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RESUMO 

 

A constante evolução das tecnologias tem causado muitas transformações na vida das pessoas. 
Embora o tema em estudo preceda a esse fenômeno, a discussão em torno da sua 
admissibilidade ou não no ordenamento jurídico brasileiro, ganhou maior relevância mais 
recentemente com o desenvolvimento da sociedade a informação. A jurisprudência e a 
doutrina ainda não têm um posicionamento consolidado no que refere aos parâmetros para a 
aplicação ou não do direito ao esquecimento. Para desenvolver o estudo do referido instituto, 
foi necessário enfrentar aqueles que se apresentam como possíveis limites ao seu 
reconhecimento, quais sejam, o direito às liberdades de expressão, comunicação e informação. 
Em havendo a colisão destes direitos, também foram propostos alguns filtros a serem 
observados no momento da ponderação e decisão sobre a aplicação ou não do direito ao 
esquecimento. Tudo com a finalidade precípua de proteger a pessoa da violação à sua 
dignidade e personalidade.  
 
Palavras-chave: Direito ao esquecimento. Dignidade da Pessoa Humana. Direitos da 
Personalidade. Ponderação de Direitos.  
 
 



ABSTRACT 

 

The constant evolution of technologies has caused many changes in people's lives. Although 
the subject under study precedes this phenomenon, the discussion about its admissibility or 
not in the Brazilian legal order, has gained more relevance more recently with the 
development of the information society. The jurisprudence and the doctrine still do not have a 
consolidated position regarding the parameters for the application or not of the right to 
oblivion. In order to develop the study of this institute, it was necessary to confront those who 
present themselves as possible limits to their recognition, namely, the right to freedom of 
expression, communication and information. In the event of a collision of these rights, some 
filters were also proposed to be observed at the moment of weighing and decision on whether 
or not the right to oblivion was applied. All with the primary purpose of protecting the person 
from the violation of his dignity and personality. 
 
Keywords: Right to forgetfulness. Dignity of human person. Rights of the Personality. 
Weighting of Rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A matéria em estudo é um típico conflito de direitos fundamentais. Em um lado da 

balança, há o direito de informação e expressão, valores que nos direcionam a pensar em livre 

circulação de ideias, em transparência, em publicidade. Do outro lado, temos a proteção dos 

direitos inatos à personalidade (intimidade, privacidade, honra e imagem), que nos levam a 

pensar em sigilo, em opacidade, em não publicidade. Ou seja, são dois direitos fundamentais, 

com status constitucional, que nos levam a direções diametralmente opostas. 

No Estado Democrático de Direito, uma das conquistas mais relevantes da civilização 

é a livre circulação de informações e de ideias. Na verdade, o direito de informar, se expressar 

e manifestar ideais parece fazer parte da própria essência da democracia. Diante disso, 

reconhecer a existência de um direito ao esquecimento, que pretende limitar ou restringir a 

livre circulação de ideias, é uma tarefa bastante árdua e complexa, sobretudo em uma 

sociedade como a brasileira, que viveu uma ditadura, com longos períodos de supressão das 

liberdades. 

Ao longo deste trabalho analisaremos o seguinte problema: o direito ao esquecimento 

encontra fundamento no ordenamento jurídico brasileiro? Em caso afirmativo, é possível 

conciliar o direito ao esquecimento com o direito à liberdade de expressão, comunicação e 

informação sem que se configure censura? 

Embora se tenha dito que o fenômeno caracteriza uma típica colisão de direitos, é 

preciso, desde já, esclarecer que não é pacífico tratar o direito ao esquecimento como um 

autêntico direito fundamental. Na verdade, atualmente, há uma disputa sobre a 

jusfundamentalidade do direito ao esquecimento. Para alguns, nem mesmo existe um direito 

fundamental ao esquecimento. 

No intuito de alcançar a melhor solução para os casos envolvendo o direito ao 

esquecimento, inicialmente buscar-se-á compreender se ele é um direito fundamental. Caso 

esse pressuposto seja reconhecido, é preciso analisar quais são as possíveis restrições ou 

limitações que ele pode sofrer. Por fim, será necessário estabelecer critérios que possam 

auxiliar, na prática, a aplicação dessa modalidade de direito no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Para alcançar o objetivo traçado serão desenvolvidos três capítulos. O primeiro 

abordará os aspectos jurídicos do direito ao esquecimento. Para tanto, será feita uma análise 

do problema à luz da chamada sociedade da informação, a fim de verificar como o direito ao 

esquecimento surge em outras partes do planeta e como ele tem sido tratado na atualidade. 
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Dentro desse mesmo contexto, serão enfrentados os fundamentos normativos do direito ao 

esquecimento para verificar quais são os possíveis parâmetros jurídicos que lhe dão 

positividade. Além disso, serão analisados os possíveis titulares desse direito. 

O segundo capítulo será dedicado a estudar os possíveis limites do direito ao 

esquecimento. A ideia, aqui, é partir do pressuposto de que todo direito fundamental contém 

uma proteção prima facie, que pode ser passível de limitação em determinados contextos. 

Analisar as situações que normalmente têm funcionado como fatores de restrição do direito ao 

esquecimento nos permitirá ter uma visão mais ampla de sua estrutura normativa. 

Por fim, no terceiro capítulo, buscar-se-á estabelecer critérios para a aplicação do 

direito ao esquecimento. Para tanto, será utilizada a técnica da ponderação, que, apesar de 

passível de crítica, tem sido a metodologia sugerida para a solução de colisões de direitos 

fundamentais como a que aqui se apresenta. A ideia é verificar todos os fatores que possam 

afetar o peso e a importância do direito ao esquecimento e tentar criar parâmetros que possam 

dar mais objetividade ao sopesamento a ser realizado. Alguns fatores relevantes, como a 

natureza, a importância, a veracidade da informação, o decurso do tempo, o grau de 

notoriedade das pessoas afetadas, etc. serão levados em consideração para a construção de 

standards que possam orientar a solução do problema. 

A expectativa que se tem com este trabalho é que ele possa contribuir para o 

amadurecimento do tema do direito ao esquecimento, de maneira a estabelecer critérios 

mínimos para a sua aplicação e, assim, assegurar a proteção da pessoa, sem sacrificar 

completamente a liberdade de expressão e o direito à informação. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi fundamentalmente 

baseada na análise das leis e princípios constitucionais que regem o tema, mediante pesquisa 

bibliográfica e análise jurisprudencial perante os tribunais brasileiros. A partir do estudo do 

caso concreto foi possível a análise do tema de uma forma prática, atual e esclarecedora, de 

maneira a identificar os critérios utilizados pelos julgadores para aplicar ou não o direito ao 

esquecimento. 

A coleta de dados também se deu em documentos textuais, em relatórios e em painéis 

específicos sobre Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Internacional e Direito Digital, 

assim como em periódicos, livros, sites dos tribunais superiores, nos quais se buscou a 

jurisprudência relacionada, estabelecendo-se a relação necessária com o balanceamento de 

preceitos fundamentais aqui evocados. 

O estudo do direito estrangeiro foi necessário haja vista que o tema ainda é recente no 

Brasil. 
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A pesquisa foi desenvolvida em caráter descritivo, em virtude da necessidade da 

análise do direito ao esquecimento na doutrina e na jurisprudência, e também normativo ou 

prescritivo, considerando que o trabalho se propõe a apresentar parâmetros que sirvam para 

orientar a ponderação de valores em casos envolvendo o direito ao esquecimento. 
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2 DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

Este capítulo se propõe a situar o leitor acerca do instituto do direito ao esquecimento. 

Primeiramente foi necessário traçar o atual contexto social em que se vive. Nele, a Internet foi 

amplamente massificada, e, com isso, uma série de consequências afluiu, como a vasta 

capacidade de armazenamento de informações, que terminou por gerar uma memória social 

permanente. Em seguida, serão estudadas as decisões oriundas dos primeiros casos ocorridos 

no direito estrangeiro e também no direito brasileiro. Outro ponto que será explorado são os 

possíveis fundamentos normativos já existentes que poderão servir de base para o 

reconhecimento de tal direito. Por fim, buscar-se-á delimitar quem pode ser titular desse 

direito. 

 

2.1 O ESQUECIMENTO E A INFORMÁTICA 

 

O tema do direito ao esquecimento já existe antes mesmo da massificação do acesso à 

Internet, que hoje possibilita conexão rápida, imediata e globalizada. Assim, é importante 

destacar o quão deletérios podem ser os efeitos de dados e informações pessoais cujo objetivo 

da divulgação já tenha sido atingido, mas que permanecem disponibilizados no mundo virtual. 

É nesse sentido que será realizada uma breve exposição acerca dos impactos gerados pela 

tecnologia na sociedade. 

O esquecimento é um processo natural do cérebro. Faz parte da aprendizagem do ser 

humano, que é limitado e não tem como armazenar todas as informações que lhes são 

apresentadas ao longo da vida. Ele se contrapõe à memória. 

Ao longo da história, o homem tem buscado, por meio da tecnologia, desenvolver 

mecanismos de armazenamento das informações. Uma das suas maiores conquistas foi a 

Internet. Com ela, é possível um armazenamento praticamente ilimitado de informações, de 

modo que esquecer se tornou quase impossível, haja vista que os dados nela lançados podem 

ser consultados e vir à tona a todo instante. Nesse contexto, a possibilidade do esquecimento 

na era da Internet se tornou quase irrealizável na prática. 

Embora a Internet tenha sido criada com objetivo militar, a sua contribuição para 

humanidade foi muito além. Hoje, ela é capaz de armazenar um número indeterminado de 

informações, além de possibilitar a troca desses conteúdos e de conectar pessoas do mundo 

todo. Nesse sentido, escreveu Negroponte (2002, p. 12), “a informática não tem nada a ver 

com computadores, tem a ver com a vida das pessoas”. 
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Não obstante os inúmeros avanços positivos advindos do desenvolvimento e expansão 

da Internet, alguns aspectos negativos também devem ser considerados, como a ocorrência de 

violações diárias cometidas contra a honra, a intimidade, a privacidade e a imagem das 

pessoas. Essas violações se tornam ainda mais graves na medida em que podem ser 

eternizadas na história de quem as sofre, pois estão na Rede, e ela não permite esquecer. 

Como expressou um alto executivo da Google, Eric Schmidt, em entrevista, “a falta de um 

botão de delete na Internet é um problema significativo. Existe um momento em que o 

apagamento é uma coisa certa” (TIBKEN, 2013, online), quando se referiu a situações em que 

ações praticadas por pessoas ainda jovens repercutem negativamente em suas vidas adultas. 

 

2.2 OS RISCOS DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

A temática proposta neste trabalho está diretamente relacionada com a vida privada, a 

intimidade, a honra e a imagem das pessoas. Todos esses direitos foram criados com o 

objetivo de zelar pela vida das pessoas, que é essencialmente um dos direitos fundamentais 

mais importantes constantes no ordenamento jurídico brasileiro. 

Ocorre que o viver vai além do simples fato de estar vivo. Ele também está 

relacionado com o bem viver social e, por vezes, a exposição de fatos sobre indivíduos, seja 

na televisão ou na Internet, finda por cercear esse direito. Como consequência, as pessoas 

passam a ser expostas, ridicularizadas e até excluídas do convívio social. 

Com o desenvolvimento tecnológico, percebe-se que alguns usuários se utilizam da 

rede sem compreender as proporções que cada publicação pode tomar, ignorando o fato de 

que por cada ação posta em circulação são geradas consequências que poderão ser positivas 

ou negativas para a pessoa. Caso seja gerada consequência positiva, provavelmente não 

haverá óbice à sua recordação, enquanto que as consequências negativas, em regra, geram 

desconforto, tristeza e angústia, além de muitas outras implicações ruins.    

Por este motivo, “o problema da responsabilidade deve ser colocado em termos 

complexos. Cada um deve reconhecer-se responsável por suas palavras, por escritos, por seus 

atos” (CARVALHO et al., 1998, p. 71). É inquestionável que cada pessoa deva ser 

responsável por seus atos, sejam eles bons ou ruins, mas isso não quer dizer que, por isso, ela 

deva estar eternamente maculada pela pecha do que um dia praticou ou publicou. 

A vida das pessoas é a soma três recortes temporais: presente, passado e futuro. “O 

dilema atual reside no fato de os registros do passado – capazes de serem armazenados 

eternamente – poderem gerar consequências posteriormente à data em que o evento foi 
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esquecido pela mente humana”. (COSTA, 2013, p. 185). Esse fenômeno da eternização da 

memória adveio com a Internet, que proporciona em poucos segundos a lembrança de fatos já 

superados pelo tempo. 

O ciberespaço e a cibercultura já são uma realidade. O primeiro termo define-se como 

“espaço de comunicação aberta pela inteligência mundial dos computadores e das memórias 

informáticas” (LEVY, 1999, p. 95) e o segundo é “o conjunto de técnicas materiais e 

intelectuais, de práticas, de atitudes, de modo de pensamento e de valores, que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LEVY, 1999, p. 17).  Esse 

espaço virtual em que as pessoas experimentam, em coletividade, uma rápida comunicação, 

compartilhamento de ideias, posicionamentos e informações é potencialmente positivo para a 

sociedade. Todavia, quando mal utilizado, causa prejuízos por vezes irreparáveis.   

Na mesma medida em que a Internet proporciona avanços sociais grandiosos, ela 

também pode representar uma ferramenta potencialmente ofensora dos direitos da 

personalidade, conforme já dito. É fato, a Internet já é uma realidade mundial. Com isso, 

grande parte da população está conectada e, a todo instante, produz informações, opiniões e 

lança imagens. Tudo quanto for inserido na rede tem repercussão mundial, gerando uma fonte 

inesgotável de informações e conhecimento, que são disseminados a um número 

indeterminado de indivíduos. 

Atualmente, caminha-se para a consolidação da sociedade da informação, “na qual a 

utilização das tecnologias de armazenamento e transmissão de dados e informação são 

produzidas com baixo custo, para que possa atender às necessidades das pessoas, além de se 

preocupar com a questão da exclusão, agora não mais social, mas também digital” e ela trouxe 

consigo uma série de desafios. (SANTOS; CARVALHO, 2009, p. 46) 

Investiu-se bastante na disseminação da cultura do uso da internet, em busca de 

consagrar uma democracia digital. Todavia, o que se percebe é que as pessoas não têm 

demonstrado aptidão para utilizar tal ferramenta tecnológica. O que se vê é uma exposição 

excessiva, que finda por ocasionar danos a à honra, à imagem, à intimidade e à vida privada. 

Importante compreender que “do ponto de vista da sociologia a complexidade da vida 

social aumentou, geraram-se muitos problemas sociais novos que ainda necessitam ser 

explicados” (DIAS, 2011, p. 215), como no caso em que fatos negativos sobre a pessoa são 

perenizados pela Internet, ainda que tenham ocorrido em um passado remoto. É nesse 

contexto que surge o instituto do direito ao esquecimento. Muito embora ele não seja uma 

temática recente, tem gerado maior repercussão com o avanço da sociedade da informação. 

Com ela, percebe-se que as repercussões advindas da divulgação de informações na Internet, 
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ofensivas e/ou privadas e descontextualizadas no tempo, tomam proporções maiores e 

impossíveis de mensurar. 

A rapidez com que as informações circulam na internet tem provocado na sociedade 

muitas mudanças. As pessoas estão cada vez mais conectadas. A tecnologia é introduzida no 

cotidiano precocemente. Com isso, um novo formato de usuário tem surgido. São pessoas que 

cada vez mais desejam ser aceitas socialmente, estão diariamente conectadas e expõem a sua 

intimidade, vida privada e imagem com muita facilidade. Ocorre que por vezes essas 

informações são utilizadas indevidamente, interpretadas de maneira equivocada e, assim, 

ocasionam danos a personalidade das pessoas.  

Num contexto de superinformacionismo, as pessoas parecem não perceber os 

potenciais riscos que estão correndo ao lançar informações de toda ordem na Internet, desde 

dados pessoais para uma compra virtual, até a utilização de redes sociais. A todo instante 

estão expostos.  

Acredita-se que os direitos da personalidade têm sofrido com os avanços das 

tecnologias. Com isso, o instituto do direito ao esquecimento surge como uma forma de 

devolver às pessoas a possibilidade de se desenvolverem livremente sem estarem presas 

eternamente aos seus passados. Para tanto, é imprescindível o resgate do respeito pelo outro, 

compreendendo que nem todos têm interesse em estar na rede, ser filmado, exposto e 

eternizado na Internet. Há, inclusive, quem decida por permanecer desconectado. 

A vida está cada vez mais dinâmica, o que implica em correr riscos diariamente, de 

modo que os direitos da personalidade surgem como forma de garantir proteção à pessoa em 

uma sociedade complexa. Todavia, para que se efetive essa tão almejada proteção, algumas 

ferramentas têm sido criadas, como é o caso do direito ao esquecimento, tema central objeto 

do presente trabalho.  

O direito ao esquecimento não tem previsão expressa na legislação brasileira. No 

Brasil, ainda são poucas as decisões proferidas com fundamento no direito ao esquecimento, 

de modo que compreender os critérios e parâmetros para sua aplicação, identificando a sua 

utilização ou o seu afastamento no caso concreto, será fundamental para a sua consolidação 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

Para uma melhor abordagem do tema, serão apresentados alguns conceitos advindos 

do Direito Comparado e também abordagens de doutrinadores e juristas brasileiros sobre o 

assunto. 
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2.3 ORIGEM DO DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

Após uma breve reflexão acerca do contexto social vivenciado na atualidade, esta 

seção será dedicada ao aprofundamento do direito ao esquecimento, iniciando pelos conceitos 

e, em seguida, partindo para casos reais. 

O direito ao esquecimento, também é conhecido como “direito de estar só”, “direito de 

ser deixado em paz”, ou mesmo “right to be let alone”, para o direito americano, e “derecho 

al olvido”, para o direito espanhol.  

Na Europa, o direito ao esquecimento foi definido expressamente no item 2.1.3 na 

Diretiva da Comissão Europeia “como aquele assegurado aos indivíduos de não mais terem 

seus dados pessoais processados, notadamente quando não subsistentes os seus legítimos 

propósitos” (MALDONADO, 2017, p. 99). 

Nos EUA, o direito ao esquecimento é conhecido como “right to be forgotten”, 

traduzido como o direito de ser deixado em paz, ou “right to be let alone”, que significa o 

direito de ser deixado sozinho. 

No Brasil, ainda prevalece uma grande divergência sobre o que é o direito ao 

esquecimento. Por este motivo serão abordados alguns dos conceitos existentes.  

Schreiber (2011, p. 165) assim conceituou o instituto: “o que o direito ao 

esquecimento assegura é a possibilidade de se discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, 

mais especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados”. Para ele, o fato, para ser 

lembrado, precisa cumprir com a sua finalidade. Essa finalidade pode se configurar pela 

constatação de que tal informação goza de interesse público ou histórico. Sobre o assunto, o 

terceiro capítulo deste trabalho fará uma abordagem mais aprofundada. 

Em obra específica, o direito ao esquecimento foi assim conceituado por Consalter 

(2017, p. 181-182):  

 

A ideia não é apagar fatos do passado. Trata-se, sim, da conduta e da forma como 
serão aqueles utilizados/explorados no futuro, de modo a evitar que o seu titular 
tenha qualquer tipo de prejuízo, constrangimento, tristeza ou dissabores, desde que 
não tenha qualquer interesse público ou se apresentem de modo desconectado ou 
descontextualizado.  

 

Para a autora, o direito ao esquecimento não tem condão de apagamento do passado, o 

que se pretende, na realidade, é conferir à pessoa lesada a possibilidade de discutir o 

tratamento conferido a fatos ocorridos no passado que, por vezes, de maneira 
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descontextualizada, vem à tona e termina por impactar negativamente a sua vida, trazendo-lhe 

prejuízos. 

Nesse sentido, pode-se entender que o direito ao esquecimento serve para a proteção 

da pessoa. Em sendo constatado que inexiste interesse público na lembrança do fato cujo 

tempo decorrido possibilitou o esquecimento na memória humana, pode o lesado reivindicá-lo 

em seu favor, não devendo o mesmo viver com medo de que esses fatos, cuja utilidade já se 

perdeu no tempo, ressurjam de maneira imotivada. 

 

2.3.1 Casos de Direito ao Esquecimento na Europa e nos EUA 

 

Para a melhor compreensão do direito ao esquecimento, serão expostos alguns casos 

concretos que deram origem ao referido instituto, a partir dos quais foi possível uma melhor 

sistematização do tema.  

O episódio paradigma para o estudo do direito ao esquecimento na Europa foi 

decidido pela Corte Constitucional Alemã, no caso conhecido como “assassinato de soldados 

de Lebach”, no ano de 1969. Tratava-se de um dos assassinos de quatro soldados do Exército 

da República Federal da Alemanha, que, na iminência de sair da prisão, por ocasião do 

término do cumprimento de sua pena, ingressou com ação na tentativa de impedir a 

veiculação de documentário sobre o crime (RODRIGUES JÚNIOR, 2013). Nas instâncias 

ordinárias, o autor não obteve êxito, pois o entendimento que prevaleceu foi o de que se 

tratava de um fato histórico. A Corte Alemã, todavia, por meio de Reclamação Constitucional, 

reformou a decisão, e um dos fundamentos invocados foi de que “o dano causado à 

‘personalidade’ por uma apresentação pública não pode ser desproporcional ao significado da 

divulgação para a comunicação livre” (SCHWAB, 2006, p. 486), de modo que a decisão final 

terminou por assegurar ao reclamante o direito geral de personalidade e à ressocialização, que 

só seria possível com o reconhecimento do direito ao esquecimento.  

Neste ponto, é oportuna a transcrição de parte da decisão do Tribunal Constitucional 

Alemão, que expressamente dispôs que os meios de comunicação não podem se utilizar por 

tempo indeterminado de notícias que não são atuais, principalmente se estas causarem 

violação aos direitos da personalidade da pessoa, ainda que se trate de um criminoso: 

 

Em face do noticiário atual sobre delitos graves, o interesse da informação da 
população merece em geral prevalência sobre o direito de personalidade do 
criminoso. Porém, deve ser observado, além do respeito à mais íntima e intangível 
área da vida, o princípio da proporcionalidade. Segundo este, a informação do nome, 
foto ou outra identificação do criminoso nem sempre é permitida. A proteção 
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constitucional da personalidade, porém não admite que a televisão se ocupe com a 
pessoa do criminoso e a sua vida privada por tempo ilimitado e além da notícia 
atual, p. ex. na forma de documentário. Um noticiário posterior será, de qualquer 
forma, inadmissível se ele tiver o condão, em face da informação atual, de provocar 
prejuízo considerável novo ou adicional à pessoa do criminoso, especialmente se 
ameaçar sua reintegração à sociedade (re-socialização). A ameaça à re-socialização 
deve ser em regra tolerada quando um programa sobre um crime grave, que 
identificar o autor do crime, for transmitido [logo] após sua soltura ou em momento 
posterior à soltura. (SCHWAB, 2006, p. 488, grifo nosso) 

 

O direito ao esquecimento tem íntima relação com o direito do réu que já cumpriu a 

sua pena à ressocialização. A partir do momento em que a notícia danosa não é publicada ou, 

pelo menos, se veiculada, teve o cuidado de resguardar os diretos da personalidade da pessoa, 

estar-se-á garantindo ao criminoso a sua reintegração na sociedade, evitando assim que ele 

seja penalizado eternamente pelo mesmo erro. 

Nesse caso, além da ressocialização do réu, prevaleceu a proteção dos direitos da 

personalidade do apenado em detrimento de o fato ser histórico. O valor conferido à pessoa 

foi superior ao interesse histórico que o fato ali retratado poderia promover à sociedade. 

Posteriormente, em 1999, no caso conhecido como “Lebach II”, no qual uma rede de 

televisão alemã produziu uma série sobre crimes que entraram para a história, os condenados 

à prisão perpétua invocaram o direito ao esquecimento, trazendo à tona novamente a 

discussão. O desfecho foi diferente do primeiro. Neste, priorizou-se a liberdade comunicativa, 

em detrimento dos direitos da personalidade, uma vez que não estava prevista a 

ressocialização dos réus, além de alguns cuidados adicionais praticados, a fim de proteger os 

direitos da personalidade dos mesmos (RODRIGUES JÚNIOR, 2013). 

No contexto do caso“Lebach II”, o documentário cuidou para não expor o nome e a 

imagem dos condenados, cumprindo, assim, com o mínimo de cautela para com os direitos da 

personalidade dos mesmos, que desta vez não alcançaram o intento pretendido de serem 

esquecidos, prevalecendo a liberdade de comunicação e o interesse histórico da matéria. 

