas ao 
chamado Direito Eletronico possibilitando assim o avan<;o no estudo da materia 
encontrando corn isso solu<;6es adequadas os problemas advindos da comuni
dade cibernetica, 

No caso espedfico do Estado a preocupa<;ao deve ainda ser maior no sen
tido de preservar que seus agentes nao provoquem por intermedio de seus atos 
eletronicos les6es ao direito dos cidadaos sob pena do mesmo vir a responder 
civilmente por danos provenientes, por exemplo, da veicula<;ao indiscriminada 
de dados processuais em sites oficiais. 

11 - Marco Latino-americano 

Recentemente participamos do seminario "Internet y Sistema Judicial em 
America Latina y el Caribe" (Home-page: http: I I www.iijusticia.edu.ar I Semina
rio_Taller /) realizado pelo Instituto de Investigaci6n para la Justicia Argentina, 
Carte Suprema da Costa Rica e International Development Research Centre do 
Canada onde foram analisados por especialistas e ministros de cartes superiores 
de justi<;a de varios paises da America Latina os beneficios e dificuldades advin
das das home-pages dos Poderes J udiciais na rede, os programa de transparencia 
e prote<;ao de dados pessoais. 

0 evento foi considerado urn marco latino-americano no estudo da difusao 
de informa<;ao judicial na Internet. Nele foram expostas orienta<;6es imprescindi
veis que devem ser observadas por todos os dirigentes de tribunais que cola
cam a disposi<;ao da popula<;ao informa<;6es institucionais e processuais, coma 
por exemplo a participa<;ao da sociedade civil nos programas de transparencia, 
regulamenta<;ao da prote<;ao de dados e as sociedades de informa<;ao crediticia, 
acesso a informa<;ao judicial prote<;ao de dados sabre a saude dos envolvidos 
em processo judicial, dentre outros temas nao menos importantes que encon
tram-se na sua integra no site (http: I I www.iijusticia.edu.ar I Seminario_ Tal
ler I programa.htm). 

Estas orienta<;6es foram chamadas de "Regras de Heredia" e encontram-se 
disponiveis no site (http: I I www.iijusticia.edu.ar I Reglas_de_Heredia.htm). 

A parte que coube a n6s explanar referiu-se a difusao de informa<;6es judi
ciais na Internet e seus efeitos a esfera trabalhista disponivel no endere<;o: 
(http: I I www.iijusticia.edu.ar I Seminario_ Taller I Lobato.rtf). 

Expusemos em sintese que, infelizmente, as facilidades advindas do 
avan<;o da informatica nao estao sendo devidamente acompanhadas pelos lida
dores do direito que insistem primeiro em aproveitar-se dos beneficios e depois 
discutir as quest6es juridicas que envolvem seus atos. 

Alertamos para a busca livre disponibilizada pelo site dos Tribunais brasi
leiros. Esse recurso traz uma serie de implica<;6es negativas no que diz respeito 
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a privacidade e intimidade das pessoas que podem ter seus dados devassados 
pelo simples acesso a home-page. 

No caso dos Tribunais do Trabalho o prejufzo e ainda muito maior para o 
trabalhador, pois p6e em risco a conquista de urn novo emprego, pois ao dispo
nibilizar essas informa<;6es de forma irrestrita, os Tribunais armam maus 
empregadores de urn banco de informa<;ao a respeito dos trabalhadores que 
possufram ou possuem algum tipo de a<;ao contra seu empregador ou ex
empregador, motivo pelo qual, podera funcionar como empecilho para a obten
<;ao por parte dos trabalhadores de novo emprego. 

Referida discrimina<;ao ja existia antes desse banco de dados atraves de 
"listas negras" que circulavam e circulam em empresas, porem nao corn tama
nha facilidade e poder de inibi<;ao. Assim qualquer empregador que deseje 
saber se o empregado ja ajuizou alguma reclama<;ao na Justi<;a do Trabalho bas
tara acessar a home-page do tribunal para constatar e ao mesmo tempo impedir o 
acesso do empregado ao quadro de funcionarios da empresa. 

Mencionada discrimina<;ao ocorria todos os dias e a principio nao havia 
coma ser exterminada totalmente, porem certos cuidados devem ser tornados 
para evitar essa atitude. A principal medida a ser tomada (nossa recomenda<;ao 
a epoca) e a de que o acesso fique restrito apenas aos advogados (de maneira 
livre pois exercemos uma fun<;ao de essencialidade para a justi<;a conforme o 
artigo 133 da Constitui<;ao Federal) e as partes no processo em que estiverem 
envolvidos, evitando assim uma consulta geral e indiscriminada e portanto, 
dificultando esta pratica abusiva por parte do empregador. Pratica esta que difi
cilmente seria comprovada se viesse a ser suscitada perante a justi<;a. 

