EXMA. SRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – DD. RELATORA DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.307.386/RS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.

REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1141

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, pelos Defensores Públicos signatários, nos autos do Recurso
Extraordinário com Agravo nº 1.307.386/RS, com repercussão geral reconhecida por
este C. Supremo Tribunal Federal (Tema 1141), em que são partes POTELO
SISTEMAS

DE

INFORMÁTICA

LTDA.-ME

e

CLAUDIOMIRO

FONSECA

SIPIERING JÚNIOR, e interessados GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET
LTDA.-ME e GOOGLE INTERNET BRASIL LTDA., vem, com fundamento no artigo
138, do Código de Processo Civil, requerer a V. Exa. a sua admissão como

AMICUS CURIAE

com o intuito de contribuir para o julgamento do caso, de acordo com o que passa a
expor:

I - Breve síntese da controvérsia

A controvérsia iniciou-se com a propositura de ação
de indenização em que o autor, pessoa natural, pediu a condenação de Potelo
Sistemas de Informática Ltda-ME (Plataforma Escavador) e de Google Brasil à
remoção de conteúdo e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da
divulgação de informações em suas plataformas de ação trabalhista por ele
proposta, o que lhe causou prejuízos, em especial, a negativa de emprego após o
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acesso às informações sobre a ação trabalhista pretérita. Os pedidos foram julgados
improcedentes, interpondo o autor o recurso de apelação.

Concomitantemente, a então ré Potelo Sistemas de
Informação Ltda.-ME (Plataforma Escavador) propôs ao Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul a instauração de incidente de resolução de demandas
repetitivas (IRDR), ao argumento de que várias eram as ações individuais com a
mesma questão de fundo, seja quanto à divulgação de informações sobre processos
trabalhistas, seja quanto a processos criminais, a partir da coleta por meio de robôs
das publicações nos Diários Oficiais e websites oficiais do governo brasileiro que
disponibilizam informações públicas, entendendo o proponente, no entanto, que a
solução da controvérsia não devesse ficar restrita aos processos trabalhistas e
processos criminais.

O incidente de resolução de demandas repetitivas
(IRDR nº 0233575-44.2019.8.21.7000) foi admitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul e, após a publicação do edital de intimação para
manifestação dos interessados, Google Brasil Internet Ltda. e Goshme Soluções
para Internet Ltda. (Plataforma JusBrasil) manifestaram-se pelo acolhimento da tese
jurídica proposta.

No julgamento do incidente, foi fixada a seguinte
tese:
“É lícita a divulgação por provedor de aplicações de internet de conteúdos de
processos judiciais, em andamento ou findos, que não tramitem em segredo
de justiça, e nem exista obrigação jurídica de removê-los da rede mundial de
computadores, bem como a atividade realizada por provedor de buscas que
remeta aquele”.
Na

“causa-piloto”

(apelação

nº

0184935-

10.2019.8.21.7000), o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a partir
da fixação da tese no IRDR, entendeu que:
2

“a conduta adotada pelas demandadas no caso em análise está abarcada
pelo instituto do exercício regular de direito, não havendo que se falar na
possibilidade

de

indenização

ou

de concessão

de

tutela

inibitória.

Improcedência da causa-piloto que merece ser mantida pelo fundamento
jurídico supracitado”.

Pretendendo estender os efeitos da tese fixada no
IRDR, a Plataforma Escavador interpôs recurso extraordinário requerendo a este C.
Supremo Tribunal Federal a fixação da mesma tese em âmbito nacional. Na origem,
o recurso extraordinário foi inadmitido e, após a interposição de agravo, foi ele
provido para determinar o exame da questão de mérito, reconhecendo-se a
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.

Foram

admitidos

como

amici

curiae

Open

Knowledge Brasil (OKBR) e AB2L – Associação Brasileira de Lawtechs e
Legaltechs.

A Procuradoria Geral da República manifestou-se
pelo desprovimento do recurso extraordinário para desconstituição da tese fixada
pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, propondo novo entendimento a ser
firmado pela Suprema Corte, sugerindo a fixação das seguintes teses:
“I – A caracterização do interesse juridicamente qualificado da parte
vencedora para a interposição de recurso extraordinário requer que (i) o
recurso seja interposto em julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC);
(ii) seja demonstrada a existência de divergência que ultrapasse o âmbito
jurisdicional da tese já fixada quanto ao tema; (iii) o seu exame seja útil sob o
ponto de vista da eficiência, ultrapasse o interesse das partes e tenha
relevância econômica, política, social e jurídica.

II. O tratamento de dados pessoais de acesso público é condicionado à
explicitação de propósitos legítimos e específicos que considerem a
finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram a sua
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disponibilização (art. 7º, §§ 3º e 7º, da LGPD), de modo que a transformação
desses dados sem a devida fundamentação pode ensejar responsabilização
civil e administrativa do agente de tratamento (art. 42, da LGPD).