Ainda na Alemanha, ocorreu o caso conhecido como “Scientology Church”. No 

referido caso, uma pessoa foi filiada a uma agremiação ou seita religiosa acusada de alienar os 

seus seguidores e ter pretensões totalitárias. De fato, ele havia sido filiado, todavia, isso foi no 

passado. Ocorre que o seu nome continuava a ser relacionado à referida seita, ocasionando 

prejuízo não só de natureza pessoal mas também econômica e profissional. A decisão 

ordinária privilegiou a liberdade de expressão do pensamento. Já em sede de reclamação 

judicial, ele obteve decisão favorável sob o argumento de que o seu direito geral de 

personalidade foi atingido, pois afirmações que foram dirigidas ao reclamante denegriram a 

sua imagem junto à opinião pública, bem como destruiram sua autoestima. Outro aspecto 
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destacado na decisão foi a de que as pessoas devem ser protegidas contra representações 

falsas ou distorcidas. No caso, a informação em questão até era verdadeira, mas não 

correspondia mais à realidade atual da pessoa. Segundo a Corte, o direito geral de 

personalidade, assim como a liberdade de expressão e pensamento, não são absolutos. Em 

havendo colisão desses direitos, algumas regras devem observadas, por exemplo, a proteção 

da personalidade deve prevalecer quando haja ataque à dignidade humana. Outro aspecto a ser 

observado é a veracidade dos fatos narrados, pois, ainda que informação seja verídica, é 

necessário constatar a existência de legítimo interesse da opinião pública. Por fim, 

considerou-se que a mudança de convicção ideológica e reorientação também são expressão 

da personalidade individual, de modo que, ao referir-se sobre a passagem do reclamante pela 

seita polêmica, o meio de comunicação deve deixar claro que isso foi no passado (SCHWAB, 

2006, p. 199-207). 

Já nos EUA, em 1931, a Corte Californiana enfrentou o tema do direito ao 

esquecimento por ocasião do pedido formulado pelo marido de Gabrielle Darley, uma ex-

prostituta que fora absolvida da acusação de homicídio, cuja trajetória de vida havia sido 

totalmente transformada. Casada e com filhos, a referida mulher se viu prejudicada devido à 

veiculação do filme Red Kimono, que trazia à baila novamente o crime. O Tribunal de 

Apelação da Califórnia julgou o caso Melvin vs. Reid, no qual Gabrielle Darley, que foi 

absolvida da acusação de homicídio, teve a imagem devassada pela exposição de fatos da sua 

vida no filme produzido por Doroty Davenport Reid. Mais de dez anos depois, os fatos 

vieram à tona novamente, causando danos irreparáveis não só a ela, mas também à sua 

família. A decisão da Corte Californiana privilegiou a proteção não só da pessoa, como 

também da família que foi construída. Na oportunidade, foi reconhecido o direito a reparação 

por violação à vida privada da família, sob o fundamento de que todos têm o direito à 

felicidade, e isso inclui o poder de dispor sobre fatos marcantes da sua própria vida. Neste 

caso, o direito ao esquecimento não foi expressamente mencionado. Todavia acredita-se que 

os elementos constantes na ação em muito se assemelham com aqueles necessários para a 

configuração do direito ao esquecimento, quais sejam: fatos negativos ocorridos no passado, 

que não mais coincidem com o presente, e que, decorrido um longo espaço temporal, sem 

motivos relevantes, foram reavivados. (DOTTI, 1980, p. 90-91) 

Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, é possível encontrar decisões em que o 

instituto do direito ao esquecimento foi mencionado. Na França, importante decisão datada de 

1983, em Paris, dispôs expressamente:  
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[...] qualquer pessoa que se tenha envolvido em acontecimentos públicos pode, com 
o passar do tempo, reivindicar o direito ao esquecimento; a lembrança destes 
acontecimentos e do papel que ela possa ter desempenhado é legítima se não foram 
fundada nas necessidades da história ou se for de natureza a ferir sua sensibilidade; 
visto que o direito ao esquecimento, que se impõe a todos, inclusive aos jornalistas, 
deve igualmente beneficiar a todos, inclusive aos condenados que pagaram sua 
dívida para com a sociedade e tentam reinserir-se nela (OST, 2005, p.161). 

 

Da análise dos casos narrados pode-se perceber que o instituto do direito ao 

esquecimento tem sido aplicado fora do Brasil há algum tempo. A partir dele, as pessoas tem 

tido a oportunidade de desenvolver a sua personalidade, sem que o seu passado, marcada por 

um erro ou uma falha, o atormente e o prejudique.  

 

2.3.2 Direito ao Esquecimento na Atualidade 

 

O direito ao esquecimento atualmente se apresenta ainda mais relevante em virtude da 

Internet. A disseminação das informações na rede mundial de computadores tem alto poder de 

difusão de informações. Em questão de segundos é possível realizar busca sobre os mais 

diversos assuntos, sejam eles pessoais ou não. 

Na Espanha, em 2010, o direito ao esquecimento novamente voltou ao debate, agora 

com o ingrediente novo, o ambiente em que ocorre a violação é a Internet. O caso Mario 

Costeja González versus Google.  

Tratava-se de um anúncio referente a um leilão de imóvel para o pagamento de dívidas 

à Previdência Social Espanhola, veiculado no Jornal La Vanguardia. Neste, havia o registro 

de que um dos devedores, Mario Costeja Gonzalez, teve o seu imóvel levado à hasta pública. 

Não obstante a questão da inadimplência já ter sido sanada, ter se passado muitos anos e não 

haver mais nenhuma dívida, o nome de Mario continuava sendo vinculado ao anúncio. A 

decisão preferida em 2014 pelo Tribunal de Justiça da União Europeia foi no sentido de 

determinar que a Google retirasse da busca todo e qualquer link que fizesse referência a Mario 

Costeja González como devedor da Previdência Social. A fundamentação foi a de que in casu 

deveria preponderar a vida privada do cidadão, uma vez que a informação já havia cumprido 

o seu papel à época de sua publicação (WOHJAN; WISNIEWSKI, 2015).  

Em primeira instância, a decisão foi desfavorável a Mario Costeja González, pois 

considerou que a manutenção dessas informações está justificada por disposição legal. Mas 

em sede de recurso restou decidido que: 
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No que respeita ao âmbito do direito de apagamento e/ou [de] oposição em 
conjugação com o ‘direito a ser esquecido’, submete-se a seguinte [questão]: Devem 
os direitos ao apagamento e bloqueio dos dados, regulados no artigo 12.°, alínea b), 
e o direito de oposição, previsto no artigo 14.°, [primeiro parágrafo,] alínea a), da 
Diretiva [95/46,] ser interpretados no sentido de que permitem que a pessoa em 
causa possa dirigir-se aos motores de busca para impedir a indexação da informação 
referente à sua pessoa, publicada em páginas web de terceiros, com base na sua 
vontade de que a mesma não seja conhecida pelos internautas quando considere que 
lhe pode ser prejudicial ou deseje que seja esquecida, mesmo tratando-se de uma 
informação publicada licitamente por terceiros (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA 
UNIÃO EUROPEIA, 2014, online). 

 

Alguns critérios foram ponderados no caso concreto para que a referida decisão tenha 

sido tomada, dentre os quais se cita a publicidade da notícia, que não deve estar motivada 

somente pelo interesse econômico da empresa; observar se a natureza da informação para a 

sociedade é tão relevante a ponto de justificar o sacrifício da vida privada da pessoa; e, por 

fim, observar se a pessoa em questão é pública ou não: 

 

Atendendo à gravidade potencial desta ingerência, há que declarar que a mesma não 
pode ser justificada apenas pelo interesse económico do operador de tal motor nesse 
tratamento. No entanto, na medida em que a supressão de ligações da lista de 
resultados pode, em função da informação em causa, ter repercussões no interesse 
legítimo dos internautas potencialmente interessados em ter acesso essa informação, 
há que procurar, em situações como as que estão em causa no processo principal, um 
justo equilíbrio, designadamente, entre esse interesse e os direitos fundamentais 
dessa pessoa nos termos dos artigos 7° e 8° da Carta. Embora seja verdade que, 
regra geral, os direitos da pessoa em causa protegidos por esses artigos prevalecem 
também sobre o referido interesse dos internautas, este equilíbrio pode, todavia, 
depender, em determinados casos particulares, da natureza da informação em 
questão e da sua sensibilidade para a vida privada da pessoa em causa, bem como do 
interesse do público em dispor dessa informação, que pode variar, designadamente, 
em função do papel desempenhado por essa pessoa na vida pública. (SILVA, 2014, 
online) 

 

Importante destacar que após quase dois anos da decisão do Judiciário da União 

Europeia acima referida, o Parlamento europeu aprovou o regulamento 2016/679, relativo à 

proteção e à livre circulação de dados pessoais, e que revoga a Diretiva 95/46/CE 

(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) (EUR LEX – ACCESS TO EUROPEAN 

UNION LAW):  

65 - Os titulares dos dados deverão ter direito a que os dados que lhes digam 
respeito sejam retificados e o «direito a serem esquecidos» quando a conservação 
desses dados violar o presente regulamento ou o direito da União ou dos Estados-
Membros aplicável ao responsável pelo tratamento. Em especial, os titulares de 
dados deverão ter direito a que os seus dados pessoais sejam apagados e deixem de 
ser objeto de tratamento se deixarem de ser necessários para a finalidade para a qual 
foram recolhidos ou tratados, se os titulares dos dados retirarem o seu consentimento 
ou se opuserem ao tratamento de dados pessoais que lhes digam respeito ou se o 
tratamento dos seus dados pessoais não respeitar o disposto no presente 
regulamento. Esse direito assume particular importância quando o titular dos dados 
tiver dado o seu consentimento quando era criança e não estava totalmente ciente 
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dos riscos inerentes ao tratamento, e mais tarde deseje suprimir esses dados pessoais, 
especialmente na Internet. O titular dos dados deverá ter a possibilidade de exercer 
esse direito independentemente do facto de já ser adulto. No entanto, o 
prolongamento da conservação dos dados pessoais deverá ser efetuado de forma 
lícita quando tal se revele necessário para o exercício do direito de liberdade de 
expressão e informação, para o cumprimento de uma obrigação jurídica, para o 
exercício de funções de interesse público ou o exercício da autoridade pública de 
que está investido o responsável pelo tratamento, por razões de interesse público no 
domínio da saúde pública, para fins de arquivo de interesse público, para fins de 
investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, ou para efeitos de 
declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial (RAZÃO 65, 
2018, online). 

 

Com o referido regulamento, o internauta que desejar excluir informações pessoais da 

Internet poderá requisitar diretamente do servidor. A regulamentação, todavia, não explicita 

como se dará no caso de notícias jornalísticas, já que a linha que separa o individual e a 

liberdade de imprensa é bastante tênue.  

Tal regulamento representa um avanço, no sentido de trazer maior clareza acerca do 

tratamento a ser conferido aos dados pessoais, especialmente aqueles que estejam na Rede.  

 

2.4 FUNDAMENTOS DO DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

No Brasil, existe corrente que defende a inaplicabilidade do direito ao esquecimento 

no ordenamento jurídico do país. Todavia, acredita-se que a sua aplicação é garantia de 

proteção aos direitos da personalidade e ele pode ser extraído da própria noção de dignidade 

humana, conforme se demonstrará.  

 

2.4.1 Dignidade da Pessoa Humana 

 

A Constituição Federal consagrou como um dos seus princípios fundamentais a 

dignidade da pessoa humana, o que eleva sobremaneira a importância conferida à pessoa, 

colocando-a como peça fundamental a ser protegida.  

O destaque conferido à dignidade da pessoa humana tem por fim prevenir que 

atrocidades já cometidas contra o ser humano (tempos de escravidão, inquisição, nazismo, 

genocídios, além de inúmeros outros atentados contra a humanidade) ocorram novamente, de 

modo que ele foi elevado a pilar da República. 

A importância conferida à dignidade da pessoa humana é inquestionável e necessária. 

Todavia, compreender os limites para a sua aplicação é tarefa árdua.  
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Para auxiliar na compreensão da dignidade da pessoa humana, é importante não perder 

de vista que todo o ordenamento deve convergir no sentido de proteger a pessoa. Nessa ideia, 

escreveu Canotilho (1941, p. 225), “a República é uma organização política que serve ao 

homem, não é o homem que serve aos aparelhos políticos-organizatórios”.  

A consagração da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental representa 

real avanço no sentido de proteger a pessoa contra abusos. Todavia, a sua utilização como 

fundamento das decisões judiciais, e principalmente nos casos em que existe tratamento 

específico e em lei específica, pode enfraquecer tal princípio e o esvaziar.  

É da dignidade da pessoa humana que se extrai os denominados direitos da 

personalidade, reconhecidos a todos os seres humanos e oponíveis aos demais indivíduos e ao 

Estado (BARROSO, 2010, p. 253). Como visto, os direitos da personalidade são 

indissociáveis da dignidade da pessoa humana, e não há como se garantir uma vida digna sem 

proteger a sua imagem, vida privada, honra, intimidade, além de outros direitos que decorrem 

da necessidade de proteção do ser humano.  

No Brasil, a doutrina debatendo o direito ao esquecimento, na VI Jornada de Direito 

Civil, editou o enunciado de nº. 531 com o seguinte teor: “A tutela da dignidade da pessoa 

humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento” (JUSTIÇA FEDERAL, 

2002, online). 

A justificativa para tanto foi no sentido de que o sujeito não tem o direito de apagar os 

fatos ou reescrever a própria história, mas deve ter assegurada a possibilidade de discutir o 

uso que é dado a fatos pretéritos: 

 

Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêmse acumulando nos 
dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das 
condenações criminais. Surge como parcela importante do direito do ex-detento à 
ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a 
própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado 
aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são 
lembrados. (JUSTIÇA FEDERAL, 2002, online). 

 

Embora o direito ao esquecimento possa ser extraído do princípio da dignidade 

humana, é importante esclarecer que a sua utilização precisa ser muito bem delimitada e 

fundamentada, para não se incorrer no risco do seu uso retórico.  

Já prevendo os riscos de se incorrer no uso retórico da dignidade da pessoa humana 

para fundamentar o direito ao esquecimento, escreveu Rodrigues Júnior (2013, online), em 

artigo sobre o assunto:  
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É bastante discutível a invocação da dignidade da pessoa humana para dar suporte 
ao direito ao esquecimento, na medida em que, se houver realmente de ser 
reconhecido, ele melhor se fundamentaria na proteção aos direitos da personalidade, 
que já possuem enquadramento normativo ordinário no artigo 11 do Código Civil.  

 

Para o autor, o direito ao esquecimento poderia ser mais bem fundamentado a partir 

dos direitos da personalidade.  

Razoável é a crítica colocada por Rodrigues Júnior quando a dignidade da pessoa 

humana é posta como fundamento para o direito ao esquecimento. Ora, mas a dignidade de 

quem deve ser protegida? Porque, de um lado, está alguém cuja trajetória de vida, em algum 

momento, foi exposta, mas, de outro, poderia ser alegada a dignidade humana das pessoas que 

seriam violadas em não ter acesso a informações.  

Nesse sentido, ancorar o direito ao esquecimento somente na dignidade da pessoa 

humana pode ser um risco, haja vista o seu conceito fluido e impreciso. Mas se ela for 

admitida como base para proteção dos direitos da personalidade, torna-se possível invocá-los, 

e assim, reconhecer o direito de ser esquecido. 

Considerando que a doutrina brasileira invocou a tutela da dignidade da pessoa 

humana e também os direitos da personalidade para fundamentar o direito ao esquecimento, é 

necessário e oportuno estudá-los mais detalhadamente. 

 

2.4.2 Direitos da Personalidade  

 

Os direitos da personalidade são inerentes à pessoa e decorrem do princípio da 

dignidade humana.  

Com o desenvolvimento de uma sociedade denominada da informação, 

corriqueiramente as pessoas são surpreendidas com violações aos direitos da personalidade, 

conforme já dito. Nos tópicos que se seguem, os focos serão os direitos à intimidade, à vida 

privada, à honra e à imagem, sempre buscando verificar a relação destes com o direito ao 

esquecimento.  

Inicialmente, é importante registrar que existem duas concepções para os direitos da 

personalidade. Uma denominada jusnaturalista, que os entende como inerentes à pessoa e 

acima do Estado; e outra positivista, cuja compreensão dos direitos da personalidade passa 

pela lei. 
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França (1994, p. 935), em uma clara visão naturalista, expõe que “direitos da 

personalidade dizem-se as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria 

pessoa do sujeito, bem assim da sua projeção essencial no mundo exterior”. 

Bittar (2015, p. 41) escreve que “os direitos da personalidade devem ser entendidos 

como: a) os próprios da pessoa em si, existentes por sua natureza, como ente humano, com o 

nascimento; b) e os referentes às suas projeções para o mundo exterior”. 

Dessa forma, a concepção jusnaturalista sobre os direitos da personalidade pode ser 

compreendida como aquela que independe do direito positivo para existir, pois ele decorre 

diretamente da pessoa. 

Já a concepção positivista acerca dos direitos da personalidade, defendida por Adriano 

Cupis (1961, p. 15), sustenta que “a personalidade seria uma ossatura destinada a ser revestida 

de direitos, assim como os direitos seriam destinados a revestir a ossatura”. 

Para os positivistas, os direitos da personalidade também são inerentes à natureza 

humana, no entanto, somente aqueles positivados teriam eficácia jurídica. 

Essa visão que reduz os direitos da personalidade apenas àqueles reconhecidos e 

tutelados pelo Estado representa uma visão limitada, pois os restringe a uma norma que lhe 

confira validade e eficácia.  

Os direitos da personalidade estão tutelados em instrumentos legais internacionais 

dentre os quais se pode citar, a Declaração Universal de Direitos Humanos  que fez constar no 

art. 29 que “o indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o 

livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade.” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1948, online) 

E ainda, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, na qual consta 

logo no introito, que consiste finalidade principal das instituições jurídicas e políticas a 

proteção dos direitos essenciais do homem e que esta condição independe de ser ele cidadão 

de determinado Estado: 

 

Que os povos americanos dignificaram a pessoa humana e que suas constituições 
nacionais reconhecem que as instituições jurídicas e políticas, que regem a vida em 
sociedade, têm como finalidade principal a proteção dos direitos essenciais do 
homem e a criação de circunstâncias que lhe permitam progredir espiritual e 
materialmente e alcançar a felicidade; 
Que, em repetidas ocasiões, os Estados americanos reconheceram que os direitos 
essenciais do homem não derivam do fato de ser ele cidadão de determinado Estado, 
mas sim do fato dos direitos terem como base os atributos da pessoa humana; 
Que a proteção internacional dos direitos do homem deve ser a orientação principal 
do direito americano em evolução; (COMISSÃO INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS, 1948, online). 
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Como visto, documentos internacionais importantes registraram o seu interesse em 

conferir proteção às pessoas, no sentido de dar condições para que elas se desenvolvam 

livremente. 

Nos casos concretos já enfrentados pela jurisprudência brasileira sobre o direito ao 

esquecimento, foram mencionados os seguintes direitos da personalidade: intimidade, vida 

privada, imagem e honra. Nesta seção serão trabalhados os dois primeiros e os demais serão 

abordados quando do estudo dos possíveis titulares do direito ao esquecimento. 

Inúmeras são as denominações para o direito à intimidade, dentre as quais citamos 

“right of privacy” ou “right to be alone” (no direito anglo-norte-americano); “droit à la vie 

privée” (francês); “diritto alla riservatezza” (italiano); “derecho a la esfera 

secreta”(espanhol); “direito de estar só”; “direito à privacidade” e “direito ao resguardo” 

(BITTAR, 2015, p. 172). 

A preservação da intimidade, assim como a privacidade, tem como fundamento maior 

proteger a pessoa contra possíveis ataques de terceiros, “permitindo com isso o livre 

desenvolvimento da individualidade física e espiritual do ser humano” (MARMELSTEIN, 

2008, p. 115). 

A proteção da intimidade e da vida privada está prevista em diversos instrumentos 

normativos, dentre os quais citamos a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, 

art. 12 “Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar 

ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem 

direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques”. (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1948, online). O dispositivo mencionado não se refere apenas às pessoas 

anônimas. Ao contrário, ele inicia o artigo com a palavra “ninguém”, protegendo, assim, todas 

as pessoas. 

O Pacto Internacional de Direitos Civis, no artigo 17, dispôs sobre a impossibilidade 

de ingerências arbitrárias ou ilegais na esfera privada da pessoa ou de sua família, além de 

conferir proteção contra ofensas ilegais à sua honra e reputação. Além disso, garante que toda 

pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas.  

No Brasil, os direitos da personalidade estão previstos na Constituição Federal de 

1988, art.5º, incisos V, X e XXVIII, “a”: 

 

Art. 5º [...] V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade, 
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; XXVIII - são assegurados, 
nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
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reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. 
(BRASIL, 1988, online) 

 

O Código Civil de 2002 posteriormente também inscreveu, do art. 11 até o art. 21, 

sobre os direitos da personalidade, asseverando como algumas de suas principais 

características a intransmissibilidade e irrenunciabilidade. A proteção a esses direitos está 

presente em diversos documentos internacionais. 

A intimidade e a vida privada estão reguladas no ordenamento jurídico brasileiro pelo 

Código Civil, art. 21, que seguiu a mesma linha do que dispõe a Constituição Federal, art. 5º, 

inciso X, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.  

A lei nº 12.965/2014, conhecida como o Marco Civil da Internet, art. 7º, inciso I, 

também assegurou o direito à “inviolabilidade da intimidade e da vida privada”. Tais direitos, 

via de regra, são fatos que interessam a um número reduzido de pessoas. Ocorre que, por 

vezes, seja pela própria pessoa ou por terceiros, esses fatos são divulgados para o mundo. 

Quando isso ocorre no ambiente virtual, as consequências são bastante ampliadas.  

Para demostrar na prática como os direitos da personalidade se relacionam com o 

direito ao esquecimento, serão estudados alguns casos concretos já enfrentados pela 

jurisprudência brasileira. Nesta seção, serão abordados o direito à intimidade e à vida privada, 

que, embora sejam institutos autônomos, estão intimamente relacionados, de modo que se 

decidiu por tratá-los na mesma seção.   

Neste ponto, é importante mencionar caso decidido pelo Supremo Tribunal Federal 

cujo direito ao esquecimento não é objeto direto de discussão, mas o desfecho do caso tem 

repercussões indiretas na temática. Na ADIN nº. 4815, foi discutida a constitucionalidade do 

artigo 20 e 21 do Código Civil. Buscava-se a solução para o seguinte impasse: a biografia, 

para ser publicada, precisa de autorização prévia do biografado ou de seus familiares quando 

se tratar de pessoa já falecida? A decisão, por unanimidade, foi julgada procedente para dar 

interpretação conforme à Constituição Federal. Após ampla discussão acerca da colisão entre 

os direitos da personalidade do biografado e os direitos à liberdade de expressão e 

comunicação, o Supremo Tribunal Federal conferiu primazia à liberdade de expressão. Desse 

modo, fica dispensada a autorização prévia do biografado ou de sua família se aquele já 

estiver morto.  

Conforme se vê na Ementa do Acórdão: 
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APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO, ARTÍSTICA E 
CULTURAL, INDEPENDENTE DE CENSURA OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
(ART. 5º INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º E 2º) E INVIOLABILIDADE DA 
INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS (ART. 5º, 
INC. X). ADOÇÃO DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA 
INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE 
CENSURA (ESTATAL OU PARTICULAR). (ADIN nº. 4.815/DF, Relatora a min. 
Carmem Lúcia, Plenário 10/06/2015) 

 

No caso mencionado, foi dispensada a exigência de autorização prévia em caso de 

biografia, de modo que a liberdade de expressão foi prestigiada, o que, de alguma maneira, 

sinaliza que o Supremo entendeu que somente em casos extremos ela pode ser flexibilizada. 

Aqui vale uma reflexão sobre o perigo em potencial desta decisão, já que foi dada total 

liberdade para os biógrafos retratarem os biografados como bem entenderem, ou seja, as suas 

vidas estarão sempre à disposição para serem contadas. 

Anteriormente, na ADPF nº. 130, o STF também já havia se manifestado no sentido de 

declarar não recepcionada a Lei de Imprensa nº. 5.250/1967, por ser incompatível com a nova 

ordem constitucional, e terminou por conferir primazia à Liberdade de Expressão e 

Comunicação. Neste caso, também havia uma clara tensão entre os direitos comunicativos 

versus direitos da personalidade, no qual prevaleceu, por maioria de votos, que a referida lei 

tinha traço forte de censura, o que seria prejudicial para a democracia do país. 

Conforme se verifica no trecho da Ementa: 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
(ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME 
CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", 
EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" 
LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA 
DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA 
LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS 
LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO 
E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E 
COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES 
DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE 
PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (ADPF nº. 130/DF, Relator o min. Ayres 
Brito, Plenário 30/04/2009) 

 

A proteção integral da pessoa é um dos fins últimos do direito, de modo que a 

ninguém deve ser imposto o dever de dividir, com quem quer que seja, fatos indesejados. “As 

construções íntimas requerem um direito a ser deixado só ou de escolher as pessoas que o 

sujeito quer dividir suas alegrias, tristezas, conquistas e tantos outros sentimentos e emoções 

profundas” (ROBL FILHO, 2013, p. 134). 
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Ocorre que, com as novas tecnologias, o aumento da capacidade de armazenamento e 

a rapidez na transmissão de dados, trazidas com a sociedade da informação, a possibilidade de 

se manter anônimo está cada vez mais restrita.     

Para Ascensão (2000, p. 65): 

 

o agravar das possibilidades técnicas de intromissão informática na vida privada, 
com a possibilidade de escutas, gravações não autorizadas, fotografias com tele-
objectivas e assim por diante, deu a partir do final do século passado uma nova 
dinâmica à preocupação de defesa da personalidade. 