Nossa recomenda<;ao corn absoluta certeza dificultaria de maneira decisiva 
esta pratica abusiva por parte de empregadores mal intencionados dando maio
res possibilidades ao trabalhador de conquistar seu tao almejado emprego. 
Nossa proposi<;ao espelhou-se na Resolu<;ao do Presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho da 24.3 Regiao que proibiu as consultas por busca livre pelo nome 
das partes. 

Discrimina<;6es que impe<;am o acesso livre ao emprego corn base em certi
d6es expedidas pelo SERASA ou em virtude do empregado ja ter ajuizado recla
ma<;ao trabalhista contra seu antigo empregador sao praticas abusivas e incons
titucionais que devem ser combatidas pela sociedade. A OAB/PA atraves da 
Comissao de Estudos de Direito da Informatica apresentou projeto encami
nhado aos tribunais no sentido de limitar o acesso livre em sites jurfdicos apenas 
aos advogados, restringindo as partes e demais envolvidos o acesso apenas 
atraves do numero do processo. 

Corn isso, almejamos assegurar o direito constitucional a liberdade de tra
balho estatufdo no artigo 5. 0 inciso XIII- "e livre o exerdcio de qualquer trabalho, 
oficio ou profissiio, atendidas as qualifica{:i5es profissionais que a lei es tabelecer. " 

Ressaltamos ainda que todos os direitos fundamentais tern aplica<;ao na 
rela<;ao de trabalho, surgindo diante de n6s urn novo campo de estudo que e "a 
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protet;iio dos trabalhadores no que diz respeito ao tratamento automatizado de dados pes
soais". 

Assim para nao sermos amea<;ados corn a extin<;ao ou lesao de direitos 
fundamentais devemos nos posicionar claramente sabre os fatos advindos do 
caso concreto, estabelecendo diretrizes gerais que nao beneficiem apenas umas 
das partes. Por isso somas favor<iveis a interpreta<;6es e decis6es baseadas no 
equiUbrio de direitos que permitam resguardar o direito a publicidade das deci
s6es e processos judiciais, bem coma a prote<;ao a privacidade e intimidade do 
trabalhador. 

Demonstramos que as autoridades brasileiras ja vem tomando medidas 
que cofbem a pratica discriminat6ria ensejada pela veicula<;ao de informa<;6es 
processuais por intermedio da internet. 0 proprio Poder Judiciario atraves da 
elimina<;ao da pesquisa pelo name do trabalhador nos processos em tramita<;ao 
ou arquivados. 0 Poder Legislativo corn projeto que preve ate mesmo a deten
<;ao dos empregadores que discriminem o acesso livre ao trabalho. 0 Poder Exe
cutivo atraves da Portaria acima mencionada. Medidas que visam resguardar o 
direito dos trabalhadores de acesso ao emprego assegurando o respeito a legis
la<;ao constitucional e infra-constitucional que tern sido violada pelo avan<;o tec
nol6gico. 

Vale lembrar que, essas medidas s6 vieram a ser implementadas ap6s o 
efetivo sacriffcio de diversos trabalhadores que sofreram a humilha<;ao de terem 
o acesso a urn novo emprego vetado simplesmente por ter exercido seu direito 
constitucional de peti<;ao aos 6rgao publicos, fato este reconhecido pela Justi<;a 
do Trabalho, inclusive pelo Tribunal Superior do Trabalho em 30/08/2002 que, 
conforme ampla reportagem na Revista Jurfdica Consulex cancelou a consulta 
por name da parte I reclamante, permanecendo apenas a pesquisa pelo name da 
empresa e numero do processo. 

Referida situa<;ao danosa, apesar de sanada em parte, nao retira o direito 
daqueles que foram impedidos de conquistar urn novo emprego, de pleitear no 
Judiciario indeniza<;ao civil contra o Estado, servindo este infeliz epis6dio coma 
uma especie de alerta vermelho para os demais Tribunais superiores, estaduais 
e federais uma vez que a negativa a urn emprego nao e a unica hip6tese que 
podera gerar, concretamente danos ao cidadao conforme poderemos observar 
no t6pico seguinte. 