III. O tratamento de dados pessoais de acesso público por parte dos agentes
de tratamento, de forma a permitir a publicização ampla e a consulta de
informações de processos trabalhistas e criminais pelo nome das partes, além
de exorbitar a autorização de tratamento de dados pela LGPD, tendo em
conta a inexistência de justificação baseada em finalidade legítima e
específica em concreto (arts. 7º, §§ 3º e 7º, e 10, da LGPD), viola os direitos
fundamentais à privacidade, à intimidade, à inviolabilidade de dados e à
autodeterminação informativa (art. 5º, X, XII e LXXIX, da CF).

IV. Presume-se a existência de dano moral se, após a solicitação de retirada
feito pela titular, a divulgação dos dados é mantida sem justificativa amparada
na LGPD.”

Os autos foram conclusos à Ministra Relatora em 4
de agosto de 2022, sem que haja registro do início do julgamento até a presente
data.
II – Presença dos pressupostos para a admissão da Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro como amicus curiae

A figura do amicus curiae foi prevista com essa
nomenclatura expressamente no nosso ordenamento jurídico inicialmente no artigo
23, parágrafo 1°, da Resolução n° 390/2004, do Conselho da Justiça Federal,
contudo, desde 1976 o direito brasileiro admite a intervenção de terceiro como
“amigo da corte” para defesa de interesses socialmente relevantes ou do Estado,
prevendo a participação da Comissão de Valores Mobiliários em processos cujo
objeto representam matéria de sua competência (Lei n° 6.385/76), assim como a
possibilidade de intervenção dos Conselhos e Subseções da Ordem dos Advogados
do Brasil nas hipóteses de violação das normas do Estatuto da Advocacia (artigo 49,
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da Lei n° 8.906/94) e do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) nas
polêmicas envolvendo concorrência (Lei n° 12.529/11 - Lei Antitruste).

Certo é que as Leis ns. 9.868/99 e 9.882/99
(jurisdição abstrata da Constituição) enriqueceram a figura do amicus curiae a partir
do momento em que deixaram de conferir legitimidade a uma determinada pessoa
física ou jurídica, órgão ou instituição, permitindo que qualquer terceiro com
representatividade adequada pudesse intervir, espontaneamente ou por provocação,
para a defesa de interesses relevantes.
Finalmente, a Lei n° 13.105/15 – Código de
Processo Civil, disciplinou expressamente a figura do amicus curiae no Capítulo V
do Título III (Da Intervenção de Terceiros), em artigo único, assim dispondo:
“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da
controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das
partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação
de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com
representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1° A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência
nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de
embargos de declaração e a hipótese do § 3º.
§ 2° Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a
intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
§ 3° O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de
resolução de demandas repetitivas.”.

Alguns exemplos de admissão da Defensoria
Pública Estadual e do GAETS (Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias
Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores) como amicus curiae pelo
Supremo Tribunal Federal podem ser citados, como a ADPF 635, intitulada “ADPF
das Favelas”; a ADC 43, em que se discute a constitucionalidade do artigo 283, do
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Código de Processo Penal; a ADI 6930, que trata do regime de recuperação fiscal
do Estado do Rio de Janeiro; a ADPF 828, que trata das remoções e despejos
durante a pandemia da Covid 19; a ADI 6661, em que se discute a liberação da
vacina Sputinik V pela Anvisa; e a ADI 5874, que trata do indulto de Natal; a ADI
6852, que trata da prerrogativa de requisição dos defensores públicos.

Observa-se, então, a presença dos pressupostos
para a intervenção da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro neste
recurso, posto que sobejamente demonstrada a representatividade adequada e a
relevância da matéria, a especificidade do tema e a repercussão social da
controvérsia.

No direito brasileiro, a instituição que recebeu da
Constituição da República a função precípua de prestar o serviço de assistência
jurídica integral e gratuita é a Defensoria Pública (conforme artigo 134, da
Constituição, regulamentado pelo artigo 4°, parágrafo 5°, da Lei Complementar n°
80/94) e, para que essa função seja exercida com eficiência e concretude, a
Emenda Constitucional n° 45/2004 conferiu-lhe a necessária e indispensável
autonomia funcional, administrativa e orçamentária, sem o que o acesso à justiça do
cidadão em situação de vulnerabilidade ou economicamente hipossuficiente jamais
seria possível:
“Converte-se, assim, o direito fundamental de assistência jurídica, gratuita e
integral em verdadeira garantia constitucional, ao atribuir-se à Defensoria
Pública a qualidade de instituição permanente e essencial à função
jurisdicional do Estado. Recaem no rol de competências da Defensoria
Pública, para além de outras funções, a promoção da defesa dos direitos
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita.
Ressalto que a Defensoria Pública está erigida como órgão autônomo da
administração da justiça, e, por isso, conta com independência e autonomia
administrativa, financeira e orçamentária, conferidas pelas EC 45/2004,
73/2013 e 80/2014 e assentadas também no art. 134 da Constituição Federal.
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Na evolução constitucional e jurisprudencial do papel da Defensoria Pública, o
advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014,
representou marco incontestável acerca de sua natureza como instituição
voltada à defesa da coletividade, ao alçá-la expressamente ao patamar de
expressão e instrumento do regime democrático e lhe atribuir o dever de
proteção dos direitos humanos e a tutela de direitos coletivos, abandonando o
enfoque anterior, restrito à mera assistência judiciária gratuita.
Dessa forma, reconhecer a atuação da Defensoria Pública como um direito
que corrobora para o exercício de direitos é reconhecer sua importância para
um sistema constitucional democrático em

que

todas as pessoas,

principalmente aquelas que se encontram à margem da sociedade, possam
usufruir do catálogo de direitos e liberdades previsto na Constituição Federal.
Nesse sentido, destaque-se o disposto no art. 8º, do Pacto de São José da
Costa Rica:

1.Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente,
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para
que se determinem seus direitos e obrigações de natureza civil,
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
2.Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua
inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o
processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes
garantias mínimas:
(...)
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado
pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o
acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do
prazo estabelecido pela lei;

Delineado o papel atribuído à Defensoria Pública pela Constituição Federal,
resta evidente não se tratar de categoria equiparada à Advocacia, seja ela
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pública ou privada, estando, na realidade, mais próxima ao desenho
institucional atribuído ao próprio Ministério Público.
A mesma EC 80/2014 evidenciou a distinção entre Defensoria Pública e
Advocacia ao estabelecer seções diversas do texto constitucional para cada
uma dessas funções essenciais à justiça. (...).” (STF, Tribunal Pleno, ADI nº
6852/DF, voto do Rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 21/02/2022).

Assim, ao lado das funções legislativa, executiva e
judiciária, observa-se outra função política, tratada em capítulo à parte pela
Constituição, o que corrobora a autonomia e a independência da Defensoria Pública.
Percebe-se, pois, que a assistência jurídica é um instituto de direito administrativo e
que impõe uma conduta positiva do agente público (in casu, agente político), qual
seja, a prestação do serviço ao hipossuficiente e vulnerável.
De acordo com o Relatório “Justiça em Números
2021” (ano-base 2020), do Conselho Nacional de Justiça1, “o Poder Judiciário
finalizou o ano de 2020 com 75,4 milhões de processos em tramitação (também
chamados de processos pendentes), aguardando alguma solução definitiva”2, sendo
certo que as demandas trabalhistas representam os assuntos mais demandados,
seja em âmbito regional (2.152.772 casos ou 4,10% do total), seja no âmbito dos
Tribunais Superiores (36.966 + 36.222 casos ou 0,14% do total), superados apenas
pelas demandas que tramitam na Justiça Estadual, na qual os dois assuntos mais
recorrentes são Direito Civil (Obrigações/Espécies de Contratos – 2.665.873 casos
ou

5,08%

do

total)

e

Direito

do

Consumidor

(Responsabilidade

do

Fornecedor/Indenização por Dano Moral – 1.655.989 ou 3,15% do total) 3:

1

relatorio-justica-em-numeros2021-221121.pdf (cnj.jus.br).

Acesso em 29 de agosto de 2022.

2

Relatório citado. P. 102.
3
Relatório citado. P. 273
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Portanto, considerando apenas os processos
pendentes em 2020, eram 75,4 milhões de jurisdicionados titulares de dados
pessoais, números brutos que não consideram os processos em segredo de
justiça, mas que representam a exceção à regra da publicidade dos atos
judiciais.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
por sua vez, aparece no Relatório do CNJ como a 3ª maior Justiça Estadual de
Grande Porte, com 1.461.530 casos novos em 2020 e 7.897.304 casos pendentes4,
totalizando 9.358.834 casos aguardando julgamento no ano de 2020.

Como dito acima, a Defensoria Pública tem como
função precípua a assistência jurídica integral e gratuita às pessoas em situação de
vulnerabilidade e economicamente hipossuficientes, caracterizando-se como
“instituição

permanente, essencial à função

jurisdicional do

Estado,

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e
a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e
4

Relatório citado. P. 46.
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coletivos, de forma integral e gratuita” (artigo 134, caput, da Constituição da
República),

motivo pelo qual o escopo de atuação da instituição é coincidente com a proteção de
dados pessoais dos cidadãos brasileiros que buscam na função jurisdicional a
solução para seus conflitos de interesses (artigo 3º-A, da Lei Complementar nº
80/94).

De acordo com a Pesquisa Nacional da Defensoria
Pública de 2022 (ano-base 2021)5, foram 16.443.587 atendimentos em todo o Brasil
no ano de 20216, sendo gerados 2.000.014 processos judiciais7. No âmbito da
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, foram 1.234.375 manifestações em
processos judiciais em 20218:

5

Análise Nacional – Pesquisa Nacional da Defensoria Pública (pesquisanacionaldefensoria.com.br).

Acesso em 29 de agosto de 2022.
6

Análise Nacional – Pesquisa Nacional da Defensoria Pública (pesquisanacionaldefensoria.com.br).

Item 3.1.
7
Relatório citado. Item 3.2.
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – Pesquisa Nacional da Defensoria Pública
(pesquisanacionaldefensoria.com.br). Item 3. Acesso em 29 de agosto de 2022.
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No ano de 2021 foi criado no âmbito do Núcleo de
Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro o
Departamento de Proteção de Dados Pessoais9, visando à tutela coletiva e efetiva
do direito fundamental à proteção de dados, assim como o assessoramento aos
9

Defensoria Pública do Rio de Janeiro (rj.def.br).