 

As novas tecnologias têm lançado enormes desafios para os operadores do direito. 

Todos os dias são lançados novos aplicativos e funcionalidades que rapidamente ganham 

projeção mundial. A realidade é que as pessoas parecem não perceber o quanto estão em 

condição de fragilidade.  

Como já apresentado, o direito ao esquecimento encontra relação não só com os direitos 

da personalidade, mas também com a dignidade da pessoa humana. E como se verá no próximo 

tópico, existem normas que podem servir de fundamento para o seu reconhecimento.  

 

2.4.3 Fundamentos Normativos do Direito ao Esquecimento 

 

Existe uma corrente doutrinária representada por Daniel Sarmento e Gustavo 

Binenbojm que advogam a não existência do direito ao esquecimento, pois não existe 

arcabouço que o regule. Todavia, tal assertiva não deve prosperar, tendo em vista que tanto na 

Constituição Federal como no Código Civil, e também no Código de Processo Penal, constam 

dispositivos suficientes para uma aplicação objetiva e clara de tal direito. 

Para Correia Júnior e Galvão (2015, p. 29), o direito ao esquecimento encontra-se 

implícito no ordenamento jurídico brasileiro, possuindo assento no direito à proteção da 

intimidade, imagem, vida privada e no princípio da dignidade da pessoa humana, quando 

prevê a Constituição Federal, no art. 5º, inciso X, “invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas”. Se para a proteção de tais direitos da personalidade for 

fundamental a exclusão de dados que tenham passado por alguns critérios, como a análise do 

tempo decorrido, interesse público da informação, além de outros que serão abordados nos 

próximos capítulos, não há que se falar em inexistência de arcabouço jurídico. 

Na esfera processual penal, existe o instituto da ressocialização, que muito se 

assemelha com os moldes do direito ao esquecimento. Esse direito é encontrado no art. 748 do 
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Código de Processo Penal, que dispõe que “a condenação ou condenações anteriores não 

serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos 

livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal”. Vale destacar que, neste, fala-se 

de pessoas que cometeram crimes, cuja reprovabilidade é muito maior do que algumas 

informações que são divulgadas com o objetivo de informar, mas por vezes a motivação 

parecer ser o lucro gerado para as empresas de telecomunicação com a publicação de notícias 

sensacionalistas.  

A vida das pessoas nem sempre é marcada por fatos agradáveis. Muitas vezes elas são 

surpreendidas com fatos trágicos que findam por marcar a sua história. Ou mesmo estão sujeitas 

ao cometimento de erros dos quais já se arrependeram e, por vezes, até já pagaram a pena. 

Ocorre que, com certa facilidade o passado é rememorado, seja por uma notícia de jornal, 

publicação em uma rede social, por um filme ou por um documentário. Inúmeras são as formas 

de esse passado ser trazido à tona. Com a Internet, esse fenômeno foi potencializado. O fato é 

que admitir que as pessoas sejam aprisionadas, vinculadas ao seu passado eternamente, é 

condená-las a uma pena de prisão perpétua, o que no Brasil não se admite.  

A abordagem do direito ao esquecimento assume extrema relevância no contexto 

penal, uma vez que “todos têm o direito de ver apagados de suas vidas os atos pregressos 

ilícitos, não reincidentes, que ocasionam uma mancha no histórico criminal e, até mesmo, 

social do indivíduo” (CORREIA JÚNIOR; PARAÍSO, 2015, p. 69). 

Ignorar a existência do direito ao esquecimento seria condenar pessoas a 

permanecerem eternamente expostas a uma publicidade prejudicial, descontextualizada e que 

macula os direitos da personalidade do ofendido. Isso representa um retrocesso social, haja 

vista que não proporciona à pessoa possibilidade de melhorar como ser humano. 

Como visto, não obstante o direito ao esquecimento ter relação com a ressocialização 

do apenado, ele surge com bastante força no âmbito civil como instrumento de proteção aos 

direitos da personalidade na sociedade da informação.  

No Código de Defesa do Consumidor, Lei nº. 8.078/1990 existe previsão expressa que 

autoriza o apagamento de informações negativas sobre consumidores e está disposto no art. 

43, §1: 

 

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às 
informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de 
consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. 
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros 
e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas 
referentes a período superior a cinco anos. (BRASIL, 1990, online) 
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Nesse sentido, as informações sobre os consumidores que tenham caráter negativo, 

como informações sobre dívidas não adimplidas, tem um tempo máximo de armazenamento, 

que é de 5 (cinco) anos.  

O Marco Civil da Internet, Lei nº. 12.965/2014, no seu art. 7º, além de garantir 

proteção aos direitos da personalidade, previu, no inciso X, ser direito do usuário: “a exclusão 

definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de Internet, a seu 

requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda 

obrigatória de registros previstos nesta lei”. 

Como se vê, o direito ao esquecimento é um instituto jurídico invocado para proteger 

direitos da personalidade. Eles se entrelaçam mais especificamente com a privacidade, 

intimidade, honra e imagem das pessoas. Sem ele, os sujeitos se veem atrelados a um passado 

que não corresponde à sua realidade atual e não contribui para o seu desenvolvimento. Ao 

contrário, depõe contra o seu amadurecimento como pessoa. 

Eternizar fatos sobre a vida de pessoas, é impedi-la de continuar a viver e se 

desenvolver, pondo-a à margem da sociedade.  Nesse sentido, escreveu Chehab (2015, p. 89), 

“esquecer as situações que causam desconforto, tristeza, sofrimento e dor é algo natural à 

pessoa humana e é, em alguns casos, até necessário para que a vida possa seguir seu curso”. 

O estudo do tema no Brasil passa necessariamente por uma reflexão acerca dos dois 

casos paradigmas ocorridos no Brasil e julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Em um dos casos, “Chacina da Candelária”, foi reconhecido o direito ao 

esquecimento, e, no outro, caso “Ainda Curi”, foi negado. Considerando que são casos 

paradigmas para o estudo do direito ao esquecimento no Brasil, outros aspectos da decisão 

também serão discutidos ao longo do trabalho. 

O primeiro caso, conhecido como “Aída Curi”, ocorreu no Rio de Janeiro quando uma 

jovem foi morta e jogada da cobertura de um prédio, no ano de 1958, por um grupo de três 

jovens. Mais de cinquenta anos depois, a TV Globo veiculou programa denominado Linha 

Direta Justiça e retratou novamente o crime, trazendo à tona todo o sofrimento vivido pela 

vítima durante o crime. Tal conduta reascendeu grande consternação na família, que se viu 

diante de uma “ferida” reaberta. Por este motivo, os irmãos da vítima pleitearam o direito de 

não ter a história do crime novamente exibida em programa de TV, alegando o direito ao 

esquecimento, além de requerer reparação civil. 

O outro caso é conhecido como “Chacina da Candelária”, , na qual foram mortas 

dezenas de pessoas, entre jovens e crianças, próximo à Igreja da Candelária no Rio de Janeiro, 
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no ano de 1993. Na ocasião, alguns policiais foram presos, acusados pelo crime. Todavia, um 

deles, que havia permanecido preso por aproximadamente três anos, terminou por ser 

absolvido. Novamente, o programa Linha Direta Justiça veiculou programa que retratou o 

crime e trouxe à tona a história do policial inocentado. Sentindo-se violado, o policial alegou 

ter direito a ser esquecido, já que o fato criminoso em que ele erroneamente foi envolvido não 

guardava contemporaneidade. E mais, a divulgação da sua história no referido programa teria 

trazido prejuízo à sua honra.  

Em ambos os casos, o Superior Tribunal de Justiça foi instado a se manifestar. A 

alegação daqueles que invocam tal direito é de que as pessoas envolvidas em tragédias devem 

ser protegidas contra a eternização da informação causadora do dano. Por outro lado, o 

veículo de comunicação envolvido, alega que não houve invasão de privacidade/intimidade 

tendo em vista que os fatos noticiados eram públicos e de conhecimento da sociedade. 

Em ambos os casos existiu uma persecução penal. Todavia, em um é a família da 

vítima que almeja ser esquecida, e, no outro, é o próprio acusado que deseja ser desvinculado 

de matérias que relembrem o fato. O direito ao esquecimento tem importante função na 

ressocialização do condenado e também na reinserção da vítima na sociedade. Nesse sentido, 

escreveu Godoy (2015, p. 82): “cuida-se inclusive de garantir ou facilitar a interação e 

reintegração do indivíduo à sociedade, quando em liberdade, cujos direitos da personalidade 

não podem, por evento passado e expiado, ser diminuídos”. 

No Recurso Especial nº. 1.335.153, o ministro Luiz Felipe Salomão no caso Aída 

Curi, no qual, embora tenha votado contra o provimento do recurso, se manifestou: “o direito 

ao esquecimento revela sua maior nobreza [...] como um direito à esperança, em sintonia com 

a presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana”. 

A história de vida das pessoas é marcada por acontecimentos bons e ruins. Quando as 

recordações são positivas, lembrar traz verdadeiro refrigério para a alma. Todavia, por vezes, 

o que se busca é apagar fatos ou momentos da vida de uma pessoa. Cuida-se, pois, do direito 

de não se penitenciar pelos erros mais remotos da vida, de seguir em frente, de buscar a 

felicidade sem olhar para trás (FONTELES, 2015, p. 64).  

Conforme exposto nesta seção, pode-se extrair das normas e princípios já existentes no 

direito brasileiro fundamentos suficientes para o reconhecimento do direito ao esquecimento. 

Todavia, os Tribunais pátrios ainda não estabeleceram uma jurisprudência dominante. De 

modo que, caso a caso, os juízes praticam a ponderação dos direitos fundamentais da 

personalidade frente ao direito à informação e à liberdade de expressão, na busca por 

promover no caso concreto a decisão mais justa e adequada ao litígio. 
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Adiante, no capítulo 3, serão enfrentados outros aspectos do direito ao esquecimento 

que poderão servir de auxílio para o julgador na desafiadora tarefa de verificar se no caso 

concreto existem elementos suficientes que possam justificar o sacrifício do direito à 

liberdade de expressão, comunicação e informação. 

 

2.5 TITULARIDADE 

 

Esta seção será dedicada ao estudo dos possíveis titulares do direito ao esquecimento. 

Analisando os direitos da personalidade da pessoa dita pública, a fim de verificar se a sua 

condição de exposição natural poderia influenciar na aplicação ou não do direito ao 

esquecimento. No item 2.5.2, será analisado o cabimento do direito ao esquecimento para 

proteger pessoas mortas. E, por fim, no item 2.5.3, se pessoas jurídicas poderiam invocar o 

direito ao esquecimento.  

 

2.5.1 Pessoas Famosas e Pessoas Anônimas 

 

Cada pessoa goza de liberdade de escolha para se desenvolver como bem lhe aprouver. 

Algumas optam por desenvolver profissão que naturalmente as expõe, outras preferem 

manter-se no anonimato. O fato é que essa liberdade acerca de decidir sobre as informações 

que lhe dizem respeito é personalíssima.  

Esse aspecto foi bastante explorado da decisão que julgou a ADIN nº. 4815, das 

Biografias não autorizadas. Nela, prevaleceu o entendimento de que existem casos em que a 

“pessoa cuja trajetória pessoal, profissional, artística, esportiva ou política, haja tomado 

dimensão pública, gozam de uma esfera de privacidade e intimidade naturalmente mais 

estreita” (Acórdão ADIN nº. 4815 – pag. 6). Todavia, esse aspecto da exposição pública que 

torna a pessoa “famosa”, não deve ser visto de modo isolado. Não é pelo simples fato de a 

pessoa ter um maior reconhecimento perante a sociedade que a torna sujeita a invasões 

imotivadas aos seus direitos da personalidade. Tal conduta poderia causar sérias injustiças. 

Nesse sentido, Vasconcelos (2014), ao tratar sobre as figuras públicas, afirma que 

mesmo as pessoas detentoras de maior notoriedade têm o mesmo direito à privacidade que 

todas as pessoas. E ainda vai além: assevera que admitir um “estatuto pessoal degradado seria 

inconstitucional e colidiria com o princípio da igualdade” (VASCONCELOS, 2014, p. 82). 

Assim, o que se defende é que, mesmo estando a pessoa inserida num contexto de 

publicidade, deve ser preservada uma esfera da sua vida privada e intimidade. 
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Com o avanço das tecnologias e a grande quantidade de aparelhos capazes de captar a 

imagem das pessoas, percebe-se um aumento na violação dos direitos da personalidade. 

Inúmeros são os casos em que a imagem das pessoas é utilizada para realizar vingança, para 

praticar tortura psicológica, ou mesmo expor a pessoa sem a sua autorização. Pelos motivos 

citados e por tantas outras modalidades de violação do direito da personalidade, a sua tutela se 

faz necessária. Vive-se em um contexto social em que as pessoas convivem com uma elevada 

autoexposição, e, muitas vezes, sequer perguntam se a pessoa que está nos arredores também 

tem interesse nesse propósito. Em tempos de excesso de exposição, há quem almeje o 

anonimato e, por vezes, até o esquecimento.  

Nos casos em que pessoas de alguma maneira tiveram a sua intimidade exposta na 

Internet o desfecho normalmente é trágico. A vítima termina por não suportar, e se suicida. 

Foi o que aconteceu em abril de 2015, na Itália, com Tiziana Cantone. Ela enviou pelo 

aplicativo WhatsApp uma série de vídeos íntimos para cinco pessoas, entre elas o namorado, 

com quem tinha um relacionamento tumultuado. Do vídeo surgiram “memes”, sátiras e até 

camisetas com o trecho de uma frase dita por Tiziana. Ela judicializou a questão, alegando 

que a divulgação da sua imagem foi sem o seu consentimento. A decisão da justiça, em um 

Tribunal de Napoles, determinou que os vídeos fossem retirados dos sites e mecanismos de 

busca na Internet. Mas a decisão foi tardia, a vítima já havia se suicidado, tamanho os danos 

causados pela exposição indevida. (REYNOLDS, 2017).  

O desfecho da vida de Tiziana foi calamitoso. Ela terminou por não suportar e se 

enforcou. Casos como o relatado infelizmente não são incomuns. As informações lançadas na 

Internet alcançam uma quantidade ilimitada de visualizações e causam um dano irreparável 

para a vítima, que não consegue sequer pensar em um futuro, considerando que esse fato pode 

lhe acompanhar por toda a sua vida, prejudicando o seu futuro pessoal, familiar e profissional.  

No Brasil, o Código Civil, art. 20, previu expressamente a proteção da imagem da 

pessoa e sua divulgação está condicionada ao consentimento do titular do direito. 

Recentemente, com a decisão proferida na ADIN, nº. 4815, que tratou sobre as biografias não 

autorizadas, o STF determinou que esse artigo deve ser interpretado conforme a Constituição 

Federal, de modo que o consentimento outrora exigido para que fosse publicada biografia não 

mais é exigido. Caso o biografado se sinta lesado por alguma violação ao seu direito da 

personalidade, deve somente a posteriori recorrer à justiça para pleitear indenização.  

Embora o desfecho da ADIN nº. 4815 termine por mitigar parcialmente parte da 

proteção conferida à imagem de pessoas públicas/famosas/artistas, deve-se registrar que: 
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o direito à imagem estende-se a todas as pessoas, mesmo famosas e conhecidas – e 
em especial quanto a estas -, que devem ter respeitados seus dotes físicos 
integralmente [...] que são assim protegidos, visto que comum no meio artístico, ou 
político destaque de algum elemento característico. (BITTAR, 2015, p. 157)   

 

Para Bittar (2015, p. 153), a imagem “é o vínculo que une a pessoa à sua expressão 

externa, tomada no conjunto, ou em partes significativas (como a boca, os olhos, as pernas, 

enquanto individualizadoras da pessoa)”. A imagem é o atributo capaz de diferenciar a pessoa. 

Tamanha é a sua importância que programas como o Linha Direta, que retratava crimes 

bárbaros, sempre buscava inserir atores que parecessem com as vítimas e com os acusados ou 

condenados, de modo que os mesmos fossem facilmente identificados perante a sociedade. 

As pessoas famosas, via de regra, não se importam em expor a sua imagem, na 

verdade, rotineiramente o fazem, até mesmo devido às suas profissões. O direito à imagem, 

enquanto espécie de direito da personalidade, pode ser conceituada como “aquela que pode 

ser reproduzida através de representações plásticas, compreendendo o direito que tem a 

pessoa de proibir a divulgação de seu retrato” (BELTRÃO, 2005, p. 123). Todavia, há 

situações em que até mesmo essas pessoas famosas podem se opor à veiculação de sua 

imagem, em virtude do risco das mesmas lhe causar danos.  

Normalmente, os direitos da personalidade se complementam. Uma demonstração 

disso é a divulgação da imagem de uma atriz casada cometendo adultério. Tal fato causa um 

dano não só à sua imagem, mas também à sua honra.  Ou seja, a violação contra um direito da 

personalidade repercute em outros. No exemplo, a imagem violada também causa dano à 

honra da pessoa. Os direitos da personalidade se interligam de tal modo que “o bem imagem 

consiste na reserva ou preservação da reprodução física da pessoa, em face da defesa da sua 

intimidade ou honra ali envolvidos” (BELTRÃO, 2005, p. 125). Desse modo, é difícil indicar 

um único direito da personalidade que é afetado quando uma imagem ou informação é 

publicada sem o consentimento da pessoa envolvida.  

Como já anunciado, os acórdãos que julgaram os casos Aída Curi e Chacina da 

Candelária serão mencionados novamente para explicitar e exemplificar aspectos relevantes 

para o estudo do direito ao esquecimento. Nesse ponto, a abordagem será realizada sobre o 

caso de Aida, buscando verificar se em alguma medida à sua imagem foi violada.  

No caso Aída Curi, REsp nº. 1.335.153 – RJ (2011/0057428-0), o direito à imagem foi 

um dos fundamentos expressamente invocado pelos familiares da vítima. No caso, ela era 

pessoa anônima, sem qualquer histórico de exposição. No entanto, a sua imagem foi 

novamente trazida à tona para reprodução midiática do crime. 
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As instâncias ordinárias entenderam que não houve ofensa à imagem da vítima, pois 

não restou configurado que a sua utilização tenha sido de forma degradante ou desrespeitosa. 

Neste ponto, é importante a reflexão acerca desta assertiva. Como a imagem de Aída pode não 

ser degradada ou desrespeitada quando se é morta de maneira brutal? 

O entendimento que prevaleceu foi de que se tratava de um crime histórico, cuja 

divulgação necessariamente teria que expor a imagem da vítima. Tal entendimento 

prevaleceu, embora sem unanimidade, mas se percebe que a mera veiculação do programa 

executando a reconstituição do crime, inclusive expondo a imagem da vítima, gera sim uma 

violação da imagem de Aída Curi. Não se trata de qualquer exposição, mas do retrato da sua 

morte, executada de forma cruel, após a jovem lutar contra seus agressores, sofrer violência 

sexual e por fim ser lançada da cobertura de um prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro.  

A última imagem da vítima posta em rede nacional foi triste, atroz e com caráter 

eminentemente pecuniário e sensacionalista.   

No REsp em estudo, buscava-se a reparação por danos morais, materiais e à imagem. 

Os familiares da vítima puseram em discussão que os fatos retratados no programa televisivo 

“Linha Direta Justiça” já haviam sido esquecidos e que o seu retorno para o cenário atual 

provocou violação à imagem não só da vítima, mas de toda a família que se viu novamente 

imersa em um passado trágico.  

Porém não foi esse o entendimento do STJ que preferiu privilegiar a Liberdade de 

Expressão. Curiosamente, o STJ, em 2009, editou a Súmula 403, que dispõe: “Independe de 

prova do prejuízo pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos 

ou comerciais”. Ou seja, independe de prova a utilização indevida da imagem da pessoa, e o 

agente violador deverá ser responsabilizado. É inquestionável que a imagem está intimamente 

ligada à reputação da pessoa, aquela construída e cuidada por toda uma trajetória de vida. A 

sua exposição é capaz de construir ou destruir futuros pessoais, familiares e profissionais. 

A rapidez com que se propaga a imagem e o seu enorme alcance submete as pessoas a 

condições de risco a todo instante. Conceder o direto ao esquecimento possibilita preventivamente 

evitar que a imagem de pessoas envolvidas em fatos desabonadores do passado ocasione, no 

presente, danos irreparáveis. Importante destacar que não necessariamente devem ser eventos 

negativos.  

Nesse sentido, o STF proferiu decisão em que o direito à imagem gera um dano “in re 

ipsa”, no qual, a mera divulgação sem o consentimento da pessoa gera direito à indenização. 

No caso, a atriz Cássia Kiss se insurgiu contra a editora Ediouro que publicou foto na capa de 

duas revistas, sem o seu devido consentimento.  



38 

 

Conforme se verifica no Recurso Extraordinário nº. 215.984-1: 

 

CONSTITUCIONAL. DANO MORAL: FOTOGRAFIA:PUBLICAÇÃO: NÃO 
CONSENTIDA: INDENIZAÇÃO: CUMULAÇÃO COM DANO MATERIAL: 
POSSIBILIDADE. Constituição Federal, art.5º, X. Para a reparação do dano moral 
não se exige a ocorrência de ofensa à reputação do indivíduo. O que acontece é que, 
de regra, a publicação da fotografia de alguém, com intuito omercial ou não, causa 
desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse 
desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, 
há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5, X. (STF - RE 
nº. 215.984-1, Rel. Ministro Carlos Veloso, Segunda Turma, Julgada em 
04/06/2002, DJe 28/06/2002)  

 

Embora não houvesse na imagem nenhum escândalo ou vexame, a publicação da sua 

imagem não havia sido autorizada. Nesse sentido, basta que a pessoa não tenha consentido a 

veiculação da sua imagem para configurar o dano moral. Afinal, a disposição sobre a exposição, 

ou não, é de deliberação exclusiva do seu detentor. 

 

2.5.2 Pessoas Mortas 

 

Nesta seção, serão analisados casos em que a pessoa morta é o titular do direito da 

personalidade. Para tanto, o caso Aída Curi será uma importante referência, já que nele os 

seus irmãos invocaram a proteção do direito à honra da falecida.  

A honra é “inerente à natureza humana e ao mais profundo do seu interior (o reduto da 

dignidade). Acompanha a pessoa desde o nascimento, por toda a vida, e, mesmo depois da 

morte, em face da extensão de efeitos já mencionada” (BITTAR, 2015, p. 201). 

Um dos fundamentos invocados no caso Aída Curi foi o da proteção dos direitos da 

personalidade, que inclui o direito à honra da pessoa ainda que falecida, como foi o caso 

mencionado. 

O direito à honra não foi reconhecido pela maioria dos ministros por acreditarem que o 

programa televisivo reconstituiu o crime de maneira fidedigna aos fatos e que em nada 

distorceu ou afrontou a honra da vítima. Ao contrário, destacou-se o relator do acórdão, 

ministro Luís Felipe Salomão no Resp nº. 1.335.153 - RJ, que a mesma era pessoa recatada, 

comparando-a com Maria Gorete, uma camponesa italiana que resistiu à fúria de um tarado 

sexual, pois não queria perder a pureza e acabou sendo santificada pela Igreja Católica . 

Apesar da decisão, a honra da vítima foi violada sim, como consequência da 

exploração indevida da sua imagem, contando ainda com o agravante de que os familiares 

expressamente declararam à emissora de TV que não concordavam com a matéria. 
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Muito embora a honra dos envolvidos não tenha sido direta e explicitamente afetada, 

acredita-se que a divulgação do crime bárbaro que vitimou Aída Curi abalou a honra não só 

da sua pessoa, mas também de toda a sua família, que foi novamente exposta sem uma 

motivação plausível a toda reconstituição do crime que ceifou a vida de sua irmã de maneira 

brutal. Afinal, foi um fato que marcou e mudou para sempre as suas vidas.   

A decisão no caso de Aída, não foi unânime, motivo pelo qual serão expostos alguns 

dos argumentos apresentados pelos ministros divergentes.  

A ministra Maria Isabel Gallotti asseverou em seu voto que “a conduta da emissora 

incide na proibição de exposição ou utilização da imagem para fins comerciais sem 

autorização”. Disse ainda que “não há atualidade necessária para que se entenda que se trata 

de programa jornalístico”. Além disso, observou que “a intimidade e a privacidade do morto 

são protegidas pelo ordenamento jurídico, tanto penal quanto civil, e há um sentimento 

comum de que as famílias não desejavam ver seus mortos ensanguentados expostos em mídia 

televisiva”. 

Já o ministro Marco Buzzi destacou que “o dever de informar não equivale a uma 

autorização de explorar economicamente um fato há muito sucedido, que não envolveu 

pessoas notórias”. E complementou: “nessas circunstâncias, eternizar uma informação 

desprovida de interesse público ou histórico viola o direito ao esquecimento”. 

Para os ministros que divergiram da maioria, restou caracterizado que a publicação 

não foi autorizada; não havia a contemporaneidade que é exigida em programa jornalístico; a 

intimidade e a privacidade do morto gozam de proteção no ordenamento jurídico brasileiro e a 

informação já não mais apresentava interesse público ou histórico, motivo pelo qual viola o 

direito ao esquecimento. 