E preciso te em mente que passamos por uma revolu<;ao cibernetica que 
atinge em cheio as rela<;6es de trabalho e que, portanto, devem ser estudados e 
solucionados os conflitos provenientes dessas transforma<;6es munindo os ato
res sociais de arcabou<;os jurfdicos e legais aptos para lidar corn esses tipos de 
rela<;6es, corn vistas a criar urn equiUbrio social entre princfpio da publicidade 
que rege a atividade dos 6rgaos judiciais corn os direitos de livre acesso do tra
balhador ao emprego, sem que haja discrimina<;6es provenientes pela difusao 
de informa<;6es advindas do Poder Judiciario. 
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Ill- Danos concretos 

Ao longo dos debates pudemos perceber que, em varios casos ocorridos 
em tribunais da America Latina, houve prejufzos efetivos corn a vincula<;ao 
indiscriminada de dados pessoais do cidadao que pode ter sua privacidade e 
intimidade devassadas par qualquer indivfduo que tenha acesso a rede mun
dial de computadores. 

No Brasil nao poderia ser diferente, pais coma relatados acima varios tra
balhadores tiveram o seu direito a livre acesso ao emprego vetado pelo futuro 
empregador em virtude da disponibiliza<;ao de consulta par name dos recla
mante nos sites dos tribunais. Tal procedimento trouxe reconhecidos e concretos 
prejufzos a milhares de trabalhadores tanto que foi admitido pelo pr6prios tri
bunais que alguns anos mais tarde resolveram abolir este tipo de pesquisa. · 

Os tribunais de justi<;a comuns continuam a trazer prejufzos aos juridicio
nados ao veicularem em processos judiciais dados que invadem a esfera fntima 
do indivfduo coma por exemplo, seu estado de saude ou doen<;as que levam a 
pessoa a sofrer situa<;6es discriminat6rias coma AIDS. 

Sendo assim consideramos que este tipo de viola<;ao do direito a intimi
dade e privacidade daquele que procura a Justi<;a Estatal para solucionar suas 
inquieta<;6es gera o direito a pleitear uma indeniza<;ao respectiva e proporcional 
ao dano causado par intermedio da teoria do risco administrativo que responsa
biliza civilmente o Estado a ressarcir o lesado pelo danos ocasionados em vir
tude de sua conduta. 

IV- Responsabilidade Civil do Estado 

Teoria adotada atualmente pela grande maioria dos doutrinadores e a de 
que a responsabilidade Estatal e de natureza objetiva compreendendo atos 
omissivos ou comissivos que independem de prova de culpa. A Constitui<;ao 
Federal de 1988 nao deixa duvidas quanta a sua responsabilidade quando dis
p6e que: 

"Art. 37, § 6. o- As pessoas jur{dicas de direito publico e as de direito privado pres
tadoras de servir;os publicos responderao pelos danos que seus agentes, nessa quali
dade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responslivel 
nos casos de dolo ou culpa". 
Em seu artigo 5. o que preve a indeniza<;ao par dano moral que devera ser 

fixada conforme o prudente arbftrio do juiz: 

"Art. 5. X- silo inviolliveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenizar;ao pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violar;ao." 
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Jose Cretella 1 ao abordar a quesUio da responsabilidade civil do Estado 
entende que: "a) a responsabilidade do Estado par atos judiciais e especie do genera 
responsabilidade do Estado par atos decorrentes do servir;o publico; b) as funr;i5es do 
Estado siio funr;i5es publicas, exercendo-se pelos tres poderes; c) o magistrado e 6rgiio do 
Estado; ao agir, niio age em seu name, mas em name do Estado, do qual e representante; 
d) o servir;o publico judicicfrio pode causar danos as partes que viio a ju(zo pleitear direi
tos, propondo ou contestando ar;i5es (dvel); ou na qualidade de reus (crime); e) o julga
mento, quer no crime, quer no c(vel, pode consubstanciar-se no erro judicicfrio, motivado 
pela falibilidade humana na decisiio; j) par meio dos institutos rescis6rios e revisionista e 
poss(vel atacar-se o erro judicicfrio, de acordo cam as formas e modos que alei prescrever, 
mas se o equ(voco jcf produziu danos, cabe ao Estado o dever de reparcf-los; g) volunta
rio ou involuntario, o erro de conseqiiencias danosas exige reparar;iio, respon
dendo o Estado civilmente pelos prejuizos causados; se o erro foi motivado par 
falta pessoal do 6rgiio judicante, ainda assim o Estado responde, exercendo a seguir o 
direito de regresso sabre o causador do dano, par dolo ou culpa; h) provado o dano e o 
nexo causal entre este e o 6rgiio judicante, o Estado responde patrimonialmente pelos 
preju(zos causados, fundamentando-se a responsabilidade do Poder Publico, ora na 
culpa administrativa, o que envolve tambem a responsabilidade pessoal do juiz, ora no 
acidente administrativo o que exclui o julgador, mas empenha o Estado, par falha tecnica 
do aparelhamento judicicfrio, ora no risco integral, o que empenha tambem o Estado, de 
acordo cam o princlpio solidarista dos onus e encargos publicos" 