Acesso em 7 de setembro de 2022.
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defensores públicos estaduais no exercício de sua atividade-fim, pari passu à
vigência das sanções previstas na Lei nº 13.709/18 – LGPD:

A questão de fundo deste recurso é objeto de
procedimento instrutório no âmbito do Núcleo de Defesa do Consumidor (SEI nº E20/001.007575/2022), inaugurado a partir do relato de casos concretos reportados
por defensores públicos durante o VI Encontro de Atuação Estratégica da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro realizado em 20 de maio de 2022, denotando a
possível violação de direitos fundamentais, como a privacidade, a intimidade e a
proteção de dados pessoais de jurisdicionados fluminenses e assistidos por aquela
instituição.

A partir dos casos concretos, a Defensoria Pública
debruçou-se sobre os termos de uso, as políticas de privacidade e os serviços
prestados pelas empresas que compilam informações sobre processos judiciais,
com o fito de analisar a compatibilidade desses serviços com a Constituição Federal.
Portanto, poderá contribuir para o julgamento do recurso trazendo elementos fáticos
que ilustrarão o bem lançado parecer da Procuradoria Geral da República, já
encartado nestes autos e mencionado no item I desta petição.
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Demonstrada a adequação da representatividade
da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, prossegue-se com a análise da
repercussão social da controvérsia.

A relevância da questão de fundo foi reconhecida
por este Supremo Tribunal Federal, a partir do momento em que admitiu a
repercussão geral da matéria constitucional discutida no caso, submetendo o
recurso extraordinário com agravo ao procedimento previsto no artigo 1.035, do
Código de Processo Civil.

Do voto do Eminente Ministro Presidente desta
Corte Constitucional, percebe-se que a repercussão geral restou presumida em
virtude o incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado no Tribunal de
origem, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 987 do Código de Processo Civil:
“Recorde-se, por fim, que, não à toa, o Código de Processo assegura a
presunção de repercussão geral na presente hipótese, descortinando a
relevância da discussão para todos aqueles submetidos ao ordenamento
brasileiro (artigo 987, § 1º)” (fls. 13 do acórdão).

Analisando a questão constitucional em debate,
qual seja, a responsabilidade civil por disponibilização na internet de informações
processuais publicadas nos órgãos oficiais do Poder Judiciário, sem restrição de
segredo de justiça ou obrigação jurídica de remoção, o Ministro Presidente assim se
pronunciou:
“A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o
reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta
Suprema Corte definir o alcance e sentido das normas constitucionais que
garantem a publicidade dos atos processuais, do direito à informação e da
segurança jurídica, considerado o direito à vida privada, especialmente no
que se refere à publicação de dados relativos a processos trabalhistas e
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criminais, nos quais há restrição de pesquisa por determinadas informações,
como o nome das partes, no âmbito dos Tribunais.
Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em
vista a ininterrupta disponibilidade de conteúdo na rede mundial de
computadores e o crescente interesse em buscas refinadas de informações
processuais, publicadas em diversos órgãos oficiais do Poder Judiciário, bem
como a expressividade do julgamento da presente causa, que se processa na
sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
(...).
Configura-se, assim, a relevância da matéria sob as perspectivas social,
econômica e jurídica (artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil), bem
como a transcendência da questão cuja repercussão geral ora se submete ao
escrutínio desta Suprema Corte. Nesse sentido, tenho que a controvérsia
constitucional em apreço ultrapassa os interesses das partes, avultando-se
relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico.” (fls. 13/14 e
16 do acórdão).

Com

efeito,

o

princípio

constitucional

da

publicidade dos atos judiciais (artigo 93, inciso IX, da CRFB) deve ser harmonizado
com os direitos fundamentais à privacidade, à intimidade e à proteção de dados
pessoais (artigo 5º, incisos X e LXXIX, da CRFB), assim expressamente reconhecido
pelo constituinte derivado através da Emenda Constitucional nº 115, de 2022,
questões que ultrapassa as contendas trabalhistas e criminais.

Para

além

da

responsabilidade

civil

das

empresas que disponibilizam na rede mundial de computadores informações
sobre processos judiciais em trâmite na justiça brasileira, mister se faz debater
sobre o afirmado exercício regular do direito quando em choque com os
direitos fundamentais à privacidade, à intimidade e à proteção de dados
pessoais, sendo este o ponto sobre o qual a Defensoria Pública do Estado do Rio
de Janeiro pretende contribuir para o julgamento do recurso, essencialmente com
elementos fáticos acerca das atividades das aludidas empresas.
14

Desta feita, preenchidos os pressupostos, a
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro requer a V. Exa. a sua admissão
como amicus curiae, passando, desde já, a contribuir para a solução da controvérsia
submetida ao exame desta Corte Constitucional.
III – Elementos fáticos imprescindíveis para a solução da controvérsia –
exposição dos objetos empresariais da recorrente Potelo Sistemas de
Informação Ltda. ME (“Escavador”) e da interessada Goshme Soluções para a
Internet Ltda. ME (“JusBrasil”)
III.a) Potelo Sistemas de Informação Ltda. ME (“Escavador”)

A recorrente Potelo Sistemas de Informação
Ltda. ME presta serviços digitais na rede mundial de computadores sob a
denominação “Escavador” e com o domínio www.escavador.com. É inscrita no
CNPJ sob o nº 10.880.435/0001-21 e tem sede na Avenida Tancredo Neves, 1186
sala 1101 A, Caminho das Árvores, Salvador/BA10.
Em consulta à página11, são encontradas as
soluções oferecidas pela empresa como modelos de negócios para outras
empresas, não necessariamente escritórios de advocacia, a saber:

10

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (fazenda.gov.br).