Vale destacar dois casos que guardam semelhança com o de Aída, tendo em vista que, 

a violação contra os direitos da personalidade foi praticada contra pessoa morta. Com um 

elemento diferenciador, Aída era uma pessoa sem qualquer projeção midiática enquanto que 

nos outros casos tratavam-se de pessoas públicas. 

Um dos casos ficou conhecido como “Heróis do Tri”. Neste, um álbum de figurinhas 

explorando a imagem do jogador falecido Waldemar Rodrigues Martins, conhecido por Oreco, 

foi veiculado sem o consentimento do retratado. A decisão proferida no REsp nº. 113963 - SP 

foi no sentido de conceder indenização à viúva e filha do jogador, consagrando assim proteção à 

imagem do morto, mesmo sendo ele pessoa pública. No caso, foi repudiada a exploração 

econômica da Editora que, visando o aumento de seus lucros, violou a imagem do atleta, 

conforme se vê na Ementa a seguir: 
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CIVIL E PROCESSUAL. ÁLBUM DE FIGURINHAS (“HERÓIS DO TRI”) 
SOBRE A CAMPANHA DO BRASIL NAS COPAS DE 1958, 1962 E 1970. USO 
DE FOTOGRAFIA DE JOGADOR SEM AUTORIZAÇÃO DOS SUCESSORES. 
DIREITO DE IMAGEM. VIOLAÇÃO. LEI N. 5.988, DE 14.12.1973, ART. 100. 
EXEGESE. LEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA MEEIRA E HERDEIROS. 
CPC, ARTS. 12, V, E 991, I. CONTRARIEDADE INOCORRENTE. I. A viúva e 
os herdeiros do jogador falecido são parte legitimada ativamente para promoverem 
ação de indenização pelo uso indevido da imagem do de cujus, se não chegou a ser 
formalmente constituído espólio ante a inexistência de bens a inventariar. II. 
Constitui violação ao Direito de Imagem, que não se confunde com o de Arena, a 
publicação, carente de autorização dos sucessores do de cujus, de fotografia do 
jogador em álbum de figurinhas alusivo à campanha do tricampeonato mundial de 
futebol, devida, em conseqüência, a respectiva indenização, ainda que elogiosa a 
publicação. III. Recurso especial não conhecido.(STJ - REsp: 113963 SP 
1996/0073314-7, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta 
Turma, 20/09/2005) 

 

Ainda sobre a violação de direitos da personalidade de pessoas mortas, cita-se o REsp 

nº. 521.697 – RJ, em que as filhas de Garrincha se insurgiram contra a biografia denominada 

“Estrela Solitária: um brasileiro chamado Garrincha” e reivindicaram indenização por danos 

materiais e morais da Editora pela falta de autorização da publicação do livro e ainda, porque 

o conteúdo posto teria violado a imagem, o nome, a intimidade, a vida privada, a honra e 

todos os direitos conexos da personalidade. A Editora alegou que o direito à imagem é 

personalíssimo e, portanto, intransmissível. Todavia, foi condenada a pagar indenização de 

100 salários mínimos para cada herdeira a título de indenização por dano moral e, por danos 

materiais determinou uma indenização de 5% sobre o montante da venda do livro. 

(COMPANHIA..., 2006)  

Sobre a decisão, veja-se a ementa: 

 

CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO À IMAGEM E À HONRA 
DE PAI FALECIDO. Os direitos da personalidade, de que o direito à imagem é um 
deles, guardam como principal característica a sua intransmissibilidade. Nem por 
isso, contudo, deixa de merecer proteção à imagem e a honra de quem falece, como 
se fossem coisas de ninguém, porque elas permanecem perenemente lembradas nas 
memórias, como bens imortais que se prolongam para muito além da vida, estando 
até acima desta, como sentenciou Ariosto. Daí porque não se pode subtrair dos 
filhos o direito de defender a imagem e a honra de seu falecido pai, pois eles, em 
linha de normalidade, são os que mais se desvanecem com a exaltação feita à sua 
memória, como são os que mais se abatem e se deprimem por qualquer agressão que 
lhe possa trazer mácula. Ademais, a imagem de pessoa famosa projeta efeitos 
econômicos para além de sua morte, pelo que os seus sucessores passam a ter, por 
direito próprio, legitimidade para postularem indenização em juízo, seja por dano 
moral, seja por dano material. (REsp: 521697 RJ, Relator o ministro Cesar Asfor 
Rocha, Quarta Turma, Data de Julgamento: 16/02/2006) 
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Dessa maneira, pode-se afirmar que as pessoas mortas gozam de direito da 

personalidade. E os legitimados para representá-los em juízo por expressa previsão legal do 

art. 12 do Código Civil são: o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou 

colateral até o quarto grau. 

 

2.5.3 Pessoas Jurídicas 

 

Ainda expondo sobre quem pode invocar o direito ao esquecimento, questiona-se: 

poderia uma pessoa jurídica invocar tal direito? Sob o fundamento de que estaria protegendo 

os direitos da personalidade comuns a pessoas físicas e jurídicas, por exemplo, a honra? 

A honra pode ser entendida sob aspectos objetivos e subjetivos. Na sua dimensão 

objetiva, “prende-se a necessidade de defesa da reputação da pessoa, compreendendo o bom 

nome e fama de que desfruta o seio da sociedade” (BITTAR, 2015, p. 201). Na sua dimensão 

subjetiva, por sua vez, a honra está relacionada com o “sentimento pessoal de estima, ou a 

consciência da própria dignidade” (BITTAR, 2015, p. 201). Nesse sentido, faz-se a seguinte 

reflexão: seria possível à pessoa jurídica invocar o direito ao esquecimento, já que ela detém 

honra objetiva? 

Não obstante os direitos de personalidade estarem intimamente ligados à pessoa 

natural, deve-se considerar que a pessoa jurídica goza de direitos da personalidade. Nesse 

sentido, dispôs Beltrão (2005, p. 94): “devem ser reconhecidos às pessoas jurídicas alguns 

direitos especiais, que se ajustam à sua particular natureza, como é o caso do direito à 

intimidade, ao nome, à honra, ao bom nome, ao crédito, ao sigilo, ao desenvolvimento de sua 

personalidade jurídica”. Embora os direitos da personalidade por essência protejam a pessoa 

humana, existem alguns aspectos que são comuns à pessoa jurídica, conforme citado.  

No mesmo sentido, Bittar (2015, p. 45) assevera que “pessoas jurídicas, pois, como 

entes dotados de personalidade pelo ordenamento positivo, fazem jus ao reconhecimento de 

atributos intrínsecos à sua essencialidade, como por exemplo, os direitos ao nome, à marca, ao 

símbolo e à honra”. 

Assim, tem-se a previsão expressa no Código Civil, art. 52, que garante: “aplica-se às 

pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. 

O legislador foi feliz ao acrescer o termo “no que couber”, porque, de fato, os direitos 

da personalidade, como já visto, são, em regra, inerentes às pessoas naturais. Todavia, pessoas 

jurídicas em alguma medida detém uma cota de personalidade.  
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O Superior Tribunal de Justiça, entendendo a necessidade de proteger as pessoas 

jurídicas de possíveis violações à sua personalidade, reconheceu, na Súmula 227, que a pessoa 

jurídica pode sofrer dano moral. 

O dano moral causado à pessoa jurídica pode advir da violação da honra, da imagem, 

do uso indevido do nome, do segredo, entre outros.  

Nesse entendimento, uma vez reconhecido que a pessoa jurídica goza de um direito à 

imagem, nasce para a mesma o direito à reparação pela ocorrência de possíveis violações. Em 

outras palavras, “o dano à imagem da pessoa jurídica diz respeito, evidentemente, ao ato que 

vem, de uma forma ou de outra, abalar o prestígio da própria estrutura empresarial (reputação, 

crédito, etc.), tanto no seu plano interno como no seu plano externo”. (SILVA, 2012, p. 250) 

Se hoje está pacífico que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, resta perguntar 

se essas pessoas também podem ser titulares do direito ao esquecimento. Sobre isso, acredita-

se que tanto a pessoa física como a jurídica poderiam invocá-lo. Ou seja, se elas são 

detentoras de alguns direitos de personalidade, como a honra consagrada na Súmula 227 do 

STJ, bem como imagem, nome e outros, estas podem ser protegidas pelo direito ao 

esquecimento. 

Para facilitar a reflexão, citamos o caso da IBM, que ainda hoje tem o seu nome ligado 

ao nazismo, por ter contribuído, à época, com a organização das informações no holocausto 

(Isto É, 2018). Poderia, então, essa empresa pleitear o direito ao esquecimento por entender 

que esse histórico negativo e verídico não guarda qualquer relação com a atual realidade e 

postura adotada pela empresa? 

Alguns aspectos devem ser considerados, tais como: o que se pretende esquecer 

interessa tão somente à empresa ou existe um interesse social em manter a informação 

“viva”? A informação é verídica? Acarreta em perda de credibilidade empresarial? 

Os direitos da personalidade não são absolutos nem quando são invocados para a 

proteção da pessoa natural, que foi a sua razão primeira de existir, quiçá quando o direito ao 

esquecimento é invocado para proteger uma empresa. Por isso, a resposta para tal indagação 

acima deve guardar muita cautela.  

Desse modo, sua harmonização com outros direitos, como o direito à informação, 

incluindo aqui ideias e opiniões, é fundamental para prestar uma resposta eficaz ao caso 

concreto.  

Conferir às empresas o direito ao esquecimento pode gerar uma falsa ideia de que o 

passado pode ser apagado e assim diminuir o dever de cautela que tanto pessoas naturais 
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como pessoas jurídicas devem manter durante a vida em sociedade. Mas isso não é verdade. 

Toda ação tem uma reação, e todo ato tem consequências, sejam elas positivas ou negativas. 

Em muitos casos, a manutenção de informações negativas que findam por abalar a 

honra e a imagem de empresa pode significar o seu fim, tamanha a repercussão que aquele 

fato pode causar na “vida” da empresa. 

Quando se fala no direito ao esquecimento das pessoas naturais no âmbito penal, 

defende-se que, uma vez paga a pena, o culpado tem o direito de ser reinserido na sociedade 

para um recomeço, de ter uma segunda chance, de reconstruir e fazer diferente.  

No âmbito das empresas, poderia se cogitar uma situação semelhante. Ela cumpre com 

todas as medidas a fim de reparar os danos que ocasionou e, assim, após o decurso de certo 

lapso temporal, poderia pleitear a sua desvinculação àquele fato pretérito negativo à sua 

reputação.  

O direito ao esquecimento, quando invocado para a proteção de pessoas físicas, é 

fundamentado pelo argumento de que a não exclusão daqueles fatos noticiados dificultam ou 

até inviabilizam a ressocialização dos envolvidos. No âmbito da pessoa jurídica, o não 

esquecimento de fatos noticiados que possam desabonar a imagem, honra e nome da empresa 

pode representar a extinção da empresa, trazendo inúmeros prejuízos sociais. 

Para que haja a possibilidade de invocar o direito ao esquecimento em favor de 

empresas, é importante que seja constatado que a divulgação da informação não é de interesse 

público e que seja verificada a motivação para a divulgação dos fatos. Sendo constatado que é 

somente o lucro a única motivação para a sua manutenção no mundo, deve-se, em princípio, 

preservar a imagem, e a honra da pessoa jurídica, afastando, assim, a divulgação. 

Outro aspecto a ser considerado é que o decurso do tempo pode tornar a informação 

dispensável em função de esta já ter cumprido o seu papel à época em que foi divulgada. Na 

trajetória de uma empresa, podem existir fatos negativos, assim como ocorre na vida das 

pessoas. Todavia, os erros podem ser superados, seja por meio do cumprimento de pena, na 

forma pecuniária ou de prisão. A empresa também pode reparar o dano, evoluindo para um 

comportamento empresarial totalmente diferente do passado, de modo que a veiculação 

dessas notícias represente uma injustiça. 

Como já foi mencionado, a sociedade da informação permite, por meio da Internet, 

que todas as pessoas lancem informações ao mundo. Não raras são às vezes em que 

julgamentos precipitados sobre empresas são divulgados na rede, por vezes, causando 

repercussão negativa para todo o mundo, e, na mesma proporção, gerando a perda de 
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credibilidade. Verifica-se que são violações cada vez mais comuns, tendo em vista que, para 

muitos, a Internet ainda é vista como “terra de ninguém”, tornando os abusos corriqueiros.  

A possibilidade de se aplicar o direito ao esquecimento às empresas seria uma forma 

de permitir uma mudança de rumos, uma oportunidade para reescrever uma nova história. 

Desse modo, ao que parece, o direito de não ser forçado a rememorar fatos negativos 

ocorrido no passado e que são incompatíveis com o presente podem ser invocados tanto por 

pessoas físicas como jurídicas, desde que estes sejam de direito privado, já que as pessoas 

jurídicas de direito público não têm direito a dano moral. 

Considerando que nenhum direito é absoluto, no capítulo que se segue, serão 

apresentados alguns limites opostos ao direito ao esquecimento.   
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3 LIMITES APLICADOS AO DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

No capítulo anterior, foi estabelecido um panorama geral sobre o direito ao 

esquecimento. Nele, buscou-se demonstrar o quanto a sociedade da informação pode oferecer 

riscos. Além disso, foram apresentados alguns conceitos do direito ao esquecimento, advindos 

do direito comparado e também da doutrina nacional. No mesmo contexto, foram relatados 

alguns casos presentes na jurisprudência sobre a matéria. 

Este capítulo será dedicado ao estudo das possíveis restrições ao direito ao 

esquecimento, por exemplo, o direito à informação, o direito à liberdade de expressão, o 

direito de comunicação, o direito à memória/história, o direito à publicidade do processo 

judicial, que correspondem aos direitos que, geralmente, se contrapõem à tese do direito ao 

esquecimento.    

A discussão sobre o tema no Brasil ainda persiste bastante controversa. Embora já 

exista decisão nos dois casos julgados pelo STJ sobre o direito ao esquecimento, os 

parâmetros utilizados pelos ministros não oferecem segurança para os operadores do direito 

que ainda vacilam para reconhecer tal direito. Sobre o caso Aída Curi, os familiares não se 

conformaram com a decisão proferida pelo STJ e interpuseram Recurso Extraordinário nº. 

1.010.606, que atualmente tramita no STF.  

Para discutir o tema, foi realizada no dia 12 de junho de 2017, Audiência Pública no 

STF. A partir dela, pode-se extrair três correntes acerca do direito ao esquecimento no Brasil.  

A primeira delas, que será estudada neste capítulo, nega a existência do referido 

direito, pois “não consta expressamente na legislação brasileira, não poderia ser extraído de 

qualquer direito fundamental, nem mesmo do direito à privacidade ou intimidade. O direito ao 

esquecimento seria contrário à memória de um povo e contrário à própria História da 

sociedade” (SCHREIBER, 2017, online). Por estes argumentos deveria então prevalecer o 

direito à liberdade de informação.  

As outras duas correntes serão tratadas no terceiro capítulo. 

Para os que defendem a primeira corrente, a decisão proferida na ADIN nº. 4815, 

conhecida como o caso das “Biografias não autorizadas”, é de suma importância. Nela, a 

pretensão era de ver declarada a inconstitucionalidade parcial dos arts. 20 e 21 do Código 

Civil, no que tange ao aspecto da necessidade de autorização prévia por parte do biografado.  

Os direitos que estão em rota de colisão, no caso, são: a liberdade de expressão, direito 

à informação versus direitos de personalidade. No desfecho da referida ADIN, foi dada 

prevalência à liberdade de expressão e informação e, para tanto, foi aplicado o método da 
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ponderação. A decisão citada fortalece a tese de que a liberdade de expressão e o direito à 

informação devem prevalecer prima facie quando em colisão com outros direitos, inclusive o 

direito ao esquecimento. 

A liberdade de comunicação, incluídas a liberdade de expressão e informação, é um 

dos mais fortes argumentos contrários ao reconhecimento e aplicação do direito ao 

esquecimento. Por isso, o seu estudo torna-se necessário. É o que será abordado nos tópicos 

seguintes. 

 

3.1 DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

O direito à liberdade de expressão é pedra fundamental para qualquer democracia. 

Inúmeros dispositivos legais nacionais e internacionais cuidam do assunto. O direito de usar 

com liberdade as palavras, expressando ideias, pensamentos e proporcionando discussões 

sobre as mais diferentes temáticas propicia às pessoas o livre desenvolvimento da sua 

personalidade, forma opinião, garante um espaço de liberdade para a circulação das 

informações. Um povo que não se informa, não se expressa e não se comunica pode ser 

facilmente manipulado. 

Nesse sentido, considerando o histórico ainda recente de superação da ditadura no 

Brasil, quando se cogita em direitos que possam vir a suprimir a liberdade de expressão, como 

é o caso do esquecimento, devem sempre ser enfrentados com bastante cautela. 

Há muito, a liberdade de expressão, opinião e informação recebem proteção em 

instrumentos legais internacionais. Na Declaração Universal de Direitos Humanos, art. 19 está 

disposto:  

 

Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o 
direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, 
sem consideração de fronteiras e ideias por qualquer meio de expressão. 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948, online) 

 

O Pacto Internacional dos Direitos Políticos e Civis, art. 19, dispõe:  

 

Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. Toda pessoa terá direito à 
liberdade de expressão, esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e 
difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de 
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou 
artística, ou por qualquer meio de sua escolha. 3. O exercício do direito previsto no 
parágrafo 2º do presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. 
Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, 
ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para: a) assegurar o 
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respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; b) proteger a segurança 
nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas. (BRASIL, 1992, online) 

 

Por fim, ainda na esteira do que já foi apresentado sobre o assunto, a Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos, art. 10, dispõe: 

 

Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a 
liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de transmitir informações ou ideias 
sem que possa haver ingerência de quaisquer autoridades públicas e sem 
considerações de fronteiras. O presente artigo não impede os Estados submetam as 
empresas de radiodifusão de cinematografia ou de televisão a um regime de 
autorização prévia. 2. O exercício desta liberdade, porquanto implica deveres e 
responsabilidades, pode ser submetido a certas formalidades, condições, restrições 
ou sanções, previstas pela lei, que constituam providências necessárias, numa 
sociedade democrática, para segurança nacional, a integridade territorial ou a 
segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde 
ou da moral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a 
divulgação de informações confidenciais, ou para garantir a autoridade e a 
imparcialidade do poder judicial. (CONVENÇÃO EUROPEIA DOS DIREITOS 
HUMANOS, 1950, online) 

 

Como visto, a liberdade de expressão, como direito fundamental que é, existe para 

proteger os indivíduos em face de possíveis abusos perpetrados pelo Estado. Todavia, ele não 

tem caráter incondicional. Em algumas circunstâncias, ele pode sofrer restrições. Nesse 

sentido: 

 

Ao Estado compete-lhe não apenas garantir o pluralismo na comunicação social, 
mas também evitar que a liberdade de expressão (instrumental, por definição) se 
converta em arma contra outros direitos fundamentais da pessoa humana, que a 
Constituição tutela em idêntica medida. (SCHREIBER, 2011, p. 234) 

 

Considerando que os casos apresentados no capítulo anterior ocorreram nos EUA e na 

Alemanha, a partir deste ponto, será realizada uma breve abordagem acerca da interpretação 

conferida à liberdade de expressão em ambos os países. Essa análise é importante, pois servirá 

para perceber a diferença existente entre eles. 

Nos EUA, a liberdade de expressão tem uma posição preferencial. O fundamento está 

na sua Primeira Emenda, que dispõe: 

 

O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o 
livre exercício dos cultos ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o 
direito do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a 
reparação de seus agravos. (ESTADOS UNIDOS, 1787, online) 

 



48 

 

Para eles, a liberdade de expressão tem caráter quase que absoluto, por entenderem 

que “a liberdade de expressão se baseia na adoção de uma estratégia especial por parte do 

país, uma espécie de aposta coletiva na ideia de que, a longo prazo, a liberdade de expressão 

nos fará mais bem do que mal” (DWORKIN, 2006, p. 319). 

Essa posição preferencial pode ser entendida “em um processo de ponderação de bens 

e interesses, a liberdade de expressão contida na Primeira Emenda possuiria um peso extra e 

posição de preferência em relação aos demais direitos constitucionais, presumindo-se, desta 

forma, a sua legitimidade”. (TAVEIRA, 2010, p. 150) 

No célebre caso New York Times versus Sullivan, essa ideia foi aplicada de modo 

muito claro. Confira-se:  

 

Em 1960, o jornal New York Times publicou um anúncio publicitário, apoiado e 
financiado por associações defensoras dos direitos dos negros, que defendia a luta 
dessas associações e o movimento liderado por Martin Luther King. O anúncio fazia 
referência às mobilizações negras e às respectivas reações por parte de policiais. L. 
B. Sullivan trabalhava como comissário de polícia em Montgomery (Alabama), 
onde ocorreram os incidentes mais graves. Considerando-se atacado pelo anúncio, 
que de fato continha algumas informações equivocadas, Sullivan demanda 
judicialmente o jornal New York Times, que é condenado pela justiça estadual a 
uma indenização de 500.000 dólares. Levado o caso à Corte Suprema, a sentença do 
Tribunal do Alabama é nula por violação à 1ª Emenda. Considerou a Corte Suprema 
que erros e equívocos nas informações e opiniões divulgadas por meio da imprensa 
são inevitáveis e, para que haja difamação, deve ser comprovada a intenção 
difamatória do agente, pertencendo o ônus da prova à pessoa supostamente difamada 
e não ao veículo de comunicação. (MENDES, 2011, online) 

 

A Suprema Corte, no referido caso, entendeu que, para garantir as liberdades de 

expressão e de imprensa, não é possível exigir a comprovação da veracidade da notícia 

publicada acerca de agente públicos. Caso contrário, tal conduta poderia configurar uma 

censura. Com isso, a Suprema Corte fez prevalecer a liberdade de expressão e imprensa por 

entender que só assim é possível fomentar “robusto, aberto e livre debate público”. Na 

oportunidade, ficou decidido que os danos à imagem de pessoas públicas só seriam 

reconhecido caso haja a constatação de que as informações veiculadas sejam 

comprovadamente falsas e que o emissor da tenha agido com dolo real. (TAVEIRA, 2010)  

A Lei Fundamental da Alemanha, de 1949, art. 5º, prevê que “cada um tem o direito de 

expressar e difundir livremente sua opinião pela palavra, por escrito ou por imagens, e de se 

informar sem impedimentos em fontes que são acessíveis a todos”. Todavia, o direito 

fundamental à liberdade de expressão não é absoluto. Ele encontra limite nos direitos à honra 

pessoal e ao livre desenvolvimento da personalidade. O abuso na sua utilização pode acarretar a 

perda desse direito, como dispôs o art. 18 da Lei Fundamental Alemã (ALEMANHA, 1949). 
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Para melhor demonstrar como a liberdade de expressão pode ser relativizada, 

retornaremos ao estudo do caso “Lebach I”. Nele, estava em jogo o direito à liberdade de 

expressão e os direitos da personalidade. E a solução apresentada foi a harmonização dos 

valores constitucionais aplicados ao caso concreto, como se vê em trecho a seguir transcrito: 

 

A solução do conflito deve partir do pressuposto de que, segundo a vontade da 
Constituição, ambos os valores constitucionais configuram componentes essenciais 
da ordem democrática livre de Grundgesetz, de forma que nenhum deles pode 
pretender a prevalência absoluta. O conceito da pessoa humana (Menscenbild) da 
Grundgeset e a configuração a ele correspondente da comunidade estatal exigem 
tanto o reconhecimento da independência da personalidade individual como garantia 
de um clima de liberdade que não é imaginável atualmente sem comunicação livre. 
Ambos os valores constitucionais devem ser, por isso, em caso de conflito, se 
possível, harmonizados; se isso for atingido, devem ser decidido, considerando-se a 
configuração típica e as circunstâncias especiais do caso particular, qual dos dois 
interesses deve ser preterido. Ambos os valores constitucionais devem ser vistos, em 
sua relação com a dignidade humana, como o centro do sistema axiológico da 
Constituição (SCHWAB, 2006, p. 491-492). 

 

O desfecho do referido caso, como já mencionado anteriormente, foi no sentido de 

conferir prevalência à proteção da pessoa do condenado, protegendo-o de uma publicidade 

excessiva e prejudicial e garantindo a preservação dos seus direitos da personalidade.  

O estudo da liberdade de expressão nos direitos americano e alemão se mostrou 

relevante, pois os primeiros casos sobre o direito ao esquecimento ocorreram naqueles países. 

Além disso, apresentam duas visões diferentes sobre o peso da liberdade de expressão. Nos 

EUA, o peso é maior, enquanto na Alemanha, admite-se a relatividade desse direto com mais 

facilidade. Desse modo, verificar no caso concreto os parâmetros utilizados para as decisões 

possibilitará aos operadores do direito obter com maior clareza e objetividade argumentos 

para formarem o seu convencimento. 

Após uma breve análise do direito norte americano e alemão acerca da liberdade de 

expressão, o estudo sobre o assunto prosseguirá no âmbito do direito pátrio.  

No Brasil, o direito à liberdade de expressão foi disciplinado na Constituição Federal, 

art. 5º, inciso IX, quando dispôs: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística e 

científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”; no art. 216, onde 

estabelece que as formas de expressão constituem patrimônio cultural brasileiro; e, por fim, 

art. 220, que determinou que a manifestação da expressão sob qualquer forma, processo ou 

veículo não sofrerá qualquer restrição, observado o disposto na Constituição.  