Basicamente para a caracteriza<;ao da responsabilidade deve existir e o 
nexo causal, ou seja, a rela<;ao entre o dano causado a ser reparado e a conduta 
do agente. A conduta lesiva no caso dos tribunais do trabalho e a disposi<;ao do 
nome do reclamante no site par intermedio do instrumento de pesquisa proces
sual eletronica e o dano e a veda<;ao de acesso ao emprego em decorrencia 
daquela disposi<;ao de dados. 

Nos tribunais comuns existem varios exemplos que trazem lesao ao cida
dao por intermedio da busca processual pelo nome dos litigantes que vao desde 
o abalo ao credito ate situa<;6es vexat6rias que exp6e os litigantes como no caso 
do mesmo ter contrafdo doen<;a grave que tenha sido ventilada ou discutida no 
merito do processo. 

Alem disso nos casos citados podemos observar uma clara viola<;ao da 
intimidade e privacidade dos juridicionados que tern em muitos casos sua vida 
invadida em questao de segundos por qualquer pessoa que tenha acesso ao site 
do Tribunal violando estes direitos assegurados na Constitui<;ao Federal, no 
titulo "Dos Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5.0

• 

Portanto e plenamente viavel a a<;ao de indeniza<;ao por danos morais e 
materiais contra o Estado que atraves dos sites oficiais dos tribunais divulgue 
indiscriminadamente informa<;6es judiciais pela internet que venham a lesar 

1 JUNIOR, Jose Cretella. Responsabilidade do Estado por Atos Judiciais, RF, 230:46. 
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direitos constitucionalmente assegurados ao cidadao como o direito a intimi
dade, privacidade e livre acesso ao emprego. 

V - Conclusao 

0 novo universo de utilidades e facilidades propiciado pela insen;ao dos 
sistemas tecnol6gicos aos administradores do Poder Judiciario tern gerado 
avan<;:os importantes que culminam na satisfa<;:ao de muitos que procuram nesta 
institui<;:ao a solu<;:ao de suas afli<;:6es. 

No entanto esta evolu<;:ao nao pode simplesmente ser implementada sem 
que haja estudos sobre o impacto ocasionado aos direitos de toda popula<;:ao. 
Portanto, assim da mesma forma corn que urn estabelecimento antes de abrir 
novas lojas necessita de urn estudo detalhado do mercado, o judiciario necessita 
primeiramente de estudos que viabilizem a implanta<;:ao de novas tecnologias 
sem que haja prejufzos a direitos fundamentais de cidadao assegurados consti
tucionalmente. 

No entanto como isto tern sido feito de forma precaria e assim ocasionando 
todo o tipo de lesao ao direito como, por exemplo, o de livre acesso ao emprego, 
restri<;:6es de credito, exposi<;:ao do estado grave de saude das partes, etc. Resta 
ao lesionado buscar as portas do proprio Poder Judiciario para pleitear indeni
za<;:ao civil contra o Estado por danos materiais e morais causados pela difusao 
indiscriminada de informa<;:6es das partes nos sites oficiais dos tribunais. 

Por fim cabe a n6s alertar mais uma vez que a informatica e urn poderoso 
instrumento de efetiva<;:ao de direitos que propicia grande celeridade na presta
<;ao jurisdicional, porem apresenta vfcios que devem ser eliminados pelos pro
fissionais do direito, se possfvel, antes de sua aplica<;ao sob pena de que aquele 
beneffcio venha a tomar-se urn problema tao grave que seria melhor que nao 
tivesse ocorrido. 

Desejamos que o judiciario tome as devidas providencias no sentido de 
resguardar os direitos fundamentais a privacidade e intimidade atraves de pro
gramas de prote<;ao de dados daqueles que o procuram de forma preventiva 
sob pena de ser alvejado por uma enxurrada de a<;:6es de indeniza<;ao prove
nientes de da difusao de informa<;6es judiciais discriminat6rias. 
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