Consulta realizada em 7 de

setembro de 2022.
11

Escavador - Seu assistente jurídico.

Acesso em 7 de setembro de 2022.
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Na aba Quem Somos12, pode-se constatar que a
plataforma oferece modelo de negócios também para outras empresas de
tecnologia, através de API’s13 (application programming interface ou interface de
programação de aplicações):

12
13

Quem Somos | Escavador. Acesso em 7 de setembro de 2022.
Uma API jurídica para levar o seu negócio ao próximo nível | Escavador.

Acesso em 7 de setembro de

2022.
17

18

19

A leitura dos Termos de Uso14 permite conhecer os
serviços prestados pela plataforma, a saber: pesquisa; monitoramento de processos;
e “cópia dos autos”, sendo este exclusivo para as partes e advogados.

Contudo, da leitura dos Termos de Uso da
plataforma e da leitura dos Termos de uso da API15 não é possível afirmar que os
dados pessoais, as informações e os documentos que constam da base de dados
de Escavador não sejam compartilhados com os usuários não advogados e que
utilizam a API do Escavador, constando apenas advertência de que a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais deve ser respeitada:

14
15

Termos de Uso | Escavador.
Termos de Uso | Escavador.

Acesso em 7 de setembro de 2022.
Acesso em 7 de setembro de 2022.
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Passando à análise da Política de Privacidade de
Escavador16, observa-se que os dados pessoais tratados pela plataforma são os
das pessoas que a visitam (“Visitantes”), daqueles se cadastram (“Usuários
Cadastrados”) e das pessoas naturais cujos dados são acessíveis publicamente e
são capturados pelo Escavador e disponibilizados em nossa plataforma online
(“Titulares de dados pessoais cujo acesso é público ou foram por estes tornados
manifestamente públicos”).

São tratados dados pessoais gerais e dados
pessoais sensíveis, com coleta automática de dados dos Visitantes e dos Usuários:

16

Política de Privacidade | Escavador.

Acesso em 7 de setembro de 2022.
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Percebe-se,

de

pronto,

que

a

Política

de

Privacidade está calcada numa premissa equivocada, que é a publicidade dos dados
pessoais com acesso público ou que foram tornados manifestamente públicos pelos
titulares, visto que o comando normativo contido nos parágrafos 3º e 4º do artigo 7º
da LGPD não foram interpretados em consonância com os princípios da finalidade,
necessidade e adequação, o que será melhor debatido adiante.

A

Política

indica,

ainda,

que

coleta

dados

automaticamente por meio de cookies:
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Sobre compartilhamento dos dados pessoais,
realizado com autoridades, clientes e terceiros, chama a atenção a informação
quanto a estes últimos:

24

Resta demonstrado que a plataforma da recorrente
não se destina a auxiliar na prestação da tutela jurisdicional, mas à consecução das
atividades empresárias e, por consequência, ao lucro e à otimização dos negócios
de terceiros.
III.b) Goshme Soluções para a Internet Ltda. (“JusBrasil”)

Já a interessada Goshme Soluções para a
Internet Ltda. presta serviços digitais na rede mundial de computadores sob a
denominação “JusBrasil” (“Plataforma”) e com o domínio www.jusbrasil.com.br. É
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inscrita no CNPJ sob o nº 07.112.529/0001-46 e tem sede na Avenida Tancredo
Neves, 1186 salas 601 e 602, Caminho das Árvores, Salvador/BA17.

Outra pessoa jurídica integra o grupo JusBrasil, a
saber, Marca Criativa Serviços de Internet Ltda., que igualmente presta serviços
digitais na rede mundial de computadores sob a denominação “Jurídico Certo”
(“Serviços”) e com o domínio www.juridicocerto.com. É inscrita no CNPJ sob o nº
19.634.928/0001-56 e tem sede na Rua Oscar Freire, 1431 – 6º andar, Pinheiros,
São Paulo/SP, CEP: 05.409-01018. Esta informação consta de seus Termos de
Uso19:

17

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (fazenda.gov.br).

Consulta realizada em 7 de

setembro de 2022.
18

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (fazenda.gov.br).

Consulta realizada em 7 de

setembro de 2022.
19

Termos de Uso da Plataforma Jusbrasil – Jusbrasil.