O Marco Civil da Internet, Lei nº. 12.965/2014, em diversos trechos, também dispôs 

sobre a liberdade de expressão, elencando-a como fundamento e princípio para o uso da 
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internet no Brasil, além de estar posta como condição para o pleno exercício do direito de 

acesso à internet. Todavia, vale registrar que o mesmo regramento legal também prevê a 

proteção dos direitos da personalidade na medida em que apresenta a privacidade como 

princípio e garante ao usuário a inviolabilidade da sua vida privada e também da sua 

intimidade, conforme já visto.  

O primeiro caso levado à apreciação do Superior Tribunal de Justiça sobre o direito ao 

esquecimento e que foi reconhecido foi o da Chacina da Candelária. Na ocasião, o voto do 

relator, ministro Luis Felipe Salomão, destacou que o reconhecimento do direito ao 

esquecimento seria um atentado à liberdade de expressão e de imprensa. Todavia, o desfecho 

foi no sentido de proteger a pessoa, conforme visto.  

Como se vê, não há como se estabelecer uma regra de prevalência. Para uma solução 

fundamentada e equânime, é necessário conhecer o caso concreto. É impossível estabelecer 

uma preponderância de um direito sobre o outro sem conhecer as circunstâncias em que 

ocorreu a colisão. Em algumas situações, prevalecerá a liberdade de expressão; em outras, os 

direitos da personalidade. 

 

3.2 DIREITO À INFORMAÇÃO 

 

A liberdade de comunicação, incluídas a liberdade de expressão, informação e de 

imprensa são os mais fortes argumentos contrários ao reconhecimento e aplicação do direito 

ao esquecimento. Nesta seção, será estudado o direito à informação, buscando entender se 

este direito, que é um dos pilares para o Estado Democrático, pode ser relativizado em função 

do decurso temporal ou se, uma vez que a informação tenha sido lançada, goza de 

disponibilidade eterna.  

De início, é importante fazer uma separação entre a liberdade de imprensa e a liberdade 

de informação. A primeira é direcionada aos órgãos de imprensa, enquanto que a segunda 

resguarda toda a sociedade, “à coletividade em geral é assegurado o direito de informar e de ser 

informada quanto a tudo aquilo que lhe seja relevante” (MALDONADO, 2017, p. 68). 

Sobre os dispositivos legais internacionais citados no tópico anterior no que tange ao 

direito à informação, tem-se algumas considerações. Neles, pode-se vislumbrar ampla 

proteção da coletividade quando se trata de garantir a livre circulação das informações, 

possibilitando às pessoas a liberdade de informar e, também, de buscar informações. 

Relacionando o direito à informação com o direito ao esquecimento, escreveu Maldonado, 

“no polo oposto à pretensão de invocação do direito ao esquecimento, está genericamente 
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conferido à sociedade de receber as informações que lhes sejam relevantes”. Nesse sentido, na 

medida em que se expande a proteção do direito ao esquecimento, ocorrerá a diminuição de 

informações disponíveis ao público e vice-versa. 

Vale destacar que nem todas as informações gozam de interesse público. Existem 

algumas que são puramente privadas, cujo interesse se restringe à própria pessoa. Ou, ainda, 

elas podem até um dia ter sido de interesse público, mas com o passar dos anos podem ter 

perdido a sua utilidade inicial. São essas informações que podem ser objeto do direito ao 

esquecimento.  

Os limites à liberdade de informação podem ser percebidos no Pacto Internacional dos 

Direitos Políticos, art. 19 no trecho que dispõe: 

 

[...] O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará 
deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá estar sujeito a 
certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se 
façam necessárias para: a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das 
demais pessoas; [...] (BRASIL, 1992, online). 

 

Neste, afirma-se que não se trata de direitos absolutos, já que existe previsão expressa 

de possíveis restrições quando existir legislação, e para assegurar o respeito dos direitos e da 

reputação das pessoas. Reputação esta, muitas vezes construída ao longo de uma vida, mas 

que pode ser maculada e eternizada quando pessoas se veem presas a um passado que não 

corresponde mais à sua realidade e este lhe aprisiona. 

Na segunda parte do art. 10 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, também 

foi prevista uma exceção: 

 

[...] O exercício desta liberdade, porquanto implica deveres e responsabilidades, 
pode ser submetido a certas formalidades, condições, restrições ou sanções, 
previstas pela lei, que constituam providências necessárias, numa sociedade 
democrática, [...] a proteção da saúde ou da moral, a proteção da honra ou dos 
direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações confidenciais [...]. 
(CONVENÇÃO EUROPEIA DOS DIREITOS DO HOMEM, 1950, online). 

 

Na Convenção Europeia, consta um rol de limites à liberdade de informação mais 

extenso, uma vez que está prevista a proteção da pessoa (sua saúde, moral, honra).  

A previsão expressa de proteção da saúde em caso de excesso de liberdade de 

expressão, informação e de imprensa merece uma reflexão para então trazer à tona casos em 

que a informação posta em circulação pode ser de tal maneira danosa, que a pessoa alvo pode 

cometer suicídio, ter doenças mentais graves e impossibilidade de ressocialização.    
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Um exemplo que ilustra esse fenômeno foi o caso da apresentadora de TV, Rose 

Leonel, de Maringá. Imagens da apresentadora nua foram publicadas em sete milhões de sites 

pornôs. As imagens foram enviadas ao seu namorado à época, que tratou de disseminar a 

imagem da mesma. Após o fato, a apresentadora perdeu o emprego e ainda hoje sofre com 

uma exposição indevida da sua imagem, que acabou por ocasionar danos não só a sua 

imagem, mas também á sua honra e à sua intimidade (GENESTRETI; VINES, 2011).  

No Brasil, a liberdade informativa é um direito consagrado na Carta Magna de 1988 e 

está disposto no art. 5º, incisos IX e XIV1. 

Como se não bastasse elencar a liberdade de informação como direito fundamental, o 

legislador constituinte, ao dispor sobre a Comunicação Social2, em seu art. 220, garante a 

liberdade de pensamento, criação, expressão e informação. O ambiente de discussão de 

pensamentos e posicionamentos é extremamente propício ao desenvolvimento da democracia 

efetivamente participativa.  

Para melhor expor a matéria, importa citar o Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº. 690841, no qual, o STF decidiu por preservar a prática da liberdade de 

informação protegendo inclusive o direito de crítica que dele decorre. Veja-se: 

 

LIBERDADE DE INFORMAÇÃO - DIREITO DE CRÍTICA - PRERROGATIVA 
POLÍTICO-JURÍDICA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - MATÉRIA 
JORNALÍSTICA QUE EXPÕE FATOS E VEICULA OPINIÃO EM TOM DE 
CRÍTICA - CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O INTUITO DE OFENDER - AS 
EXCLUDENTES ANÍMICAS COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DO 
“ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI” - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO 
COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL DE IMPRENSA - INOCORRÊNCIA 
DE ABUSO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - 
CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO 
DE INFORMAÇÃO - O DIREITO DE CRÍTICA, QUANDO MOTIVADO POR 
RAZÕES DE INTERESSE COLETIVO, NÃO SE REDUZ, EM SUA 
EXPRESSÃO CONCRETA, À DIMENSÃO DO ABUSO DA LIBERDADE DE 
IMPRENSA - A QUESTÃO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO (E DO 
DIREITO DE CRÍTICA NELA FUNDADO) EM FACE DAS FIGURAS 
PÚBLICAS OU NOTÓRIAS - JURISPRUDÊNCIA - DOUTRINA - RECURSO 
DE AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº. 690841/SP, Relator o 
min. Celso de Melo, Segunda Turma, 21/06/2011) 

 

No caso, a conduta do jornalista entendida como sendo reflexo do exercício regular da 

sua profissão que inclui opinar, criticar e informar foi garantida. 
                                                           
1 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; [...] XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. (BRASIL, 1988, online) 
2 Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo 
ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
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Dada importância do assunto, a Lei Federal nº. 12.527, de 2011, regulou o acesso à 

informação pública. Nela, foram postos procedimentos para que os cidadãos possam acessar 

sem dificuldade as informações e dados que estejam em poder do Estado.  

O principal argumento contrário à aplicação do direito ao esquecimento é de que, 

havendo colisão dos direitos de personalidade (intimidade, privacidade, honra e imagem) com 

a liberdade de comunicação, incluídas nesta, a liberdade de expressão e informação, deve 

prevalecer a segunda. Foi nesse sentido que foi decidida a Adin nº. 4815, das biografias não 

autorizadas, em que foi conferida prioridade prima facie à liberdade de expressão, 

comunicação e informação.  

Sobre o assunto, a Ministra Relatora Carmem Lúcia dispõe que o Direito à informação 

envolve a liberdade de informar, de se informar e de ser informado; ocorre que “a liberdade 

desinformada é algema mental transparente, porém tão limitadora quanto os grilhões 

materiais”. Ainda no sentido de dar prevalência à liberdade de informação, dispôs o ministro 

Luiz Fux que, no caso das biografias, é necessária uma proteção intensa à liberdade de 

informação como direito fundamental. 

Embora a decisão do STF tenha relevantes argumentos a favor do direito à informação 

e à liberdade de expressão, é preciso também levar em conta a perspectiva dos direitos de 

personalidade da pessoa biografada, conforme já visto.   

Todos os óbices levantados nesta seção serão melhores explorados ao longo da 

pesquisa, especialmente no último capítulo. 

 

3.3 LIBERDADE DE IMPRENSA 

 

Após uma longa trajetória de repressão à imprensa, a Constituição Federal de 1988 

disciplinou o tema garantindo a sua liberdade, no art. 220, §1º e 2º.3  

A liberdade de imprensa é um importante instrumento para consolidar a democracia. A 

partir dela, a opinião de toda uma sociedade é formada. Todavia é importante que os titulares 

desse direito o exerçam com responsabilidade e conscientes do poder que eles detêm. 

Admitir um direito à liberdade de imprensa absoluto, sem qualquer limite, pode 

configurar abusos e causar danos às pessoas. Vê-se com certa frequência que as publicações 

                                                           
3 Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo 
ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística 
em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. (BRASIL, 1988, online) 
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veiculadas nos meios de comunicação priorizam muito uma mídia sensacionalista, cujo 

interesse parece ser meramente econômico. São situações de exposição tanto da vítima como 

do acusado/condenado. E nesse sentido, o direito à informação não merece prevalecer em 

detrimento ao direito ao esquecimento. Garanti-lo, pode conferir proteção da pessoa lesada 

que se vê em situação de hipossuficiência frente ao poderio econômico das redes de 

telecomunicações e Internet. 

É inquestionável que a liberdade de imprensa contribui para uma sociedade mais 

democrática. Todavia, quando mal utilizada, pode gerar consequências eternas para as 

possíveis vítimas que tiveram suas vidas expostas ao julgamento público. Por este motivo, é 

importante que a liberdade de imprensa seja exercida de maneira comprometida com a 

verdade e consciente das consequências que podem advir a partir da divulgação dessas 

notícias.  

No caso das biografias não autorizadas, um dos argumentos alegados pelo autor da 

ação para que prevalecesse a liberdade de expressão, comunicação e informação foi a de que, 

em havendo violação dos direitos da personalidade, poderia a pessoa lesada, em momento 

posterior, recorrer ao judiciário para buscar reparar o dano. Ocorre que a possibilidade de 

reparação se torna cada vez mais remota quando as noticias são postas em circulação.  

No passado, as informações lançadas em jornais, por exemplo, após uma semana, já 

possuíam uma certa dificuldade para serem acessadas, enquanto que hoje, em questão de 

segundos, as informações são obtidas. O contexto atual torna, portanto, quase impossível 

sanar os prejuízos causados por informações distorcidas e descontextualizadas. 

Foi nesse sentido que escreveu Andriotti (2013, p. 329), quando tratou sobre a 

responsabilidade civil das empresas jornalísticas:  

 

O impacto causado pelas notícias e informações divulgadas através dos meios de 
comunicação pode contribuir para o debate e para a formação de uma opinião 
pública consciente, mas também para criar estigmas negativos que tendem a marcar 
pessoas ou grupos para sempre. 

 

A ADPF nº. 130 que questionou a constitucionalidade da Lei de Imprensa, dita 

incompatível com a nova ordem constitucional em virtude da presença de resquícios ditatoriais, 

trouxe à tona o conflito de direitos fundamentais. No desfecho da referida ADPF, foi conferido 

primazia à liberdade de imprensa e de expressão. A referida decisão tem sido utilizada com 

argumento contrário ao reconhecimento do direito ao esquecimento no seguinte aspecto: 
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Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que 
se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as 
relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no 
sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de 
tudo, prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural 
forma de controle social sobre o Poder do Estado, sobrevindo as demais relações 
como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras 
(BRASIL, 2009, online). 

 

Embora a liberdade de imprensa tenha caráter essencial em um estado democrático de 

direito, a decisão do STF em conferir “uma relação de procedência da mesma em detrimento 

ao direito ao esquecimento, não se pode excluir inexoravelmente pela inviabilidade de 

restringir a publicidade de um fato danoso a alguém” (CHEHAB, 2015, p. 582). Afinal, os 

limites à liberdade de imprensa estão contidos na própria CF, na qual, como já foi visto, não 

prevê direitos absolutos.  

Em ambos os casos enfrentados pelo STJ sobre o direito ao esquecimento, a imprensa 

está presente. A Rede de televisão que exibiu o programa Linha Direta Justiça, alega ter agido 

dentro dos limites impostos pela liberdade de imprensa, já que os fatos narrados contaram 

com fidelidade o que na realidade ocorrera.  

A temática da liberdade de imprensa versus direito ao esquecimento foi amplamente 

explorada em Parecer contratado pela Rede de Televisão Globo. Nele, o jurista Daniel 

Sarmento trouxe severas críticas ao posicionamento do STJ no caso que reconheceu o direito 

ao esquecimento ao policial inocentado no processo da Chacina a Candelária. Eis alguns 

trechos do trabalho:   

 

A afirmação do direito ao esquecimento, com a amplitude que lhe deram as decisões 
do STJ, tem, portanto, grave impacto sobre as liberdades comunicativas. Ela pode 
comprometer o acesso à informação de interesse público, prejudicar gravemente a 
nossa capacidade de pesquisar e discutir a História, de cultivar nossa memória 
coletiva, de esclarecer e dar publicidade a fatos terríveis da trajetória do país. 
Especialmente porque, pela generalidade com que está sendo concebido, o “direito 
ao esquecimento” certamente dará margem a decisões exorbitantes, inibindo os 
indivíduos e veículos de comunicação a pesquisarem, divulgarem e discutirem fatos 
passados, pelo temor de responsabilização, especialmente quando tais 
acontecimentos projetarem sombras sobre a reputação de pessoas poderosas. Assim, 
os discutíveis ganhos à proteção da personalidade certamente não compensam 
tamanho impacto sobre as liberdades de expressão, imprensa e informação, 
valoradas com o peso que lhes confere a sua posição preferencial no sistema 
constitucional. (SARMENTO, 2016, online) 

 

A crítica tecida pelo doutrinador gira em torno da abrangência que foi conferida na 

decisão que reconheceu o direito ao esquecimento. Para ele, tal interpretação vai de encontro 

com a história, cerceia as liberdades de expressão, comunicação e informação, de modo que, 
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em sua opinião, ainda que haja um prejuízo para os direitos da personalidade, devem 

prevalecer as liberdades. Em parte, tem razão o doutrinador. Para que seja possível sacrificar 

as referidas liberdades, é necessário delimitar muito bem os parâmetros para a aplicação do 

direito ao esquecimento. O que não quer dizer que não seja possível reconhecê-lo. 

Para finalizar a abordagem sobre a liberdade de expressão, informação e comunicação 

enquanto limites à aplicação do direito ao esquecimento, será enfrentada a proibição da 

censura que está expressamente prevista na Constituição Federal. 

O ordenamento jurídico brasileiro não admite qualquer tipo de censura, seja ela de 

natureza política, ideológica e artística, dispôs o art. 220, §2º da CF. 

Em casos cujos direitos de personalidade estejam ameaçados, a parte que se vê em 

perigo pode acionar o Poder Judiciário, que tem o poder geral de cautela para garantir sua 

salvaguarda. Acontece que esse ato judicial tem sido visto como uma possível censura. Vale 

citar mais um trecho do parecer elaborado por Sarmento: 

 

Parecem evidentes os riscos de autoritarismo envolvidos na atribuição a agentes 
estatais – ainda que juízes - do poder de definirem o que pode e o que não pode ser 
recordado pela sociedade. O reconhecimento de um suposto direito de não ser 
lembrado, por fatos desabonadores ou desagradáveis do passado, se afigura 
francamente incompatível com um sistema constitucional democrático, como o 
brasileiro, que valoriza tanto as liberdades de informação, expressão e imprensa, 
preza a História e cultiva a memória coletiva. (SARMENTO, 2016, online) 

 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4815, na qual foi decidido sobre a 

necessidade de autorização prévia para Biografias, a vedação constitucional da censura foi 

mencionada pelos ministros. 

Sobre o tema, a relatora Ministra Carmem Lúcia, afirmou: 

 

Há o risco de abusos. Não apenas no dizer, mas também no escrever. Vida é 
experiência de riscos. Riscos há sempre e em tudo e para tudo. Mas o direito 
preconiza formas de serem reparados os abusos, por indenização a ser fixada 
segundo o que se tenha demonstrado como dano. O mais é censura. E censura é 
forma de “calar a boca”. Pior: calar a Constituição, amordaçar a liberdade, para se 
viver o faz de conta, deixar-se de ver o que ocorreu. (BRASIL, 2015, online)  

 

Ou seja, dentro dessa linha de raciocínio, aguarda-se a violação do direito, para só 

posteriormente reparar, sob pena de estar se incorrendo em censura. 

A censura é o ato praticado pelo Estado que impede a liberdade de expressão, 

informação, comunicação e imprensa, ela é incompatível com a democracia. Mais uma vez, 

Sarmento explica: 



57 

 

Uma das características mais nefastas do regime autoritário, da qual o constituinte 
quis se desvencilhar, foi o desprezo às liberdades comunicativas. O Brasil era um 
país que censurava os meios de comunicação e as artes; que proibia a divulgação de 
críticas e de notícias desfavoráveis; que prendia, exilava, torturava e assassinava 
pessoas pelas ideias que ousavam defender. A censura não era apenas política: o 
antigo regime julgava-se também o guardião de valores tradicionais e 
conservadores, que buscava impor coercitivamente, cerceando as liberdades públicas 
também em nome da “moral e dos bons costumes. (SARMENTO, 2016, online) 

 

De fato, o histórico recente da superação da ditadura no Brasil ainda assusta. O Estado 

Democrático de Direito ainda caminha com passos lentos, de modo que qualquer instituto que 

seja criado e ofereça riscos às liberdades de expressão, comunicação, informação e imprensa e 

ofereça a menor possibilidade de retorno à censura são severamente rechaçados. É fato ser 

interesse de todos que as informações circulem sem controle ou cerceamento. Quanto mais 

bem informado o cidadão, mais fortalecida estará a democracia. Nesse sentido, escreveu 

Chauí (1980, p. 151), “ora, sabemos que nas sociedades não democráticas, uma fórmula 

precisa reger o processo da informação e que pode ser resumida assim, não é qualquer um que 

pode dizer qualquer coisa a qualquer outro em qualquer lugar sob qualquer circunstância”. 

Esse controle prévio sobre o que se escreve, o que se diz, ou que se publica por qualquer que 

seja o meio vai de encontro com a realidade vivida no Brasil. 

Todavia, não se afigura razoável afirmar que o direito ao esquecimento seria uma 

espécie de censura, uma vez que o primeiro tem o objetivo específico de proteger a pessoa de 

fatos pretéritos que possam ameaçar a sua personalidade e assim atingir a sua dignidade, 

impedindo, com isso, o livre desenvolvimento da sua personalidade.  

Sobre o assunto, manifestou-se o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luis Felipe 

Salomão em evento: “o argumento de que o direito ao esquecimento seria, no fim das contas, 

uma forma de censura judicial é uma “cortina de fumaça” que não permite enxergar o tema 

em sua complexidade” (GALLI, 2017, online). 

Com isso, o ministro deixa a entender que o direito ao esquecimento tem meandros 

que vão além de uma possível censura. Existem aspectos que deve ser considerados no caso 

concreto e que podem definir muito bem o reconhecimento ou o afastamento de tal direito. 

Afinal, a aplicação do direito ao esquecimento deve passar por filtros que serão mais 

adiante estudados. Por exemplo, a análise sobre a existência ou não de interesse público na 

divulgação de fatos pretéritos. 

Para aqueles que defendem que o direito ao esquecimento pode trazer à tona a censura 

privada, a alegação é de que pode haver subjetivismo por parte dos juízes, os quais poderão 

ser censores em potencial, o que poderá acarretar prejuízo a liberdades. 
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Tais argumentos não merecem prosperar, uma vez que as decisões judiciais devem 

sempre ser fundamentadas com a indicação expressa do ato normativo aplicado, indicando sua 

relação com a causa ou questão decidida. Além disso, deve empregar conceitos jurídicos 

determinados, explicando o motivo do cabimento da sua aplicação incidente no caso. Deve 

ainda, enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão adotada pelo julgador, além de demonstrar os fundamentos determinantes para a 

invocação de precedente enunciado ou súmula. Como se vê, as decisões judiciais devem 

seguir a um criterioso escorço fático e jurídico para serem proferidas. 

 

3.4 DIREITO À MEMÓRIA  

 

A vida das pessoas é composta pelo conjunto de experiências vivenciadas ao longo de 

sua existência. Experiências estas que podem ser boas ou ruins, conforme explica Sarapu 

(2012, p. 167): 

 

É por meio da memória que o homem se inscreve na temporalidade. A memória 
torna disponível para o indivíduo o conjunto das informações úteis que aprendeu no 
passado, para sua relação com o ambiente no momento presente. Com isso, a 
memória condiciona também os futuros possíveis para o homem, já que limita e 
predetermina as possibilidades de sua ação. 

 

O homem, diferente, da máquina, não só tem a capacidade de armazenar informações, 

mas pode produzir conhecimento a partir das experiências vivenciadas. Em oposição à 

memória, existe o esquecimento, processo natural que acontece não só na mente humana, mas 

também na sociedade.  

Com a Internet, essa memória foi ampliada. Afinal, em certo sentido, a internet não 

esquece.  

Todo esse processo é muito positivo. Trouxe uma série de benefícios para a 

coletividade, massificou as informações que antes estavam disponíveis somente para algumas 

camadas da população, trouxe mais transparência para a Administração Pública, além de 

muitos outros benefícios. Todavia, as pessoas também se tornaram “reféns” dessa sociedade 

superinformada, pois, uma vez lançada a informação na rede, tem-se um alcance mundial, 

com propagação imediata.  

Vale destacar o interesse das pessoas em notícias ruins. Parece que quanto pior for o 

cenário retratado, maior o interesse e mais rápida será a divulgação da informação. Ou seja, 
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vive-se em uma sociedade em que as pessoas não podem errar, pois os seus erros estão 

sujeitos a serem eternizados.  

Essas informações que giram em torno do interesse pessoal, é que são passíveis de 

serem esquecidas. Diferentemente daquelas que fazem parte da história de um povo e 

integram sua memória coletiva, estas devem ser preservadas, sob pena de apagamento de 

informações cujo interesse público está presente. 

Como explica Delgado (2010, p. 17): 

 

História, tempo e memória são processos interligados. Todavia, o tempo da memória 
ultrapassa o tempo da vida individual e encontra-se com o tempo da História, visto 
que se nutre, por exemplo, de lembranças de família, música, filmes, tradições, 
histórias escutadas e registradas. A memória ativa é um recurso importante para 
transmissão de experiências consolidadas ao longo de diferentes temporalidades. 

 

A memória pode ser dividida em individual e social. A primeira caracteriza-se pela 

soma de fatos ocorridos ao longo da vida da pessoa comum, e cujo interesse e relevância não 

ultrapassam a esfera do indivíduo e de sua família. É diferente do que ocorre com a memória 

dita social. Esta deve ser preservada, pois goza de um interesse que transcende o da pessoa 

envolvida no fato, e atinge toda uma sociedade. O interesse sobre ela alcança interesse público. 

Preservar a memória transcende o fato de “simplesmente conservar o passado. A 

memória realiza a interligação entre dimensões do passado, presente e futuro” (SARAPU, 

2012, p. 213),   

O direito a memória encontra previsão constitucional no art. 216, caput, que assim se 

dispõe: “constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira [...]”. 

A memória e a história são importantes ferramentas para construção da identidade de 

uma nação. Daí a importância da sua preservação.  

Neste ponto, vale mencionar a existência da Lei nº. 12.528/2011, que criou a 

Comissão da Verdade, cuja finalidade é  

 

examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período 
fixado no art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de 
efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação 
nacional. (BRASIL, 2011, online) 

 

“Para que não se esqueça. Para que nunca mais aconteça”. Essa é a logo do projeto 

“Memórias reveladas” do governo Federal. Lembrar de fatos que marcaram a história de uma 
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nação, como é o caso da ditadura vivida no Brasil é fundamental, até mesmo como forma de 

prevenir que circunstâncias como aquela nunca mais aconteçam. (BRASIL, 2018). 