Acesso em 7 de setembro de 2022.
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Analisando os Termos de Uso20, únicos para a
“Plataforma” e para o “Serviços”, pode-se observar que são considerados usuários a
“pessoa não cadastrada”, a “pessoa cadastrada”, a “pessoa usuária” e a “pessoa
advogada”, sendo certo que os serviços prestados podem ser gratuitos ou
remunerados. A informação inicial é a de que toda e qualquer informação localizada
e indexada na plataforma advém de diários oficiais, tribunais e demais órgãos e está
disponível para acesso público em sua fonte original. E seu objetivo é:

Acerca das funcionalidades e das ferramentas,
estão disponíveis21:

20

https://suporte.jusbrasil.com.br/hc/pt-br/articles/360041534072-Termos-de-Uso-da-PlataformaJusbrasil. Acesso em 9 de setembro de 2022.
21
https://suporte.jusbrasil.com.br/hc/pt-br/articles/6510043383316-Perguntas-e-Respostas-Termos-deUso-. Acesso em 9 de setembro de 2022.
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Quanto

à

funcionalidade

“Peças”,

importante

descrever o que consta dos Termos de Uso:

Na Central de Ajuda22, consta a finalidade do
serviço de acesso às peças processuais:

22

https://suporte.jusbrasil.com.br/hc/pt-br/articles/6262644195860-Como-solicitar-a-privacidade-deinforma%C3%A7%C3%B5es-pessoais-nas-p%C3%A1ginas-de-Pe%C3%A7as-processuais-. Acesso em
9 de setembro de 2022.
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Para ter acesso às peças dos autos, é preciso
comprovar que o usuário é a parte envolvida no processo ou advogado, podendo ser
também um parente (familiar), sem que haja qualquer tipo de esclarecimento quanto
à representatividade desse familiar23:

23

https://suporte.jusbrasil.com.br/hc/pt-br/articles/360060414572-Como-ter-acesso-aos-documentos-deum-processo-. Acesso em 9 de setembro de 2022.
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A Plataforma tem integração com serviços de
terceiros e igualmente permite API’s (application programming interface ou interfaces
de programação de aplicações) para otimizar os negócios desses terceiros:

24

24

Termos de Uso, item 4. https://suporte.jusbrasil.com.br/hc/pt-br/articles/360041534072-Termos-de-Usoda-Plataforma-Jusbrasil. Acesso em 9 de setembro de 2022.
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25

26

27

25

https://suporte.jusbrasil.com.br/hc/pt-br/articles/360041534212-Pol%C3%ADtica-de-Privacidade-daPlataforma-Jusbrasil. Acesso em 9 de setembro de 2022.
26
Perguntas e Respostas. Serviços de Terceiros. https://suporte.jusbrasil.com.br/hc/ptbr/articles/6510043383316-Perguntas-e-Respostas-Termos-de-Uso-. Acesso em 9 de setembro de 2022.
27
https://suporte.jusbrasil.com.br/hc/pt-br/articles/360041534212-Pol%C3%ADtica-de-Privacidade-daPlataforma-Jusbrasil. Acesso em 9 de setembro de 2022.
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28

28

https://insight.jusbrasil.com.br/. Acesso em 9 de setembro de 2022.
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Analisando a Política de Privacidade29, pode-se ter
uma noção da atividade de tratamento de dados realizada pela Plataforma, com a
coleta de dados chamados “cadastrais”, os quais incluem dados pessoais sensíveis
(item 2.3.1), dados relacionados à navegação, dados referentes a pagamentos e
transações e dados públicos:

E os dados pessoais são coletados das seguintes
formas:

29

https://suporte.jusbrasil.com.br/hc/pt-br/articles/360041534212-Pol%C3%ADtica-de-Privacidade-daPlataforma-Jusbrasil. Acesso em 9 de setembro de 2022.
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E os dados pessoais são compartilhados com
terceiros indeterminados, com finalidades que atendem apenas aos interesses
destes e não dos titulares:

35
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De tudo aqui explicitado, pode-se observar que a
plataforma compartilha dados pessoais com terceiros indeterminados e tem
finalidades muito distintas daquela que motivou a publicização dos dados pessoais
dos jurisdicionados, quando postularam a prestação da tutela jurisdicional.
IV – DADOS PESSOAIS DE ACESSO PÚBLICO – A FINALIDADE É A
PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL, SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, E
NÃO A ATIVIDADE EMPRESÁRIA E LUCRATIVA DE PARTICULARES

De acordo com as Políticas de Privacidade das
plataformas Escavador e JusBrasil, os dados pessoais dos usuários são tratados
pelas próprias plataformas e, como vimos acima, por terceiros indeterminados, para
as seguintes finalidades:
Escavador30:

30

https://www.escavador.com/politica-de-privacidade#v.-quais-as-finalidades-e-bases-legais-para-otratamento. Acesso em 9 de setembro de 2022.
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JusBrasil31:

31

https://suporte.jusbrasil.com.br/hc/pt-br/articles/360041534212-Pol%C3%ADtica-de-Privacidade-daPlataforma-Jusbrasil. Acesso em 9 de setembro de 2022.
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Na hipótese da plataforma Escavador, a finalidade
é genérica, o que não é permitido pela Lei Geral de Proteção de Dados, segundo a
qual a finalidade é a “realização do tratamento para propósitos legítimos,
específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento
posterior de forma incompatível com essas finalidades” (inciso I do artigo 6º).

Acerca do acesso público aos dados pessoais, a
finalidade, a boa-fé e o interesse público são imprescindíveis para o tratamento, sem
o que é considerado ilegal:

LGPD:
“Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas
seguintes hipóteses:
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(...).
§ 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve
considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram
sua disponibilização.
§ 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste
artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular,
resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei.
(...).
§ 7º O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os §§
3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde
que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo
tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os
fundamentos e os princípios previstos nesta Lei.”

Não custa relembrar os princípios informadores da
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais:
“Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a
boa-fé e os seguintes princípios:
I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos,
específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de
tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;
III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes,
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento
de dados;
IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre
a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus
dados pessoais;
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V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza,
relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o
cumprimento da finalidade de seu tratamento;
VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras,
precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os
respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e
industrial;
VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em
virtude do tratamento de dados pessoais;
IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins
discriminatórios ilícitos ou abusivos;
X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da
adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o
cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da
eficácia dessas medidas.”

Com efeito, os dados pessoais têm acesso público
para a prestação da tutela jurisdicional e em razão do princípio da publicidade dos
atos judiciais, inserto no artigo 93, inciso XI, da Constituição da República, princípio
este que deve ser harmonizado com o direito fundamental à proteção de dados
pessoais, previsto no inciso LXXIX.

Neste caso, a base legal de tratamento de dados
pelo Poder Judiciário não é o consentimento, mas sim o parágrafo 3º do artigo 7º ou,
em se tratando de dados sensíveis, a alínea “d” do inciso II do artigo 11, da LGPD:
“Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas
seguintes hipóteses:
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VI – para o exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo
judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23
de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);”.
“Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer
nas seguintes hipóteses:
(...);
II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for
indispensável para:
(...);
d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial,
administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de
setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);”

O exercício regular de direitos, na hipótese, é a
base legal de tratamento de dados pelo Poder Judiciário, mas não representa a base
legal de tratamento de dados pelas empresas Escavador e JusBrasil, as quais, no
entender da Defensoria Pública, tratam dados pessoais dos jurisdicionados
indevidamente e violam direitos fundamentais como a privacidade, a intimidade, a
proteção de dados pessoais e a autodeterminação informativa (artigo 5º, incisos X,
XII e LXXIX, da CRFB).

Portanto, observados os princípios da LGPD, os
dados pessoais dos jurisdicionados tornados públicos com a finalidade específica e
explícita de prestação da tutela jurisdicional, serviço público essencial prestado pelo
Estado, inerente a uma de suas funções estatais, jamais poderão ser tratados, sem
o consentimento informado do titular, para finalidades distintas, quais sejam,
fomentar negócios privados em atividades não necessariamente jurídicas.

Neste sentido, as opiniões de Bruno Ricardo
Bioni32, Mario Viola e Chiara Spadaccini de Teffé33:

32

Bioni, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais (p. 389). Forense. Edição do Kindle.
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“Nesse sentido, o § 3º do art. 7º da LGPD ressalva expressamente que o
tratamento de “dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a
finalidade,

boa-fé

e

o

interesse

público

que

justificaram

sua

disponibilização”. Ademais, o § 7º do mesmo artigo limita o tratamento
posterior

(i. e.,

para

“novas

finalidades”) dos

dados pessoais

manifestamente públicos e os de acesso público desde que observados
os “propósitos legítimos e específicos” para o novo tratamento e a
preservação dos direitos do titular. Com isso, a norma propõe
justamente romper com esse pensamento binário entre o público e
privado ao ressalvar que se deve levar em consideração o contexto pelo
qual tais dados são publicamente acessíveis.
Por exemplo:
a) se, para fins de transparência, o Poder Público divulga os nomes, os
cargos e a renda dos servidores, tal base de dados dificilmente poderia ser
reutilizada para fins de marketing. Por outro lado, seria possível o seu uso
para diagnosticar eventual nepotismo na Administração Pública;
b) se o Poder Judiciário disponibiliza certidões sobre processos judiciais para,
dentre outras coisas, aferir a capacidade de (in)solvência dos cidadãos, muito
provavelmente, essa informação poderia ser utilizada para a análise de
crédito. Por outro lado, seria questionável o seu uso para desclassificar o
devedor-candidato em um processo de contratação.
Em todos esses casos, o que define a (i)legalidade do tratamento dos
dados é a sua compatibilidade com a finalidade e o interesse público
pelo qual tais dados são de acesso público. É necessária, portanto, uma
análise contextual para saber por que houve publicização da informação, o
que calibrará os possíveis (re)usos que dela podem ser feitos. Veja-se,
portanto, que mais uma vez retoma-se o vocabulário para privacidade
contextual.”.