Para alguns, admitir o direito ao esquecimento seria contrário à história e também à 

memória, esta entendida como a que “insere-se nos espaços de proteção dos direitos humanos 

e representa o dever do Estado de prestar contas com o seu passado mais obscuro e saldar 

dívidas morais com seus cidadãos” (GALVÃO; CALHEIROS, 2015, p. 127).  

As proteções da memória e da história também serviram de fundamento para julgar 

procedente a ADI nº. 4815, conhecida como o caso das “Biografias não autorizadas”. Por este 

motivo, vale citar alguns trechos dos votos. 

Para o ministro Luis Roberto Barroso, “a liberdade de expressão manifesta-se no 

direito do público a receber informações do seu interesse e o interesse da sociedade na 

proteção da memória e da história”. (BRASIL, 2015, online) 

Já a ministra Rosa Weber afirmou: “controlar as biografias, na verdade, implica 

controlar a história ou tentar controlar a história, tentar controlar a vida, tentar controlar ou 

apagar ou impedir que venha a lume a história e a própria memória”. (BRASIL, 2015, online) 

No mesmo sentido asseverou o ministro Dias Tofoli “devemos considerar os efeitos 

deletérios que restrição de tal abrangência poderia causar à produção biográfica no Brasil, e, 

consequentemente, à formação da nossa memória social”. (BRASIL, 2015, online) 

Para Marco Aurélio, “há o interesse de gerações atuais e futuras na preservação da 

memória de dados nacionais – e biografia que dizer, em última análise, memória nacional. 

Diz-se que o Brasil é um país sem memória, tendo em conta, inclusive, censuras perpetradas 

no passado”. (BRASIL, 2015, online) 

Considerando que o direito à memória foi um dos argumentos invocados para afastar a 

necessidade de autorização prévia por parte do biografado ou dos seus familiares, vale aqui uma 

breve reflexão sobre uma situação concreta, o caso da biografia de Garrincha. Nela, o astro foi 

exposto como um “homem deprimido e desolado, quase a figura de um farrapo humano” (STJ – 

Resp. 521697/RJ). A conclusão da obra apresenta Garrincha como “um exemplo de fracasso 

humano, atenta contra sua intimidade, trazendo a público relato de fatos da sua mais restrita 

privacidade, desde a sua meninice até a sua morte”. (STJ – Resp. 521697/RJ) Indagamos, pois, 

qual a relevância histórica de tal exposição? Ou, em que contribui para a formação da memória 

registrar os dotes sexuais, vícios ocultos, casos amorosos, fracassos na cama de Garrincha?  

A resposta é simples. Essas informações não são fundamentais para a preservação da 

história, não contribuem para a formação da memória da sociedade e ainda acarretam grande 

prejuízo para a imagem, a honra e a vida privada da família do biografado. 
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No julgamento do caso Aída Curi, o direito à memória também foi invocado pelo o 

ministro relator Luis Felipe Salomão, que asseverou: 

 

O reconhecimento do direito ao esquecimento dos condenados que cumpriram 
integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em processo criminal, 
além de sinalizar uma evolução cultural da sociedade, confere concretude a um 
ordenamento jurídico que, entre a memória – que é a conexão do presente com o 
passado – e a esperança – que é o vínculo do futuro com o presente –,fez clara opção 
pela segunda. E é por essa ótica que o direito ao esquecimento revela sua maior 
nobreza, pois afirma-se, na verdade, como um direito à esperança, em absoluta 
sintonia com a presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa 
humana. (BRASIL, 2011, online)  

 

De acordo com entendimento acima exposto, na esfera penal, o condenado tem o 

direito a evoluir, mas, para tanto, é necessário que se priorize a esperança em detrimento da 

memória. 

Sobre o direito à memória e o direito ao esquecimento, Sarmento (2016, online) se 

manifestou em parecer, afirmando: 

 

É difícil imaginar uma ameaça maior ao direito à memória coletiva do que o 
reconhecimento de um direito ao esquecimento, nos termos alargados como este foi 
concebido pelo STJ. Afinal, esquecimento, em qualquer léxico, é o antônimo de 
memória. Se alguém tem o direito de não ser lembrado por fatos passados 
desabonadores ou desagradáveis, a sociedade não tem o direito de manter a memória 
sobre estes fatos. A universalização do direito ao esquecimento é o potencial 
aniquilamento da memória coletiva (2016).  

 

Diferentemente do que foi posto pelo jurista no referido parecer, o direito ao 

esquecimento só pode ser admitido caso seja comprovado que a não recordação sobre o fato 

gera mais prejuízo para a parte do que para a sociedade. 

Um exemplo útil, que pode ser novamente citado, é o caso Mario Costeja González 

versus Google. Nele o reconhecimento do direito ao esquecimento a Mario em nada afetou a 

memória da sociedade. Tratava-se de fato negativo da sua vida. Ele estava em dívida com a 

seguridade social espanhola, mas que ficou no passado, já superado, e cuja lembrança só 

trazia prejuízo para a parte lesada. 

Acredita-se que o instituto do direito ao esquecimento, inicialmente pensado para 

possibilitar àquele que já pagou a sua dívida com a justiça à reinserção na sociedade sem a 

pecha de ser um eterno criminoso, se bem aplicado, pode sim ser uma ferramenta democrática 

que viabiliza a proteção da pessoa contra abusos, sem ferir o direito à memória. Afinal, em 

nome da memória, não se deve eternizar informações cujo interesse é tão somente da pessoa 

prejudicada.  
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3.5 PUBLICIDADE DO PROCESSO JUDICIAL 

 

A publicidade do processo judicial figura como princípio constitucional. A partir dele, 

dá-se à sociedade a possibilidade para fiscalizar a justiça. Tal direito, em princípio, vai de 

encontro com o que preconiza o direito ao esquecimento, não só pelo simples fato do processo 

judicial ficar disponível para a consulta de qualquer pessoa, mas também pela proporção que 

esse direito à publicidade tomou com o avanço tecnológico pelo qual passou o Poder 

Judiciário. Com a virtualização, esse princípio ganhou mais efetividade, possibilitando acesso 

fácil e rápido aos autos de qualquer processo.  

Considerando a relevância da matéria para o estudo do direito ao esquecimento, será 

realizada uma análise do assunto. 

A própria CF, art. 5º, inciso LX, da CF, dispôs que a lei só poderá restringir a 

publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o 

exigirem. Ou seja, tal princípio, em alguma medida, precisa ser flexibilizado, pois existem 

outros direitos que precisam ser resguardados, como é o caso da intimidade.  

O direito ao esquecimento, conforme já dito, é uma importante ferramenta capaz de 

reestabelecer os direitos da personalidade das pessoas. Uma vez cumprida a pena devida, é-

lhe ressarcida não só a liberdade, mas também à sua honra, intimidade, imagem e privacidade. 

A publicidade do processo judicial não deve ser instrumento de cerceamento desses direitos. 

Uma reflexão que se deve considerar é que, com os avanços tecnológicos, os processos 

que outrora eram físicos, se tornaram, em sua grande maioria, digitais, facilitando ainda mais o 

acesso. A regra será sempre a publicidade. Ocorre que a própria lei põe a salvo exceções. 

O art. 93, inciso IX da CF, dispôs sobre a publicidade no julgamento de todos os 

órgãos do Poder Judiciário, in verbis: 

 

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 da informação. (BRASIL, 1988, online)  

 

O Código de Processo Civil de 2015 também dispôs sobre o assunto e trouxe algumas 

ressalvas, senão vejamos: 

 

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça 
os processos:  
I – em que exija o interesse público ou social; 
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II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 
estável, filiação alimentos e guarda de crianças e adolescentes; 
III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; 
IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, 
desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o 
juízo. 
§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e 
de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. 
§ 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do 
dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio 
ou separação. (BRASIL, 2015, online) 

 

Os casos em que se pleiteou o direito ao esquecimento receberam tamanha repercussão 

que o intuito primário de tentar ser deixado em paz não pôde ser alcançado. Ao contrário, ele 

expôs ainda mais a pessoa. Com a publicidade conferida pelo processo judicial eletrônico, 

esta exposição se tornou ainda mais ampla. 

Outro aspecto que deve ser considerado é que os dados referentes ao processo judicial 

podem causar danos irreparáveis. Confira-se:  

 

A veiculação de dados processuais, nomeadamente da seara criminal, na rede 
mundial de computadores, caracteriza uma pena perpétua ao acusado. E pior, uma 
pena perpétua que passa da pessoa do acusado, afinal a perpetuação da 
disponibilidade de dados processuais certamente afetará também seus filhos, sua 
família; revogando, desta forma, o princípio de que a pena não passará da pessoa do 
condenado. (GUASQUE, A.; GUASQUE, B., 2015, online). 

 

O registro de pessoas com algum litígio judicial pendente ou já julgado contra 

empresas, por exemplo, tem sido motivo, embora não declarado, para a não contratação de 

empregados. Isto ocorre quando é realizada consulta aos sítios eletrônicos de Tribunais de 

Justiça por parte de empresas que desejam contratar, criando filtros, de modo que o resultado 

de tal pesquisa pode inviabilizar não só a contratação, mas arruinar para sempre a vida de 

pessoas. 

Ora, a pessoa busca o Judiciário para ver o seu direito garantido, mas a publicidade do 

processo pode trazer consequências eternas, já que os registros processuais geram como que 

uma lista negra que fica disponível por tempo indefinido. 

Sensível a esta problemática, o ministro Ricardo Lewandowski, no intuito de proteger 

direitos de terceiros, decidiu pela necessidade de restrição do acesso ao processo somente às 

partes e aos advogados do processo. Confira-se:  

 

Aprecio, em primeiro lugar, o pedido da empresa requerente para que seja atribuído 
tratamento sigiloso aos documentos internos a estes autos de suspensão de tutela 
antecipada. A razão para a restrição de acesso consiste no fato de, nos documentos 
anexos, haver uma série de informações de parceiros comerciais cujos dados podem 
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ser considerados sigilosos, circunstância indicativa de que não devem ser acessados 
publicamente. Entendo que essa razão é suficiente para justificar a restrição de 
acesso àqueles documentos, dada a necessidade de preservar a relação da requerente 
com seus parceiros comerciais. Aplica-se aqui o contido no inc. I do art. 155 do 
CPC. Nesse contexto, atento ao embasamento legal do pedido da requerente, decreto 
a restrição de acesso aos documentos instrutórios apenas às partes, aos advogados da 
ação e ao Procurador-Geral da República, mas permanece público o acesso às 
petições e decisões. (BRASIL, 2015, online) 

 

Como visto na decisão, a publicidade do processo judicial pode ser flexibilizada. No 

entanto, é importante compreender que, a sua restrição precisa passar por um rigoroso 

processo de justificação, em que deverá ser identificado o seu âmbito de proteção, a 

intensidade da intervenção ou da restrição e a verificação da validade dessa restrição à luz da 

proporcionalidade.   

 

3.6 DIFICULDADES OPERACIONAIS 

 

Após o estudo dos limites do direito ao esquecimento, será enfrentado um desafio que 

é abordar as dificuldades operacionais para efetivá-lo. 

Quando a violação ocorre no ambiente virtual, as consequências oriundas de 

conteúdos que caíram na rede fogem do controle, por vezes, até judicial. Uma vez que o 

material tenha sido compartilhado, baixado e salvo em computador particular, se torna quase 

impossível rastreá-lo, tornando a eficácia do direito ao esquecimento comprometida. 

Invocar o direito ao esquecimento já é bastante controverso, uma vez que são 

inúmeros possíveis limites, conforme já visto. Quando o contexto do impasse ocorre no 

ambiente virtual muitas são as variáveis que acabam por dificultar a sua aplicação, como a 

diversidade de ordenamentos jurídicos (internacional, transnacional e nacional). Além disso, 

as decisões dos Tribunais muitas vezes não estabelecem parâmetros jurídicos seguros. Isso 

sem falar na dificuldade para alcançar eficácia espacial das decisões. 

O problema enfrentado para aqueles que pleiteiam o esquecimento passa pelo 

transconstitucionalismo, que caracteriza-se como “o entrelaçamento de ordens jurídicas 

diversas, tanto estatais como transnacionais, internacionais e supranacionais, em torno dos 

mesmos problemas de natureza constitucional”. (HAIDAR, 2009, online). 

Isso ocorre pois existem problemas jurídicos constitucionais que são comuns a várias 

ordens jurídicas, de modo que a melhor solução perpassa pelo diálogo, para que juntos 

possam alcançar uma solução pacífica, que seja efetiva e adequada. 
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Como visto no decorrer deste trabalho, o direito ao esquecimento, entendido como um 

conflito de direitos fundamentais, de um lado figurando a liberdade de expressão, informação, 

comunicação, imprensa e, do outro, os direitos da personalidade como garantia da dignidade 

da pessoa humana, tem sido enfrentado pelos tribunais europeus, americanos e brasileiros. 

Desse modo, pode-se perceber que se trata de uma mesma questão de natureza constitucional 

a ser enfrentada concomitantemente por diversas ordens, levando ao que Neves chama de 

transconstitucionalismo. (HAIDAR, 2009) 

Sobre o assunto, foi publicado trabalho na Revista Direito GV, denominado 

“Democracia e Transconstitucionalismo: direito ao esquecimento, extraterritorialidade e 

conflito”. Nele foram debatidos sobre os desafios enfrentados para alcançar a efetividade do 

direito ao esquecimento em virtude do local em que a violação tenha ocorrido. Veja-se: 

 

No transcurso do trabalho, foi possível ver que a territorialidade e a estatalidade, 
fundamentos centrais do exercício soberano do poder político e jurídico da 
modernidade, passam por um processo de progressivo enfraquecimento e 
relativização. Novas ordens jurídicas, não mais contidas pelos limites do território 
estatal, algumas de natureza essencialmente privada, dão o tom daquilo que constitui, 
atualmente, a esfera transnacional do Direito mundial. Essa transnacionalização do 
Direito, e a subjacente hiperintegração da sociedade mundial, leva ao inevitável 
aparecimento de problemas jurídicos comuns, que precisam ser trabalhados em ordens 
ainda diferenciadas, em níveis diversos. (ACUNHA, 2016, p. 23) 

 

E assim, o aspecto da territorialidade e da estatalidade desafia a efetividade do direito.  

No trabalho foi citado o exemplo da jurisprudência do TJUE no contexto comunitário 

europeu. No qual é possível verificar um espaço de “integração comunitária como lugar de 

equacionamento de conflitos de direitos fundamentais que não mais se limitam a um único 

país”, o direito ao esquecimento é um caso, afirma Acunha (2016, p. 23): 

 

 Assim é que a decisão proferida pelo TJUE, em relação ao direito ao esquecimento 
(processo C-131/12), reforça sua jurisprudência de afirmação, tendo a Corte entendido 
ser possível vincular agentes não europeus a suas decisões, e destaca que questões que 
são relevantes na Europa também aparecem no quadro jurídico de outros países, 
exatamente como se deu no Brasil. No julgamento em questão, o Judiciário espanhol 
entendeu ser impossível limitar a liberdade de expressão de um organismo de 
imprensa, ao passo que o TJUE decidiu que está dentro da esfera de direitos do 
indivíduo, quando não demonstrado um especial interesse público que limitaria a 
proteção de sua privacidade, pleitear a supressão ou a restrição de acesso a 
informações desabonadoras, sendo tal direito oponível a mecanismos de busca 
extracomunitários, desde que demonstrado o desempenho de atividades econômicas 
correlatas no território da União Europeia. O direito ao esquecimento foi amparado em 
disposição de direito fundamental de inegável valor jurídico e, até mesmo, moral. 
Certamente, a pretensão de respeitar a inviolabilidade da vida privada dos indivíduos é 
um dos mais comezinhos objetivos do Direito.  
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Curiosamente, casos semelhantes receberam desfecho diverso embora também 

disponham de proteção voltada aos direitos fundamentais, daí a necessidade de se pensar em 

algo que possa promover a harmonia entre as ordens jurídicas capaz de tratar conflitos análogos. 

Essa tarefa é árdua, uma vez que é altamente contestada a possibilidade de uma ordem 

constitucional internacional ou mundial, escreve Acunha (2016, p. 23):  

 

Mais controverso, contudo, é o fato de a decisão alcançar indivíduos que não se 
vinculam diretamente ao direito comunitário europeu, sem que, aparentemente, a 
legitimação democrática do TJUE em relação aos agentes extracomunitários tenha 
sido sequer considerada pelos julgadores. É para a pouca relevância do aspecto 
democrático como fundamento de decisões jurídicas, que gera uma potencial 
hiperexpansão perigosa de ordenamentos (algo que pode estar presente na aplicação do 
Marco Civil da Internet brasileiro), que este trabalho alerta. Não se defende, aqui, a 
prevalência de um modelo estatal (moderno) como forma de Direito por excelência, ou 
que toda construção pós-nacional seja antidemocrática. 

 

Para a solução destes conflitos complexos é necessário não somente conhecimento 

jurídico, mas principalmente interesse político, “que permitirá que um Direito mundial- se é 

que ele surgirá – afirme-se como legítimo”. (ACUNHA, 2016, p.23)  

Em suma, alguns aspectos deste caráter trasnconstitucional do direito ao esquecimento 

podem ser extraídos do trabalho citado. Por exemplo, a possibilidade de vincular outros países 

não europeus a aplicarem decisões semelhantes proferidas pelo TJUE, uma vez que o 

interesse sobre a matéria é coincidente. Como se visto ao longo do trabalho, são problemas 

que diversas ordens constitucionais visam coibir, e que acabam recebendo tratamento 

diferente. A sugestão para se alcançar uma seria a harmonização de ordens jurídicas com o 

fim de tratar conflitos semelhantes. Para atingir tal objetivo, é necessário uma verdadeira 

deliberação política que confira legitimidade a um Direito Mundial. 

A partir da ideia projetada no referido trabalho, acredita-se que o tratamento da 

matéria do direito ao esquecimento poderá ser enfrentado com mais efetividade e pode 

proporcionar maior segurança jurídica, uma vez que a internet transcende as fronteiras e 

impacta a vida de toda a humanidade.  

Essas dificuldades operacionais que envolvem o direito ao esquecimento também 

foram mencionadas pelo relator do caso “Chacina da Candelária”. Para ele, embora o caso 

enfrentado tenha ocorrido em ambiente televisivo, “o mesmo debate ganha contornos bem 

diferenciados quando transposto para a internet, que desafia soluções de índole técnica”, e cita 

o exemplo da “possibilidade de compartilhamento de informações e circulação internacional 

do conteúdo, o que pode tangenciar temas sensíveis, como a soberania dos Estados-Nações”. 
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Sarmento (2016, online), em seu parecer “Liberdades Comunicativas e Direito ao 

Esquecimento na Ordem Constitucional Brasileira”, assim se manifestou: 

 

Os maiores desafios a serem enfrentados nesta área são de natureza técnica, haja 
vista as conhecidas dificuldades de exercício de controle sobre o ambiente virtual, 
derivadas de fatores como a pulverização dos agentes, a velocidade das mudanças 
tecnológicas e a natureza transnacional do ciberespaço (2015). 

 

Como foi mencionada no primeiro capítulo, a Internet trouxe consigo inúmeros 

benefícios que mudaram substancialmente a vida de toda a sociedade. Mas juntamente com 

essas mudanças, surgiram desafios que aparecem diariamente. Um deles é a constante 

alteração das tecnologias que possibilitam a troca e o armazenamento de informações em 

escala global, de maneira que, havendo violação da imagem, da honra ou da vida privada de 

algum usuário, se torna muito difícil controlar o compartilhamento. Todo esse cenário é 

agravado, pois pode envolver várias nações cujo tratamento jurídico para a situação, em 

alguma medida, pode divergir. 

Foi possível constatar que as dificuldades operacionais que circundam o tema do 

direito ao esquecimento são enormes e precisam ser enfrentados, uma vez que se tornaria 

inócua a discussão sobre o seu cabimento se, na prática, não for possível alcançar efetividade 

no âmbito da internet.   

Foram vistos, ao longo deste capítulo, alguns aspectos relacionados aos fatores que 

limitam o direito ao esquecimento. O que não impedem o seu reconhecimento. Mas estes 

devem ser considerados e enfrentados pelos operadores do direito na busca por uma decisão 

que proporcione segurança jurídica e efetividade, fortalecendo assim, o ordenamento jurídico.  

No próximo capítulo serão estabelecidos alguns detalhes que podem ser observados no 

caso concreto, que servirão de delimitação para a aplicação ou afastamento do instituto. 
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4 CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO PARA SOLUCIONAR CONFLITOS 

ENVOLVENDO O DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

O estudo do direito ao esquecimento passa inexoravelmente pelo conflito de direitos 

fundamentais. Não é possível concebê-lo de maneira estanque, de modo a ser aplicado 

igualmente em todos os casos, dando prevalência sempre à liberdade de expressão ou 

qualquer outro direito que o contraponha, como se estes fossem absolutos.   

Como anunciado no segundo capítulo, neste, serão abordadas mais duas correntes 

sobre o direito ao esquecimento: a pró-direito ao esquecimento e a intermediária.  

A primeira defende que o direito ao esquecimento não só existe, mas deve prevalecer 

sempre, pois decorre do princípio universal da dignidade da pessoa humana. Para Schreiber (2017, 

online), trata-se de “cláusula geral – valor supremo na ordem constitucional brasileira. Esses direitos 

prevaleceriam sobre a liberdade de informação acerca de fatos pretéritos, não atuais. Entender o 

contrário seria rotular o indivíduo, aplicando ‘penas perpétuas’ por meio da mídia e da internet”.  

A outra corrente, dita intermediária, defende que “a Constituição brasileira não 

permite hierarquização prévia e abstrata entre a liberdade de informação e privacidade (da 

qual o direito ao esquecimento seria um desdobramento)”. Para os defensores desta corrente, a 

melhor solução é alcançada na análise do caso concreto, aplicando o método de ponderação, 

“com vistas à obtenção do menor sacrifício possível para cada um dos interesses em colisão” 

(SCHREIBER, 2017, online) 

A aplicabilidade do direito ao esquecimento tem sido bastante questionada, motivo pelo 

qual estabelecer critérios bem delimitados para a sua concretização em cada caso é uma 

necessidade. No primeiro capítulo, foi realizada uma abordagem sobre o direito ao esquecimento 

em si, passando pelo seu contexto problemático e verificando a sua aplicabilidade no nível 

internacional. No segundo capítulo, foram levantados possíveis limites ao direito de ser esquecido, 

para tanto, foram analisados os dois Acórdãos do STJ que cuidaram do tema. Finalmente, no 

presente capítulo, buscando um enfoque mais prático, serão apresentados alguns possíveis critérios 

que possam servir de filtros para a aplicação do direito ao esquecimento na análise dos casos 

práticos. Para isso, é necessário um breve estudo sobre a ponderação de princípios. 

 

4.1 DIREITO AO ESQUECIMENTO COMO UM POSSÍVEL DIREITO FUNDAMENTAL 

 

Inicialmente, é importante verificar na Constituição Federal os direitos fundamentais 

não são taxativos. É o que se verifica no art. 5º, §2º, que dispõe: “Os direitos e garantias 
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expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte”. 

Nesse sentido, Sarlet (2007) dispôs sobre uma classificação de direitos fundamentais, 

dividindo-os em escritos (ou expressamente positivados) e não escritos. Na primeira situação, 

existem os direitos previstos no catálogo constitucional e os direitos fundamentais constantes 

dos tratados internacionais. Os diretos fundamentais não escritos se subdividem em direitos 

fundamentais implícitos e os direitos decorrentes.  

Para o caso em estudo, pode-se inferir uma possível consagração do direito ao 

esquecimento como um direito fundamental, entendido como um direito fundamental 

implícito. Para tanto, deve-se observar “se a Constituição confere, ainda que implicitamente, 

alguma proteção a ele” (MARMELSTEIN, 2016, p. 22). 

Embora o reconhecimento de novos direitos fundamentais deva ser analisado com 

muita cautela, em virtude do perigo de incorrer em “desprestígio de sua própria 

fundamentalidade” (SARLET, 2007, p. 64), como visto no primeiro capítulo, o direito ao 

esquecimento surge não só como garantia da proteção dos direitos da personalidade, mas, 

principalmente, como garantia do princípio fundante da dignidade da pessoa humana.  

O direito é reconhecidamente fundamental quando é possível identificar cinco 

elementos básicos: “norma jurídica, dignidade da pessoa humana, limitação de poder, 

Constituição e democracia”. Ou seja, “se determinada norma jurídica tiver ligação com o 

princípio da dignidade da pessoa humana ou com a limitação do poder e for reconhecida pela 

Constituição de um Estado Democrático de Direito como merecedora de uma proteção 

especial, é bastante provável que se esteja diante de um direito fundamental” 

(MARMELSTEIN, 2016, p. 19). 

Os elementos imprescindíveis para que um direito se configure como fundamental 

estão presentes no direito ao esquecimento. A exposição de um passado marcado por dor, 

angústia e tristeza não deve aprisionar eternamente as pessoas, pois a oportunidade de superá-

lo tem o condão de possibilitar um futuro diferente. E tudo isso é derivado de um fundamento 

maior, que é a dignidade humana, fortalecida na medida em que proporciona proteção aos 

direitos da personalidade. 