33

Tratamento de Dados Pessoais na LGPD: Estudo sobre as bases legais dos artigos 7. Et Al, Bruno Bioni.
Tratado de Proteção de Dados Pessoais (p. 139). Forense. Edição do Kindle.
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“No caso de dispensa da exigência do consentimento previsto no Art. 7.º, §
4.º, para os dados “tornados manifestamente públicos pelo titular”, os
agentes de tratamento continuarão obrigados a observar os direitos do
titular e os princípios previstos na Lei. Assim como na hipótese dos dados
de acesso público, aqui deve ser considerado o contexto em que a
informação foi disponibilizada, bem como haver compatibilidade entre o
seu uso e as circunstâncias pelas quais tal informação foi tornada
pública, tendo em vista a ressalva disposta na lei, que não autoriza o uso
indiscriminado desses dados. Esses tipos de dados, ainda que sejam
considerados públicos, não deixam de ser pessoais, sendo necessário
considerar sempre a finalidade da circulação e o que justifica sua
disponibilização. Vale recordar, aqui, dados cuja divulgação pública é
obrigatória: o fato de alguém ser proprietário de um imóvel, sócio de uma
empresa ou casado. Outro exemplo é a consulta de CPFs no site da Receita
Federal com o propósito de mera confirmação da titularidade para operações
financeiras.”

Como bem alerta Filipe Medon em seu artigo
intitulado “Quem precisa de vazamento de dados que já estão disponíveis no
processo eletrônico?”34:
“Mas será que alguém já parou para pensar que todo o arcabouço protetivo
que se está criando para evitar cruzamento de dados pessoais pode ser
ameaçado pelos documentos disponibilizados nos processos eletrônicos?
Pode-se acabar chegando a uma situação curiosa e paradoxal: imagine-se
que alguém acredita que teve seus dados pessoais violados por determinada
sociedade empresária que teria feito um tratamento fora das bases legais.
Procura, então, um advogado, que ajuíza uma ação para solicitar a retirada
dos dados do seu cliente da base do réu. Ganha a ação, os dados são
corretamente eliminados.

34

Publicado em 14 de junho de 2020 na Revista Eletrônica Jota. Disponível em https://www.jota.info/opiniaoe-analise/artigos/quem-precisa-de-vazamento-de-dados-que-ja-estao-disponiveis-no-processo-eletronico14062020
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No entanto, sem que se atente para isso, por mais que os dados tenham sido
eliminados, os documentos do cliente continuarão por tempo indefinido
disponíveis para consulta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça.
Roubo de identidade é coisa séria. Quais são os possíveis estragos de se
obter a cópia dos documentos de alguém? Quantas contas não podem ser
abertas? Veja-se, por exemplo, o caso divulgado recentemente pela mídia de
Vinicius Bonner, filho do famoso âncora de TV William Bonner, que teve seus
dados de CPF furtados e utilizados para requerer o auxílio emergencial
concedido pelo Governo durante a pandemia da Covid-19.
(...).
Isso sem mencionar as diversas ações judiciais que são movidas em todo o
país sem o consentimento dos seus “autores”, como é o caso do chamado
“estelionato

judiciário”:

utilizando

documentos

verdadeiros,

criminosos

ingressam com demandas buscando, normalmente, indenizações.35 Quais
são, ainda, os impactos para a privacidade de uma pessoa pública que tem
seu endereço a poucos cliques de ser descoberto?”

Desta forma, impende conferir à Constituição da
República a correta interpretação e harmonização, para que os dados de acesso
público para fins de tutela jurisdicional não sejam tratados indevidamente por
terceiros, com finalidades privadas e econômicas.

V - Conclusão

Por todo o exposto, a Defensoria Pública do Estado
do Rio de Janeiro requer a V. Exa. sua admissão como amicus curiae, contribuindo,
desde logo, para a solução da controvérsia, sustentando o seguinte posicionamento,
o qual se alinha ao bem lançado parecer da Procuradoria Geral da República:

35

Nota de rodapé nº 3 com a seguinte referência: Advogado é condenado pelo TJ do Rio de Janeiro por
apresentar 14 ações falsas. In:Consultor Jurídico, 23 de junho de 2016. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2016-jun-23/advogado-condenado-tj-rj-apresentar-14-acoesfalsas. Acesso em 2 de junho de 2020.
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O tratamento de dados pessoais de acesso público, que constam dos
processos judiciais não sujeitos ao segredo de justiça, não apenas os
criminais e trabalhistas, mas também os processos cíveis em geral, deve
ater-se ao propósito legítimo e específico que justificou a sua
publicização, bem como à finalidade específica do tratamento, qual seja,
a prestação da tutela jurisdicional, serviço público essencial prestado
pelo Estado através da função judiciária, não representando exercício
regular do direito o tratamento de dados pessoais públicos para
finalidades

privadas

e

lucrativas

de

terceiros,

o

que

gera

a

responsabilização civil e administrativa, e, por conseguinte, caracteriza
o dano moral indenizável.

E. deferimento.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2022.

___________assinado eletronicamente_________
EDUARDO CHOW DE MARTINO TOSTES
Defensor Público
Mat. 969.598-2

_______assinado eletronicamente_______
ADRIANA ARAUJO JOÃO
Defensora Pública
Mat. 820.952-0

_______assinado eletronicamente_______
THIAGO HENRIQUE CUNHA BASILIO
Defensor Público
Mat. 949.573-0

_________assinado eletronicamente_________
PEDRO PAULO LOURIVAL CARRIELLO
Defensor Público 820959-5
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