Por todos os argumentos expostos nesta seção, além das características já analisadas 

nos capítulos anteriores, pode-se entender que o direito ao esquecimento é um direito 

fundamental que decorre não só do princípio da dignidade humana, mas também, como uma 
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forma de proteção dos direitos da personalidade, já que existe uma clara relação entre o 

direito ao esquecimento e os direitos à intimidade, privacidade, honra e imagem. 

 

4.2 A PONDERAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA A RESOLUÇÃO DOS CASOS 

ENVOLVENDO O DIREITO AO ESQUECIMENTO  

 

Ao longo do trabalho foi mencionada a existência de três correntes acerca do tema. 

Aquela que parece melhor se adequar ao ordenamento jurídico brasileiro passa 

necessariamente pela técnica interpretativa da ponderação.  

Após a constatação de que o direito ao esquecimento pode ser entendido como um 

direito fundamental, para resolver a colisão dos direitos fundamentais à informação, à 

memória, à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, à publicidade do processo 

judicial, proibição da censura, frente ao direito ao esquecimento, a melhor alternativa é a 

ponderação entre eles, e, assim, alcançar a melhor solução possível para o caso concreto. 

Para iniciar esta seção, é importante estabelecer o conceito de ponderação. Alexy 

(2008, p. 94-95) denomina a técnica da ponderação de sopesamento e afirma que “o objetivo 

deste, é definir qual dos interesses – que abstratamente estão no mesmo nível – tem maior 

peso no caso concreto”. 

Para Marmelstein (2016, p. 391), “a ponderação não passa de um dever de argumentar 

com transparência, forçando o julgador a expor, com ética e consistência, todos os motivos 

relevantes que o levaram a decidir a favor de um ou de outro princípio constitucional”. 

Nesse sentido, vê-se que em havendo a colisão de direitos fundamentais, os princípios 

não devem ser considerados em abstrato, uma vez que haveria o risco de incorrer em 

contradição. 

 

A solução para essa colisão consiste no estabelecimento de uma relação de 
precedência condicionada entre os princípios, com base nas circunstâncias do caso 
concreto. Levando-se em consideração o caso concreto, o estabelecimento de 
relações de precedência condicionada consiste na fixação de condições sob as quais 
um princípio tem precedência em face do outro. Sob outras condições, é possível 
que questão de precedência seja resolvida de forma contrária. (ALEXY, 2008, p. 96) 

 

A crítica à aplicação da técnica da ponderação na colisão dos direitos fundamentais 

acima descritos ocorre em virtude do argumento de que ela seria muito subjetiva, o que 

causaria insegurança jurídica. Para estes, cada juiz faria a sua própria interpretação, o que 
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daria margem ao cerceamento de direitos indispensáveis à democracia, como a liberdade de 

expressão.  

Todavia, tais alegativas podem ser refutadas com os argumentos postos por 

Marmelstein (2016, p. 391-392): 

 

É certo que a ponderação está longe de ser um modelo perfeito e acabado, até 
porque, por si só, ela não oferece nenhuma resposta segura e cem por cento objetiva 
para os difíceis casos que envolvem direitos fundamentais. No entanto, essa técnica 
(se utilizada corretamente e com ética argumentativa) é o melhor que se tem até o 
presente momento em matéria de interpretação dos direitos fundamentais, pois ela 
fornece e desenvolve algumas ferramentas para aguçar nosso sentimento de justiça e 
nosso bom senso, como busca pelo dever de prudência, de equilíbrio e de 
proporcionalidade, sempre no forçando a seguir os valores constitucionais. 

 

Embora existam muitas críticas ao método da ponderação aplicado aos casos de 

colisão entre direitos fundamentais, ela tem sido a melhor saída para solucionar tal impasse. 

Através dele, é possível alcançar a melhor decisão possível, considerando os meandros do 

caso concreto. 

Para verificar na prática como os casos envolvendo o direito ao esquecimento têm sido 

resolvidos, serão analisados os argumentos invocados pelos ministros do STJ por ocasião das 

decisões proferidas no referido Tribunal, REsp nº. 1.334.097, caso Chacina da Candelária e 

REsp nº. 1.335.153, Caso Aída Curi, nos quais os ministros se manifestaram expressamente 

sobre o tema do direito ao esquecimento. Além disso, serão mencionados alguns casos 

ocorridos no direito estrangeiro.  

Acredita-se que, com um amplo estudo dos critérios utilizados pelos julgadores nas 

decisões mencionadas, e com um olhar crítico sobre as decisões, será possível avançar no 

estudo do direito ao esquecimento e assim construir elementos suficientes que colaborem com 

a aplicabilidade do instituto no direito brasileiro, pois estará dotado de uma construção 

argumentativa forte. 

 

4.3 PESSOAS FAMOSAS 

 

Como visto no primeiro capítulo do trabalho, as pessoas ditas públicas ou famosas 

estão naturalmente mais suscetíveis de terem os seus direitos da personalidade sacrificados. 

Mas o que define se uma pessoa é pública ou não? São várias hipóteses, dentre elas: a 

notoriedade e o interesse público por todas as informações que lhes diz respeito está ligado a 

herança familiar, como o exemplo da princesa Carolina de Mônaco e Lady Di. Há casos em 
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que os próprios indivíduos, em algum momento de suas vidas, fizeram a opção pela 

exposição, seja por ocupar cargo público, trabalhar na mídia, como é o caso dos atores, 

cantores e apresentadores, de modo que as suas vidas despertam interesse à coletividade. 

Existem ainda aqueles que não tiveram opção, apenas se tornaram pessoas públicas, seja por 

terem se envolvido em fato criminoso como vítima ou como criminoso, como é o caso de 

Aída Curi e Fernandinho Beira-Mar, respectivamente.  

Como visto “se se tratar de pessoa notória, o âmbito de sua vida privada haverá de 

reduzir-se, de forma sensível. E isto porque, no tocante a pessoas célebres, a coletividade tem 

maior interesse em conhecer-lhes a vida íntima, as reações que experimentam e as 

peculiaridades que oferecem” (COSTA JÚNIOR, 2007, p. 27). 

Reduzir a concretização de alguns direitos da personalidade em função da sua 

notoriedade é admissível. Todavia fulminá-lo a ponto de não oferecer qualquer proteção é ato 

contrário à justiça. Seria como uma carta branca nas mãos não só da imprensa, mas de toda a 

coletividade, para escrever e reescrever o que bem entenderem sobre a pessoa notória. 

Nesse sentido, vale mencionar as palavras de Costa Júnior (2007, p. 28): 

 

Se, porém, o direito a intimidade, com relação às pessoas célebres, sofre uma 
limitação, isto não implica a sua própria supressão. As pessoas notórias podem 
perder, pelo modo peculiar de vida ou profissão, em virtude dos quais se tornaram 
personagens de interesse público, numa certa medida, o direito à intimidade. Mas 
haverão de conservar preservada uma parcela da intimidade, a qual só terão acesso 
aqueles a quem for consentido nela penetrarem. Uma esfera de intimidade, mesmo 
reduzida, haverá que se assegurar às personalidades notórias, onde possam exprimir-
se livremente, sem prestar contas à ninguém, abrigadas da curiosidade alheia. 
Embora seja precisamente esta esfera, que se quer subtrair a curiosidade popular, 
para deixá-la enclausurada nos muros do lar ou no sacrário da intimidade doméstica, 
aquela que mais acicata o público em geral. É como uma vingança do homem 
medíocre – alguém já proclamou -, que deseja saber como vive e como se comporta 
na intimidade aquele que atingiu uma grandeza que ele não foi capaz de atingir. 

 

A partir das afirmações postas acima, pode-se extrair que as pessoas ditas públicas 

terão uma menor chance de ter reconhecido o direito ao esquecimento. O que não implica que 

elas não tenham direito ao mesmo. E mais, caso a pessoa pública afaste-se dos holofotes de 

modo a não mais apresentar a exposição social antes vivenciada ela tem maior possibilidade 

de invocar o direito ao esquecimento e tê-lo reconhecido. “Se a pessoa deixou de atrair 

notoriedade, desaparecendo o interesse público em torno dela, merece ser deixada de lado, 

como desejar” (MENDES; COELHO; BRANCO, 2012, p. 325).  

Para tanto é importante analisar casos concretos. 
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No caso Aída Curi, nem ela e nem a sua família gozavam de qualquer projeção 

midiática anterior à data fatídica de sua morte. À época, o crime foi amplamente divulgado. 

Passados mais de cinquenta anos do fato, todo o horror da morte de Aída veio à tona 

novamente, narrado, contado e dramatizado da maneira cruel, o que fez toda a família reviver 

a tragédia vivenciada pela vítima. No caso, a notoriedade da vítima adveio tão somente pelo 

acontecimento do crime. Desse modo, a não notoriedade prévia da vítima reforça o 

entendimento de que a sua divulgação da maneira em que se deu (publicação de cenas 

mórbidas, fotos do enterro, sofrimento da vítima, momento em que o corpo da vítima foi 

encontrado pelo irmão e muitas outras) deve ser entendida como indevida.  

Reconhece-se que não é possível contar o crime que vitimou Aída Curi sem mencioná-

la. Todavia, a exposição à qual ela e sua família foram submetidos, após mais de cinquenta 

anos, afigura-se indevida. Fatos tristes como os vivenciados pela família da vítima jamais 

serão esquecidos, todavia, o tempo trata de “sarar tais feridas”. Ocorre que a maneira como 

fora encenado o crime trouxe de volta sentimentos fortes, como tristeza, angústia, saudade, 

desespero, e parece ter excedido a liberdade de imprensa e de expressão.   

Vale lembrar que a decisão que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do 

direito ao esquecimento formulado pelos familiares de Aída Curi não foi unânime e um dos 

argumentos postos pelos ministros vencidos foi exatamente o de que a vítima era uma jovem 

comum, e não uma pessoa famosa, circunstância que limitaria o seu direito à intimidade.  

A verdade é que Aída Curi só se tornou figura pública devido ao crime, diferente do 

relato da morte de Getúlio Vargas, que já tinha uma projeção pública prévia, como bem 

lembrou Anderson Schreiber na Audiência Pública realizada por ocasião do julgamento do 

caso Aída Curi no STF e, portanto, naturalmente mais suscetível a intromissões à sua 

privacidade. 

Na Chacina da Candelária, da mesma maneira, tratava-se de pessoa anônima que se 

tornou pública em virtude da ocorrência de um fato criminoso.  

Interessante considerar que o instituto do direito ao esquecimento nasceu na esfera 

penal como uma maneira de garantir ao condenado que cumpriu a sua pena a possibilidade de 

ressocialização. No entanto, a vítima, que como o próprio nome já expressa, foi a maior 

lesada pelo crime, estará marcada para sempre, “perseguida” por um passado danoso.   

Nesse sentido, pode-se construir o seguinte critério ou parâmetro de ponderação: 

quanto maior for a notoriedade da pessoa afetada, menor será a proteção do direito ao 

esquecimento. 
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4.4 FATO HISTÓRICO OU IRRELEVANTE 

 

É crucial para o estudo do direito ao esquecimento verificar se o conteúdo que se 

pretende restringir goza de relevância histórica. Para que seja possível pleiteá-lo o fato não pode 

ser de interesse público. Essas circunstâncias fáticas funcionam como um importante filtro para 

a admissibilidade ou não do direito ao esquecimento e ao mesmo tempo para proteção do direito 

à informação. Mas o que seria interesse público? 

Segundo Maldonado (2017, p. 115): 

 

O interesse público, em sua essência, diz respeito a um variado espectro de fatos de 
particular relevância, seja no que concerne àqueles que se atrelam a figuras públicas, 
seja no que tange aos que, formalmente, sejam importantes do ponto de vista de uma 
narrativa histórica, seja, por fim, no que pertine a específicos fatos notáveis em 
função de sua singularidade. 

 

O interesse público transcende o interesse individual sobre o fato, ou seja, atinge 

outros que não estão diretamente envolvidos na questão. Esse interesse público pode se 

relacionar com a história, quando preservar o fato é essencial para que ele não se repita, por 

exemplo, fatos ocorrido no holocausto.  

Ainda sobre o que seria de interesse público, no Acórdão que julgou o caso Aída Curi, o 

ministro Luis Felipe Salomão trouxe a seguinte assertiva: “quanto ao interesse público 

subjacente ao delito, assim também na cobertura do processo criminal, cumpre ressaltar que, 

pelo menos nos crimes de ação penal pública, esse interesse sempre existirá”. A partir desse 

entendimento, pode-se dizer que, em sendo o crime de ação penal pública, automaticamente 

estaria implícito o interesse público. Todavia, deve-se considerar que existem ocasiões em que o 

interesse público pode diminuir ou até desaparecer pelo decurso do tempo, como será visto em 

tópico adiante, no qual será trabalhada a questão do distanciamento temporal da notícia. 

Em sentido contrário, o mesmo ministro agora se manifestando no Recurso Especial 

que julgou o caso Chacina da Candelária dispôs: 

 

Como se afirmou anteriormente, ao crime, por si só, subjaz um natural interesse 
público, caso contrário, nem seria crime. E esse interesse público, que é, em alguma 
medida, satisfeito pela publicidade do processo penal, finca raízes essencialmente na 
fiscalização social da resposta estatal que será dada ao fato. Se é assim, o interesse 
público que orbita o fenômeno criminal tende a desaparecer na medida em que 
também se esgota a resposta penal conferida ao fato criminoso, a qual, certamente, 
encontra seu último suspiro, com a extinção da pena ou com a absolvição, ambas 
irreversivelmente consumadas.  
E é nesse interregno temporal que se perfaz também a vida útil da informação 
criminal, ou seja, enquanto durar a causa que a legitimava. Após essa vida útil da 
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informação, seu uso só pode ambicionar ou um interesse histórico, ou uma pretensão 
subalterna, estigmatizante, tendente a perpetuar no tempo as misérias e vicissitudes 
humanas. (REsp 1334097/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 
julgado em 28/05/2013, DJe 10/09/2013) 

 

Ao que parece, existe uma contradição nos argumentos. No primeiro, o simples fato de 

haver o cometimento de crime de ação penal pública já justificaria a invasão da esfera privada 

em função do interesse público envolvido. No segundo caso, o relator faz menção à “vida útil 

da informação criminal”.   

Sobre o argumento de que o direito ao esquecimento vai de encontro com a história e, 

consequentemente, é contrário ao interesse da coletividade, o relator do caso Chacina da 

Candelária escreveu:  

 

Com efeito, penso que a historicidade do crime não deve constituir óbice em si 
intransponível ao reconhecimento de direitos como o vindicado nos presentes autos. 
Na verdade, a permissão ampla e irrestrita a que um crime e as pessoas nele 
envolvidas sejam retratados indefinidamente no tempo – a pretexto da historicidade 
do fato –, pode significar permissão de um segundo abuso à dignidade humana, 
simplesmente porque o primeiro já fora cometido no passado.  
Muito pelo contrário, nesses casos o reconhecimento do ‘direito ao esquecimento’ 
pode significar um corretivo – tardio, mas possível – das vicissitudes do passado, 
seja de inquéritos policiais ou processos judiciais pirotécnicos e injustos, seja da 
exploração populista da mídia.  
Portanto, a questão da historicidade do crime, embora relevante para o desate 
de controvérsias como a dos autos, pode ser ponderada caso a caso, devendo ser 
aferida também a possível artificiosidade da história criada na época (STJ - 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.334.097 - RJ (2012/0144910-7). (grifo nosso) 

 

Existem pessoas cujas trajetórias de vida estão de tal maneira arraigadas a algum 

acontecimento histórico que é impossível contar o fato sem mencioná-las, como nos “crimes 

cometidos por Doca Street, ou pelo bandido da luz vermelha, bem como os fatos envolvendo 

a ditatura militar, o impeachment de Collor, o mensalão do PT, o petróleo, Aída Curi, 

Fernando Collor” (FIDALGO, 2015, online). 

De fato, são figuras imprescindíveis para o relato da história. Todavia, a maneira como 

esses fatos são recolocados para o mundo pode violar direitos inerentes à personalidade do 

indivíduo. Foi o que aconteceu no caso de Aída. Sua história foi contada novamente, 

apresentando detalhes que não são imprescindíveis para o relato do caso. Para refletir, qual 

seria o interesse histórico em simular o momento que o irmão da vítima a encontra morta? Ou 

qual a relevância social de veicular o seu velório? Ao que parece, houve um apelo midiático 

que excede ao direito de informar para preservar a história.  

Silmara Chinelato escreveu artigo tratando sobre as biografias não autorizadas e nele 

trouxe uma possível solução para os casos em que haja a colisão dos direitos fundamentais à 
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liberdade de expressão e à intimidade. Confira-se: “No nosso modo de ver, uma boa diretriz, a 

ser ponderada em cada caso concreto, é expurgar da obra trechos polêmicos, desnecessários à 

espinha dorsal, o que poderá contribuir para que ela não seja proibida ou retirada de 

circulação” (SIMÃO; ARAÚJO, 2011, online). 

Ou seja, se tal postura tivesse sido adotada no caso de Aída, o relato histórico do crime 

teria ocorrido, todavia, a violação dos direitos da personalidade da vítima e de sua família 

teria sido preservada. 

É importante registrar que nem sempre o que é interesse do público goza de interesse 

público. No primeiro caso, são fatos que despertam o interesse da coletividade em virtude de mera 

curiosidade, sentimento de execração pública, ou apenas a necessidade de expor a desgraça alheia, 

além de outras circunstâncias que em nada coadunam com o que realmente é o interesse público. 

Sobre isso: 

 

Decerto que interesse público não é conceito coincidente com o de interesse do 
público. O conceito de notícias de relevância pública enfeixa as notícias relevantes 
para decisões importantes do indivíduo na sociedade. Em princípio, notícias 
necessárias para proteger a saúde ou a segurança pública, ou para prevenir que o 
público seja iludido por mensagens ou ações de indivíduos que postulam a confiança 
da sociedade têm, prima facie, peso apto para superar a garantia da privacidade 
(MENDES et al., 2007, p. 373). 

 

Não se deve, em abstrato, dar preferência à liberdade de expressão e ao direito à 

informação em detrimento ao direito ao esquecimento em virtude de o fato ser de interesse 

público, pois este deve estar associado com a atualidade da informação. Ou seja, se no 

passado a informação era de interesse público, mas com o passar do tempo ela perdeu esta 

característica, o intérprete deve, no caso concreto, considerar que os direitos comunicativos 

podem ser flexibilizados.  

Nesse sentido escreveu Consalter (2017, p. 296), “se ainda persistir o interesse pelo 

fato na atualidade, não há que se falar em direito ao esquecimento, sendo lícita a retomada do 

mesmo”. 

Um bom exemplo é o caso já mencionado de Mario Costeja González versus Google. 

A informação de que o mesmo era devedor da previdência social e o seu bem ia para Leilão 

para sanar a divida, em um dado período gozava de interesse público mas este foi cumprido à 

época da publicação de modo que a sua manutenção seria desnecessária. 

No paradigma internacional sobre o assunto, denominado “Caso Lebach”, já 

contextualizado no primeiro capítulo, percebe-se a colisão entre a liberdade de expressão os 

direitos da personalidade. Nele, o Tribunal Constitucional Alemão decidiu que o 
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documentário reproduzindo o crime só poderia ser veiculado caso fosse omitida a imagem e o 

nome do reclamante. Os termos foram os seguintes: 

 

1. Uma instituição de rádio ou televisão pode se valer, em princípio, e face de cada 
programa, primeiramente da proteção do Art. 5I2 GG. A liberdade de radiodifusão 
abrange tanto a seleção do conteúdo apresentado como também a decisão sobre o 
tipo e o modo da apresentação, incluindo a forma escolhida de programa. Só quando 
a liberdade de radiodifusão colidir com outros bens jurídicos pode importar o 
interesse perseguido pelo programa concreto, o tipo e o modo de configuração e o 
efeito atingido ou previsto. 
2. As normas dos §22 e 23 da Lei de Propriedade Intelectual-Artística (Kunsturhe-
bergesetz) oferecem espaço suficiente para uma ponderação de interesses que leve 
em consideração a eficácia horizontal (Ausstrahlungswirkung) da liberdade de 
radiodifusão, segundo o Art. 5I2 GG, de um lado, e a proteção à personalidade 
segundo o Art. 2Ic.c. Art. 5I2, do outro. Aqui não se pode outorgar a nenhum dos 
dois valores constitucionais, em princípio, a prevalência [absoluta] sobre o outro. No 
caso particular, a intensidade da intervenção no âmbito da personalidade deve ser 
ponderada com o interesse de informação da população. 
3. Em face do noticiário atual sobre delitos graves, o interesse de informação da 
população merece em geral prevalência sobre o direito de personalidade do 
criminoso. Porém, deve ser observado, além do respeito à mais íntima e intangível 
área da vida, o princípio da proporcionalidade: Segundo este, a informação do nome, 
foto, ou outra identificação do criminoso nem sempre é permitida. A proteção da 
personalidade, porém, não admite que a televisão se ocupe com a pessoa do 
criminoso e a sua vida privada por tempo ilimitado e além da noticia atual, p. ex. na 
forma de um documentário. Um noticiário posterior será, de qualquer forma, 
inadmissível se ele tiver o condão, em face da informação atual, de provocar um 
prejuízo considerável novo ou adicional à pessoa do criminoso, especialmente se 
ameaçar sua reintegração à sociedade (re-socialização). A ameaça à ressocialização 
deve ser em regra tolerada quando um programa sobre um crime grave, que 
identificar o autor do crime, for transmitido [logo] após sua soltura ou em momento 
anterior próximo à sua soltura. (SCHWAB, 2006, p .488) 

 
No caso Lebach, o Tribunal Constitucional Alemão reconheceu a existência da colisão 

de direitos fundamentais e estabeleceu que algumas circunstâncias existentes no caso concreto 

deveriam ser observadas. Foi posto que existia sim interesse público sobre a informação, 

todavia a supressão dos dados sobre a pessoa deveria ser realizada em virtude do tempo 

decorrido entre a ocorrência do fato criminoso e a divulgação do documentário. Desse modo 

foi privilegiado que a possibilidade da ressocialização do condenado, já que o mesmo 

cumprira integralmente a sua pena. 

Nesse sentido, quanto maior for o interesse público na divulgação da informação, 

menor será a proteção do direito ao esquecimento. 

 

4.5 INFORMAÇÃO DISSEMINADA OU DESCONHECIDA 

 

O direito à informação, como já foi apresentado, goza de ampla proteção 

constitucional e infraconstitucional. O aspecto que se pretende levantar neste tópico é se a 



78 

 

informação descontextualizada no tempo, que se pretende esquecer, é fato que pertence tão 

somente à esfera íntima da pessoa, ou já recebeu ampla divulgação.  

Um bom exemplo para ilustrar um tipo de informação desconhecida é o que acontece 

nas biografias. Normalmente, os biógrafos exploram aspectos da vida do biografado que, por 

vezes, aquele sequer publicou, pois se trata de conteúdo da sua intimidade.  

No acórdão retro mencionado, a solução dada pelo STJ foi a de que possíveis excessos 

devem ser punidos por meio de indenização a posteriori, privilegiando, assim, o direito à 

informação. Desse modo, aqueles que divulgam informações devem estar cientes de que 

poderão ser responsabilizados em caso de excesso. Por isso: 

 

O dever de respeito ao direito do outro conduz ao de responder nos casos em que, 
mesmo no exercício de direito legitimamente posto no sistema jurídico,  
se exorbite causando dano a terceiro. Quem informa e divulga informação responde 
por eventual excesso, apurado por critério que demonstre dano decorrente da 
circunstância de ter sido ultrapassada esfera garantida de direito do outro. A 
informação, a exposição e a divulgação de dado podem gerar dano como qualquer 
outro agir humano. Inúmeras vezes este Supremo 
Tribunal debruçou-se sobre esse tema e concluiu, com fundamento em normas 
constitucionais e legais, que a responsabilização compõe o sistema de liberdades 
(ADIN nº. 4.815/DF, Relatora a min. Carmem Lúcia, Plenario, 10/06/2015).  

 

Vale lembrar que não são somente as informações inverídicas que podem causar 

danos, mas também as informações que dizem respeito somente à pessoa, sem que haja 

interesse público. O que pode haver eventualmente é o interesse do público em conhecer tal 

informação, mas, como já foi visto, há uma grande diferença entre o que configura interesse 

público e interesse do público. 

Todavia, tal decisão merece crítica no sentido de que a mera indenização 

posteriormente não reestabelece por completo danos causados por informações divulgadas de 

maneira descontextualizada e incompatível com a realidade atual da pessoa. Tal entendimento 

pode gerar danos irreparáveis. O poder de uma informação má escrita, divulgada sem o 

devido cuidado, tem ocasionado, até mesmo, casos de suicídio. De que adiantará indenizar 

caso já tenha ocorrido morte real ou social?  

Existem os casos em que a informação foi disseminada pelo próprio ofendido. Como 

visto no primeiro capítulo, a sociedade da informação tem trazido inúmeros benefícios. 

Todavia, algumas pessoas parecem não saber conviver com as ferramentas de comunicação 

que, dia a dia, estão sendo postas para os usuários da Internet, como o Facebook, LinkedIn, 

Instagram, Twitter e tantos outros que surgem diariamente.  
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Eis um trecho de livro específico sobre o tema do direito ao esquecimento que enfatiza 

algumas possíveis causas pelas quais as pessoas têm, em grande medida, se exposto mais na 

sociedade da moderna: 

 

As notícias – além de apresentarem-se chocantes do ponto de vista humanístico – 
retratam a realidade em que vivem certas pessoas no seio da sociedade: fatos como a 
imaturidade, a ingenuidade, a credulidade, despreparo emocional e psicológico, 
descaso familiar ou pura inconsequência, apresentam-se como hipóteses a explicar 
atos praticados que geram, a posteriori, inúmeros danos contra o ofendido. E pior: 
facilitados por ele próprio (CONSALTER, 2017, p. 327-328). 

 
O erro faz parte da trajetória humana da vida. Durante o desenvolvimento da pessoa, 

sua caminhada é marcada por fatos bons e ruins. Mas isso de maneira nenhuma define o seu 

futuro, pois ele pode evoluir, se perdoar, mudar de rumos. Nesse contexto, o direito ao 

esquecimento significa permitir a estas pessoas o direito à esperança. 

Acredita-se que tanto as informações disseminadas como as desconhecidas podem dar 

margem para que a pessoa lesada recorra ao direito ao esquecimento. Todavia, se a 

informação for disseminada, há maior probabilidade de o direito à informação prevalecer, 

enquanto que, se as circunstâncias casuísticas apontarem para uma informação resguardada e, 

portanto, desconhecida, o direito ao esquecimento terá maior peso.  

 

4.6 VERACIDADE DA INFORMAÇÃO 

 

A liberdade de imprensa, em algum momento, pode até justificar que uma informação 

errada possa ser divulgada, pois muitas vezes, em virtude da rapidez com que se envolvem os 

fatos e que as matérias são produzidas e postas ao mundo, não é possível ter a certeza de que 

o fato divulgado é verdadeiro. 

Todavia, nos casos que envolvem o direito de ser esquecido, a veracidade da 

informação é fundamental. Não justifica trazer à tona fato sabidamente falso sob o argumento 

de que está protegido pela liberdade de imprensa.  

Assim, para que o direito ao esquecimento possa ser suscitado, a notícia precisa ser 

inverídica. E, ainda que ela seja verdadeira, pode ocorrer que outro elemento presente no caso 

afaste a aplicação do instituto, como ocorreu no caso de um professor condenado por 

pedofilia. A informação gozava de interesse público, até mesmo em virtude da profissão do 

mesmo, “assim, apagar notícias verdadeiras sobre o caso seria desconsiderar a importância da 

informação para a sociedade” (MARTINES, 2017, online), de modo que essa informação 

precisava continuar “viva”. 
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Sartor (2016, p. 67), em sua tese de doutorado denominada “A Noção do Interesse 

Público do Jornalismo”, assim dispôs acerca da relação inextrincável entre a noção de verdade 

de interesse público: 

 

Afinal, se não admitirmos a possibilidade de que o jornalismo produza relatos 
verdadeiros, seremos obrigados a descartar desde logo o princípio do interesse 
público que atribui à instituição jornalística seu papel político e sua legitimidade nas 
sociedades democráticas, pois que sua contribuição para o desenvolvimento da 
cidadania depende, em parte, de sua capacidade de dizer a verdade, ou, se 
preferirmos, de não mentir acerca dos acontecimentos publicamente relevantes 
representados na notícia. 

 

Sobre a importância da veracidade da informação, vale mencionar a decisão proferida 

pela Suprema Corte no caso New York Times vs. Sullivan já comentada no primeiro capítulo. 

Nela, “pessoas públicas só podem receber indenização por calúnia ou difamação se 

demonstrarem que o que foi dito a seu respeito, além de ser falso, foi publicado com a ciência 

da falsidade da informação ou com “temerária desconsideração” pela sua veracidade” 

(DWORKIN, 2006, p. 264). Ou seja, o ônus de provar que a informação divulgada é falsa e 

que a pessoa que publicou sabia que era inverídica é totalmente transferida para a pessoa 

lesada. 

No Brasil, o STF proferiu decisão diametralmente oposta à dos EUA. Foi o caso da 

Escola Base de São Paulo, em que a mídia paulistana noticiou o envolvimento de seis pessoas 

no abuso sexual de crianças na referida escola. Embora os fatos noticiados fossem baseados 

em fontes oficiais e em depoimentos das crianças, posteriormente descobriu-se que o crime 

não existiu.  

No caso da Escola Base de São Paulo, o STF entendeu que a imprensa deve ser 

responsabilizada pelos danos decorrentes de publicação de notícia inverídica mesmo em caso 

de ausência de dolo.  

Como se vê no Agravo de Instrumento nº. 496406/SP em que o STF decidiu: 

 

CASO ESCOLA BASE. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. PRERROGATIVA 
CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO. 
SITUAÇÃO DE ANTAGONISMO ENTRE O DIREITO DE INFORMAR E OS 
POSTULADOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA 
INTEGRIDADE DA HONRA E DA IMAGEM. A LIBERDADE DE IMPRENSA 
EM FACE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. COLISÃO ENTRE 
DIREITOS FUNDAMENTAIS, QUE SE RESOLVE, EM CADA CASO, PELO 
MÉTODO DA PONDERAÇÃO CONCRETA DE VALORES. MAGISTÉRIO DA 
DOUTRINA. O EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE DE INFORMAR, DE 
QUE RESULTE INJUSTO GRAVAME AO PATRIMÔNIO MORAL/MATERIAL 
E À DIGNIDADE DA PESSOA LESADA, ASSEGURA, AO OFENDIDO, O 
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DIREITO À REPARAÇÃO CIVIL, POR EFEITO DO QUE DETERMINA A 
PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CF, ART. 5º, INCISOS V E X).  

 

Na sociedade da informação, em que a Internet já é realidade para grande parte da 

população, o fator veracidade vai muito além. Atualmente, com as redes sociais, as pessoas 

comuns, sem qualquer formação profissional na área de comunicação, produzem informações 

que, por vezes, alcançam proporções globais. Desta maneira, o controle da veracidade da 

informação fica bastante fragilizado e as pessoas cada vez mais suscetíveis a abusos. 

A proteção da informação passa inevitavelmente pelo filtro da veracidade. Não há 

como manter uma informação no ambiente virtual, ou a divulgação da mesma em veículos de 

transmissão, caso se trate de informação inverídica. 

Desta maneira, caso seja verificado que o fato sobre a pessoa lesada é falso, maior será 

a proteção do direito ao esquecimento. Por outro lado, em se tratando de notícia verídica, 

outros elementos do caso concreto precisam ser levados em conta, para que se decida sobre o 

afastamento ou não do direito ao esquecimento. 

 

4.7 DISTANCIAMENTO TEMPORAL 

 

O ponto fulcral envolvendo o direito ao esquecimento está no decurso do tempo, pois 

este elemento pode ser capaz de fazer diminuir ou até desaparecer o interesse público. 

Existem críticas a este critério por entenderem que, em algum momento, a informação 

possa voltar a ser de interesse público, gozar de relevância histórica e interessar a memória 

social. Há casos em que, mesmo tendo transcorrido um longo período de tempo, o interesse 

sobre a informação persiste, como se vê a seguir: 

 

[...] nem sempre é possível distinguir, de antemão, os dados que se 
tornarão irrelevantes e poderão ser descartados, daqueles que serão essenciais à 
preservação da memória coletiva e da historiografia social. Em geral, a relevância é 
associada à contemporaneidade da notícia aos fatos, o que nem sempre é um critério 
válido. Quem poderia imaginar, por exemplo, que uma fotografia, publicada pelo 
jornal O Globo no dia seguinte ao suposto acidente automobilístico que determinou 
a morte da estilista Zuzu Angel, revelaria o rosto de um ex-agente da ditadura 
militar supostamente envolvido no episódio? Aqui, caso tivessem sido aplicados 
os standards de relevância e contemporaneidade da notícia, a foto certamente já teria 
sido descartada. (BINENBOJM, 2014, online, grifo nosso) 

 

Todavia, o tempo não pode ser interpretado como elemento exclusivo para o 

reconhecimento do direito ao esquecimento. Existem aqueles que defendem que o passar do 

tempo não é fator relevante para que a notícia seja esquecida.  



82 

 

No acórdão do caso Chacina da Candelária, restou registrado que “ou uma coisa é, na sua 

essência, lícita ou é ilícita, não sendo possível que uma informação lícita transforme-se em ilícita 

pela simples passagem do tempo". Ocorre que uma informação pode ser necessária e oportuna em 

determinado período, mas com o passar dos anos essas características podem se perder.  

Para o ministro Luis Felipe Salomão, o tempo tem o condão de estabilizar o passado. 

Essa afirmativa é confirmada pelos vários institutos que regulam situações em que o tempo 

pode produzir mudanças nas circunstâncias fáticas. Por exemplo, o prazo máximo de 

manutenção do cliente no cadastro de inadimplentes, que é de cinco anos, ou a reabilitação do 

condenado que cumpriu pena.  

No caso Aída Curi, a reconstituição dos fatos no programa Linha Direta Justiça, mais 

de 50 anos após o acontecimento do crime, “reabriu antigas feridas já superadas com a morte 

da irmã”. A tese dos autores da ação é a proclamação do seu direito ao esquecimento, de não 

ter revivida, contra a vontade deles, a dor antes experimentada por ocasião da morte de Aída 

Curi, já que essa publicidade ocorreu cinco décadas após o fato. A respeito do tempo e os 

efeitos que o seu decurso causam, escreveu Consalter (2017, p. 296): 

 

Parece claro que se tende a tomar o tempo como um fator de modulação do exercício 
dos direitos relativos a dados e informações pessoais, pois sem o tempo o 
esquecimento seria impraticável quanto aos feitos que se pretende apagar da 
memória coletiva, que nela permaneceriam infinitamente. 

 

O distanciamento temporal tem sido utilizado como critério para o reconhecimento ou 

o afastamento do direito ao esquecimento. No caso já mencionado do professor que fora 

condenado por pedofilia, além de observar se a notícia era verídica, o juiz utilizou como 

critério para indeferir o pedido do mesmo o passado ainda recente. 

Do mesmo modo, a respeito do tempo decorrido e o direito ao esquecimento, escreveu 

o ministro Luis Felipe Salomão no acórdão que julgou o caso Aída Curi: 

 

O interesse público que orbita o fenômeno criminal tende a desaparecer na medida 
em que também se esgota a resposta penal conferida ao fato criminoso, a qual, 
certamente, encontra seu último suspiro com a extinção da pena ou com a 
absolvição, ambas consumadas irreversivelmente. E é nesse interregno temporal que 
se perfaz também a vida útil da informação criminal, ou seja, enquanto durar a causa 
que a legitimava. Após essa vida útil da informação, seu uso só pode ambicionar, ou 
um interesse histórico, ou uma pretensão subalterna, estigmatizante, tendente a 
perpetuar no tempo as misérias humanas. (BRASIL, 2013, online) 

 

É importante refletir sob o seguinte aspecto: qual o período de tempo transcorrido 

necessário para se pleitear o direito o esquecimento? 
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Não há como estabelecer em números o tempo necessário para que se possa requerer o 

direito ao esquecimento. O que deve ser observado é se a informação encontra-se 

descontextualizada. Vamos aos exemplos. No caso já referenciado, denominado Melvin 

versus Reidem, em que Gabrielle Darley, ex-prostituta acusada de homicídio teve 

reconhecido, em seu favor, o direito ao esquecimento, foi demonstrado que, além do decurso 

do tempo, a informação não mais condiz com a realidade da pessoa. Na situação em análise, 

Gabrielle reconstruiu a sua vida, construiu uma família, de maneira que a recordação dos fatos 

causaria sérios danos à sua pessoa e sua família. 

Vale mencionar novamente o caso decidido pelo Tribunal Constitucional Alemão 

conhecido como “Scientology Church”. No caso, o decurso do tempo tornou uma informação 

que era verídica, inverídica. O reclamante fez parte da seita nos anos 70 e 80, mas 

posteriormente se afastou, ou seja, a informação um dia foi verdadeira, mas não correspondia 

mais à realidade atual da pessoa.   

 

Principalmente em face do seu distanciamento, o Superior Tribunal Estadual 
deveria ter levado em consideração que a mudança de convicção ideológica e re-
orientação também são expressões da personalidade individual. Nesse caso, o 
indivíduo pode exigir que terceiros respeitem seu auto-entendimento, modificado 
após um distanciamento sério e público de uma organização com a qual tinha 
ligação, e que afirmem sua filiação tão somente no passado. Uma vez que a 
expressão impugnada foi formulada no tempo verbal presente, o distanciamento 
afirmado [pelo reclamante] tem em face da manutenção da expressão o mesmo 
papel que a questão de saber se a auto-denominação é correta no passado 
[formulada do tempo verbal passado]. (SCHWAB, 2006, p.207) 

 

Ao que parece, quanto maior o tempo decorrido, maior a probabilidade dos interesses 

pessoais prevalecerem sobre os públicos.  

Isso pode ser percebido no caso Mario Costeja González versus Google, como visto 

em capítulo anterior. Nele, o direito ao esquecimento foi reconhecido, pois o interesse público 

existiu em um dado momento, mas a relevância de tal publicação se perdeu no tempo, 

cumpriu o seu propósito, e a sua manutenção violou a sua vida privada e expôs os seus dados 

pessoais.  

Há de se reconhecer que estabelecer um limite temporal para a publicação de notícias 

não é tarefa fácil, mas é certo que o transcurso do tempo possibilita às pessoas evoluir e se 

tornarem melhores, permitindo assim que a pessoa se reinvente. 

Nesse sentido, explica Bucar (2013, online): 

 

Com efeito, a única característica imutável da pessoa é sua própria aptidão de mudar 
ao longo da vida. O passar do tempo permite que a projeção exterior das escolhas 
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pessoais sofram voluntariamente alterações, ou não, de acordo com as experiências 
vividas. À pessoa, portanto, é dada a liberdade de alterar, mudar seu 
comportamento, sob pena de predeterminar e amarrar sua história pessoal. Impor 
uma coerência imutável às escolhas existenciais, sem permitir que haja mudanças na 
história pessoal, é acorrentar o indivíduo ao seu passado, sem possibilitar que tenha 
uma vida futura, livre em suas opções. 

 

O direito à vida inclui não somente a sanidade física, mas, também, a mental, o que 

abrange a paz e a felicidade. Como escreveu o ministro Luís Felipe Salomão no Recurso 

Especial nº.1.335.153/RJ, o “tempo e o Direito, portanto, são fenômenos que guardam relação 

intrínseca, de modo que tanto o Direito confere significação à passagem do tempo, quanto 

interfere na manifestação do Direito”. 

Nesse sentido, pode-se construir o seguinte standard para a solução do conflito entre 

direitos: quanto maior for o tempo transcorrido entre a ocorrência do fato, maior será a 

probabilidade de reconhecimento do direito ao esquecimento. 

 

4.8 EXPECTATIVA DE PRIVACIDADE 

 

Por fim, um último ponto de reflexão acerca das circunstâncias fáticas em que o 

direito ao esquecimento pode ser pleiteado está ligado à privacidade tem relevância: saber se 

o fato sobre o qual se busca o esquecimento goza de expectativa de privacidade. Para tanto, 

será estudado o caso em que Caroline Von Hannover, conhecida como Carolina de Mônaco, 

invoca o seu direito à privacidade perante o Tribunal Constitucional Alemão para tentar se 

proteger de possíveis abusos. 

O impasse gira em torno de algumas fotos que, embora tiradas em lugares públicos, de 

certa maneira demonstram alguma esfera da vida privada da requerente. A projeção na vida 

pública, como já foi visto, requer certo sacrifício dos seus direitos da personalidade. Todavia, 

acredita-se que não é por estar em lugar público que ela não possa desfrutar de um mínimo de 

privacidade.  

Para a melhor compreensão da decisão, será apresentado o contexto de algumas dessas 

imagens. 

Uma sequencia de fotos da princesa se deu em lugar reservado, nos fundos de uma praça 

interna de um restaurante; a outra retrata sua imagem montada em um cavalo e, em seguida, 

acompanhada dos filhos; em outra, ela aparece com trajes de banho enrolada em uma toalha. 

Em primeira instância, a decisão foi no sentido autorizar as publicações, uma vez que 

as imagens foram obtidas em ambiente público, de modo que “para personalidades da 
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sociedade contemporânea, ‘por excelência’, o direito à proteção da vida privada cessa na porta 

de entrada de sua residência. Todas as fotos foram tiradas em lugares públicos” (PORTO, 

2005, p. 106). 

Inconformada, a requerente foi à Corte de Apelação de Hamburgo, que ratificou a 

decisão já proferida sob o mesmo fundamento, de que a requerente deve suportar a publicação 

sem o seu consentimento já que foram tiradas em locais públicos. “Mesmo se a constante 

perseguição por fotógrafos tornasse a sua vida diária difícil, essa perseguição resultava de um 

desejo legítimo de manter informado o público em geral”. 

Nessa decisão, o interesse público parece se confundir com interesse do público. 

Importante destacar que “se a profissão ou o sucesso de uma pessoa a expõe ao interesse do 

público, o direito não deve reduzir, mas assegurar com redobrada atenção, a tutela da sua 

privacidade” (SCHREIBER, 2011, p. 138). Mas o que se vê, na prática, normalmente é o 

contrário, a violação da privacidade sob o argumento de que se trata de pessoa notória.  

 

O fato de certa pessoa ser célebre [...] não pode servir de argumento a legitimar 
invasões à sua privacidade, aí abrangidos não apenas o espaço doméstico de 
desenvolvimento da sua intimidade, mas também os mais variados aspectos do seu 
cotidiano e de sua vida privada. Tampouco o fato de se estar em ‘local público’ pode 
ser invocado como circunstância autorizadora da violação. (SCHREIBER, 2011, p. 
138) 

 

A Corte Federal de Justiça decidiu que a proteção de pessoa pública deve ser garantida 

caso seja constatado que tratava de um “lugar retirado”. E assegurou a proteção da sua 

privacidade somente na foto em que ela estava nos fundos de um restaurante acompanhada de 

seu namorado. Na situação, foi reconhecido que o contexto da foto demonstra que o casal 

tomou as precauções para evitar a curiosidade pública. 

Inconformada com a decisão, a princesa recorreu à Corte Europeia de Direitos 

Humanos.  Para ela, os termos em que foi decidido o caso foram muito restritos e não 

garantiram a proteção do desenvolvimento da sua personalidade. 

A decisão proferida pela Corte Europeia reconheceu parcialmente o pedido da 

requerente. De modo a rechaçar o entendimento de que a privacidade da pessoa está restrita 

somente a sua residência ou a um lugar retirado, foi conferida proteção também às três 

fotografias da requerente com seus filhos.  

A ânsia desenfreada da mídia em noticiar fatos da vida privada de pessoas notórias 

muitas vezes produz resultados devastadores, como é o caso da morte de Lady Di. Mesmo 

depois de separar-se do Príncipe da Inglaterra, causador da sua notoriedade, a mesma 
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continuou a ser intensamente perseguida. Todos queriam saber cada passo da sua vida, o que 

comia, o que vestia, com quem saia.     

O lugar público não é terra sem lei. Quem ali estiver também goza de proteção, de 

maneira a preservar a esfera privada da pessoa. Com as novas tecnologias, a captação de 

imagens foi amplamente facilitada, e hoje a grande maioria das pessoas têm celulares e podem 

captar imagens, fazer vídeos e postar na internet. Elas parecem não considerar que tal conduta 

pode violar o direito à privacidade das pessoas.  

Outro aspecto que deve ser considerado é que, embora o local seja público, muitas 

vezes, as pessoas ali presentes podem acreditar que estão a salvo de possíveis intromissões à 

sua vida privada. Ou seja, não é o local que define se a privacidade da pessoa deve ou não ser 

preservada, mas a consciência e a expectativa envolvida no caso concreto. Nesse sentido 

escreveu Schreiber (2011, p. 139): “Determinante não pode ser, de modo algum, o aspecto 

meramente estrutural do local (público ou privado) onde as palavras vêm captadas, mas, 

repita-se, a consciência e a expectativa de quem ali se encontra”. 

Verdadeiramente, o comportamento da pessoa em muito contribuirá para o 

reconhecimento ou não do direito ao esquecimento, mas ele, por si só não é capaz de 

desconstituir um possível direito de estar só. Em determinada circunstância a pessoa poderá 

ter praticado determinada conduta, manifestado alguma opinião que no futuro possa se tornar 

descontextualizada, de modo que ela não deve ser estigmatizada eternamente por isto.  

Sendo assim, um último parâmetro de decisão pode ser assim enunciado: quanto maior 

for a expectativa de privacidade, maior será a proteção do direito ao esquecimento. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A evolução constante de violações contra a pessoa em uma sociedade hiperconectada e 

superinformada requer uma resposta eficaz por parte do Poder Judiciário, com vistas à 

proteção dos direitos da personalidade. Ainda que o direito ao esquecimento não seja 

consagrado como direito fundamental, ele pode ser plenamente reconhecido como um direito 

que decorre do princípio da dignidade humana e se consuma para proteger os direitos 

inerentes à pessoa, como a imagem, a intimidade, a vida privada e a honra. 

No direito brasileiro, a discussão sobre o assunto ainda é incipiente e encontra bastante 

resistência em virtude do recente histórico ditatorial, no qual os meios de comunicação eram 

fortemente perseguidos e a liberdade de expressão, comunicação e imprensa fulminadas. 

Os veículos de imprensa ainda insistem em divulgar informações que não resguardam 

a pessoa, mas, ao contrário, as expõem, divulgando matérias sensacionalistas em troca do 

lucro. Para combater tal medida, seria recomendável promover uma espécie de 

conscientização para esses profissionais, demonstrando o potencial deletério que algumas 

notícias podem causar na vida das pessoas e coibir tais condutas.  

No âmbito das redes sociais, em que as publicações não passam por qualquer filtro 

técnico e alcançam dimensões gigantescas, as pessoas parecem não estar cientes do tamanho 

do dano que podem causar na vida dos outros. Ou seja, escrevem e publicam o que bem 

entendem. Para amenizar tal situação, a ideia seria promover uma educação social com foco 

nas mídias, buscando transmitir, desde a infância, a mensagem de que as mídias devem ser 

utilizadas para o bem e não para violar a privacidade, a intimidade e a imagem alheias.  

Considerando que, muitas vezes, no ambiente virtual, as pessoas sofrem abusos que 

ocasionam grandes prejuízos, como exclusão social, perda ou até oportunidade de emprego, o 

direito ao esquecimento proporciona às pessoas uma nova chance, o direito à felicidade e à 

esperança, sem o estigma de um passado que não mais lhe pertence. 

Essas seriam algumas medidas preventivas, a fim de evitar o aumento de pedidos na 

justiça invocando o direito ao esquecimento. Mas caso ocorra situações de abuso, a melhor 

solução que se apresenta atualmente para solucionar a tensão entre os direitos, é a ponderação.  

A principal contribuição que se buscou trazer com este trabalho foi demonstrar que o 

direito ao esquecimento, não está ligado à vontade da pessoa que invoca tal direito, mas sim, à 

abertura de uma janela que permita à pessoa lesada discutir se fatos da sua vida que ocorrerem 

no passado podem ser lembrados.  
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Para isso, foram propostos uma série de filtros ou critérios a serem observados no caso 

concreto, para verificar se o direito ao esquecimento deve ou não ser reconhecido. Entre os 

critérios estudados observou-se que: 

a) Quanto maior for a notoriedade da pessoa afetada, menor será a proteção do direito 

ao esquecimento.  

b) Sendo constatado que existe interesse público para justificar a divulgação da 

informação, menor será a proteção do direito ao esquecimento.  

c) Caso a informação seja de conhecimento público, maior a probabilidade do direito 

à informação prevalecer, enquanto que, se as circunstâncias casuísticas apontarem 

para uma informação resguardada e, portanto, desconhecida, o direito ao 

esquecimento terá maior peso.  

d) Quanto à veracidade da informação, em sendo constatado que ela é verdadeira, 

menor a probabilidade de reconhecimento do direito ao esquecimento.  

e) Em relação à temporalidade envolvida no caso, quanto maior o tempo decorrido 

sobre o fato que se pretende esquecer, maior será a proteção do direito ao 

esquecimento. 

f) Por fim, quanto maior for a expectativa de privacidade sobre o fato, maior será o 

peso do direito ao esquecimento. 

Acredita-se que, ao estabelecer o caso concreto ao crivo dos filtros ou parâmetros 

acima mencionados, o operador do direito possivelmente estará mais seguro para proferir uma 

fundamentação firme e coesa que reconheça ou negue o direito ao esquecimento.  

Provavelmente, seria bem mais fácil defender a tese de que o direito ao esquecimento 

não deve ser reconhecido e nem aplicado no Brasil, todavia, oportunizar o direito ao 

esquecimento possibilita à pessoa escrever uma nova história, sem ter a sombra de um 

passado que já não mais lhe caracteriza.  

O direito ao esquecimento não tem a força de apagar fatos ruins, mas devolve não só 

para a pessoa lesada, mas também para a sociedade, a possibilidade de evoluir e construir um 

futuro diferente. 
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